
POSTLAG

Betänkande Postlagsutredningenav

SW]
19939





MKV
l

Statens offentliga utredningar
WW 19939

W Kommunikationsdepartementet

Postlag

Betänkande Ijgstlagsutredningenav
Stockholm 1993



Allmännaingår Fritzes AB.i C EFörlagetfrån Allmännakan köpasSOU och Ds som
fdrvaltningskontor,Regeringskanslietsockså, uppdragombesörjerFörlaget av

och Ds.remissutsfindningar SOUav

kundtjänstFritzesBeställningsadress
Stockholm10647

50 2108-20Fax
90 90Telefon 08-690

REGERINGSKANSLIETS
91-38-13274-5ISBNOFFSETCENTRAL
0375-250XISSN1993Stockholm
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Till statsrådet och chefen för Kommunikations-

departementet

Den 26 1992 bemyndigade regeringen chefen förmars Kommunika-
tionsdepartementet tillkalla särskildatt utredare med uppdragen att
föreslå den lagstiftning och den ändrade reglering i övrigt behövssom
vid ändrad konkurrenssituation påen postområdet. Med stöd av
bemyndigandet förordnade departementschefen den 13 april 1992
justitierådet Staffan Magnusson utredare.som

Till förordnades samtidigtexperter sakkunnige Anders Jeansson,
Kommunikationsdepartementet, departementssekreterarensamt Ted
Stahl, Finansdepartementet, vilken dock inte har kunnat delta. 6Den
maj 1992 förordnades ytterligare civilekonomensom experter Ingemar
Delveborn, Konkurrensverket, produktionsdirektören Staffan Larsson,
Postverket, ochjur kand Anne Wigart, Sveriges Industriförbund. Den
30 september 1992 förordnades Österholm,direktören Börge
Postverket, ytterligare varvid Staffan Larssonsom expert, samtidigt
entledigades från uppdraget expert.som

Till sekreterare förordnades den 15 april 1992 kammarrätts-
Birgitta Euler Müllerassessorn och koncernjuristenvon Per

Forssberg, Postverket.

Utredningen har antagit postlagsutredningen.namnet
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Sammanfattning

Under år har det skett väsentliga förändringarsenare på postområdet.
Den tekniska utvecklingen har förbättrat förutsättningarna för en
snabb och effektiv postservice. Samtidigt har kommunikations-nya
medel tillkommit utgör viktiga alternativ tillsom den traditionella
postverksamheten. Hit hör bl.a. telefaxtekniken och de ökade
möjligheterna till datakommunikation.

Även andra kommunikationsmedelom än postverksamhet har fått
betydelse,stor står det klart de inte kanatt ersätta postservicen.

Privatpersoner likaväl myndigheter och företag harsom behov attav
brev och paket blir befordrade på effektivt och tillförlitligtett sätt.
Postverksamheten utgör nödvändigtett kommunikationsmedel inte
bara inom landet också internationellt.utan Vikten välav en
fungerande postverksamhet har understrukits bl.a. inom EG-kommis-
sionen.

Det allmänt fri konkurrensanses att är värde fören av att postser-
vicen skall bli så effektiv möjligt. På paketbefordringenssom område
har också konkurrensen sedan länge varit fri, i Sverige liksom i
många andra länder. Däremot har brevbefordringen, både här och på

håll,andra varit föremål för statligtett monopol. Postverkets
ensamrätt på brevområdet upphörde emellertid vid årsskiftet 199293.

Som led i arbetetett med till ståndatt effektiven mera postser-
vice och göra den statligaatt postverksamheten bättre rustad mötaatt
konkurrensen från andra distributionsföretag har statsmakterna
beslutat Postverketatt skall ombildas till aktiebolag. Avsikten är att
ombildningen skall genomförd den 1 januari 1994.vara

Konkurrensen på postområdet är emellertid inte problemfri. Vissa
delar dagens postverksamhet, framförav allt distributionen brevav
till i glesbygd,mottagare är inte lönsam från strikt affärsmässiga
synpunkter. statsmakterna har emellertid Postverket olikagett
regionala och sociala uppdrag, bl.a. innebär rikstäckandesom att en
postservice skall upprätthållas. Med fri och utvidgad konkurrensen
finns det risk för den icke lönsammaatten postservicen försämras.
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sig denpåkoncentreraförsökerpostoperatörernaturligtDet är att nya
ochbrev-framför alltvinster,störstpostverksamhetendel gersomav
försituationenförsvårakanDettastäderna.i de störrepaketutdelning

postservice.rikstäckandesigvill ägnaföretagdedet eller ensom
medochipostområdet attpåuppstårsituationDen somnya

gjort detbolagiseras harPostverketochfrisläppskonkurrensen
postverk-beträffandebestämmelsergällandenödvändigt överatt se

läggerÖversynen postlagsutredningen,anförtrottshar somsamhet.
betänkande.i dettasitt arbeteresultatetfram av

samlaspostområdetpåcentrala reglervissaföreslårUtredningen att
befintligaolikaiändringarföreslåsDärutöverpostlag.särskildi en

lagar.
det ibestämmelsemedinleds attpostlagenföreslagnaDen omen
brevinnebärpostservice attrikstäckandefinnasskalllandet somen

få brevskall kunnaAllaadressort.allanåpaket kanoch oavsett
skallprivatpersonerpris, ochrimligtochenhetligttillbefordrade ett

enhetligt pris.tillbefordradefå paketmöjlighetockså ha att
påliggerfinnaskommerservicenangivna attdenförAnsvaret att

flerafinns ellerdettill ettsålundaåligger attDet attstaten sestaten.
tillsammans postservice.rikstäckandeåstadkommerföretag ensom

åtminstonepostservicengrundläggandetorde denpraktikenI -
nybildadedethandhaskommaframtiden attden närmasteunder av-

ägarinflytandesittutövaolika sättpåGenompostbolaget.statliga att
postservicenföruppställda målendetillkani bolaget attstaten se

uppfylls.
gällerbestämmelserpostlagensföreslagnadenHuvuddelen av

oftainnehållerpostförsändelserDenbrev.befordran typen avav
viktigtoch det är attmeddelanden,förtroligapersonliga eller

röjs. Det ärinteinnehålletlita påkanochavsändare attmottagare
tillförlitligt sätt.påbrevbefordringen sker ettangelägetockså att

ställasbördetbetänkandet ettidiskuterarUtredningen uppom
brevbefordringsverksam-medvill sysslaför dentillståndpåkrav som

emellertid. DäremotavvisastillståndssystemTanken påhet. ett
tillsynunderskall ståbrevbefordranutredningen enföreslår avatt

denåtanförtrosutredningenenligtTillsynen börmyndighet.statlig
uppgifter påliknandeharTelestyrelsen,inrättadenyligen som

teleområdet.
reglerrad olikainnehållerpostlagenföreslagnaDen omen

felaktigtbrev ärbl.a.Hit hörobeställbara brev.hanteringen somav
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adresserade och därför inte kan delas till adressaten, liksom brevut
ofrankeradeär eller otillräckligt frankeradesom och inte lösessom

De föreslagna reglerna,ut. i utsträckningstor densom motsvarar
nuvarande lagen 1990291 obeställbara postförsändelser, innebärom

obeställbara brevatt möjligt skall återställas till avsändaren. Omom
inte detta kan ske, får brevet öppnas tillsynsmyndigheten.av
Öppnandet kan göra det möjligt skicka brevet till adressatenatt eller
avsändaren. I fall skall brevet förvarasannat viss tid hos tillsyns-en
myndigheten och tillfaller därefter staten.

Utredningen föreslår också vissa bestämmelser postbefordrings-om
företags när brev eller paketett har kommitansvar, bort, skadats
eller försenats. Beträffande brev företagenär inte tvingade påatt ta
sig något de får fritt träffautan avtal med sinaansvar, kunder vadom

Ävenskall gälla. på paketområdetsom skall det enligt utredningen i
princip råda avtalsfrihet, vissa skyddsregler finns i denmen som
allmänna vägtransportlagstiftningen måste iakttas.

Varje postbefordringsföretag har enligt utredningsförslaget rätt att
frimärken. I sådanut internationellge posttrafik sker inomsom
för världspostkonventionen fårramen emellertid bara användas

frimärken har företaggetts harutsom av utsetts attsom representera
Sverige i det internationella postsamarbetet, dvs. i praktiken det
statliga postbolaget.

Utöver vad har innehåller postlagsförslagetsom angettsnu också
regler bl.a. tystnadsplikt för denom sin anknytning tillsom genom
postverksamhet har tagit befattning med brev har befordrats isom
verksamheten.

Som tidigare nämnts föreslår utredningen ändringar i raden
Ändringarnabefintliga lagar. rör bl.a. reglerna poströstning vidom

allmänna val. Det föreslås röstning liksom hittillsatt skall kunna ske
på postkontor och Postverkets rollatt röstmottagare skall övertassom

Ävendet statliga postbolaget.av på andra områden, bl.a. inom tull-
lagstiftningen, förordar utredningen vissa de uppgifteratt iav som
dag åvilar Postverket skall flyttas över på postbolaget.

Den utvidgade konkurrensen på postområdet och Postverkets
bolagisering detgör nödvändigt även ändra reglernaatt skydd förom
posthemlighet i brottsbalken. Förslag till sådana ändringar har
emellertid redan lagts fram andra utredningar.av

Postlagsutredningens förslag skall enligt betänkandet iträda kraft
den 1 januari 1994.
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Summary

duringpostalthe recentoccurred inhave sectorSweeping changes
of rapid,possibilitiesimproved thehasTechnical progressyears.
offormstimetheandservices,postal com-efficiant at newsame

alternativesimportantconstitute towhichappearedmunication have
telefaxexample,forinclude,activities. Thesepostaltraditional

facilities.communicationincreased dataandtechnology
activitiespostalbesidescommunicationofotherAlthough means

supersedetheythatclear cannotimportanceacquiredhave great
andauthoritiespublicwellPrivateservices.postal aspersons as
andefficientlydeliveredpacketsandlettershavecompanies need to

communication,ofactivitiesPostalreliably. meansnecessaryaare
impor-well. Theinternationallybutwithin theonly country asnot

example,underscored, forbeenactivities haspostalof reliabletance
Commission.ECwithin the

ofvaluableregardedgenerallycompetition meansFree as a
competition haspossible. Freeefficiantservicespostalmaking asas

indeliveryparcelthetime sector,for longexistedin fact a
otherthedeliveries,countries. LetterotherinSweden onas many

ofsubjectformed thehavecountries,in otherandhand, both here
exclusiveAdministrationsOfficethe Postthoughmonopoly,State

1993.New Yeartheabolishedthisrights in atsector were
servicepostalefficientbring abouttheir workofAs to morepart a

competitionfacebetter—equippedactivitiespostalState tomakeand to
Riksdag haveandGovernmententerprises, thedistributionfrom other

bePostverketAdministration toOfficethe Postdecided that
conversionthisforintentionThelimitedintoconverted company.a

1994.1st Januarybycompletedbeto
problems.withouthowever,postalin the notCompetition sector,

deliveryall theactivities, abovepostalpresent-dayofCertain parts
ruralpopulated notsparselyadressees areof letters areas,to
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profitable in strictly commercial The anda governmentsense.
Riksdag have, however, given the Post Office Administration various
regional and social assignments which other things imply theamong
maintenance of nationwide postal service. With free and expandeda
competition, there risk of non-profitable postal services deteriora-a
ting. natural that postal shouldoperatorsnew try to concentrate

that portion of postal activities whichon the biggest profits,generates
which above all letter and parcel deliveries in the largermeans towns
and cities. This impair situationthe for the enterprisecan or
enterprises wishing devote themselvesto nationwide postalto a
service.

The situation arising in the postal with thenew de-restrictionsector
of competition and the incorporation of the Post Office Administration
has necessitated review of provisions for postal activities.currenta

That review‘has been entrusted the Postal Legislation Commis-to
sion, the results of whose deliberations inpresented this report.are

The commission recommends that certain central rules for the postal
be gathered intosector special Postal Services Act. In addition,a

amendments recommended various existingtoare enactments.
The proposed Postal Services Act begins with provision thetoa

effect that Sweden have nationwideto postal service enablinga
letters and packets reach all addressees,to regardless of locality. All

shall be able have letters deliveredpersons to uniform,at a reason-
able price, and private shall also have the opportunity ofpersons
having packets delivered uniform price.at a

Responsability for ensuring the availability of this service devolves
the State. Thus for the Stateon that thereto ensure are one or

enterprises which, between them, willmore achieve nationwidea
postal service.

In practice the basic postal service least for the immediateat-
future likely be managed by theto newly formed State-owned-
postal corporation. By exerting its propriety influence in various ways
within the corporation, the State that the goals defined forcan ensure
postal services achieved.are

Most of the provisions of the proposed Postal Services Act concern
letter services. Mail of this kind often contains personal confiden-or
tial communications, and important that sender and addressee
should be able to beeingcount divulged.contents not alsoon
vital that letter services should be dependable.
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beshouldpermitswhetherdiscussesCommissionits theIn report
with letterthemselveswishingforstipulated to occupypersons

rejected,permitsofofideaTheactivities.delivery systema
letterthatrecommendsCommissionthehand,otherOn thehowever.

authority.nationalofsupervisiontheunderplacedservices be a
entrustedbeopinion,Commission’s toin the toSupervision ought,

similarwhich hasBoard,Telecommunicationsestablishednewlythe
telecommunicationsintasks the sector.

differentofnumbercontainsServices ActPostalproposedThe a
forinclude,Theseundelivered letters.ofhandlingtherules on
bethereforeandaddressed cannotwronglywhichlettersexample, are

unfrankedwhichwell lettersaddressee, ordelivered the areto asas
unpaid.remainsduewhich theforandfranked postageinsufficiently
existingthecorrespondwhich toproposed, extentThe rules greatto a

undelivered lettersrequiremail,undeliveredl990291legislation on
thedone,bethisIfpossible. cannotsenderreturned thebe toto

Openingauthority.supervisorythebe opened by canletters may
theaddresseethebeletterpossible for the sent to ormake to

supervisoryby theretainedbethis, the letterFailingsender. to
thewill becomewhichafterof time,certain lengthforauthority a

State.of theproperty
concerning theprovisionscertainCommission alsoThe proposes

lost,beenhaspackageletterwhenenterpriseliability of postal oraa
enterprisesconcerned, thelettersWheredelayed.damaged areor

concludefreelyliability butforced acceptto maynot anyare
Commis-Theapply.rulesthetheirwith tocustomersagreements on

theforprinciplebasicoffreedomfavourssion also Contract as a
Roadin thelaid downsafeguardscertainbutdelivery of packets,

with.compliedbehaveActTransport to
entitledenterprise bepostalthatCommissionThe everyproposes

theunderinternationalforintendedStampsissue usestamps.to
issued byonly beConvention, however,PostalUniversal may

postalinternationalinSwedenappointedenterprises representto
corporation.postalState—ownedthepracticewhich inservices, means

Postalproposedtheoutlined,provisionsaddition theIn to now
confidentialitytheexample,forrules,includesServices Act also on

withconnectionhis herthroughwho,byobservedbe orto persona
ofin thedeliveredbeingwith lettersactivity, has dealtpostal course

activity.the
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As mentioned earlier, the Commission recommends amendments to
number of existing Thea amendmentsenactments. forconcern,

example, the rules postal voting general elections.on
proposed that voting, hitherto, be possible from offices andas post
that the Post Office Administrations role recipient of beas votes
taken by the State-owned postal corporation.over In other fields too,

legislation, the Commissioncustomse.g. recommends that certain of
the duties incumbentat the Post Officepresent Administration beon
transferred the postal corporation.to

Wider competition in the postal and the incorporationsector of the
Post Office Administration will also necessitate amendments theto
rules of the Penal Code concerning safeguards for the ofsecrecy
mail. Amendments of this kind, however, have already been proposed
by other Commissions.

The Commissions proposal intended, according itsare to report,
into forceto lstenter January 1994.on
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Författningsförslag

Förslag till

Postlag

Inledande bestämmelser postverksamhetom

l § I landet skall det finnas rikstäckande postservice innebären som
brev ochatt paket kan nå alla adressort. Detoavsett skall finnas

möjlighet för alla brev befordradeatt till enhetligt och rimligt pris.
Privatpersoner skall också ha möjlighet paket befordradeatt till
enhetligt pris.

2 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
tillsynsmyndigheten skall fortlöpande följa utvecklingen på post-
omrâdet och bevaka postservicenatt samhälletsmotsvarar behov.

3 § Med postverksamhet i lagen regelbunden befordranavses mot
avgift brev och paket med högsta viktav 20 kg.en av

Brev och paket hanteras i postverksamhetsom utgör postförsändel-
ser.

Med brev adresserade tillslutnaavses postförsändelser med en
högsta vikt 2 kg. Vykort, brevkort och liknandeav försändelser jäm-
ställs med brev vid tillämpning lagen.av

Med paket adresserade postförsändelseravses med vikten av mer
2än högst 20 kg.men
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brevBefordran av

bedrivasskallbrevbefordranPostverksamhet§4 avavsersom
ochtillförlitlighetpårimliga kravtillgodoserförhållandenunder som

integritetpersonligaochför avsändaresskyddet mottagares upp-så att
rätthålls.

brevObeställbara

obeställbart,5 brev§ Ett är om
adressaten,tilldelasinte kandet ut

inteoch adressatenotillräckligt frankeratofrankerat eller2. det är
ellerdet,löser ut

till detpostförvaltningutländskfrånåtersäntsdet har en
från landet.brevetbefordradepostbefordringsföretag som

avsändaren.tillåterställasmöjligtskallobeställbart brev6 § Ett om
tillsynsmyndig-tillsändasbrevetskallinte ske,återställandeKan

ochbrevkortvykort,beträffandeintedockgällerDettaheten.
försändelser.liknande

tillsynsmyndigheten.endastfår öppnasobeställbart brev7 § Ett av
sådanasaknarÖppnande motsvarandeellerkuvertetfår ske, om

återställas till denne.kanbrevetavsändarenuppgifter attom

förbehövsänundersökas närmareintebrev får8 § Ett öppnat som
brevbeträffandeeller,avsändarentillåterställasskall kunnadetatt

adressaten.till5 delasi § utavsessom

förvaras hosÖppnade skallobeställbarafortfarande är9 brev§ som
tillsynsmyndigheten.

Innehåll ärmyndigheten.längd bestämsFörvaringstidens somav
ellerreklambladtrycksaker,bestårförsämring ellerförutsatt avsom

förstöras.omedelbartfårvärdesaknakanliknande antassom

tillfallerlämnaskunnat stateninte harbrev ut10 § Ett öppnat som
omed-dåskallmeddelandenSkriftligaFörvaringstidens utgång.vid
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elbart förstöras. Annat innehåll än skall säljas, detpengar om
lämpligen kan ske och försäljning inte kan medföra kränk-en antas
ning någons personliga integritet. I fallav skall innehålletannat för-
störas.

11 § Ett belopp betalats in till postbefordringsföretagsom ett för
befordran och företaget varken kan förmedla tillsom ellermottagaren
återställa till inbetalaren tillfaller två år efterstaten det inbetal-att
ningen gjordes.

Ansvarighet för brev och paket

12 § Förlust brev, skada på brev eller förseningav brev inteav ger
tillrätt ersättning från den befordrat brevet, inte harsom annatom

avtalats mellan honom och avsändaren.
I fråga postbefordringsföretagsom den hargentemotansvar som

anlitat företaget för befordran paket gäller 5 och 27-42 §§ lagenav
1974610 inrikes vägtransport i tillämpligaom delar.

Tillsyn

13 § Tillsyn över befordran brevatt sker i överensstämmelseav
med 4 § utövas tillsynsmyndigheten.av

Tillsynsmyndigheten skall också tillsynutöva över efterlevnaden av
de föreskrifter har meddelats med stöd lagen.som av

14 § Tillsynsmyndigheten har rätt på begäranatt de upplysning-
och handlingar behövs förar tillsynen från densom bedriversom

postverksamhet brevbefordran.som avser
Tillsynsmyndigheten har också tillrätt tillträde till områden, lokaler

och andra därutrymmen verksamhet står under tillsyn bedrivs.som

15 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden behövssom
för efterlevnaden 4 § eller föreskrifter harav meddelatsav medsom
stöd lagen.av

Förelägganden får förenas med vite.
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i krigkriser ochunderPostverksamhet

tillsynsmyn-det,bestämmerregeringeneller,Regeringen16 § om
postförsändelserbefordranföreskriftermeddelafårdigheten avom

krig.ochkriserunder

postverksamhetInternationell

tillsynsmyn-det,bestämmerregeringenRegeringen eller,§17 om
tillhänsynmedbehövsföreskriftermeddela defårdigheten som

påkonventionerinternationella post-enligtåtagandenSveriges
området.

tillsynsmyn-det,regeringen bestämmereller,Regeringen om
erkän-i frågabehövsföreskriftermeddela defår omdigheten som

i detdeltagandeförpostverksamhetbedriverföretagnande somav
postsamarbetet.internationella

Frimärken m m

försker inompostbefordrangränsöverskridande ramen18 I§ som
harfrimärken gettsendastanvändasfårvärldspostkonventionen som

ideltagandeförerkäntsharstycket§ andra17enligtdenut somav
postsamarbetet.internationelladet

tillsynsmyn-det,bestämmerregeringeneller,Regeringen19 § om
postförsändelservilket sättoch påmånföreskriva i vadfårdigheten

dem.befordratharutvisaskall somvem

Avgifter

tillsynsmyn-det,regeringen bestämmereller,Regeringen20 § om
bedriverför den post-skyldighetföreskrivafårdigheten somom

föravgiftbetalabrevbefordran attverksamhet avavsersom
lag.dennaenligtverksamhettillsynsmyndighetensfinansieringen av

tillsynsmyndigheten.påförsAvgift av



SOU 19939 23

Överklagande

21 § Beslut tillsynsmyndigheten enligt dennaav lag får överklagas
hos länsrätten.

Tystnadsplikt

22 § Den till följd sin anställning ellersom av motsvarande anknyt-
ning till postverksamhet har tagit befattning med brev befordratssom
i verksamheten får inte obehörigen röja vad han därigenom har fått

Tystnadspliktenveta. gäller såväl brevets innehåll avsändarenssom
och identitet.mottagarens Den gäller dock inte i förhållande till
avsändaren och mottagaren.

Tystnadsplikt gäller föräven uppgift angår kvarhållande ochsom
beslag enligt 27 kap. rättegångsbalken.

För uppgift enskilds adress gällerom tystnadsplikt endast detom
kan röjandeantas uppgiftenatt skulle medföra fara förav någonatt
utsätts för övergrepp eller allvarligtannat men.

23 § Om för den bryteransvar tystnadspliktsom mot före-som
skrivs i denna lag finns bestämmelser i brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994, då lagen 1990291
obeställbara postförsändelserom skall upphöra gälla.att

Bestämmelserna i 5-11 §§ skall tillämpas även på försändelser
har varit obeställbara enligtsom lagen 1990291 obeställbaraom

postförsändelser och fortfarande är obeställbarasom vid ikraft-
trädandet denna lag.av
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tillFörslag2.

tryckfrihetsförordningeniändringLag om

skalltryckfrihetsförordningen4 §6 kap.föreskrivsHärigenom att
lydelse.följandeha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

6 kap.

försändandeskriftstrycktFörförsändandeskriftstrycktFör
trafikanstaltallmänellerpostverket genomannangenom

skriftensgrundpåskolaskolatrañkanstalt avallmän
in-särskildagällainnehållinnehållskriftensgrund av

Vadvillkor.ellerskränkningarinskränkningarsärskildagälla
dockskallskall sagts avseVadvillkor.eller sagts nunu

innebärförsändande,försändande, somdock somavse
3§ ärvad iöverträdelseivadöverträdelseinnebär avav

stadgat.stadgat.3 § är
skallbefordran,förskrifttrycktmottagittrañkanstalt,Allmän som

utspridare.skriftensanses som

i kraft denträderlagDenna
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3. Förslag till

Lag ändring i sekretesslagen 1980100om

Härigenom föreskrivs 9 kap. 8 § sekretesslagenatt 1980 100 och
bilagan till denna lag skall ha följande lydelse.

9 kap.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Sekretess gäller inom Sekretesspost- gäller inom den
verket för uppgift angår myndighetsom har utövaattsom
särskild postförsändelse. Om tillsyn över postverksamhet för
sekretess inte följer uppgiftav annan angår särskildsom
bestämmelse, får dock sådan posttörsändelse. Om sekretess
uppgift lämnas till den är inte följersom bestäm-av annan
försändelsens avsändare eller melse, får dock sådan uppgift

Sekretessmottagare. gäller lämnas till den är försän-som
inom postverket föräven delsens avsändareupp- eller mot-
gift enskilds förbindelse medom tagare.
postgirorörelsen eller bank.

Sekretess gäller inom televerket för uppgift angår särskiltsom
telefonsamtal eller telemeddelande.annat Om sekretess inte följer av

bestämmelse, får dockannan sådan uppgift lämnas till den harsom
tagit del i telefonsamtalet eller telemeddelandetsärannars avsändare
eller ellermottagare inneharsom använts förapparat telemed-som
delandet.

Sekretess gäller hos Sekretessposrver- gäller hos televerket
ket, televerket och och myndighetannan annan sommyndighet handhar allmän handharsom allmän samfärdsel för
samfärdsel för uppgift uppgiftsom angår enskildssom
angår enskilds förbindelse med förbindelse med samfärdsel-
samfárdselverksamheten och verksamheten och intesom
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

andraelleri förstaelleri förstainte avsesavsessom
klartinte stårdetstycket,stårintedetstycket,andra omom

röjaskanuppgiften attutanröjasuppgiften kan attklart att
ellerskadaliderenskildedenliderenskildedenattutan

Sekretessenskada eller men.men.
uppgiftförpostverkethos om

dockgälleradressenskilds
det kanendast, attantasom

skulleuppgiftenröjande av
någonförfaramedföra att

ellerför övergrepputsätts
allvarligtannat men.

inomsambandstjänstsärskildviduppgiftförgällerSekretess
utomståendetelemeddelandeuppgiftentotalförsvaret, somavserom

telenät.allmäntpåutväxlar
uppgiftförTV-avgifterärenden omigällerSekretess avsersom

kandetförhållanden, antasekonomiskaellerpersonliga omenskilds
ellerskadalidernärståendehonom mennågonenskilde ellerdenatt

röjs.uppgiftenom
allmänuppgift ifrågaIi allmänuppgiftI fråga omom

sekretessengällerhandlingsekretessengällerhandling
stycke-femteochtredjeenligttredjestycketförstaenligt

år.tjugoi högstfem-ochtredjemeningen nasamt
tjugo år.i högststyckenate
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Bilaga

I enlighet med vad i 1 kap. 8 § skall vadsom föreskrivsanges som
i tryckfrihetsförordningen rätt del handlingaratt taom hosav
myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något deav

nämns nedan i denorgan mån handlingarnasom hör till där angiven
verksamhet hos Verksamhetenorganet. i förekommande fallanges
med hänvisning till i Svensk författningssamlingnumret SFS på den
författning med stöd vilken verksamheten harav uppdragits åt
organet.

Organ Verksamhet

Notarius publicus all verksamhet notariussom
publicus SFS 19811363

Posten AB Medverkan vid val SFS
1972620 och 1972704,

folkomröstning SFS 1979369,
särskild postdelgivning SFS
1970428, tullkontroll SFS
19871065, medverkan i
verksamhet gäller totalför-som

SFS 195151svaret och
1986294 identitetspröv-samt
ning i samband med under-
tecknande körkortsunderlagav
SFS 1977477

Regleringsföreningarna Före- statligt stöd i marknadsregleran-
ningen för mejeriprodukter, de syfte SFS 1967340
ekonomisk förening, Svensk
kötthandel, förening u.p.a.,
Sveiges oljeväxtintressenter,
förening Sverigesu.p.a., pota-
tisintressenter, ekonomisk
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

sockerhandel,Svenskförening,
Svenskförening,ekonomisk

ekonomiskspannmâlshandel,
ägghan-Svenskochförening,

föreningdel, u.p.a.

1994.januari1i kraft denträderlagDenna
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4. Förslag till

Lag ändring i luftfartslagen 1957297om

Härigenom föreskrivs 9 kap.2 § luftfartslagen 1957297att skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap.

Vid transport Vidpostav ansvarar transport postav ansvarar
fraktföraren uteslutande fraktförarenmot uteslutande mot
postförvaltningen. Ansvaret postbefordringsfiretaget. An-
regleras inte bestämmelserna regleras inteav bestäm-svaret av
i detta kapitel de sär-utan melserna i detta kapitelav utan av
skilda regler gäller mellan de särskilda reglersom gällersom
fraktföraren och postförvalt- mellan fraktföraren och post-
ningen. befordringsföretaget.

Bestämmelserna i 3-8 §§ gäller inte i fråga transporterom som
utförs under osedvanliga förhållanden och inte utgör normalsom
luftfartsverksamhet.

Denna lag träder i kraft den l januari 1994.
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till5. Förslag
forstraff1960418iändring lagenLag omom

varusmuggling

straff196041815 §§14 och lagenföreskrivsHärigenom att om
följande lydelse.havarusmuggling skallför

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

l4§

tjänstemanTulltjänsteman,tjänstemanTulltjänsteman,
tjänste-kustbevakningen,vidtjänste-kustbevakningen,vid

ochoch fyrstatenvid lots-fyrstaten,ochvid lots- manman
järnvägarvidtjänstemanoch tjänsteman statensposttjänsteman

mån honomi denåliggeråliggerjärnvägarvid attattstatens
därtilltjänstgöringanbefalldanbefalldhonommåni den

övervaka,föranlederföranlederdärtill noggranttjänstgöring
i dennabrott,brott,övervaka, attatt avsesnoggrant som

ickelag, ägerickei lag,denna rum.avsessom
sådan tillsynVidäger rum.

vad eljesthinderage, utan av
stadgat, posttjanstemanär

undersökningfbranstalta avom
förinlämnatspostpaket, som

ellertill utrikesbefordran ort
till riket.ankommer

enahandakustbevakningenvid ägetjänstemanochTulltjänsteman
gripa denpolismantillkommerrättegångsbalkenenligt atträtt som

förhörtilli denna lag,för brott,misstänkes samt attavsessomsom
förövats.sådant brottå plats, därtillstädesdenmedtaga ärsom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Tulltjänsteman, tjänsteman Tulltjänsteman, tjänsteman
vid kustbevakningen, tjänste- vid kustbevakningen, tjänste-

vid lots- och fyrstatenman vid lots- och fyrstatenman
ävensom polisman må ävensomtaga polisman må taga
egendom, kan antagas egendom,som kanvara antagassom vara
enligt denna lag förverkad, i enligt denna lag förverkad, i
beslag. I samband med tillsyn beslag. I samband med tillsyn
enligt 14 § första stycket för enligt 14 § första stycket för
uppdagande varusmuggling uppdagandeav varusmugglingav
må ock posttjänsteman och må ock tjänsteman vid statens
tjänsteman vid järnvägarstatens järnvägar verkställa beslag som
verkställa beslag Tulltjänstemansom nyss sagts. ochnyss

Tulltjänstemansagts. och tjäns- tjänsteman vid kustbevakningen
vid kustbevakningenteman äge iäge övrigt i fråga brott,om

i övrigt i fråga brott, iom denna lag,som densom rättavses
i denna lag, den rättavses att egendom iatt taga beslag, som

egendom itaga beslag, enligt rättegångsbalken tillkom-som
enligt rättegångsbalken tillkom- polisman.mer

polisman.mer
Verkställes beslag än undersökningsledarenav annan eller åklagaren

och har denne beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos
honom, och skall han därvid omedelbart pröva, beslaget skallom
bestå.

Denna lag träder i kraft den l januari 1994.
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tillFörslag6.

1970428delgivningslageniändringLag om

delgivningslagen24 §§19 och3a,föreskrivsHärigenom att
lydelse.följande1970428 skall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3§

delgiv-ombesörjerMyndighetdelgiv-ombesörjerMyndighet
hand-sändaninghand-sända ,attning att genomgenom

eller över-medlingeneller över- postmedlingen posten
påellerbudmeddenlämnaeller påbudmeddenlämna

varvidsökte,till densättvarvidannat sökte,till den annatsätt
hardennebevis mot-har attbevis denne motta-att somsom

begäresförsändelsentagitdelgiv-begäresförsändelsengit
ellerdelgivningskvitto mottag-mottagnings-ningskvitto eller

delgivning.ordinärningsbevisdelgivning.ordinärbevis
ocksådelgivning kanOrdinärocksådelgivning kanOrdinär

delgivningförenkladskedelgivningförenkladske genomgenom
3enligt3enligt aa

anledningfinnsOm detanledningfinnsOm det an-
delgivningskvitto ellerdelgivningskvitto atttagaattantaga

mottagningsbevis kommer attmottagningsbevis kom-eller
kommerellerlämnas atteller kommerlämnasattmer

myndighettid, fårierhållasmyndigheti tid, fårerhållasatt
bestämmerregeringenbestämmerregeringen somsom

handlingen över-ombesörjahandlingen över- attombesörja att
särskildisöktetill denlämnassärskildisöktetill denlämnas
staligadetordningpostverketsordning genomgenom

postdel-särskildpostbalagetpostdelgiv-särskildförsorg
givning.ning.

fårlämpligt,detNär ärlämpligt, fårdetNär är enen
kallelser,delgemyndighetkallelser,delgemyndighet

hand-andraochmeddelandenhand-andrameddelanden och
omfattandeinte ärlingar,omfattandeinte ärlingar, somsom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

eller svårtillgängligt eller svårtillgängligtannars av annars av
innehåll, innehållet innehåll,att innehålletgenom attgenom
läses vid telefonsamtal med läses vid telefonsamtalupp medupp
den sökte och handlingen där- den sökte och handlingen där-
efter sänds till denne med efter sänds till denne med post

telefondelgivning.posten telefondelgivning. Sådan
Sådan delgivning får inte delgivning får inte stäm-avse avse
stämningsansökningar eller ningsansökningar eller andra
andra handlingar, varigenom handlingar, varigenom mål eller
mål eller ärenden anhängiggörs. ärenden anhängiggörs.

Kan delgivning inte ske enligt första-tredje styckena, får delgiv-
ning ske stämningsman eller intyggenom enligt 24 §annan, vars
första stycket fulltutgör bevis delgivning stämningsmannadelgiv-om
ning.

I fall i 15 16och §§ får delgivningsom skeavses kun-genom
görelse kungörelsedelgivning.

3 §a

Om det inte är olämpligt Om det inte är olämpligt med
med hänsyn till omständigheter- hänsyn till omständigheterna,

får ordinär delgivning med fårna, ordinär delgivning med den
den är eller harpartsom är ellersom harpartsom som
liknande ställning i mål eller liknandeett ställning i mål ellerett
ärende ske myndig-att ärende skegenom myndig-attgenom
heten sänder handlingen med heten sänder handlingen med
posten till den sökte under hans till den sökte under hanspost

kända adress ochsenast minst kända adress och minstsenast
dag skickaren dagsenare ett skickaren ettsenare

meddelande handlingenatt meddelandeom handlingenattom
har sänts förenklad delgiv- har sänts förenklad delgiv-
ning. ning.

Förenklad delgivning får inte stämningsansökningar eller andraavse
handlingar varigenom mål eller ärenden anhängiggörs och får
användas bara den sökte har delgivits upplysningom förenkladattom
delgivning kan komma användas i måletatt eller ärendet. Delgivning

sådan upplysning med denav inlett målet eller ärendet behöversom
dock inte ske, upplysningen lämnas i näraom anslutning till att
dennes ansökan kommit till myndigheten.
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har skettDelgivningDelgivning har skett genomgenom
delgivningförsöksdelgivning denförden söks attatt somsom

handlingen,mottagitsjälv harhandlingen,mottagitsjälv har
den kom-på vilket sättvilket den kom-på sätt oavsettoavsett

Har dentill handa.mit honomdenmit till handa. Harhonom
postförsändelsekvitteratpostförsändelse söktesökte kvitterat
bud, skall denhämtatsskall denbud,hämtats avsomsom av

tillkommit honomhatillkommit honomha ansesanses
dendaghandadendaghanda somsammasomsamma

postkontor.avhämtats påpåavhämtats posten.
stämningsmannadel-postdelgivning ellervid särskildFörekommer

delgivningför vägrarsökes emotgivning den att tagaatt som
delgivning ha skett.ändåhandlingen, anses

haskallDelgivninghaDelgivning skall ansesanses
skettskett

6 stycket§ andraenligt6 stycketenligt § andra
till-handlingen ärhandlingen till-är attatt genomgenom
del-meddelandetgänglig ochmeddelandet del-gänglig och

givits,givits,
veckor3 § tvåenligt när3 veckorenligt § tvånär aa

meddelan-förflutit från detmeddelan-förflutit från det attatt
detochskickades meddetochskickades meddet postposten

omständig-tillinte med hänsyntilldet inte med hänsyn om-
osannoliktframstårheternaframstårständigheterna somsom

tvåveckors-förehandlingenförehandlingenosannolikt attatt
tillkommit framtidens utgångkommittvåveckorstidens utgång

adress,kändasöktesdenfram till den söktes senastsenast
12tredje3 § stycket,enligtkända adress,

blivitdet13 §12 eller3 § tredje stycket,enligt attgenom
föreskrivs där,fullgjortblivit13 § deteller att somgenom

föreskrivs där,fullgjort som
sistastycket15 § andraenligt15 stycket§ andraenligt

handlingenpunktenhand-sista punkten attatt genomgenom
hemvistsöktesi denlämnatsi den sökteslingen lämnats

till hansfästs på dörrentill ellerfästs dörrenhemvist eller på
bostad,bostad,hans
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enligt 17 § på tionde dagen enligt 17 § på tionde dagen
efter beslutet kungörelsedel- efter beslutetom kungörelsedel-om
givning under förutsättning givning underatt förutsättning att
det blivit fullgjort föreskri- det blivit fullgjortsom föreskri-som

i paragrafens första stycke.ves i paragrafens första stycke.ves

24§

Som fullt bevis delgivning har skettatt på sätt i intygetsom anges
gäller intyg i tjänsten utfärdas stämningsman,som tjänsteman vidav
svensk utlandsmyndighet, åklagare, polisman, kronofogde, exekutiv
tjänsteman vid kronofogdemyndighet tjänsteman vidsamt någon av
följande inrättningar, nämligen

kriminalvårdsanstalt,
häkte,

3. hem i 12 § lagen 199052som avses med särskilda bestäm-
melser vård och i 22 § lagenom 1988870av unga vårdom av
missbrukare i vissa fall,

4. sådan enhet 6i § första stycket andrasom avses meningen lagen
19911129 rättspsykiatrisk vård och i 5 §om lagen 19911137 om
rättspsykiatrisk undersökning,

delgivningen denom intagenär där. Sammaavser vitsordsom
tillkommer intyg notarius publicus och intygav nämndeman iav
tingsrätt vid delgivning för tingsrättens räkning.

Vid särskild postdelgivning Vid särskild postdelgivning
har intyg tjänsteman vid har intygav anställd vid detav
postverket sådant vitsord statliga postbolagetsom sådant

i första stycket.anges vitsord i förstasom anges
stycket.

Intyg delgivning skettatt på utrikes skall gälla fulltort bevissom
delgivningatt skett på sätt i intyget, intygsgivarenssom anges om

behörighet styrkes tjänsteman vid svensk utlandsmyndighet.av Intyg
delgivning på utrikes gällerom fulltort bevis även sådantsom utan

bestyrkande nämnts, detta följersom nyss överenskommelseom av
främmandemed stat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.
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till7. Förslag
1972620iändring vallagenLag om

109 §§, kap.10 8 l och5 kap.föreskrivs kap.Härigenom att
§§ vallagem13 8 och ll5 kap.3 10 §§, 11 §kap.och samt

1972620 följande lydelse.skall ha

5 kap.
10 §

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

valmyndighetenCentralaCentrala valmyndigheten upp-upp-
val ochvarje slagförochför varje slag val rättarrättar avav

riksdagsvalkrets,för varjeför varje riksdagsvalkrets,
och kommunlandstingskommunlandstingskommun och kommun

kandidaterdelistorkandidater överlistor deöver somsom
skallanmält. ListornapartiernaListorna skallpartierna anmält.

postbøla-statligasändas till detSkallsändas till postverket.
hosröstningSkall ägautlands-röstning hosäga get. rumrum

eller påutlandsmyndighetmyndighet eller på fartyg, skall
möjligtlistornafartyg, skallmöjligtlistorna sändas även omom

myndighetentillsändastill myndigheten fartygets ävenoch
befälhavare..fartygetsochbefälhavare. Listorna för varje
riksdagsval-för varjeListornariksdagsvalkrets, landstings-

ochlandstingskommunskall krets,kommun och kommun så
skall såkommunmöjligt tillställas snartsnart somsom

länsstyrelsen.tillställasmöjligtlänsstyrelsen.
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8 kap.

Röstning sker på valdagen i Röstning sker på valdagen i
vallokalen för det valdistrikt vallokalen för det valdistrikt
där väljaren är i där väljarenupptagen är iupptagen
röstlängd. Röstberättigad, röstlängd. Röstberättigad,som som
på grund vistelse riket påutom grund vistelseav riketutomav
eller på inom riket ellerort påannan inom riketortannan
eller skäl finner sig avannat ellerav skäl finner sigannat

förhindrad rösta påatt förhindradvara rösta påattvara
valdagen i vallokalen för det valdagen i vallokalen för det
valdistrikt där han är valdistriktupptagen där han är upptagen
i röstlängd, får rösta på i röstlängd,post- får rösta på det
kontor inom riket, hos svensk statliga postbolagets postkon-
utlandsmyndighet eller på inom riket, hostor svensk ut-
svenskt fartyg i utrikes fart. landsmyndighet eller på svenskt

fartyg i utrikes fart.
Om flera val äger samtidigt, skall väljare röstarrum påsom

postkontor, hos utlandsmyndighet eller på fartyg vid ochett samma
tillfälle utöva sin rösträtt i samtliga val han vill deltaga
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Fönsterkuvertochvalnämnder röstmottagare.tillställsValkuvert
5 tillställs röstmottagare.i §som avses

ochröstning. Inner-medsambandiendastfår lämnasValkuvert ut
finnasföre valettidi godskallvalsedelsförsändelseförytterkuvert

tillgängliga
harnämndenvilkaåthos deochValnämndenhos personer

hänseende,i sådanttill handaväljarnauppdragit gåatt
dehos2. postkontorpåhos samtpostkontor2. på samt

postbolagetsstatligadetlantbrevbärare emottar avsom
lantbrevbärare emottarvalsedelsförsändelser, som
valsedelsförsändelser,

skallröstning ägadärfartygoch påutlandsmyndigheterhos rum.
påskall dessutomvalsedelsförsändelseförytterkuvertochInner-

tvådenågotvidpartitillhandahållaskostnadsfrittbegäran avsom
helairösternafått änharriksdagsvalen procent avsenaste enmer

landet.

10 kap.

postkontor ägerRöstning påpostkontor ägerRöstning på
postkontorettid dåunderpostkontorettid dåunder rumrum

Påallmänheten.förPå är öppetför allmänheten.är öppet
statligadetförslagfår post-postverketförslag avcen-av

valmyn-centralafårbolagetbegränsavalmyndighetentrala
tid dådenbegränsadighetenpåfår skeröstningtid dåden

postkontorfår ske påröstningRöst-valdagen.förepostkontor
skallRöstningvaldagen.förekunnaalltid ägaskall dockning

ägaalltid kunnadocktimmeminstunder rumenrum
varje dagtimmeminstunderpostkontoret ärdåvarje dag en

föröppetpostkontoret ärdåPåallmänheten.föröppet
skallPå valdagenallmänheten.postkontorskallvaldagen vara

för röst-öppetpostkontorröstmottagning minstföröppet vara
företimmeminstmottagning11 ochklockanföretimme enen

timmeminstll ochklockanklockaneftertimmeminst enen
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15. Vid sådana val efter klockan 15. Vid sådanaav
landstingsledamöter och kom- val landstingsledamöter ochav
munfullmäktige omfattar kommunfullmäktigesom som om-
hela riket får dock centrala fattar hela riket får dock cen-
valmyndigheten bestämma trala valmyndighetenatt bestämma
röstmottagning skall anord- röstmottagningatt skall

på valdagen. anordnas pånas valdagen.
Finns det särskilda skäl, får Finns det särskilda skäl, får

centrala valmyndigheten på centrala valmyndigheten för-på
förslag postverket bestämma slag det statligaav postbolagetav

röstmottagning skallatt anord- bestämma röstmottagningatt
endast på vissa postkontor. skall anordnasnas endast vissapå

Vid val till riksdagen och vid postkontor. Vid val till riks-
sådana val landstingsleda- dagen och vid sådanaav val av
möter eller kommunfullmäktige landstingsledamöter eller kom-

omfattar hela riket skall munfullmäktigesom omfattarsom
röstning dock alltid kunna äga hela riket skall röstning dock

på minst postkontor i alltidett kunnarum äga på minstrum
varje kommun. postkontor i varjeett kommun.

Inrättas med anledning Inrättas med anledningav av
valet postkontor vid sjukhus, valet postkontor vid sjukhus,
ålderdomshem, kriminalvårds- ålderdomshem, kriminalvårds-
anstalt eller liknande vårdinrätt- anstalt eller liknande vårdinrätt-
ning eller värdanstalt, äger ning eller värdanstalt, äger
röstning där på tid röstning där på tidrum detsom rum som
postverket bestämmer efter statliga postbolaget bestämmer
samråd med Valnämnden och efter samråd med Valnämnden
med vårdinrättningens eller och med vårdinrättningens eller
vårdanstaltens ledning, dock vårdanstaltens ledning, dock
tidigast sjunde dagen före tidigast sjunde dagen före
valdagen. Postverket skall valdagen. Det statliga postbola-
samråda med Valnämnden och skall samråda medget val-
med vårdinrättningens eller nämnden och med vårdinrätt-
vårdanstaltens ledning hur ningens eller vårdanstaltensom
röstningen skall genomföras. På ledning hur röstningen skallom
begäran postverket skall genomföras. Påav begäran detav
Valnämnden erforderligt statligautse postbolaget skall val-
antal biträda nämndenatt erforderligtpersoner antalutse
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biträda röstmotta-på postkontoret. attröstmottagare personer
postkontoret.pågare

anledningmedInrättasanledningmedInrättas avav
skal.lpostkontor,valetskallpostkontor,valet annatannat

föröppetför postkontoretöppetpostkontoret varavara
röstmottagning valdagen,påvaldagen,röstmottagning på

statligadettidunderpostverket be-tidunder somsom
efterbestämmerpostbolagetsamråd medefterstämmer

ivalnämnden denmedsamråddärvalnämnden i den kommun
in--postkontoretkommun därRöstninginrättas.postkontoret

dock all-Röstning skallrättas.alltid kunna ägaskall dock rum
minstundertid kunnaföre ägatimmeminstunder rumen

ll ochföre klockantimmetimmeminst11 ochklockan enen
efter klockantimmeminst15.klockanefter en

15.

3§

postkontorRöstmottagarepostkontorpåRöstmottagare
det statligadenärpostverketden post-är utser. somsom

bolaget utser.

l0§

sändaskallRöstmottagaresändaskallRöstmottagare
och deanfönsterkuvertdenfönsterkuvert och mottagnamottagna

förteckningen8 Omnämndai §förteckningenomnämnda8 §i
valmyndigheten.centralatillvalmyndigheten.centralatill

ska.llmedkuvertSändesmedSändes kuvert post,posten,
anordnasförsändelsenanordnasskall försändelsen somsom

värdepost.värdepost.
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11 kap.

Väljare betjänas lant- Väljare betjänassom lant-av som av
brevbärare får lämna valsedel brevbärare får lämna valsedel

denne, röstning äger denne,genom röstningom ägergenom om
vid det postkontor till vidrum det postkontor tillrum

vilket lantbrevbäraren knu-är vilket lantbrevbäraren knu-är
Vid valten. omfattar Vid val omfattarten.som som

hela riket får dock centrala val- hela riket får dock centrala val-
myndigheten på förslag myndigheten förslagpå detav av
postverket begränsa antalet statliga postbolaget begränsa
linjer vid vilka valsedel får antalet linjer vid vilka valsedel
lämnas lantbrevbärare. får lämnasgenom lantbrevbä-genom

rare.
Valsedelsförsändelse i första stycket anordnas följandepåsom avses

sätt. Väljaren lägger för varje val själv in sin valsedel i inner-ett
kuvert. I närvaro vittne lägger hanett sedan iordningställdaav
innerkuvert i ytterkuvert förett valsedelsförsändelse och tillsluter
detta. Därefter tecknar väljaren på ytterkuvertet försäkran på heder
och han förfaritsamvete påatt detta Vittnetsätt. intygar skriftligen

väljaren egenhändigtatt undertecknat försäkran. Vittne skall fylltha
18 år. Väljarens make eller barn eller makens barn får vittne,vara

heller lantbrevbäraren.
Väljaren lämnar själv valsedelsförsändelsen och sitt röstkort till

lantbrevbäraren. Väljare är känd för lantbrevbäraren skallsom
legitimera sig. Gör han det, får han icke lämna försändelsen.
Lantbrevbäraren intygar på ytterkuvertet han mottagit försändelsenatt

väljaren.av

13 kap.
7 §

Protokollet underskrives ordföranden och två de närvarandeav av
valförrättarna. Därmed är förrättningen avslutad.

Omedelbart därefter sänds Omedelbart därefter sänds
röstlängd, protokoll och de röstlängd, protokoll och de
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omslagochsärskilda kuvertoch omslagsärskilda kuvert
6 §§ till5 ochi65 §§ tilli och avsessomsom avses

insändandetSkervalnämnden.insändandetSkervalnämnden.
försändelsenskallmedförsändelsenskallmed post,posten,

värdepost.anordnasvärdepost.anordnas somsom

8§

handlingarsamtligatillValnämndenåliggerDet attatt avsessomse
infordra detfallet,så ärnämnden ochkommit in tilli 7 § att, om

fattas.som
behåller röst-Valnämndenbehåller röst-Valnämnden
vidarebefordrarlängderna ochvidarebefordrarochlängderna

material tillövrigtomgåendematerial tillövrigtomgående
översändan-Skerlänsstyrelsen.översändan-Skerlänsstyrelsen.
försändelsenskalldet medförsändel-skalldet med postposten

värdepost.anordnasvärdepost.anordnas somsomsen

11§

ÖverÖver iförrättningiförrättning avsessomsom avses
for-enligtprotokoll9 föres§enligt for-9 protokoll§ föres

fastställesmulärfastställesmulär cen-avsomcen-avsom
valmyndigheten. NärtralaNärvalmyndigheten.trala

sänderslutförts,förrättningenslutförts, sänderförrättningen
röstläng-omgåendeValnämndenröstläng-omgåendeValnämnden
iordning-protokollder,iordning-protokoll samtder, samt

tillomslagochställda kuverttilloch omslagställda kuvert
översändan-Skerlänsstyrelsen.översändan-Skerlänsstyrelsen.
försändelsenskallmedförsändel- detmed skalldet postposten

värdepost.anordnasvärdepost.anordnas somsomsen

1994.1 januarikraft deniDenna lag träder
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8. Förslag till

Lag ändring i lagen 1972704om kyrkofull-om
mäktigval, m.m.

Härigenom föreskrivs 17, 30, 31, 36,att 42 och 42 §§ lagena
1972704 kyrkofullmäktigval, skallom ha följande lydelse.m.m.,

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Röstning sker på valdagen i Röstning sker på valdagen i
vallokalen för det valdistrikt vallokalen för det valdistrikt
där väljaren är i därupptagen väljaren är iupptagen
röstlängd. Röstberättigad, röstlängd. Röstberättigad,som som
på grund vistelse riketutom påav grund vistelse riketutomav
eller på inom riket,ort ellerannan på inom riket,ortannan
eller skäl finner sigannatav eller skäl finner sigannatav

förhindrad rösta påvara att förhindrad rösta påvara att
valdagen i vallokalen för det valdagen i vallokalen för det
valdistrikt där han är valdistriktupptagen där han är upptagen
i röstlängd, får rösta på i röstlängd,post- får rösta på det
kontor inom riket. statliga postbolagets postkontor

inom riket.
Om val kyrkofullmäktige för församlingav och för kyrklig

samfällighet äger samtidigt, skall väljarerum röstar påsom post-
kontor vid och tillfälleett utöva sin rösträtt isamma de val hansom
vill deltaga
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i helavalvidriket,inompostkontorvarjefår ske påRöstning
från ochvalvidochtjugofjärde dagen annatoch med denfrånlandet

företorsdagenmedochtillvaldagenföretionde dagenmed den
tredje stycket.ellerandraföljerintevaldagen, annat avom

postkontor ägerRöstning påägerpostkontorRöstning på
postkontorettid dåunderpostkontorettid dåunder rumrum

Påallmänheten.föröppetPå ärallmänheten.förär öppet
postbola-statligadetförslagpostverket fårförslag avcen-av

valmyndighetencentralafårbegränsavalmyndighetentrala get
röstning fårtid dådenbegränsafår ske påröstningtid dåden

Röstningpostkontor.påskedockskallRöstningpostkontor.
alltid kunna ägadockskallunder rumalltid kunna äga rum

varje dagtimmeminstunderdåvarje dagtimmeminst enen
för all-är öppetdå postkontoretför all-öppetpostkontoret är

mänheten.mänheten.
fårskäl,särskildaFinns detfårsärskilda skäl,detFinns
påvalmyndighetencentralapåvalmyndighetencentrala

postbo-statligadetförslagpostverket bestämmaförslag avav
röstmottag-laget bestämmaanord- attskallröstmottagningatt

påendastanordnasskallningvissa postkontor.endast pånas
Vid valpostkontor.vissariketomfattar hela somVid val som

skall röst-rikethelaomfattaralltid kunnaröstning dockskall
alltid kunna ägadockningpostkontorminstpå rumäga ettrum

varjeipostkontorminstpå etti varje kommun.
kommun.

anledningmedInrättasanledningmed avInrättas av
sjukhus,vidpostkontorvaletsjukhus,vidpostkontorvalet

kriminalvårds-ålderdomshem,kriminalvårds-ålderdomshem,
vårdinrätt-liknandeelleranstaltvårdinrätt-liknandeelleranstalt

vårdanstalt, ägerellerningvårdanstalt, ägerning eller
dettidpåröstning därtidpåröstning där somrumsomrum

postbolaget bestämmerstatligaefterpostverket bestämmer
ValnämndenmedsamrådefterochValnämndensamråd med

ellervårdinrättningensmedochvårdinrättningens ellermed
dockledning,vårdanstaltensledning, dockvårdanstaltens
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tidigast sjunde dagen före tidigast sjunde dagen före
valdagen. Postverket skall valdagen. Det statliga postbola-
samråda med Valnämnden och skall samråda medget val-
med vårdinrättningens eller nämnden och med vårdinrätt-
vårdanstaltens ledning hur ningens eller vårdanstaltensom
röstningen skall genomföras. På ledning hur röstningen skallom
begäran postverket skall genomföras.av På begäran detav
Valnämnden erforderligtutse statliga postbolaget skall val-
antal biträda röst-attpersoner nämnden erforderligt antalutse

påmottagare postkontoret. biträdaatt röstmotta-personer
på postkontoret.gare

31 §

Röstmottagare på postkontor Röstmottagare på postkontor
denär postverket är densom utser. det statligasom post-

bolaget utser.

36§

Väljare giftär får lämna valsedelsom sin make. Väljare,genom
på grund sjukdom, rörelsehindersom eller högav ålder kan

inställa sig i vallokalen för det valdistrikt där han är i röst-upptagen
längd, får lämna valsedel bud. Bud får dengenom ärvara som
väljarens barn, barnbarn, fader, moder eller syskon eller hans vårdare
och fyllt 18 år.som

Väljare betjänas lant- Väljaresom betjänasav detsom av
brevbärare får lämna valsedels- statliga postbolagets lantbrevbä-
försändelse denne, får lämnagenom valsedelsförsän-om rare
röstning äger vid det delse denne,rum röst-genom om
postkontor till vilket lantbrev- ning äger vid det postkon-rum
bäraren är knuten. Vid val till vilket lantbrevbärarentorsom är

omfattar hela riket får dock knuten. Vid val omfat-som
centrala valmyndigheten på hela riket fårtar dock centrala
förslag postverket begränsa valmyndighetenav på förslag av
antalet linjer vid vilka valsedel postverket begränsa antalet
får lämnas lantbrevbära- linjer vidgenom vilka valsedel får
re. lämnas lantbrevbärare.genom
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

dendetefterOmedelbartden attefter detOmedelbart att
irösträkningenpreliminärairösträkningenpreliminära

sändsavslutatsharvallokalensändsavslutatsharvallokalen
och deprotokollröstlängd,protokoll och deröstlängd,
omslagochsärskilda kuvertoch omslagsärskilda kuvert

6§ val-13i kap.6§13 Val-i kap. avsessomsom avses
1972620 Valnämn-tilllagen1972620 till Valnämn-lagen

medinsändandetSkerden.medinsändandetSkerden.
anord-försändelsenskallförsändelsenskall post,posten,

Värdepost.Värdepost.anordnas nas somsom

42a§

handlingarsamtligatillValnämndenåliggerDet att avsesatt somse
infordrafallet,så ärochnämnden42 tilli § kommer att, om

fattas.det som
vidarebefordrarValnämndenvidarebefordrarValnämnden

ochröstlängderomgåendeochröstlängderomgående
länsstyrel-material tillövrigtlänsstyrel-material tillövrigt

medöversändandetSkermedöversändandetSker sen.sen.
anord-försändelsenskallförsändelsenskall post,posten,

Värdepost.Värdepost.anordnas somnassom

1994.januari1i kraft denträderlagDenna
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9. Förslag till

Lag ändring i datalagen 1973289om

Härigenom föreskrivs 27 § datalagen 1973289att skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 §

Uppgifterna i SPAR hämtas från de statliga personregister som
används för folkbokföring, inkomsttaxering och fastighetstaxering.
Till dessa uppgifter får fogas anteckning enskildatt inteom en person
önskar adresserad direktreklam.

Regeringen får föreskriva att
uppgifter adresser hämtasom
från Postverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.
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tillFörslag10.
kriminal-1974203ändring i lagenLag omom

anstaltvård i

ikriminalvård197420325 § lagenföreskrivsHärigenom att om
följande lydelse.skall haanstalt

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

25 §

internationelltmyndighet,svenskochintagenmellan organBrev
frånklagomålbehörigheterkändSverige emotatt tahar avsom

granskning. Angesvidarebefordrasskalladvokat utanenskilda eller
internationelltsådantmyndighet,svenskfrån organbrev avsäntvara

fåroriktig,uppgiften ärmisstänkasskäligenoch kan attadvokateller
påklarläggaskanicke annatförhållandetgranskas,dock brevet om

sätt.
tillbrevfrågaI post-om

26 stället§tillämpas iverket
stycketförstaför ovan.

1994.januari1i kraft denträderlagDenna
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11. Förslag till

Lag ändring i lagen 1974610 inrikesom om
vägtransport

Härigenom föreskrivs 2 § lagen 1974610att inrikes vägtrans-om
skall ha följande lydelse.port

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§

Lagen skall tillämpas på Lagen skall tillämpas på
postbefordran, begravnings- bcgravningstransporter eller

ellertransporter befordran befordran flyttsaker.av av
flyttsaker.

Lagen skall inte heller tillämpas på sådan befordran på väg ärsom
underkastad fördraget d.9 maj 1980 internationell jämvägstrafikom
eller järnväg i fall utför inom Sverigesom en annat till fullgörande

avtal befordran gods på järnväg.av om av

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.
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till12. Förslag
med bemyn-197588i lagenändringLag om
trafik,föreskrifter trans-meddeladigande att om

kommunikationerochporter

bemyndigande197588 medl § lagen attföreskrivsHärigenom att
skallkommunikationerochtrafik,föreskriftermeddela transporterom

lydelse.följandeha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

1§

bemyndigasRegeringen attbemyndigasRegeringen att
föreskriftermeddelaföreskriftermeddela avsessomavsessom

regerings-5 §38 elleri kap.5 regerings-3 §i 8 kap. eller
föreskrifternaformen,föreskrifternaformen, omom

gällergäller
trafiki spårbundenbefordrantrafikspårbundenbefordran i

allmänheten,avsedd förärallmänheten,avsedd förär somsom
vägtrañkibefordransådanvägtrafikbefordran isådan

järnvägs-ombesörjesjärnvägs-ombesörjes avsomavsom
kompletteringtillföretagkompletteringtillföretag avav

jim-ersättning förjärn- ellerersättning föreller somsom
undervägsbefordranundervägsbefordran avsessomavsessom

telekommunikationer,4.eller tele-postbefordran4.
kommunikationer,

sjöfart inomdriva5.inom rättdriva sjöfarträtt attatt
medsjöterritoriumSverigessjöterritorium medSveriges

utländskt fartyg,fartyg,utländskt
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6. trafikregler, sjövägmärken trafikregler, sjövägmärken
eller säkerhetsanordningar för eller säkerhetsanordningar för
sjötrafiken inom Sveriges sjö- sjötrafiken inom Sveriges sjö-
territorium eller för sjötrafiken territorium eller för sjötrafiken
med svenska fartyg, sjöflygplan med svenska fartyg, sjöflygplan
och svävare utanför Sveriges och svävare utanför Sveriges
sjöterritorium, sjöterritorium,

skeppsmätning, skeppsmätning,
trafik på väg eller i terräng, trafik på väg eller i terräng,

fordons beskaffenhet och fordons beskaffenhet och
utrustning, utrustning,
10. registrering eller 10. registrering ellerannan annan
kontroll fordon, kontrollav fordon,av
11. skyldighet för kommunerna 11. skyldighet för kommunerna

tillhandahållaatt föreskrifter tillhandahålla föreskrifteratt
och andra uppgifter rör och andra uppgiftersom rörsom
förhållandena i trafiken, förhållandena i trafiken,
12. riksfärdtjänst, 12. riksfärdtjänst,
13. tillstånd brukaatt svävare, 13. tillstånd bruka svävare,att
14. kör- och vilotider vid väg- 14. kör- och vilotider vid väg-
transporter förbudsamt mot transporter förbudsamt mot
vissa beräkningartyper vissaav beräkningartyperav av av
lön till förare vid sådana lön tilltrans- förare vid sådana trans-
porter. porter.

Regeringen bemyndigas meddela föreskrifteratt avgifter förom
granskning eller kontroll enligt bestämmelse i förstasom avses
stycket 10 eller 13. Regeringen bemyndigas också beslutaatt
föreskrifter avgifter för farledsverksamhetenom avgifter församt om
skeppsmätning och avgifter för tillstånd enligt första stycket 5.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.



19939SOU52

tillFörslag13.
behand-1976371i lagenändringLag omom

m.fl.anhållnaochhäktadelingen av

behandlingen19763719 § lagenföreskrivsHärigenom avatt om
lydelse.följandem.fl. skall haanhållnaochhäktade

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

9 §

svensktillhäktadfrånBrevtill svenskhäktadfrånBrev
internationelltmyndighet,internationelltmyndighet, organorgan

erkändSverigeharerkändSverigehar avsomavsom
klagomålbehörighetklagomål emottabehörighet attemottaatt

of-hansellerenskildafrånof-eller hansenskildafrån
vidare-skallförsvararefentligevidare-skallförsvararefentlige

föregåendebefordrasföregående utanbefordras utan
granskning.tillbrevfrågagranskning. I om

dock andrapostverket tillämpas
stycket.

elleravsändahäktadfårstycketförstaenligtgällervadUtöver som
och,säkerhetssynpunktfrånfaraskedet kanbrev, utanmottaga om

brott,misstankegrund utanpåhäktadfråga den äri omavsomom
försvåras.eljestbrottutredningundanröjes ellerbevisfara för att om

föregåendebrevavsända eller utanhäktadVägras mottaga
får öppnaskvarhållasskall brevetinnehåll,granskning dess menav

medgivande.häktadesdenutan
gäller ävenbrevföreskrivetparagraf äriVad denna annanom

handling.skriftlig

1994.januarilkraft denträder ilagDenna
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14. Förslag till

Lag ändring i körkortslagen 1977477om

Härigenom föreskrivs 32 § körkortslagen 1977477att skall ha
följande lydelse.

32§

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
meddelar ytterligare föreskrifter i de avseenden i dennasom anges
lag och föreskrifter undantag från lagen. Detsamma gällerom
föreskrifter förarutbildning och sådan registreringom behövsom som
för tillämpningen lagen. Regeringen får även meddela föreskrifterav

utländska körkorts giltighet i landet.om
Regeringen får överlämna till

det statliga postbolaget att ut-
föra identitetsprövning i sam-
band med undertecknande av
körkortsunderlag.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får isom
enskilda fall medge undantag från denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.
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tillFörslag15.

1979369folkomröstningslageniändringLag om

1979369folkomröstningslagenl0§föreskrivsHärigenom att
följande lydelse.haskall

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

fördagensker påRöstningförpå dagenRöstning sker
i omröst-folkomröstningenfolkomröstningen i omröst-

för det omröst-ningslokalenför det omröst-ningslokalen
röstandedenningsdistrikt därröstandedenningsdistrikt där

Röst-i röstlängd.röstlängd. Röst- äri upptagenär upptagen
grundpåberättigad,grundberättigad, på avsomavsom
eller påriketvistelseriket eller påvistelse utomutom
ellerriketinomriket ellerinom ort avort annanavannan

för-sigfinnerskälför-sigfinnerskäl annat varaannat vara
ochtidpåhindrad röstatid ochpåhindrad rösta attatt

påfår röstaplatspåfår sagts,röstaplats sagts, som nusom nu
postbolagetsstatligadetriket, hos post-postanstalt inom

svenskhosinom riket,kontorutlandsmyndighet ellersvensk
påellerutlandsmyndighetutrikes fart.fartyg isvensktpå

fart.i utrikesfartygsvenskt
omröstningar ägerOm fleraomröstningar ägerOm flera

samtidigt, skall denskall densamtidigt, somrumsomrum
hospostkontor,påröstarpostanstalt, hos ut-påröstar ut-

fartygellerlandsmyndighetfartygeller pålandsmyndighet
tillfälleochvidtillfälleochvid ett sammaett samma

samtligaisin rösträtti samtliga utövasin rösträttutöva
villhanomröstningarvillhanomröstningar somsom

omröstningOm ägerdeltagaomröstningOm ägerdeltaga
val tillsamband medival tillsamband medi rumrum
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

riksdagen, skall röstande riksdagen, skall röstandesom som
har angivits, önskarnu har angivits,som önskarnu som

delta både i omröstningen och delta både i omröstningen och
i valet, sin i folkom-röst i valet,avge sin iröst folkom-avge
röstningen samtidigt han röstningen samtidigtsom hansom
röstar i valet. iröstar valet.

I fråga röstningen och I frågaom röstningen ochom om om
den vidare behandlingen den vidare behandlingenav av
röster har avgivits på röstersom har avgivitspost- påsom post-
anstalt, hos utlandsmyndighet kontor, hos utlandsmyndighet
eller fartygpå tillämpas i öv- eller fartygpå tillämpas i öv-
rigt bestämmelserna ordi rigt bestämmelsernaom ordi-om
narie val till riksdagen i 8-12 narie val till riksdagen 8-12i
kap. vallagen 1972620. Om kap. vallagen 1972620. Om
folkomröstningen äger i folkomröstningen ägerrum irum
samband med val tillextra samband med val tillextra
riksdagen eller den inte riksdagen ellerom den inteom
omfattar hela riket, tillämpas i omfattar hela riket, tillämpas i
stället bestämmelserna stället bestämmelsernaextraom extraom
val i 8-12 kap. vallagen. 8-12val i kap. vallagen.

I lokal där röstning äger skall finnas tillgängligarum exemplarett
denna lag, särskild lag förav den ifrågavarandeav folkomröst-

ningen, sådan har beslutats, och vallagen.om Såvitt gäller folkom-av
röstning i grundlagsfråga skall därjämte finnas tillgänglig tilltexten
det förslag med omröstningen.som avses

Denna lag träder i kraft den l januari 1994.
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till16. Förslag
1985192järnvägstrafiklagenändring iLag om

1985192järnvägstrañklagen§1föreskrivs 1 kap.Härigenom att
följande lydelse.skall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1 kap.
1 §

påSverige ellerinomjärnvägstrafik på banatillämpasDenna lag
2 kap.i 1järnväg kap.,föreskrivstågfårja. Vadsvensk omsom

spårväg.ochtunnelbanaockså påtillämpas5 kap.1-4 §§ och
i lagenbestämmelservissaföljer1 §3 3 kap.2 § ochkap.Av att

transportmedel änmedbefordrantillämpas även annatkan som
därvid3 § kan2i kap.fallstycket. li första avsessomanges

Sverige.befordran ävenpåtillämpasi lagen utombestämmelser
tillämpasfall intei vissa§ skall lagen13 1 § och 4 kap.Enligt kap.

utlandet.trafik mediresgodsinskrivetellergodsbefordranpå av
påtillämpasLagen inte post-

medbefordran järnväg.

1994.januarikraft 1i denlag träderDenna
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17. Förslag till

Lag ändring i tullagen 19871065om

Härigenom förskrivs 73 80och §§ tullagenatt 19871065 skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

73§

Polisen och kustbevakningen är skyldiga medverka i kontroll-att
verksamheten enligt denna lag. Vad i 63-70sägs §§som om
tullmyndighet och tulltjänsteman gäller vid sådan medverkan också
polismyndighet och kustbevakningen polisman och tjänstemansamt
vid kustbevakningen.

Även Ävenjärnvägsföretag och postbezfordringyöretag
postverket är skyldiga med-att regeringen bestämmer ochsom
verka i kontrollverksamheten järnvâgsföretag är skyldiga att
enligt denna lag i fråga medverka kontrollverksam-iom

befordras på järnvägvaror hetensom enligt denna lag i fråga
eller med I frågapost. befordrasom medom varor som
sådan medverkan gäller inte eller på järnväg. frågapost I
63-70 §§. sådan medverkan gäller inteom

63-70 §§.
Regeringen får meddela närmare föreskrifter medverkanom som

i första och andra styckena.avses

I fråga inkom- frågaIom varor som inkom-om varor som
till tullområdet i postför-mer till tullområdet i postför-mer

sändelser är postverket tullskyl— sändelser är postbefordrings-
digt, inte anmäls företagom varorna regeringen bestäm-som
till förtullning eller tullskyldigt,annan mer om varorna
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

ellerförtullningtillanmälsintetullklarering någon annan.av
någontullklarering avannan

annan.
vaddockskalltill handa,kommit adressatenförsändelsen somHar

eftertulltaxering gällaomtulltaxering och19-23 §§iföreskrivs om
underlåtituppgift elleroriktig attinte lämnathanhonom, även om

tulltaxeringen.förledninguppgift tilllämna

1994.januari1kraft deniträderlagDenna
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Utredningsuppdraget och gällande
ordning m.m.
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Inledning1

Utredningsuppdragetl

bifogasvilka199238,dir.utredningsarbetetfördirektivenEnligt
till denförslagutarbetauppdragiutredningenhar attbilagasom
vidbehövsövrigtreglering iändrade endenochlagstiftning som

ocksåskallUtredningenpostområdet.konkurrenssituation påändrad
föra överförbehövsförfattningsreglering attdenföreslå som

tillellermyndighettill någonmyndighetsuppgifterPostverkets annan
bolag.ett

alldirektiveni attmyndighetsutövning sägsgällerdetNär
tillöverlämnasskäl bör ettpraktiskaintemyndighetsutövning avsom

Myndighets-Postverket.frånskiljasskallpostbolagstatligtblivande
tillöverlämnas ettkunnabördirektivenenligtfunktioner som

postdelgiv-särskildmedarbetetbl.a.postbolag ärstatligtblivande
i detsignatärrollPostverketspostkontor.röstning påning och som

tillföras överförhållandenallaunderbörinternationella arbetet
myndighet.någon annan

olikadeövervägaocksåutredningendirektiven börEnligt var
Detförläggas.skallpostsektorninommyndighetsfunktionerna

organisatoriskadenförkrävsarbetedetdirektivenianmärks att som
kommerpostsektorninommyndighetsfunktionernauppbyggnaden av

sammanhang.iutföras annatatt
postlag.föreslåskallutredningendirektiveniförutsätts enDet att

skallpostlagdet,utgångspunkt sägs gesär, statenattEn engenom
postområdetpåverksamhetenkontrolleraochförutsättningar att styra

Detuppfyllas.mål kansocialaochregionalpolitiskagällandeså att
konkurrens-förförutsättningarskallpostlagvidaresägs att geen
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neutralitet och bygga på likabehandling. Regleringen bör inte, sägs
det, göras alltför detaljerad.

I direktiven framhålls det finns skäl talar föratt att ett nyttsom
regelsystem bör innefatta krav på tillstånd for den skall bedrivasom
postverksamhet. I lag kan då de allmänna förutsättningarna foranges
beviljande tillstånd, giltighetstid för dessa förutsättningarav församt
återkallelse tillstånd. En tillstånds- och tillsynsmyndighetav bör ges
bemyndigande uppställa närmare villkoratt för tillstånd. Viktiga
frågor överväga i dettaatt sammanhang är enligt direktiven bl.a. vem

skall ochpostoperatör tillståndsom skallanses krävas försom om
alla postoperatörer.

förutsättningarFrågan vilka och villkor börom uppställas försom
intaroperatörer enligt direktiven central plats. Det kan gällat.ex.en

skyldigheter upprätthålla vissaatt prisstrukturer och delta iatt
kostnaderna för olika samhällsuppdrag.

Frågor betydelse för den praktiska posthanteringenav skall också
behandlas. Här bl.a. hanteringen adresser ochavses av postnummer,
brevlådor obeställbara försändelser.samt

Utredningen skall vidare enligt direktiven överväga betal-ett
ningssystem för finansiering kostnader förstatens utövaav att
myndighet på postområdet och bidrag till finansieringen olikasom av
samhällsuppdrag.

Andra frågor utredningen skall överväga är hur totalförsvaretssom
behov postbefordran under kriser ioch krigav skall tillgodoses,
frågan integritetsskydd i postverksamhetom och frågan utgivningom

frimärken. Vidare skall utredningenav överväga hur beslut om
tillstånd och återkallelse tillstånd skall kunnaom överklagas.av

1.2 Utredningsarbetet

Utredningen har under arbetets gång vid flera tillfällen sam-
manträffat med olika företrädare för Postverket diskuteratoch frågor

praktisk posthantering, försvarsfrågorom Utredningen harm.m.
vidare vid två tillfällen haft överläggningar med ledningen för
CityMail AB. En diskussion har också ägt med ledningen förrum
Telestyrelsen.
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Kommunikations-ideltagitharutredningenförFöreträdare en av
GrönbokEGsavseenderundabordskonferensanordnaddepartementet

förföreträdareförutomdeltog,konferensVid dennapostfrâgor.om
antalCityMailför Postverket, ettföreträdare samtävenarrangören,

postfrágor.beträffandeolika intressenter
sammanträffat medvidareutredningen harförFöreträdare

medförsvarsfrägorÖverstyrelsen avseendeberedskap samtcivilför
telelags-medsamråttharUtredningenadressfrågor.avseendeDAFA

ochvallagsutredningendatastraffrättsutredningen,utredningen,
aviseringsutredningen.

postförvaltningar inhämtatutländskaantalfrånUtredningen har ett
i deraspostverksamhetenförgällerreglervilkaupplysningar somom

Överläggningar för detföreträdaremedhar ägtrespektive länder. rum
trafikministeriet.finska
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2 Tidigare utredningar Postenom m.m.

Postens verksamhet har under år i olikautretts sammanhangsenare
led i översynenett affársverken.som Detta arbete harav lett fram

till slutsatsen Postverket kanatt klara konkurrens och detta böratt
Verket bör dockuppmuntras. bättre förutsättningar konkur-ges att

pá lika villkor, bl.a.rera möjlighet bedriva singenom verk-atten
samhet i aktiebolagsform.

Här skall sammanfattande redogörelse förges en de tidigare utred-
ningar Posten är intresse.om Vidare skallsom berörasav de
regeringsförslag angående postverksamhet har lagts fram undersom

tid och vissa undersökningarsenare Posten själv har låtitsom göra.

2.1 Riksdagens revisorer

Riksdagens revisorer lämnade 1989 Postverkskoncernensrapporten
verksamhet. I pekar revisorernarapporten på Postens allmännaatt
konkurrenskraft karakteriseras både styrka och svaghet. Styrkanav
ligger bl.a. i att ägarestaten skapar stabilitet ochsom trygghet.
Posten är välkänd finnsoch överallt. Riksdagens revisorer nämner

exempel på svaghetersom Posten upplevdeatt kvalitetsnivån
otillfredsställande vilket enligt Posten är i alltnumera väsentligt
åtgärdat verksamhetensamt att är trögrörlig på grund sin storlekav
och det tidatt tar genomslagatt för förändringar. Därtill nämner
riksdagens revisorer Postens offentligrättsligaatt ställning innebär
vissa begränsningar i handlingsfriheten jämfört med privata konkur-

Bl.a. har Postenrenter. inte möjlighet låta bliatt service tillatt ge
områden där lönsamheten är dålig eller verksamheten förlust-rent av
bringande.
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konkurrensverkochpris-2.2 Statens

1989lämnade rapportenSPKkonkurrensverkochpris-Statens
ochpostverketstudiemonopolmarknaderPrissättning på aven-

konkurrensenbelysa hurmedSyftet attrapportenteleverket. var
teleområdenaoch samtinommarknaderolika post-påfungerade

förförutsättningarnadärverksamhetsområdendeförprismålföreslå
idettagälldedelPostensFörsaknades.konkurrensfungerandeen

avseendei dettaförslagSPKsnormal-brev. varinrikeshandförsta
beslutaskullesjälvafortsättningsvisaffarsverken ombådadeatt

verksamhets-affärsverkensdelardeprisändringar. Församtliga av
föreslogstillfredsställandefungeradeintekonkurrensendärområden
riktlinjerformistyrmålskullestatsmakterna avi att angerapporten

produktivitetsmål.utformasskulleStyrmålenprissättningen.för som

teleutredningenoch2.3 Post-

betänkandet1990iPTUteleutredningenoch marsPost- avgav
socialtochregionaltmedAffärsverkTele199027 PostSOU -

depreciseraochförtydligauppgifttillhadeUtredningen attansvar.
påställabörstatsmakternakravsocialaochregionalpolitiska som

mellanavvägningresultatetförslagDessPosten. av envaraangavs
ochutgångspunktersocialaochregionalafrånkrävasbörvad som

konkurrens-till Postensmed hänsynkrävarimligtvad är attsom
så härsammanfattaskanFörslagensituation.

landet.i helafinnasskallpostserviceGrundläggande
förmedlapostpaketochnormal-brev samtdistribueraskallPosten

hinderskallPostenenhetligtill utanlandethela taxa.betalningar över
villkorsärskildakundermedavtalträffaprincip kunnadenna omav

postservice.för deras

ipostservice fem dagarfånormalt kunnaskallhushållAlla
veckan.

postkassaserviceochpostutdelningtilltillgångskall hahushållAlla
skallveckanidagarfemmindre änPostserviceavstånd.rimligtinom
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normalt inte förekomma än till särskilt ensligt belägna hushåll.annat
Posten skall eftersträva den ringa andelen hushåll f.n. inteatt harsom
femdagarsservice inte ökar.

Hänsyn skall till äldre och handikappade.tas
Posten skall särskilda hänsyn till de äldreta och handikappade
kunder berörs formernanär för postservicen förändras, vidsom t ex
ändring lantbrevbärarlinjer. Posten skall god tillgänglighet förav ge
handikappade till service på postkontoren. Posten skall regelbundet
samråda med berörda handikapporganisationer.

Blindskriftsförsändelser skall få skickas portofritt mellanm.m.
synskadade.
Utan ersättning skall Posten portofritt mellan synskadade befordra
blindskriftsförsändelser, dvs. försändelser innehåller med-som
delanden, böcker, tidningar framställdaär med blind-m.m. som

Ävenskriftstecken. ljudupptagningar, såsom talböcker och taltid-
ningar, avsedda för synskadade skall befordras portofritt mellan
synskadade.

Härutöver formulerade PTU antal anslutande kravett stats-som
makterna bör ställa på Posten. Dessa är

De ekonomiska effekterna kraven skall redovisas årligen.av
Posten skall i sin treârsplan redovisa de regionala och sociala krav

statsmakterna ställer på verksamheten och hur Postensom klarar att
tillgodose kraven.

Målen för postservicen och måluppfyllelsen skall redovisas för
samtliga regioner.
Målen för tillförlitligheten i postbefordran skall även redovisas per
postregion. Målen skall således tillförlitligheten dels i helaavse
landet, dels i landets samtliga postregioner. Måluppfyllelsen skall
följas region. Minst 95% alla normal-brev till, frånupp per ellerav
inom region i tid vardag skall nå adressatenpostasen som nästaen
postutdelningsdag.
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iserviceförändringarlänsstyrelseninformeraPosten skall om
glesbygd.

såvälintressenter,olikainitiativ till samråd medPosten bör ta
serviceför-väsentligaprivata, närkommunala ochstatliga som

läns-informationsskyldighetaktualiseras. Enändringar gentemot
bidra tilli glesbygd kanserviceförändringarplaneradestyrelsen om

beslutar.dock Postenlösningar. Det skallgoda somvara

iredovisasglesbygdsservicen skalliförändringarPrincipiella
treårsplanen.

riktlinjerändringar Postensanledning föreslåVi ingen att avser
bedömningenhetligochi glesbygd. En generösför postservice av

kvarbgendçhushåll därriktlinjerna förfrån bör görasavvikelser
sjukdom harhandikapp, ålder ellerhöggrund storapå avpersoner

skulle övervägapostservice. Om Postentillfå tillgångsvårigheter att
i Postensskall det anmälasinriktningändringar dennaprincipiella av

treårsplan .

aktivt.skallmed andra prövasSamarbete
ochlantbrevbärareverka förskall aktivtPosten post-att

kompletterande tjänsterutförakankontorspersonalen sam-genom
statliga verk ochochprivata företag, kommunermedarbete myn-

digheter.

följande.föreslog PTUVidare
villkor.marknadsmässigabör bedrivas påtidningsrörelsePostens

få påtidskrifter bör sketidningar ochdistributionPostens av
ingafinnskostnadstäckning. Dettill fullmarknadsmässiga villkor

regeringen fastställaförsociala skälregionala elleravgörande att
tidningsrörelsevillkor i Postensövrigapriser eller

be-m.fl. försändelser börblindinstitutensförAnslagssystemet
förändras.hållas men

befordranförersättning statsbudgetenfå överPosten bör av
taltidningar avseddainklusive talböcker ochblindskriftsförsändelser,

blindinstitut ochfrån erkändaskickas till ellerför synskadade, som
förändras förDebiteringssystemet börinstitutioner.därmed likställda
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öka kostnadsmedvetandet,att förenklingaruppnå och åstadkomma ett
rättvisande system.mer

Slutligen anförde PTU Postens lagregleradeatt frånmonopol år
1947 borde omprövas i samband med EGzs regelverk påatt post-
området får sin slutliga utformning.

2.4 Tele- och postkundsutredningen

l december 1990 tele- och postkundsutredningen sitt betänkandeavgav
SOU 1990 100 Avtalsvillkor eller föreskrifter. Utredningen hade till
uppgift över formerna föratt och televerkets kundvillkor,postensse
vilka kan formenha föreskrifter, dvs. författningsbestämmelser,av
eller privaträttsliga avtalsvillkor. Villkoren riktar sig till verkens
kunder. Med utgångspunkt i verksamheternas innehåll och endastatt

föreskrifterde är nödvändiga bör kvar föreslog utredningensom vara
för Postens vidkommande privaträttsliga avtalsvillkoratt skulle- -

användas i Postens affärsverksamhet. Vidare föreslog utredningen att
föreskrifter skulle användas när Posten utförde uppgifter som
innefattar myndighetsutövning, beträffande vissasamt Postensav
internationella åtaganden.

Näringspolitik2.5 Propositionen 19909187 för
tillväxt

I propositionen 19909187 Näringspolitik för tillväxt anfördes att
Posten införstår strukturella svårigheter bl.a. i kontorsnätet till följd

nedgång i antalet kassatransaktioner. Samtidigt, framhöllsav det,
förekommer konkurrens på rad Postens traditionella områdenen av
såsom tidningsdistribution, distribution reklam, paketbefordran,av
betalningsförmedling Därför aviseradesetc. i propositionen en
översyn inom regeringskansliet förutsättningarna och formerna förav
Postens verksamhet.
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199144konkurrensförutsättningar Ds2.6 Postens

departementspromemorianharKommunikationsdepartementetInom
i syftetagits framkonkurrensförutsättningar199144 PostensDs
påverksamhetför Postensförutsättningarnaochutreda pröva enatt

behovetklargörakonkurrenstilltagandemarknad med samt av
underlandetpostservice i helagodsäkerställaföråtgärder att en

förutsätt-utifrån debrevmonopoletDärtill1990-talet. har utretts
inom EG.gällakommaningar attantassom

deflertaletpåkonkurrensenframhållspromemorianI att av
förändringstak-ochalltmeraktör skärpsPosten ärmarknader där att

jämfört medkostnadsnackdelari dagharPostenblir allt högre.ten
ochkostnaderexempelvis regionalasåsomkonkurrenterpotentiella

gjord föranalyshänvisning tillMedsociala uppdrag.förkostnader en
1991 McKinseyapril-juniunderKommunikationsdepartementet av

rikstäckandedagligmed ochbrevbefordrananförsInc.Company att
bibehållamöjligtskullemonopolnaturligtservice attär ett varasom

marknads-förutsattlagstiftning,skyddandestöd att merenutan av
erhålleravlastas ellerPostenochtillämpasprisstrukturanpassad att
verketsförsämrarkostnadernaför de socialaersättning annarssom

konkurrensförmåga.
promemorianenligtför Posten attnaturligt monopolMed menas

ochmarknadensig påetableramöjlighetkonkurrent haringen att
skulle kunnavarje situationieftersom Postenlönsamhet,uppnå

Förekomstenkonkurrent.tänkbarprislägre änerbjuda avett en
samhällsekonomisktintedet ärinnebärmonopolnaturligt att

samhälletseftersomsektordennainommed konkurrensmotiverat
ökar.dåtotalkostnad

istordriftsfördelarisin grundmonopolet har postpro-naturligaDet
rikstäckandeupprätthållerföljd Postenduktionen. Som att enaven

glesbygdsubventioneraprisenhetligt kommer tätortservice till att
korssubventione-Dennaprivatbrev.subventioneraföretagsbrevoch att

linjei medför övrigtochacceptabelbrevbefordran kanring vid anses
framhållsangeläget,dockEG. Detinom ärutarbetasriktlinjerde som

mellanförekommerkorssubventioneringpromemorian, inteidet att
inomverksamhetkonkurrensutsattochbrevverksamheten annan,

Posten.
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Promemorian har remissbehandlats. Flertalet remissinstanser ansåg
Postens tillensamrätt brevbefordranatt borde avskaffas och att

konkurrens i stället borde Två remissinstanser, Stats-uppmuntras.
tjänstemannaförbundet Statsanställdasoch förbund, ansåg att ensam-
rätten borde behållas regleringen denna bordeatt revideras.men av
Flera remissinstanser framhöll daglig och rikstäckandeatt en
postservice måste fungera även fortsättningsvis. Det underströks att
det samtidigt är betydelse verksamhetstor bedrivs påattav som
affärsmässiga grunder också konkurrensutsätts så kundernasatt
efterfrågan blir styrande.

2.7 SJ, Televerket och Posten bättre bolagsom-

Inom Finansdepartementet har till för studier i offentligexpertgruppen
ekonomi ESO skrivits Ds 199177 SJ, Televerketrapport ochen
Posten bättre bolag. Den utgör led i omfattandesom ett— en
omprövning den offentliga sektorn vad gäller verksamhetensav
inriktning, omfattning och organisation. Förslag har väckts andraom
associationsformer för affärsverkens verksamhet bolagisering med-
bibehållet statligt ägande eller privatisering.

De aktuella problemen med affärsverksformen för Posten,
Televerket och SJ sägs enligt sammanhängarapporten med växande
krav på kostnadseffektivitet, framväxten konkurrenterav samtnya

krav från framväxande internationell konkurrensen och samverkan
mellan företag på de berörda områdena. Dessa verk drabbas attav
beslutsvägarna i frågor i dagstora måste gå via regering och riksdag
och därför tenderar bli alltför långa ochatt långsamma. Aktiebolags-
formen kan väntas verksamheten högre kostnadseffektivitetge och
därmed också högre samhällsekonomisk effektivitet än affársverksfor-

Övriga mål fördelningspolitiskmen. eller regional och socialav-
kan åläggas likanatur väl självständiga bolag de i princip- som mer

styrbara affársverken, förutsatt bara statsmakterna verkligenatt är
bestämda i sin vilja genomdriva sinaatt mål. Medlen kan därvid vara
alltifrån regleringardirektiv och upphandling till användning av
ekonomiska styrmedel.
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framhålls ienligt vadpostområdet gäller,För rapporten attsom
brevmonopoletbör skapasmarknadskonkurrensökad attgenom

praktiken begrän-ikonkurrens dockför äravskaffas. Utrymmet ny
skal- ochgräddf1ler därdelmarknadertill sådana postenssat

förexempelvis marknaderutslagsgivande,flerproduktfördelar inte är
iligger det Postensdelmarknaderi För övrigaviss företagspost tätort.

konkurrenteroch låtautnyttja anbudskonkurrensintresse atteget
skulle konkur-avseendetentreprenad. I detuppgifter påvissaöverta

postbehandling Posten,beträffandelösningarfrån deutgå somrensen
vissa uppdragföretaget och det ålagtsdominerandedet avsomsom

tillämpa.väljerstatsmakterna, att
samhällsmål inteexistenseni ärEn slutsatserna attrapporten avav

sådantPolitiska åtagandenbolagisering.förhindernågotutgör aven
förinomväl eller bättrelikaslag kan lösas en nyramen

associationsform.

konstitutionellaaffärsverkBolagisering2.8 av -
aspekter

uppdragregeringensregeringskansliet har påinomEn expertgrupp
bolagiseringpåkonstitutionella aspekterolikaundersökt aven
styrning, insyn,frågorinriktning främst påaffársverken med om

1992101Dsmyndighetsutövning. Av deraskontroll och rapport
iframgåraspekterkonstitutionellaaffärsverkBolagisering av -

följande.huvuddrag
styrningförstatsförvaltningeninomanvändsde styrmedelAv som

normgivning i formprincip endastiaffársverken detär avav
fårövrigtbolag. Idet gälleranvändaslagstiftning kan närsom

bolagsordningen,ibestämmelserstyrningen bolag ske genomav
valdade stämmanochbolagsstämmanröstning på genom avgenom

styrelseledamöterna.
innebärbolagiseringinsyn konstaterargällerNär det att engruppen

handlingarsallmännatryckfrihetsförordningens regleratt om
lag-Om bolagtillämpliga.bliroffentlighet inte längre ett genom

dockmyndighetsutövning kaninnefattaruppgifterstiftning åläggs som
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offentlighetsprincipen göras tillämplig på handlingar tillhör densom
delen verksamheten.av

Den kontroll inom statsförvaltningen utövassom JO, JK ochav
RRV upphör när affársverk bolagiserasett och ersätts den kontrollav

utövas de bolagsstämmansom valda revisorerna.av RRVav kan
emellertid lagstiftning kontrolluppgift.genom Om bolagges en ett

lagstiftning åläggs uppgiftergenom innefattar myndighetsut-som
övning, kommer den delen verksamheten omfattas JOsatt ochav av
JKs tillsyn.

När det gäller den myndighetsutövning i dag ligger hos affärs-som
verken kan dessa uppgifter vid bolagisering antingen föras överen
till eller andra myndigheter eller ocksånya lagstiftning åläggasgenom
bolaget. Uppgiftens karaktär bör avgörande för vilken vägvara som
väljs.

Vad gäller traktaträtten noterar regeringen inteatt kangruppen
bemyndiga bolag för Sverigesett räkningatt ingå överenskommelser
med land. De bemyndigandenannat finns får föras över tillsom
någon myndighet eller också fårannan regeringen ingå sådana
överenskommelser.

Sammanfattningsvis konstaterar det inte finnsatt någragruppen
konstitutionella hinder bolagisering affärsverk.mot av

2.9 1992 års budgetproposition

I 1992 års budgetproposition redovisade regeringen vissa slutsatser
det dittillsvarande utredningsarbetetav angående förutsättningarna

och formerna för Postens verksamhet pr0p.199192l00 bil. 7. I
propositionen uttalades bl.a. Postensatt ensamrätt till brevbefordran
borde avskaffas i samband med lagstiftning bl.a.en statensom gav
förutsättningar och kontrolleraatt styra verksamheten på postområdet
så gällande regionalaatt och sociala mål kunde uppfyllas. I proposi-
tionen aviserades Postverkets bolagisering i moderbolagett och
förslagsvis de fyra affársområdena Brev, Låttgods, Bank och kassa

Postgirotsamt dotterbolag.som
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kommunikations-påfrågorvissaProposition2.10 om
området

vissaproposition1992 iunder höstenföreslogRegeringen omen
1992932132 bl.a.prop.Kommunikationsdepartementetinomfrågor

till brev-ensamrättpostverketsangående1947175kungörelsenatt
Bakgrunden1992.vid utgångenupphävasskullebefordran avm.m.

sepostmarknadenetablering påCityMailsbl.a.förslagettill var
signalermotstridigamed dekombination3.2.1 iavsnitt omvidare

handen.förbrevverksamhetförkonkurrensförutsättningarna varsom
möjligt slopadetbedömningen attdengjordespropositionen attI var

kraft.ihade trättpostlagmonopolet attutan en
brev-beträffandeuppfattningregeringensdeladeTrafikutskottet

betydelsensamtidigtframhöll attavskaffandemonopolets avmen
ochpostlagförslagmedriksdagentillåterkomregeringen omsnarast

bet.199293TU 11.Postverketbolagisering av
brevmonopoletpropositionenmedi enlighetbeslutade attRiksdagen

rskr.199293152.1993januarildenskulle upphöra

budgetproposition1993 års2.11

bolagiserasbörPostverket senastregeringenanförpropositionenI att
förinriktningenfortsattaBeträffande den1994.januarilden

ovannämndaiuttalandetrafikutskottetstillhänvisas bl.a.Postverket
ochkvalitetgodpostservice medrikstäckandebetänkande att en

Det ärinfrastruktur.landsdelväsentligpriserrimliga är ettaven
Postverketförmöjliggör attvillkornödvändigt skapadärför att som

service.kvalitet ochbeträffandekravstatsmakternasuppfylla
möjligtdetförklarat är attPostverketpropositionen har attEnligt

statligapostservicerikstäckande utanförutsättningar klaravissaunder
verketbl.a.ärPostverket attförutsättningarbidrag. De avser

mervärdesskattepliktiga,blirtidningstjänsterochbolagiseras, brev-att
bibehålletmedprissättningsinmarknadsanpassaverket kanoch att

emellertid tillharPostverketförsändelser.för enstakaenhetsporto
efteröveråtagandet börregionalaframfört det enregeringen sesatt

måste,Vidarebör ersättas.åtagandenasocialadetreårsperiod och att
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enligt vad Postverket har framhållit, frågan verkets pensionsskuldom
lösning så verket erhåller godtagbarattges soliditet.en en

2.12 Utredningar inom Postverket

Nc‘it92

I utredningsrapport från december 1991, Nät92,en upprättatssom
inom Posten efter beslut Postens koncernstyrelse, har lagts framav
förslag hur Postens anpassning postkontorsstrukturenom till 90-av
talets efterfrågesituation skall ske. Enligt förslag skallrapportens
Posten behålla sitt rikstäckande servicenätstora 2med 000 service-
ställen 2utöver de 700 lantbrevbärarlinjerna. Postens målsättning är

kvar påatt landsbygden.stanna För klara detta föreslåsatt nya
driftformer och utveckling samarbete med serviceverksam-av annan
het. Posten fortsätta utbyggnadenatt postkontorsserviceavser iav
landsbygdsbutiker. Detta inte bara landsbygden fortsatt brager
postservice hjälper också dagligvaruhandelnutan överleva påatt
många Samverkanorter. med lokala butiker planeras 350på orter.
Det potentiella antalet för postkontor iorter samverkan med bank
uppgår till omkring 400. Enligt kommer Posten minskarapporten att
antalet traditionella postkontor i större städer och tätorter, vilket inte
väntas medföra någon försämring postservicen. 1 stället skall iav
dagligvarubutiker och liknande närpostkontor inrättas utrustade med
bankomater för kontantuttag och med möjlighet avhämta paket ochatt
andra försändelser. 200 totalt 700 postkontor i större städer ochav
tätorter skall enligt förslaget ersättas med närpost.

Brevnät 94

Sedan december 1991 utreds inom Posten hur optimalt ochett nytt,
servicenät för brevbefordringenseparat skall uppbyggt.vara

Posten har under lång tid haft ständigt Ökande brevvolymer. Nu är
situationen annorlunda. För första gången minskar brevvolymema.
Detta beror på flera sammanfallande faktorer. Konkurrensen ökar

elektronisk och telefax och internationaliseringgenom post ochgenom
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brevinlämningaroftaförarbetarpostkunder storaavreglering. Stora
ocksåreducerasDärigenomstöddatormässigt med postnumren.av

Tillsammansterminaler.i Postenshanterasmåstemängden post som
dettilldettalederproduktiviteten attförbättringarnödvändigamed av

fysiska brevnätet.i detkostnadernasänkabehovfinns attstortett av
kravså ägarensgenomföras94 skalli attBrevnätFörändringarna
skallnätetuppfylls. Detverksamhetenförhuvudmåloch Postens nya

vidflexibeltkravmarknadens samtockså varamotuppsvara
volymförändringar.ochprodukt-

55sammanlagtibrevnätfysiskanationella postsorterasdagensI
storlek.varierandemycketpostterminalersorteringscentraler av

med flyg,mellanområdestransporterknytsTerminalerna avsamman
bilar.ellertåg

tillanpassningennödvändigahela denklaramöjligtinteDet är att
Iterminal.respektivevidåtgärderlokalavolymermindre genom

måsteHanteringennätstrukturen.förändraPostenmåstestället
det20 så långt15caterminalorterantalfärretillkoncentreras ett -

kvalitetekonomi,påtill kravenmedlämpligt hänsynmöjligt ochär
ökassorteringsterminalerfärrekoncentration tillGenomservice.och

för allasorteringsmaskinerutnyttjaförförutsättningarnaockså att
kostnadsbe-tillmöjligheterMaskinsorteringen störrebrevformat. ger

förädladbättreutdelningsledet post.isparingar genom
1993underbörjaberäknasordningendenGenomförandet nyaav

1996.undergenomfördfulltoch vara
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3 Postens konkurrenssituation

Postens konkurrenssituation har tidigare nämnts behandlats isom
flera utredningar, bl.a. i departementspromemorian Ds 199144
Postens konkurrensförutsättningar. Konkurrensen på flertalet mark-
nader där Postverket är aktör skärps alltmer och törändringstak-en

blir allt högre. Exempelvisten har under våren 1991 privat aktören -CityMail tagit konkurrensen med Posten i Stockholmupp när det-
gäller den traditionella brevdistributionen.

Inom Posten brukar den konkurrens verket imöter dag delassom
i teknisk konkurrens, distributionskonkurrensupp och mediakonkur-

I det följande redogörelse förrens. Postens konkurrensförut-ges en
sättningar i nämnda hänseenden under de närmaste åren.

3.1 Tekniska alternativ till postbefordran

Utvecklingen inom data- och teleteknikområdet accelererar. Den
snabba utvecklingen har medfört kommunikationsformeratt nya
utvecklats modern teknologi. Dessa iutgör dag substitutur till
traditionell postbefordran. Posten har därigenom fått konkurrensen ny

kräver anpassning både vad gäller prissättningsom och produktvill-
kor.

.Exempel på tekniska kommunikationsformer är telefax,nya
datakommunikation och elektronisk överföring meddelan-annan av
den.

3.1.1 Telefax

Utvecklingen har varit särskilt expansiv när det gäller telefax.
Undersökningar visar det 1980 fanns 1 000att telefaxapparater ica
Sverige. 1990 hade de enligt promemorian Postens konkurrensförm-
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antaletkanDet000 stycken. att160 antastillökatsättningar
betydligt högre.ärtelefaxapparater nu

1988TeleverketuppskattadepromemorianovannämndaEnligt den
hardessSedanår.gjordestelefaxsändningarmiljoner200 peratt ca

beräknasdagexplosionsartad. Ivarittelefaxområdetpåutvecklingen
delår. En300-500 miljoner stortillA4-sidor avsändaantalet per

komplementellerersättning förkantelefaxmeddelandena antas vara
telefaxmeddelandenifrånutgådockkanMan atttelefonsamtal.till

PostverketberäknasSubstitutionsgraden varabrev.ersätter aväven
nedgångbidragit tillsåledesharTelefaxanvändningen en30-40%.

antalet brev.i

Datakommunikation3.1.2

datorer ärmellankommunikationföruttryckövergripandeEtt
ochkändlängesedanEDI ärEDI.Interchange,Electronic enData

partihan-relationernaispecielltförekommerteknik. Denetablerad
EDIunderleverantör. parter-tillverkaredetaljhandel och gerdel -- starkti derasgodsflödenochhanteringrationell pappers-avenna

verksamheter.integrerade
på brev-inverkanmarginellhaftendasthittillsharEDI-tekniken
samtidigttillhörEDItillämpari dagföretagDevolymerna. som

dennautvecklingenUppfattningen ärkunder. att avstörstaPostens
problemlösamöjligtdetgjortinformationsteknologi att somnya

hantera.svåravarittidigare att
Inomländer.mellanStandardiseringkräverEDIInförandet av

förstandardutvecklatsFN, harNationerna,för Förenta enramen
ISO-ocksåärEDlFACT. Denbenämnddatakommunikation en

påbaserademeddelandetyper,s.k.utvecklasSuccessivtstandard.
fakturor,ärmeddelandetyperpåExempelEDIFACT-standarden.

prislistor.ochbetalningsorderkontobesked,
lätthanterligtbliEDIförpågår ettattintensivt arbeteEtt att mer

förocksåUtveckling pågår attdatakommunikation.förverktyg
snabbtförHinderinteraktiv EDI. ettförstandardfastställa en

dokumentationpåkravjuridiskavaritfrämstharför EDIgenomslag
brist påDärtill kommerkommunikation.vidsäkerhetskravoch även

mellankoordineringbristandeochtelekommunikationergoda
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branscher. En stark utveckling kommunikationsformen EDI kanav
förutses inom inte alltför avlägsen framtid.en

3.1.3 Elektronisk postkommunikation EPK-

Ett alternativ till traditionell postdistribution fångaär avsändarensatt
meddelanden redan i dennes dataanläggning. Posten bedriver i dag
verksamhet med teknik benämns Elektronisk postkommuni-en ny som
kation, EPK, och utgör hybrid mellan den renodlade datakommu-en
nikationen och den traditionella brevbefordringen.

I dataanläggningar görs sortering. Distribution sker sedan med
höghastighetsöverföring i datanätverk till utskriftsstationer på Postens
terminaler. Utskriften fakturor, kontoutdrag sker så näraav etc.

möjligtär imottagaren postlogistiskt hänseende. Utskrift sker isom
postnummerordning buntvis för varje brevbärare.

Tillväxten i detta är högre iän den traditionellasegment brev-
befordringen. Posten åtar sig totalansvar för utskrift,ett kuvertering,
frankering och utdelning.

3.1.4 Hot traditionell brevbefordranmot från teknikny.

Om tillväxten i brevbefordran över längre period, exempelvisses en
de decennierna, finnersenaste tillväxten i genomsnittatt varitman ca
2,5% år. Denna tillväxt har varit relativt konstantper trots att nya

Underteknologiska genombrott gjorts. de decennierna harsenaste
marknaden för kommunikationer i form telefonsamtal och brevav
vuxit med 10% årligen, telesidan i för 7%ca ochstortvarav svarar
brev for 3%.

Det är svårt uttala sig framtidenatt utifrån historisk utveck-om en
ling. Frågan är den tekniska utvecklingen på allvarom bryternu
igenom Åroch ändrar tillväxttakten i brevvolymer. 1991 minskade
antalet brevförsändelser. Det är emellertid svårt avgöraatt om
nedgången är tillfällig eller Avmattningenav permanent natur.mer
sammanfaller i tiden med den kraftiga nedgången i konjunkturen.
Historiskt har dock brevvolymerna varit tämligen okänsliga för kon-
junktursvängningar.
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traditionella brev-denteknik hotTroligen utgör motettny
frånstandardiseraddelmarknadeninombefordringen främst post stora
informa-pålösningarteknikframkallarSamtidigtföretag. nyany
förfiningökadmeddirektreklamadresseradexempelvistionsgivning,

kandelmarknadervissanedgång påEnutsorteringi mottagare.av
idrabbari volymernaNedgångenandra.uppgång påbalanseras av

monopolställ-ivarittraditionelltPostenmarknader därdehuvudsak
iTillväxtekonomibrev.ochvanliga brevbefordranning, dvs. av

i dag harredanPostenmarknader därpå dedäremotskervolymerna
trycksaker.exempelvis befordrankonkurrens, av

postbeford-inomPostverkettill3.2 Konkurrenter

ringen

CityMail AB3.2.1

inomtill Postenvarit konkurrentCityMail AB1991maj harSedan en
delaAffärsidén ärbrevmarknaden.traditionella attdenett segment av

inomtillföretagfrånförsändelserdatasorterade mottagareut
tid-överenskommenavsändarenmedLidingö vidochStockholm en
inteförsändelserdistributionsigCityMailpunkt. ägnar somav

brevetpriset och vetskapendär attövernattbefordran,kräver men
omständigheter.betydelsefullatidpunkt ärvid vissframkommer en

medbl.a.hänger attlåg nivåpåpriset kan hållasAtt sammanen
görsDettaförsändelserna.sorteringenordnarsjälvavsändaren av

buntasFörsändelsernapostnummerordning.i postnummer-maskinellt
iSplitCenters.k.central, detCityMailstillfraktasvis varefter de

Årsta. utbärningsområdenaolikapå deförsändelsernaDär delas upp
SkallCityMailCenter.centraler, s.k.regionalatilloch transporteras

anlitasStockholmsområdetutanför externahämtasförsändelserna
harintesker,tillUtdelning annattransportföretag. mottagarna om

utdelningstillfällende tvåförstavid detmed avsändaren,avtalats av
utdelningsområde.varjeförgälleri veckan som

Åklagarmyndigheten City-medsambandiinleddeStockholm atti
syftade tillförundersökning attverksamhetsinMail startade somen

1947175kungörelsenförenlig medverksamhetenpröva varom
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angående postverkets tillensamrätt brevbefordran Förundersök-m.m.
ningen lades ined november 1991. I januari 1992 beslutade riksåkla-

det tidigare beslutetatt läggagaren förundersökningennedatt skulle
överprövas överåklagaren i Stockholm. Den 30av september 1992
beslutade överåklagaren förundersökningenatt CityMail skullemot
återupptas.

Under oktober 1992 har CityMails rörelsedrivande bolag begärt sig
i konkurs. En rekonstruktion har ägt och driftennumera rum,
fortsätter.

3.2.2 Distributionskanalen i Skaraborg AB

Distributionskanalen i Skaraborg AB började i januari 1992 dis-
tribuera lokala adresserade och oadresserade försändelser inom Skara
kommun alternativ tillett Posten. Företagetsom hade planer på att
under året successivt utöka verksamheten till hela Skaraborgs län.
Företaget, under hösten 1992 försatts i konkurssom och upphört med
sin verksamhet, intressantär exempel på hur lokalett konkurrenssom
inom brevbefordringen kan uppträda.

3.2.3 Svensk Direktreklam AB och Market Mail AB m.fl.

Svensk Direktreklam AB SDR och Market Mail AB tillsammansär
med Posten de enda företag har rikstäckande distributionsom av
oadresserad gruppreklam direktreklam. Gruppreklam är övergrip-ett
ande begrepp för kommersiell reklam och gruppförsändelser ärsom
avsedda för utskick från myndigheter, kommuner m.fl.

På lokal nivå finns, förutom budföretagen, mycketett antalstort
distributionsföretag. Deras verksamhet dock inte siktetar på dis-
tribution brev.av

3.2.4 Budservice m.m.

Budservice, expresstjänst, kurirpost och liknande tjänster är också
former distribution konkurrerarav med Postens distributions-som
verksamhet.
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medtransporttjänsterlokalahuvudsakligenBudservicen utgörs av
ävenpaketoch annat.dokumentkanbil. Tjänsterna menavse

störreochstorstadsregionernaifrämstbedrivsBudbilsverksamhet
Postenvaldevanliga startablev attbudfirmor egenNär entätorter.

AB.Budbudbilsservice, Posten
denochpostbefordrantraditionellmellanskillnaderflerafinnsDet

olika.prissättningenDels ärför.budñrmorbefordran svararsom
i regelsnabbt,utförs ettbudfirmornahos parTransportuppdragen

betalavilligdärförKunden är atttelefon.beställningeftertimmar per
vanlig brev-frågadet ärersättning näränbetydligt högre omen

basis närregelbunden ettinte på utanbefordranskerDelsbefordran.
mångaövrigtförlevererarBudñrmornauppstår.specifikt behov

till Posten.företagfrångånger post
dokumentbefordraninternationellallmänhetiKurirpost avavser
tillhanda-dedrag ärutmärkande attkurirföretagenförpaket. Ettoch
behovharkundendåtidpunktvid dendistribution avsnabbhåller

dis-itillförlitlighethögocksåkännetecknasKurirföretagendet. av
förprishögreavsevärtbetalabereddKunden är etttributionen. att

befordran.vanligförskulle göravad hantjänster ändessa

mediaområdetsituationen3.3 Den nya

kan sägastill Postenkonkurrensformen vara entredjeDen av
konkurrentergradi allt högremedier utgörAndramediakonkurrens.

förutomTidigare har,marknadsföringsområdet.påtill Posten
distributionbl.a.marknadsföring sketti tidningar,annonsering genom

distribu-sådanorganisation förharPostendirektreklam. egenenav
dykt dennapåmedierandraEmellertid hartion. uppnumera

radioreklamen.infördanyligenoch denTV-reklamenmarknad, såsom
ersättning för ochsig bådeetableratreklammedier harDessa somnya

medierna.befintligatidigaretill dekomplementsom
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3.4 Skillnader i konkurrensförutsättningar mellan
Posten och andra aktörer

Postverket har vissa konkurrensnackdelar i jämförelse med andra
aktörer. Det först tänker på i detta sammanhang de socialaärman
uppdrag ålagts Postverket dess uppdrag sköta beford-samtsom att

postförsändelser i hela riket till enhetspris. Detran av senare
uppdraget innebär dock samtidigt stordriftsfördelar för Postverket.
Andra förhållanden konkurrensnackdelarutgör för Postverketsom

verketsär pensionsskuld förhållandetdet olika förreglersamt att
mervärdesskatt förgäller Postverket föroch privata aktörer.

Postverket har också olika konkurrensfördelar. Verket har en
dominerande ställning på marknaden, är välkänt hos allmänheten och
åtnjuter dess förtroende. Posten besitter dessutom vad skullesom
kunna betraktas infrastrukturella tillgångar såsom postadressregis-som
ter, postnummersystem m.m.

I det följande kommer skillnaderna i konkurrensförutsättningar att
beröras närmare.

3.4.1 Postens sociala uppdrag

Posten har haft tillensamrätt brevbefordran. Med enhetstaxan på
given nivå har detta lönsamhet gör Postengett har kunnatatten som
tillhandahålla tjänster måste betraktas socialt och samhälls-som som
politiskt motiverade. Kostnaderna för de sociala uppdragen uppgår
f.n. totalt till 400 miljoner kr årligen.ca

Till de sociala uppdrag Posten har hänförs befordransom av
blindskriftsförsändelser, beredskapsplanering, viss handikappservice

Ävenvissa omlokaliseringskostnader.samt Postens befordran av
tidningar får tills vidare hänföras till denna 1Den juli 1991grupp.
upphävdes visserligen den tidningskungörelsenpostala 1968489.
Samtidigt infördes ordning innebar regeringen fastställ-atten ny som
de prismål i fråga distributionett vissa mervärdesskattebefriadeom av
tidskrifter. Priset för befordran alla övriga tidningar skulle baserasav
på marknadsmässiga förhandlingar. Sådana förhandlingar har inletts

inteär slutförda. Fortfarande tidningsdistributionenär därförmen
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1992 fastställs inte1 juliför Fr.o.m denförlustbringande Posten.
tidningar.förlängre prismål några

särskildadetkan också räknassociala kostnaderTill Postens porto
för föreningsbrev.gällersom

årsskiftetfrånNorden gällerförsändelser inomportosättning förNy
grannländernamedupphör postutbytet199293. Härigenom att vara

affär.förlustbringandeen

blindskrifisfbrsdndelserBefordran av

blind-befordranförför kostnaderna1967 PostenSedan ersätts av
Ersättningenstatsbudgeten.anslag överskriftsförsändelser ettgenom

till ellerskickasförsändelsertillkommit begränsashar dock att som
ersättning för deinte fåtthar däremotvissa institutioner. Postenfrån

vilket hängersynskadade,portofritt mellanskickasförsändelser som
andra.försändelser frånsärskilja dessasvårigheternamed attsamman

27 miljoner krtillservice beräknassocialafor dennaKostnaden ca
år.per

Beredskapsplanering

meduppgift sysslatotalförsvaret tilldelPosten har attsom en av
militär personalövning bl.a. ochplanering ochutbildning, av egen

krig. Kostnadernahändelsebetalningar ii hantering ochpost avav
23 miljoner kr år.tillför verksamhet uppgårdenna perca

Handikappservice

förgodtill postservice äventillgängligheten ärDet angelägetär att
fördärför riktlinjernatillämparhandikappade. Postenäldre och

sjukdomålder ellerför hushåll. Högglesbygdsservice sådanageneröst
tillavstickarelantbrevbäraren görkan motiverahos postkunderna att

merservice harför dennahushåll. Kostnadenenstaka ensligt belägna
20 miljoner kr år.beräknats till perca
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Omlokaliseringar inom Postverket

I enlighet med regeringsbeslut har delett Postens verksamheten av
flyttats till Kiruna från Kista. Denna omlokalisering innebar under
1992 ökad kostnad för Posten på 12 miljoner kr. Under 1993en ca
minskar kostnaden till 7 miljoner kr. Denna kostnad får Postenca
bära i dess helhet.

F öreningsbrev

Ideella föreningar har möjlighet skicka brev till förmånligatt en
avgift. Denna avgift täcker inte kostnaderna för Posten, utan ett
underskott uppkommer uppgår till 5 miljoner kr år.som ca per

3.4.2 Postens regionala uppdrag

Postens ensamrätt till brevbefordran har i allmänhet upplevts ettsom
sätt åstadkomma daglig och rikstäckandeatt brevbefordran och
postservice till enhetligt prisett den berörs är bosatt.oavsett var som
Det har Postverket inte bara haransetts att haft tillensamrätt brev-
befordran också skyldighet tillhandahållautan denna enligtatt deen
mål riksdagen ställer s.k. kontraheringsplikt.som upp

Med enhetlighet i taxesättningen tjänst kostar likaattmenas samma
mycket oberoende i landet köper den. Att skickaav var man ett
vanligt brev kostar detsamma sig det inomgör ellervare ortman en
mellan skilda i landet. Det är ocksåorter pris för befordransamma

vanligt brev tillett utrikes varifrånav befordringenort, oavsetten
sker.

Posten har uppskattat sina merkostnader för tillhandahållaatt
rikstäckning och övernattbefordran till 1,3 miljarder kr. Attca exem-
pelvis befordra brev från liten i Skåneett via Malmöort ochen
Stockholm till Luleå för utdelning i norrländsk mindre draren ort

kostnader. Dennastora befordran skall genomföras inom ramen av
några timmar på och kräver bl.a. flygtransport.natten Kravet på
rikstäckning inlämningstider och servicevillkor.styr Därutöver måste

dimensionerassystemet för avsevärda volymvariationer för att
övernattbefordran skall kunna upprätthållas.
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i delarpostservicetillhandahålla ävenskyldighetPostens att av
innebärlönsamhetekonomiskinteverksamhetendärlandet ger

däremot ägnaKonkurrenterna kankonkurrensnackdel.självfallet en
delarnain på de lönsammarussinplockning och gåsig av

inomföretagsposthandi första nämnasmarknaden. Här kan
konkurrentermarknadssegment kandettastorstadsregionerna. Inom

finansieraklaramåstepriser Posten, ävenerbjuda lägre än attsom
glesbygdsservicen.

ochrikstäckande nätPostensframhållasSamtidigt måste att
kundertotallösningar för sina ärtillhandahållaförmåga att av

tillhanda-ställning enda aktördenvärde. Postensbetydande somsom
konkurrensfördelar.service Postenhåller denna storager

stordriftsfördelar3.4.3 Postens

brevbefordrangällerstyrka detPostens närSom tidigare berornämnts
produktionsapparat,Postenspå volymer brevatt stora genompasserar

dagligpå ochblir låg. Kravetgenomsnittskostnadenvilket medför att
Eftersomfasta kostnader.medförbrevbefordranrikstäckande stora
sin rundabrevbäraren gåfem i veckan, måsteskall utdelas dagarbrev
inte. Avnågon ellervarje hushåll harvarje dag postoavsett om

60% förkostnaderbrevbefordranför utgörkostnaderPostens ca
hushållytterligare brevOm kan delautdelning. brevbäraren ettut per

Pågenomsnittskostnaden försändelse.sin minskarunder runda per
effektivitetproduktivitet ochPostensgrund detta samband ökarav

volym.med ökad
får delapostvolymernadegäller PostenI tätorter storaatt p.g.a.

konkurrent. Tidsâtgången,mindrefler ställenpå änut post en
påtagligtblir därmedpostförsändelse,varje avlämnadutslagen på
konkur-frånför brevbäraremindre för Postens brevbärare än enen

rent.
PostverketsbedömningensinMcKinsey gjorde i analys den att

skulle kunnaservicedaglig rikstäckandebrevbefordran med och
förutsattlagstiftningstöd skyddandebehållas attutan en merav

avlastadesoch Postenmarknadsanpassad prisstruktur tillämpades att
kostnaderna.ersättning för socialaerhöll deeller
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I promemorian Postens konkurrensförutsättningar uttalades
sammanfattningsvis Posten för närvarande inteatt behöver någon
särskild ersättning för tillhandahållastaten dagligatt ochav en
rikstäckande brevbefordran till enhetlig för enstaka försändelser.taxa
Med sådan modell måste dock marknadsförändringar följasen upp av
såväl Postens styrelse statsmakterna. Med den förändringstaktsom

kännetecknar brevbefordran krävs återkommandesom nu prövningen
Postens förmåga klara nuvarande servicenivå.attav

3.4.4 Postens pensionsskuld

Ett förhållande kan innebära konkurrensnackdel för Postensom en
är dess pensionsskuld, beräknas uppgå till 10 miljarder kr.som ca
Denna skuld har följd det statliga pensionssystemet tidigaresom en av
inte redovisats i Postens räkenskaper. I anpassning tillen mer
affärsmässiga redovisningsprinciper skall Posten fr.o.m. dennumera
1 januari 1991 redovisa skulden och de totala kostnaderna i räken-
skaperna.

3.5 Mervärdesskattefrågan

Postverkets befordran än postpaket, gruppkorsbandannat ellerav
i diligens är undantagen frånvaror mervärdesskatt enligt 8 § punkt

7 lagen 1968430 mervärdeskatt. Portoavgifter för vanligaom brev
är således inte belagda med mervärdesskatt. Postverket saknar
kvittningsmöjligheter för delar den ingåendestora mervärdes-av
skatten eftersom huvuddelen intäkterna inte är mervärdesskatte-av
belagda.

Posten har gjort gällande olikheternaatt när det gäller mervärdes-
skatt är allvarlig konkurrensnackdel. En förutsättningen för försökatt
med entreprenadlösningar skall bli framgångsrika och Posten skallatt
kunna konkurrera på lika villkor med andra aktörer är enligt Posten

postala tjänsteratt blir mervärdesskattebelagda och Posten däri-att
möjlighet kvitta ingåendegenom ochattges utgående mervärdesskatt.

Om detta inte genomförs kommer Posten ha högre kostnaderatt för
brevbefordran sinaän konkurrenter under i övrigt lika villkor.
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porto intebrevbefordranavgifter förEG-direktiv ärEnligt ett
tillhandahållstjänstenpostaladenmervärdesskattebelagda när av
Bedrivs verksam-Postverket.myndighetstatligellerstaten somenav

direktivettordeaktörer,med andrai konkurrensbolagsformiheten
brevbefordran.avgifter för sådanomfattainte

bet.199192TU18,trafikutskottetfrånbetänkandeI ett
åsiktsinframförtrskr.199192276 utskottet porto-har attsom

bolagsformdrivs iPostenmervärdesskattebeläggasavgifter bör om
propositionenframlagdanyligenavskaffas. Idenbrevmonopoleteller

prop.199293l32brevmonopoletavskaffandeförslagmed avom
mellanuppnåsskall kunnakonkurrensneutralitetföranförs att, att

skalltidningsbefordanochbrev-Postverketsolika aktörer, även
vidare,möjligt, detsägs attDet börmervärdesskattebeläggas. vara

1993.under årdettafram förslaglägga om
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4 Nuvarande reglering postverksamhetenav

4.1 Allmänt Postverketom

Postverket är affärsdrivandeett verk. Det är alltså inte själv-en
ständig juridisk utgör delutan denperson sammanhållna statligaen av
verksamheten.

Postverkets ställning affärsverk innebär bl.a.som

det inte äger sinaatt tillgångar förvaltar dessautan- staten,

det är underkastatatt de statliga förvaltningsrättsliga föreskriftema,-

det är befriat frånatt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt,-

dess verksamhetatt med de begränsningar följer sekretess-- som av
lagen är underkastad offentlig insyn,

riksdagenatt och regeringen kan besluta dess inre organisation,- om

dess personalpolitikatt delvis är bunden de bestämmelser- av som
tillämpas inom i övrigt,staten

befogenheternaatt för dess styrelse finns inskrivna i dess instruk--
tion.

Postverksamhet är reglerad i förhållandevis liten utsträckning.
Någon särskild lagstiftning reglerar utövande postverksamhetsom av
finns inte. Det finns emellertid regler Postverketsstyr verksam-som
het. Dessa regler är skiftande karaktär. Postverket är förav det första
underkastat det allmänna regelsystemet för offentligrättslig verksam-
het. Hit räknas såväl grundlagsbestämmelser offentligrätts-som annan
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näringsrättsligacivil- ochdetfinnsandradetreglering. Förlig
i affärs-uppträdandePostverketsförbetydelseharbestämmelser som

specifiktregleroffentligrättsliga styrocksåfinnsrelationer. Det som
bestämtharPostverketreglerfinns dessutomPostverket. Det som

bestämmelserdelsDet ärverksamheten.i den avgällaskall egna
affärsverksamhet.Postverketsiavtalsvillkoroffentligrättslig delsart,

förinstruktionmed198879Förordningen4.2

postverket

drivahuvuduppgifttillinstruktionen attenligtharPostverket
ingårvari detpoströrelse att

paket,ochdistribuera brevochbefordra
betalningar.2. förmedla

hardetverksamhetdrivadessutomfårPostverket somannan
förutsättningar för.särskilda

lämnaregeringentillvarje årinstruktionenenligtskallPostverket
anslagsframställ-ochanslagsredovisningmedtreårsplantillförslag

ning.
organisation,inrePostverketsreglerfinns vidareinstruktionenI om

ochstyrelsePostverketsmellanuppgiftsfördelningochansvars-
revisionmedelsförvaltning,redovisning ochgeneraldirektören, m.m.

regeringsbeslutochRiksdags-4.3

september1denförevarje årPostverketskallnämndesSom ovan
behandlasförslagDettatreårsplan.tillförslagregeringen lämnatill

I dennabudgetpropositionen.in idärefterochregeringen tasav
anslagliksomPostverketförinriktningochregeringen målföreslår

för perioden.
Dettreårsplanen.riksdagenutskottsbehandling fastställerEfter av

verksamhet delgesPostverketsangåendefattade beslutetriksdagen
förRegleringsbrevregeringsbeslut, post-formiverketsedan av
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väsendet. I beslutet regeringen bl.a. under vilka anslaganger som
Postverket anvisas medel för olika samhällsuppdrag och åligganden.
De för Postverkets verksamhet centrala författningarna ianges
beslutet. Vidare även de begränsningar i Postverkets be-anges
slutanderätt, avseende framför allt investeringar och förhyrningar

regeringen beslutat skall gälla för den aktuellam.m., som tre-
årsperioden.

4.4 Postverkets föreskrifteregna

Enligt lagen 197588 med bemyndigande meddela föreskrifteratt om
trafik, och kommunikationertransporter har riksdagen bemyndigat
regeringen meddela föreskrifter bl.a.att postbefordran. Dessutomom
har riksdagen i lagen medgett subdelegation till förvaltningsmyndighet
för postbefordran.

I instruktionen för Postverket har regeringen bemyndigat verket att
meddela vissa föreskrifter. Det sålundasägs i instruktionen bl.a. att
Postverket meddelar föreskrifter 1 villkor och avgifter förom
befordran brev inom för de mål och riktlinjerav ramen som
regeringen bestämmer, 2 övriga villkor och avgifter inom verkets
olika verksamhetsområden, inte föreskrivits i lag ellerannatom
förordning.

Enligt bestämmelse i instruktionen skall Postverketen annan i en
arbetsordning eller i särskilda beslut meddela de föreskrifternärmare

behövs verkets organisationsom och formerna förom verkets
verksamhet. Om föreskrifterna gäller styrelsen eller uppgiftsfördel-
ningen mellan den och generaldirektören, skall de beslutas av
styrelsen.

Att verket skall ha förteckning över sina föreskrifter framgåren av
18 § författningssamlingsförordningen 1976725.c
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postverketsangående19471754.5 Kungörelsen
brevbefordrantillensamrätt m.m.

1993 innehålljanuari dess1gälla denKungörelsen upphörde att men
utredningensförvarit intressehareftersom denhär,återges av

uppdrag.
regelbundenomfattadeenligt kungörelsenPostverkets ensamrätt
försändelserbrev Öppnaavgift slutna ävensombefordran mot av

meddelanden.delvis skrivnaellerinnehållande helt
för detalltsåmonopoletomfattadesförsändelserDe varavsom

definitioninte någonKungörelsen innehöllbrev.första slutna av
brevislatinska ordetfrån detbrev kommerOrdetbrev.ordet

betydelsenscriptum fåttsubstantivetförbindelse medvilket ikort
omfattade ocksåadressat. Kungörelsentillskriftligt meddelande en

skrivna meddelan-delvishelt ellerinnehållandeförsändelseröppna
vidblev redanuttryckligga i dettaVad skulleden. ansessom
alltolkningEnför diskussion.föremåltillkomst attkungörelsens var

betraktasskulleboktryckframställdinteskrift somgenomvarsom
tilli förarbetenastödtolkning, harEnskrivet meddelande. somannan

skulleendastmonopolet1947 180,propmonopolkungörelsen attvar
verkligkaraktärenhademeddelandenskriftligaomfatta sådana avsom

skriftväxling.personligoch
fickaffárshandlingarförarbetenaframgår ocksåDet att somav
intemeddelandenskrivnainnehöllintekorsband ochskickas somsom

befordra-förutsättning debrevmonopolet underomfattas attskulle av
i försändelser.des öppna

skullebefordranvidarekrävdesEnligt kungörelsen att vara
omfattasskulleavgift för denutförasregelbunden attmot avsamt

oftaregelbundenhet, någotförmedla brevmonopolet. Att utan som
deteller göraolika budföretag,beställningsärskildutförs på attav
ochocksåstodkungörelsen. Detintealltsåavgift stred mot varutan

sina brev.själv befordrafritt att egnaen
utvecklatsteknikerolikatillkomst harmonopolkungörelsensSedan

slutnameddelanden. Begreppetskrivnaframställningför varav
inneslutateknikerutvecklats ettentydigt eftersom detinte attnya

plastomslag.meddelande såsom t.ex.
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4.6 Lagen 1990291 obeställbara postförsändelserom

Lagen gäller Postverkets behandling obeställbara försändelser. Enav
försändelse är obeställbar

den inte kan delas till adressaten,om ut
den ofrankeradär eller otillräckligtom frankerad och adressaten

inte löser den,ut
3. den har återsänts till Postverketom utländsk postförvaltning.av en

Enligt lagen skall obeställbar försändelse i förstaen hand om
möjligt återställas till avsändaren. Tillslutna försändelser ärsom
obeställbara får öppnas Postverket de saknar uppgiftav om om
avsändare. De får emellertid inte undersökas närmare än vad ärsom
nödvändigt för de skall kunnaatt återställas till avsändaren eller, om
de inte kunnat delas sändas till adressaten.ut, Försändelsema får
öppnas endast särskild enhet i Postverket.av en

Lagen innehåller vidare bestämmelser förvaringstid och hurom
Postverket skall förfara med försändelser efter förvaringstidens
utgång. Det finns värde i öppnade försändelsersom av tillfaller då

Meddelandenstaten. i obeställbara försändelser skall förstöras.

4.7 Postverkets kungörelse 1966 120 angående post-
verkets ansvarighet för försändelser och medel

Kungörelsen innehåller de grundläggande reglerna Postverketsom
ansvarighet. Kungörelsen har beslutats Postverket och publiceringav
har skett i Svensk författningssamling. Bestämmelserna endastavser

i den inrikesansvaret rörelsen. För Postverkets ansvarighet i
postutväxlingen med utlandet och i den utrikes betalningsförmed-
lingen gäller vad överenskommits i internationellasom avtal.
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ochledning1986294Förordningen4.8 sam-om
kungö-del ochcivilatotalförsvaretsinomordning
bered-underpostbehandlingenl9515lrelsen om

krigochskapstillstånd

total-uppgifter inomPostverketsreglerarförfattningarbådaDessa
försvaret.

uppgifter ärdeallatotalförsvardefinieras somförordningenI som
ställaförochhotinförlandet attförbereda yttreförnödvändiga att
helaförsvaretomfattarkrigIkrigsförhållanden.tilllandetom

undermyndigheterförgällerFörordningenverksamhet.samhällets
ochchefsnämndtotalförsvaretsundantagmedregeringen av

totalförsvaret.inommyndigheterna
krav.totalförsvaretsbeaktaverksamheti sinskallmyndighetVarje

myndighetplanering ärmyndigheternas attutgångspunkt för enEn
dettaskall behållafrediverksamhetviss ansvarför enansvararsom

då.upprätthållasskallverksamhetenkrigsförhållanden,underäven om
beredskapsförberedelserför deocksåskall somMyndigheten svara

behövs.
underpostbefordranförförordningenenligtskallPostverket svara

samordnaPostverketåligger attkrig. Detberedskapstillstånd och
verksam-dennatillskall även attPostverketverksamhet.denna se

inommyndigheterandrainomverksamhetenmedsamordnashet
försvaret.militäradetcivila deltotalförsvarets samt

PostverketskallfredstidI

beredskapsförberedelsersamordna- beredskapsförberedelserbudgeteringochplaneringsamordna av-
krigsplanläggninggenomföraochsamordna-

utbildaspersonalför attsvara-
genomförsövningarför attsvara-

beredskapsläget.redovisaregeringentillregelbundet-



SOU 19939 93

Överstyrelsen för civil beredskap fredstidunder för ledningsvarar
och samordning beredskapsförberedelserna vid övriga funktions-av
ansvariga myndigheter bl.a. Postverket.

I kungörelsen finns antal bestämmelser angåendeett postbehand-
lingen under beredskapstillstånd krig.och

4.9 Bankrörelselagen 1987617

Enligt bankrörelselagen med bankrörelse verksamhet i vilkenavses
ingår inlåning från allmänheten på sådan räkning bank allmäntsom
använder. Bankrörelse får förutom Sveriges riksbank endastav
bedrivas bankaktiebolag, sparbanker och centrala föreningsbanker,av

har fått regeringens tillstånd oktroj därtill. Postverketsom får, trots
det saknar oktroj,att för sin postgirorörelse hålla konton för

allmänheten.
Enligt nyligen genomförd ändring i bankrörelselagenen skall en

bank i fortsättningen kunna få möjlighet på mindre tillhanda-att orter
hålla posttjänster. Vidare skall bank, det finns särskilda skäl,en om
kunna få tillstånd regeringen eller Finansinspektionen låta sinav att
verksamhet bedrivas bankensän personal och i andraav annan
lokaler än i bankens egna.

skyldighet4.10 Förordningen 1974591 förom
statlig myndighet anlita Riksbanken elleratt Postgirot
omtryckt i 1992266.

I förordningen sägs statliga myndigheteratt skall ha sådana kontanta
medel inte behövs för omedelbart föreståendesom utbetalning insatta
på checkräkning i Riksbanken, på postgirokonto eller, efter särskilt
beslut regeringen, i bank Riksbanken.änav annan

Vidare sägs betalningar tillatt och från normalt skallstaten ske
över postgiro. Riksrevisionsverket kan emellertid medge undantag,

det går nå kostnadseffektivattom lösning och under förutsättningen
hanteringenatt betalnings- ochstatens redovisningssystemav inte
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få förskulledetinte medgesfår storUndantagförsvåras. om
ekonomi.Postgirotsförbetydelse

budgetpropositionen prop.deniRegeringen har senaste
gällaskall upphöraförordningenföreslagitBil.1 att199293100 att

1993.1 julifr.o.m. denverkanmed

1980 100Sekretesslagen4.1 1

hossekretessbestämmelserfinns8 sekretesslagen9 §I kap. om
Postverket.

särskilduppgift angårförstycketenligt förstaSekretess gäller som
tilldock lämnasfårförsändelsenUppgiftpostförsändelse. om
förgäller ävenSekretesselleravsändareförsändelsens mottagare.

Medbank.ellerpostgirorörelsenförbindelse medenskildsuppgift om
utbetalningshandlingarpaket,brevförsändelser,postförsändelse avses

någotintedvs. den begränsasabsolut,Sekretessen är genomm.m.
samfárdselsekre-s.k.denstycket reglerartredjeskaderekvisit. Det

andraochTeleverketPostverket,gäller hosSekretessentessen.
angåruppgifterförsamfárdselhandhar allmänmyndigheter somsom

inteochsamfárdselverksamhetenmedförbindelserenskildas som
begränsasSekretessenstycket. etteller andrai förstaregleras genom
för sekretess.presumtionen ärskaderekvisit, dvs.s.k. omvänt

enskilds adressuppgiftbeträffandePostverkethosSekretess om
skulleuppgiftenröjandedet kanendastdockgäller antas att avom

allvarligtellerför övergreppför någon utsätts annatmedföra fara att
men.

Brottsbalken4.12

vilket såsommeddelandetillgång tillbereder sigolovligenDen som
ellertelefonsamtal, telegramsåsom annatellerpostförsändelse

befordringsanstaltallmänbefordranundertelemeddelande är genom
ellerbrytandebrottsbalken för8 §4 post-enligt kap.döms av

i andra fall änstraff for9 den§ stadgas4 kap.telehemlighet. I som
brev.8 § olovligen bryteride nämnssom
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4.13 Rättegångsbalken

27I kap. rättegångsbalken finns bestämmelser beslag brev ochom av
andra försändelser hos Postverket.

Enligt 3 § får brev, telegram eller försändelse finns iannan som
Postverkets eller Televerkets vård i beslag endasttas för brottetom
är stadgat fängelse i är ellerett försändelsen hossamtmer mot-

skulletagaren underkastad beslag.vara
Enligt 9 § får rätten förordna försändelseatt får i beslagen tassom

och kan komma in till Postverketantas eller Televerket skall hållas
kvar till dess frågan beslag blivit avgjord. Frågaom kvarhållandeom
får endast påupptas yrkande förundersökningsledaren ellerav
åklagaren.

Enligt 12 § får eller telegrafförsändelsepost- tagits i beslagsom
inte närmare undersökas och brev eller sluten handling inteannan
öppnas än rätten, undersökningsledarenav annan eller åklagaren.
Vissa undantag finns beträffande sakkunnig eller anlitasannan som
för utredningen.

4.14 Andra författningar

De bestämmelser redovisas är desom centrala förovan mest
Postverkets verksamhet. Det finns därutöver ytterligare sjuttiotalett
författningar där någon del Postverkets verksamhet reglerasav eller
där Postverket nämns.

Bl.a. finns i vallagen 1972620 bestämmelser Postverketsom
medverkan vid allmänna val, i delgivningslagen 1970428 bestäm-
melser särskild postdelgivningom i tullagen 19871065samt
bestämmelser Postverkets medverkan i tullverketsom kontrollverk-
samhet. Postens medverkan enligt dessa författningar kommer att
närmare behandlas i avsnitten 15 16.och
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länderandramed någraJämförelse5

till176 anslutnaländer ärländer.i allaförekommerPostverksamhet
EGinomUtvecklingen7.avsnittvidareseVärldspostföreningen

postväsendetskortfattatbeskrivsföljandedetavsnitt Ibeskrivs i
monopoletsreserverade sektornsdenregleringochorganisation samt

länder.i någraomfattning

Danmark5.1

i Danmarkposttjänster utövasförfunktionenregulativa avDen
danskaTelekommunikationer. Detochför Post-Generaldirektoratet

administrationen.statligadendelpostvzesenet utgörpostverket aven
ochadministrativaifrihetrelativemellertidåtnjuterPostverket en

övergripandehar det ansvaretGeneraldirektörenfrågor.ekonomiska
postverket.inomverksamhetenochledningenför av

postloven,lag,särskildreglerasDanmarkiPostverksamheten av en
regleras1991. postlovenIändradmån1989, i visslydelsesenaste

ensamrätt,postverketsutföra, post-skallpostverkettjänstervilka
reglerasVidareutförande.postverksamhetensochhemligheten
förlust.försening ellerskada,vidersättningsfrågorochtaxefrågor

brottförbl.a.straffbestämmelser,slutligen vissainnehållerLagen
ensamrätten.mot

och1till kgoch kortbrevomfattarensamrättPostverkets upp
postverket.förserviceskyldighetenden allmännaberättigat avanses

från denundantagits1991lagändringharKurirpost engenom
sektorn.monopolskyddade
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5.2 Finland

Det finska Post- och televerket är statligt affårsverk inomett
trafikministeriets ansvarsområde. Verket dels lagenstyrs av om

affarsverk 1987627statens och lagen Post- och televerketom
1989748 förordningen 1989928samt Post- och telever-av om
ket.

I affarsverkslagen regleras grunderna för affårsverkens verksam-
het, ekonomi och förvaltning.

I lagen Post- och televerket verket skallom tillattanges attse
och televerksamhetenpost- utvecklas ändamålsenligt och utbudetatt

tjänster hela samhälletsmotsvarar behov,av särskilt så deatt
grundtjänster hör till verkets uppgifter finns allmänt tillgängligasom
i hela landet på objektiva villkor. I lagen prissättningen skallattanges
ske enligt företagsekonomiska principer. I 7 § förordningen angavs
tidigare vissa priser för brev-,att tidnings- och telefonitjänster
skulle fastställas regeringen medan andra fastställdesav verket.av
Paragrafen upphävdes den 1 maj 1992 och stadgandeersattes ettav
i lagen bemyndigar regeringen förordningsom vidatt behovgenom

regeringen skallatt besluta prisernaange på vissa brev-, tidnings-om
och telefontrafiktjänster eller dessas allmänna nivå. I lagen sägsom

Post- ochatt televerket anförtros betydelsefullom uppgift elleren
påförs förpliktelse är olönsam skallen verket antingen fåsom
ersättning över statsbudgeten eller så skall hänsyn till detta närtas
verkets resultatmål uppställs. Riksdagen beslutar de viktigasteom
målen för Post- och televerket och trañkministeriet beslutar om
detaljerade mål för och teleservice.post-

Det är värt detatt pånotera postområdetatt i Finland inte finns
någon i lag eller förordning stadgad reserverad sektor. Den konkur-

etablerats är dettarens blygsamtsom trots slag.av
Enligt kontakter utredningen haft med det finskasom trafik-

ministeriet och med Post- och televerket pågår iäven Finland en
syftar till bolagisering.process Enligtsom nuvarande planeren skall

bolagisering genomföras den 1en januari 1994. Inför detta planeras
också lagstiftning på området.en ny
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5.3 Norge

densåledes delstatligt verk ochpostverketnorska ärDet ett aven
Samferdseldeparte-understatsförvaltningen. Detnorska sorterar

instruktioner för dessochutfärda anvisningarhar rätt attmentet som
postverketochmellan departementetFörhållandetverksamhet.
Organisa-postverket.instruktion förmedi kungligt beslutregleras ett

inte uteslutaskanövervägande och dettionsformen f.n. under attär
relativtändrasorganisationen kommakan snart.att

operatörsfunktionerna ärochGränsdragningen mellan regulatörs-
klargöramedarbeteF.n. pågåridag inte helt klara. att

ochmellan departementeti avseenderollfördelningen detta post-
verket.

1928.frånpostlovenregleras postlagenPostverkets tjänster av
Omfattningen3 4 §§.i ochregleras lagensPostmonopolet av

förei Sverigegälldei vadpostmonopolet stort settmotsvarar som
ocksånorska lagenden199293. kan dockårsskiftet Det attnoteras

föreskrifterför regeringenbemyndigandeinnehåller utattett somge
billigarelandsutnyttjanderemailing, dvs.förbjuder s.k. annatettav

distribueras inom Norge.skallförporto post som

5.4 Frankrike

divisioneroperativapostadministrationen tvåärDen franska en av
Franceandrarymdfrågor. Den ärtele- ochinom ministeriet för post-,

sigFrankrike,ipostverksamhetför allTelecom. Regulatör vare
Direction deprivata operatörer, ärutförs allmänna ellerdenna av

postad-Franskaministeriet.inomRéglementation Générale, enheten
deétablissemantstatligt företagministrationen ägtär autonomeett

budget.ministeriet harunderdroit public. Det lyder egenmen
tjänsterReserverade brev,generaldirektör. ärPostföretaget leds enav

vidare skyldighet2till kg. Posten haroch paketbrevkort attenupp
7vikt till kg.befordra medpaket en upp
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5.5 Nederländerna

Regulatör och tillsynsmyndighet beträffande postfrågor i Neder-
länderna är Transportministeriet. januariI 1989 blev PTT, som
tillhandahåller och teletjänster,post- ombildat till bolag, PTT
Nederland. Alla aktier i bolaget ägs PTT Nederlandstaten. N.V.av
har antal dotterbolagett PTT Post B.V. förvarav posttjänst-ansvarar

Verkställande direktören i PTTerna. Post B.V. direkt tillrapporterar
styrelsen för PTT Nederland N.V.

Postverksamheten i Nederländerna regleras i lagen utförandeom av
postala tjänster från oktober 1988. I lagen, är relativt omfattandesom
och detaljerad, stadgas endast denatt erhållit koncessionsom att
utföra befordran brev med vikt till 500 harav rätt utföraen upp attg
sådan befordran med vissa i lagen angivna undantag, bl.a. befordran

expressbrev. PTT Post B.V.av har fått den i lagen angivna
koncessionen.

Med koncessionen följer också förpliktelse utföra postalaatten
tjänster. Denna skyldighet gäller inte enbart tjänster inom den
reserverade sektorn. PTT Post B.V. är sålunda skyldigt befordraatt
alla slags postförsändelser såsom brev, trycksaker, tidningar samt
paket med vikt till 10 kg. PTT Posten B.V. harupp också som
innehavare postkoncessionenav ensamrätt frimärkenatt medutge
bild statschefen eller ordet Nederlandav på. PTT Post B.V. har
vidare i lagen ålagts skyldighet vid internationellatt postverksamhet
utföra tjänster i enlighet med UPU-konventionen och andra inter-
nationella konventioner postomrâdet bindandeär för Neder-som
länderna.

PTT Post B.V. har även lagstadgad rätt Nederlän-en att agera som
dernas postala administration vid tillämpning UPU-konventionen.av

I lagen transportministernatt fattaranges närmare beslut hurom
PTT Post B.V. skall utföra sina tjänster. Tre sådana allmänna beslut
har hittills fattats. Dessa är

Beslut med allmänna direktiv för postala tjänster
Beslut minimiavgifter för kurirtjänsterom
Beslut postförsändelser.om
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90.3 RomfördragetiEG-kommissionen i beslut enligthar art.ett
inte i överensstämmelsefast omfattningen monopolet stårslagit att av

PTT-Post B.V.har såvälmed EGs konkurrensregler. Målet somav
för avgörande.Transportministeriet förts till EG-domstolen

5.6 Storbritannien

postsektioneni StorbritannienRegulatör för postverksamheten är
finns i Storbritannieninom och industridepartementet. Dethandels-

Övervakningsfunktion, Office Users Nationalytterligare Postockså en
statligauppgifter dock till detCouncil. övervakande begränsasDess

Office.operatörsföretaget, British Post
organisa-inrätta självständigDet föreligger f.n. förslag att enom

servicens kvalitettion uppgift övervaka den allmännamed samtatt
fungera rådgivare regeringen i frågor monopoletsomsom
omfattning m.m.

British Office i olika enheter, Letters, Parcels ochPost delatär tre
Counters Kassa. GirobankBrev, Paket och Bankenheten om-

1985 1990.privatiserades i julibildades till helägt dotterbolag ochett
1987ombildades i till helägt dotterbolag,Kassarörelsen oktober ett

Office Mail ParcelforcePost Counters Limited. Royal Letters and
brev- och paketenheterna inte juridiskaär egna personer.

avgiftenRoyal Mail befordran brev därLetters har monopol på av
inte överstiger £

5.7 ZeelandNya

1987 till aktiebolag,Postverket i Nya Zeeland ombildades den 1 april
varit statligaNew Zealand Post Limited, från ha del denatt en av

verksamheten.
ServicesPostverksamheten i Nya Zeeland lag Postalstyrs av en

1987 tillägg Services AmendmentAct och till denna lag Postalett
1990.Act De väsentligaste i nedan.reglerna lagen återges

I Postal Services ingenAct New Zealand Postänattanges annan
Ltd får befordra brev. i skrivenMed brev lagen alla formeravses av



19939SOU 101

kommunikation, dokument riktar sig till särskildm.m. ensom person
eller särskild överförasadress och skall på sätt änannaten som
elektroniskt. Med brev sådana paketäven och småpaketavses som
innehåller kommunikation enligt ovan.

I lagen frånantal undantag befordraensamrätten brev.ett attanges
Bl.a. undantas tryckta utdrag tidningar och oadresserade reklam-ur
blad. Vidare undantas brev befordras bud anlitats särskiltsom av som
för detta tillfälle vanligen inte sigägnar sådan befordran.men som
Brev gäller befordrasoch tillsammans medsom varor som varorna

brev innehåller stämningsansökningar eller andra juridiskasamt som
dokument är undantagna. Brev till frånellertransporterassom
postkontor liksom brev i enlighet med avtaltransporteras ettsom
mellan postbolaget och likaledesär undantagna.transportör Breven

befordras till någon tillhandahåller elektronisk postservicesom som
sådana brev efter elektronisk överföring vidaresamt transporterassom

undantagna.är
Undantagna från i lagen frånensamrätten början bl.a. brev medvar
vikt 500 och brevöver vägde mindre 500 avgiftenänen g som g, om

NZ$for befordran 1,75 eller högre. I tillägget till lagen attvar anges
fr.o.m. 1990september 1 1991den december angivnat.0.m. ovan
gränser vid angivna tidpunkter minska 200skall till respektiveg
NZ$ 0,80. Enligt ursprungliga planer skulle heltensamrätten slopas
vid mitten 1995. Enligt uppgift från ledningen for New Zealandav
Post Ltd. är det troligt avskaffande monopolet kommer skeatt attav
redan den 1 april 1993.

I lagen vidare bolaget eller det företag bolagetattanges som ger
i uppdrag har framställaensamrätt frimärken.att

Bolaget har enligt lagen rätt brevlådorsätta varjeatt gata,upp
väg och allmän plats. fårBrevlådorna dock inte placeras så deatt
hindrar trafiken.

Bolaget är enligt lagen inte skyldigt ersättning för förlustatt utge
skada på eller försening brev omfattas ensamrätten.av, av som av

Bolaget har rätt kvarhålla och undersöka postförsändelseratt som
misstänks innehålla farligt gods eller olovligt införda ellervaror
vilkas innehåll i övrigt bryter lag.mot

I lagen stadgas vidare skyldighet för den anled-oavsetten som,
ning, får postförsändelse förär avsedd någon atten som annan
antingen till den kommer till adressaträtt eller tillatt returnerasse
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bolaget. olovligen inteDen brev föröppnar ärett avsettsom som
ihonom döms till fängelse högst månader.sex

Ungefär 70% Zealand Ltdzs verksamhet iNew Post är dagav
för konkurrens. I fullständig avregleringavvaktan påutsatt av

postmarknaden i Nya Zeeland regeringen träffathar bolaget och en
överenskommelse bl.a. föreskriver sociala förpliktelserradsom en

bolaget uppfylla. iaktta återhållsamhetmåste Bl.a. skall bolagetsom
vad prishöjningar för befordran vanliga standardbrev rateavser av
letters. Bolaget skall vidare ha minimiantal bemannade service-ett

95%ställen dagar i tilldela veckan alla utdel-samt ut post sex av
ningsställen. Bolaget monopolet helt avskaffat bör allanär ärattanser

förpliktelsersociala upphöra. Regeringen har emellertid någoten
annorlunda och förhandlingar pågår förpå saken närvarande.syn

Bolaget har tvingats reducera sina för klara ändradekostnader att
konkurrensförutsättningar. Bl.a. på bara århar personalstyrkan några

40%.minskats Försäljning aktier imed än bolaget planerasmer av
i början 1993.någon gång årstarta av
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6 Utvecklingen inom EG

EG-kommissionen har i 1992september publicerat Grönboks.k.en
posttjänster Green the development of the single marketom paper on

for postal services.
I det följande redovisas Grönboken i dess huvuddrag.

6.1 Grönbokens syften

EG-kommissionen konstaterar inledningsvis Grönbok äratt etten
diskussionsunderlag. Avsikten Grönbokenmed posttjänster är attom

debatt posttjänster ochstarta utvecklingen EGs postalaen om om av
sektor.

Grönbokens syften är, kommissionensäger

grundlig analys denatt nuvarande situationen påge en post-av-
området inom EG

diskutera vad bör EGs förmål denatt postala sektorn ochsom vara-
åtgärder behöver vidtas på EG-nivå för uppnå dessa målom att

under förutsättning åtgärder erforderligasamt att attanses-
diskutera hur dessa mål skall uppnås och föreslå detaljeradeatt
handlingsalternativ.

Då Grönboken utarbetats har kommissionen haft omfattande
kontakter företrädesvismed medlemsländemas regeringar.

Kommissionen konstaterar EGs postala sektor förutsättsatt
omfattande påverkan beroende på olika omständigheter. Den
teknologiska utvecklingen inom andra sektorer har medfört indirekt
konkurrens till postala tiänster. Inom postsektom har det förekommit
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konkurrensbegränsning. Men viktigastrad fall avseende ändåären
förmodligen förändras tidigare.kundbehoven snabbare Detänatt

förefaller därför nödvändigt vidta åtgärder. Om detta inte skeratt
enligt kommissionens uppfattning utvecklingen medförakommer att

blir för EG påverka postsektorn.det allt svårareatt att
Kommissionen efter remissbehandling sinmeddelaattavser upp-

vilka förslag inomfattning bör läggas postområdet.somom
Om kommissionendet bedöms lämpligt kommer sedan lämnaatt

förslag direktiv. innebär omfattandetill Detta detaljarbeteatt ett
återstår. Avsikten med Grönboken inte uppnå hög detalje-är att en

valmöjligheter nivå.ringsnivå på allmänutan att presentera en mer
När vilka åtgärder vidtasbestämmer bör måste denman som
vägledande principen utvecklingen allmän postal servicevara av en
universal postal service kan tillhandahålla insamlings- ochsom
utdelningsmöjligheter inom EG till priserhela kan betalas allasom av

tillfredsställande kvalitet.och med Förutsatt denna allmännaatten
service finnssäkrad skall det sedan så valfrihetär storen som
möjligt.

6.2 EGs postala sektor

1989 1,3%EGs sektor bidrogpostala med nära dess BNP ochav
miljonersysselsatte 1,7 innevånarna. Några faktagrundläggandeav

STORLEK tjänsterInklusive postala finansiella omsätter de postala
59allmänna privata miljarderoperatörerna och ECU årligen.ca

Posttjänster tillhandahålls inom den förbehållna brevsåväl sektorn
inom den fria expresstjänster.sektorn paket och Trenden ärsom

3 till 10%alla dessa produkter visar tillväxt ungefär årligen.att
60%Postverksamhet bedrivs i statlig regi försom svarar ca av

omsättningen medan privata för de 40%.operatörer återståendesvarar
jämförelseEn med USA visar andelen BNP ungefär likaäratt storav

medan förandelen de privata i USA mindre.operatörerna är avsevärt

SEGMENT Sektorns viktigaste marknadssegment tidningarär
publishing, direktreklam. bådapostorder och De försenare svarar
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0,7% EGs BNP. Andra marknadssegment inkluderarstörreav
affirskorrespondens i allmänhet, korrespondens från denvarav
finansiella sektorn inkl.banker betydande del.utgör en

OPERATÖRER Postala administrationer i statlig tillhandahållerägo
service inom samtliga produktområden brev, och paket.tre express
Privata verkar framför allt inomoperatörer paket- och express-
områdena tillhandahåller viss brevservice ibland iocksåmen
uppenbar konflikt nationellmed gällande lag.

ickeDe monopolskyddade områdena, särskilt är mycketexpress,
lönsamma och prissätts enligt affärsmässiga principer cost-plusa
basis. Tidningstjänster ofta kraftigtemellertid förlustbringande.är

6.3 Varför sig i postfrågornaEGengagerar

Analysen den rådande situationen pekar, kommissionen, påsägerav
flera problem berättigar intresse från EGs sida. Mångaettsom av
dessa problem gäller den skiftande kvaliteten beträffande allmänna

tjänster.postala Att lösa sådana kvalitetsrelaterade problem är stortav
intresse för EG.

finnsDet några områden betydelse för EG.är storsom av

6.3.1 Nuvarande brist harmoniseringpå

De tillhandahålleroperatörer allmän postal service har utveck-som
lats självständigt, vilket har inneburit det finns många operatio-att

skillnadernella dem emellan. Detta kan leda till avsevärda problem
vad mellan medlemsstater, och det kan innebäraocksåpostavser en
mycket varierande prissättning. Det uppenbara är denmest att
allmänna postservicen definieras olika i olika medlemsstater, vilket

effektenfår kunder inte med förtroende kan likartadeatt posta
försändelser i olika medlemsländer. Problem i återfinnssamverkan

alla nivåer.på Ett tydligtsådant detaljproblem inte finnsär detatt
enhetliga för kuvert.normer
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6.3.2 Variationer servicekvaliteteni

Servicekvaliteten för posttjänster varierar mellanallmänna avsevärt
olika postala administrationer. Det finns vissa medlemsländer som

0-1-befordran,beträffande dvs. befordran når det allmäntöver natt,
10 och90%. ligger nivån mellanaccepterade målet I andra länder

oftast15%. Nivån ytterligheterligger normalt mellan dessa båda men
särskiltinteden förstnämnda. Det allmänt accepteradenärmast men

beträffande gränsöverskridande försändelser,högt ställda målet
40%till ochutdelning inom i genomsnitt endastarbetsdagar, nåstre

postadministrationerna.med variationer mellanstora
EGsdelarSådana variationer har särskild betydelse för de av

postalakommersiella liv beroendeoch sociala starktär avsom
tjänster. Det framför allt inom sådana verksamheter därgäller man

tid-skickar nyckelsektorermängder sådanastora post, t.ex. som
dessaningsutgivning, finansiella tjänster, och reklam. Förpostorder

marknadssitua-sektorer variationer i servicekvaliteten påverkakan
försäkringartionen. Så marknadsföradet betydligt enklareärt.ex. att
90% itill enskilda kvalitetenhushåll i medlemsland där är än ettett

16%.där kvaliteten endast är -
dålig postservice,Det visat sig i land myckethar medatt, ett

femtedel i landpostordersektorn endast sektornär ett avaven
jämförbar postservice. påverkarstorlek med bättre Dettamen

reducerar vidarepostorderföretagens marknadsförutsättningar. Det
valmöjligheten för enskilde k.onsumenten. Depå markant densättett

dålig postservice och de ärbor i regioner missgynnassom som av -
godpersonligamånga isoleras inte bara från de kontakter som en-

tjänster kan tillhanda-postservice kan erbjuda frånävenutan som
hållas med post.

påverkar inteSådana skevheter inom den marknadengemensamma
regionerbara Iavsändare ävenutan mottagare post. ansessomav

företagha opålitlig postservice kommer somallmän postor-t.ex.en
marknadsföraförsökaderföretag mindre intresserade attatt vara av

därigenom begränsatsina Konsumenterna fårprodukter ettpost.per
utbud av varor.
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6.3.3 Servicekvaliteten beträffande gränsöverskridande
försändelser

Den tid det skicka inrikes försändelse, från insamlingtar tillatt en
utdelning, 12är normalt till 2 arbetsdagar, medan gränsöver-en
skridande försändelse inom EG i genomsnitt 4 dagar. En liten deltar

differensen kan förklaras skillnader i den operationellaav av
hanteringen. Den delenstörre differensen kan emellertid inteav
förklaras på detta sätt.

Kommissionen denna servicenivå sannolikt liggeratt avsevärtanser
under användarnas förväntan. Det troligtär serviceförväntningamaatt
blir större allt eftersom den gränsöverskridande kommunikationen
ökar. Det förefaller ha blivit vissa förbättringar främst beroende på

konkurrens uppstått.att Det finns emellertid betydande skillnader
mellan de mål de postala administrationerna antingensom satt upp -
beroende på kundefterfrågan eller på operationella faktorer och-
verkligheten.

Eftersom effektiv gränsöverskridande kommunikation är nödvändig
för det kommersiella och sociala livet inom EG, detär en ange-
lägenhet för EG servicen för gränsöverskridande försändelseratt är
pålitlig.

6.4 Valmöjligheterna

När överväger reform, säger kommissionen, bör förstman en man
överväga ytterligheterna fullständig liberalisering fullständigoch
harmonisering. Däremellan finns spektrum olika möjligheter.ett av
Man kan också tänka sig alternativ där ingentingett görs.

Postsektorn är enligt kommissionen redan i betydande omfatt-nu
ning liberaliserad. Omkring 50% de intäkter inomav som genereras
sektorn kommer från de icke monopolskyddade områdena. Det
nuvarande läget är resultatet långsiktig trend öppnaattav en
marknaden och Grönboken söker ytterligare vägar lätta påatt
restriktioner. I kontrast till detta harmoniseringenär i jämförelse med
EGs mål ganska obetydlig. Som resultat detta skillnadernaärett av
inom den postala sektorn inte bara vadstora, regelsystemet utanavser
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tillgång,kundaspekterviktigabeträffar sådanavadäven som
servicenivå och priser.

avregleringFullständig6.4.1

tillskulle ledakommissionen,avreglering,fullständig attEn anser
skulleprisernaförlorad ochskulle gåpostservicenden allmänna att
fannsbörjanTillbetala.inte alla skulle ha rådnivå därnå att enen
allvaringen pålösning. detNu ärförespråkare för sådandet somen

fullständigviduppnåsskall kunnaserviceallmäntror att enen
inga privata operatörerskulleavreglering. Naturligt varanog

itill alla delarstandardservicetillhandahållaintresserade att enav
något land.

harmonisering6.4.2 Fullständig

skulle detpostsektorharmoniseradfullständigtOm vill ha enman
sådantillEG-postmyndighet, sågnödvändigt med att ensomvara en

EGorganisation för helasådanharmonisering genomfördes. En en-
myndig-övergripandeskulle då ha detpostadministrationgemensam -

EG.inomför postsektornhetsansvaret hela
kommissionen, förutsätterharmonisering, hävdarfullständigEn

avgifts-EG. Eninförs inomockså att taxa gemensamen gemensam
skullekrav på,finns någravilket f.n. intenivå, enhetsporto detett

mycketdessutomskulleförorsaka problem. Det varaenorma
korssubventioneropraktiskt eftersom förutsättadet skulle enormaav

ifaktornEG med dvs.inomproportioner. Portot varierar portot
i annat.så högtland kan gånger ettett tre somvara

svårig-till stelhet ochsannolikt ledasamordningEn central skulle
Vidare skulleförhållanden.till lokalaheter verksamhetenatt anpassa

ytterligare overhead-förorsakapostadministrationenden centrala
kostnader.

6.4.3 Status quo

dekommissionenvälja ingentingOm skulle göra, attatt anserman
skulle försvåravilketbliexisterande skillnaderna skulle större,redan



SOU 19939 109

genomförandet den marknaden. Detta skulle leda tillav gemensamma
tvåfarts-Europa posttjänster.vad gäller En marknadett gemensam

avseende posttjänster skulle inte kunna nås, vilket i sin indirekttur
skulle påverka andra sektorer särskiltär beroende posttjänster.som av
Detta skulle inte medverka till förverkliga den ekonomiska ochatt
politiska unionen.

6.4.4 Jämviktsläget

Om vill alla tillgångskall till grundläggandeattman postser-en
vice, måste enligt kommissionen den fria markna-acceptera attman
den i viss mån begränsas. Detta kan ske tjänsterantalatt ettgenom
hänförs till monopolsektor speciella och exklusivaen som ger
rättigheter till den nationella statliga administrationen.postala
Emellertid måste omfattningen monopolets räckvidd begränsas tillav
vad nödvändigtär för uppnå målet tillgång till allmänattsom en
grundläggande postservice. Samtidigt skulle regulatorisk kontrollen

genomföradelmarknader det möjligtgöra viss harmonise-attav en
ring för skapa effektivså allmän service möjligt iatt alla tolven som
medlemsländerna.

Kommissionen konstaterar varje medlemsland redan i dag haratt
monopolskyddad sektor för kunna tillhandahålla rikstäckandeen att en

service. Omfattningen monopolet är emellertid iblandstörreav -
väsentligt större vadän motiveratär för uppnå detta mål.attsom-

Om väljer jämviktsalternativet, kommissionen mark-man attanser
naden delvis kan liberaliseras, vilket innebär vissa tjänster flyttasatt
från den monopolskyddade sektorn till friaden om de är skyddade
i nuläget. Detta gäller expresstjänster och tidningar paketser-t.ex.
vice är redan konkurrensutsatt i alla tolv medlemsländerna. basisPå

den analys gjorts hittills skulle kunna tänka sigav som attman
gränsöverskridande brevbefordran och direktreklam flyttas från den
monopolskyddade sektorn. I båda dessa fall kommissionen attanser

skulledet det bli nödvändigt utarbeta kontrollsystem föratt ett att
förhindra de regler skyddar monopolet kringgâs.att Särskilt vadsom

direktreklamengäller det enligtär kommissionen nödvändigt att noga
undersöka vilka ekonomiska följder liberalisering kan få.en
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kommissionenLiberaliseringsprocessen enligt genomförasbör
finansiellasuccessivt ekonomiska och balansen hosoch så denatt

bibehållas.det allmännas postverksamhet kan
skyddas monopol iVad sektor skulle kunnagäller den avsom -

affärsbrev kommissionenprincip personliga brev och detattanser-
fastställa monopoletsbör möjligt klara regler avgränsatatt somvara

i form vikt och pris.räckvidd. börDessa gränser anges av
specificeradeenhetliga ochOm någon medlemsstat skulle attanse

enligtservicemålet, kandet allmännaregler skulle äventyra man
restriktiv lösning, underkommissionen i vissa fall tänka sig en mer

servicemålet ochförutsättning fortfarande i proportion tillden ståratt
i EGs regler.överensstämmelse med

harmonisering bör åstadkommasgäller vilket måttNär det somav
liberaliseringen kommissionen denna börparallellt med attanser

finnasskalltill det grundläggande målet detkunna relateras att en
priser.tillförlitlig kvalitet till rimligaallmän postservice med och

definitioninte finnsKommissionen det någonännuattnoterar av
EG. förefaller klartrimlig servicenivå inom Detvad börsom vara en

i samråd meddefinition den bör utarbetassådan behövs och attatt en
Allmän antyderkonsumentföreträdare.potentiella användare och

postalaofta fallet beträffande denlättillgänglig detta i dag inteoch är
utförandet tjänsternaEftersom kvaliteten vad gällerservicen. av

kommissionen vissenligtvarierar mycket mellan länderna krävsså en
rimliga.förefaller i allmänhet Iharmonisering Avgifternahär.även

Detde emellertid inte kostnaderna. sättvissa fall återspeglar att
postadministra-tillämpasavgifterna i dag mångabestämma avsom

detkommissionentioner enligt i det långa loppet äventyrakan
livsduglighet.servicenätets ekonomiskaallmänna

harmoniseringSammanfattningsvis kommissionen att avanser
inom följandeallmän postservice bör ske områden

för alla vidtillgänglighet Reglerna skall desamma användarevara
införas särskilda måttstandardslikadana villkor. Eventuellt kan det

tillämpa.alla skalloperatörersom

standard för den allmännaservice Det bör finnas gemensamen
via allmäntservicen. Kvaliteten skall kunna mätas ett system som

erfarenheter. skall publiceras.visar kundernas Resultaten
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avgifter; Priset för tjänst skall i relationsättas till genomsnitts-en
kostnaden för utföra tjänsten. Nuvarande skillnader i avgifteratt bör
minimeras för undvikande olika marknadsförutsättningar.av

6.4.5 Föreslaget scenario

Kommissionen det förslagna scenariot föredraatt ärsenastanser att
eftersom det rimlig balans mellan gradvis öppnandeettger en av
marknaden införandetmed harmonisering når EG-målen.av en som
Det tillförsäkrar alla allmän postservice samtidigt deten som ger
största möjliga valfrihet användarna. Kommissionen framhåller att
det inte finns enda möjlig lösning det behövs kombi-utan atten en
nation åtgärder för nå det önskade resultatet. Varjeatt enskiltav
förslag därförär del helhet på gång indivi-en av en samma som
duella förslag specifika problem.motsvarar

6.5 Regeringens tillyttrande CERP

Det europeiska regulatörsorganet CERP se vidare avsnitt 7.4 har
beretts tillfälle sig Grönbokensöveratt analysyttra och de framförda
förslagen. Sverige har, såsom medlem CERP, beretts tillfälle attav
lämna synpunkter dit Grönboken.

Det svenska yttrandet den 24 september 1992. I yttrandetgavs
framhålls det tveksamtär idénatt med reserverad sektor ärom en
det bästa sättet lösa problemen inom denatt postala sektorn. För att
åstadkomma miniminivå postal service borde i ställeten staternaav
teckna avtal med olika operatörer. Konkurrens skulle tvinga de olika
aktörerna åstadkomma kostnadseffektiva lösningar.att Konkurrens
kommer också medföra dynamiska effekter, eftersomatt tjänsternya
och metoder introduceras. De allmänna postadministrationema
förefaller, enligt vad framgår Grönbokens beskrivning,som av vara

eller mindre ineffektiva och flera visar också betydandemer under-
skott utom vad gäller finansiella tjänster. Att låta dessa administra-
tioner fortsätta monopolister skulle sannolikt inte leda till någrasom
förbättringar. En reserverad sektor skulle också medföra stora
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identifierauppgifter såsomregulativasvårigheter och kostsamma att
reserverade sektorn.inom denskall liggavad som

finnsSverige redan kon-det ipåpekassvenska yttrandetI det att
hittillsvarandeDetpostsektorn.traditionellainom denkurrens

sig kon-frånskyddar inte Postenframhålls det,monopolet, vare
från andra operatörer.konkurrensteknik ellerkurrens nygenom

viktig del dendockpostservice för allatill god ärTillgång aven
postlagsutredningens pågå-infrastrukturen. Det nämnssvenska att

förhoppningsvis lagstiftning kommerleda tillskallarbeteende somen
Planernapostområdet.konkurrens inommöjliggöra och uppmuntraatt

också.bolagisera Postverket nämnspå att
medSverige tillstyrkertill CERPyttrandet sägsI ett systematt

förtillåtskonkurrensterminalavgifter ochkostnadsbaserade att
framhållsEG-länderna. Detmellaninternationell och attpostpost

i Grönboken ochinteuniversella tjänsterdefinitionnågon attgesav
hurpåbörja diskussionerfram innan kansådan måste tas ommanen

Även väsentligaandraåstadkommas.skall kunnatjänster detta slagav
brevvad är.definitioner saknas, ettt.ex. av

effektivareadministrationerna är, sägspostalaEtt desätt göraatt
distributionskedjan, dvs.ii öka konkurrensendet yttrandet, attatt

organisationen. Förutanför dentransporttjänster attköpa t.ex. egna
postalapåmervärdesskatt läggas ävenbli möjligt måstedetta skall

icke-finansiera deGrönboken,itjänster. diskuterasAtt, som
erbjuda postinlämnaretjänsternaobligatoriska storaattgenom

landförellerolika regionerantingen olika priser i ettett porto t.ex.
möjlighetenexklusivitetsklausul kan äventyrakombinerat medmen en

kanframhålls det i yttrandet,Exklusivitetsklausuler,till konkurrens.
mindreför kvävadominerande aktöranvändas att menenav en

effektivare aktör.
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7 Internationellt postsamarbete

7.1 Världspostföreningen UPU

Världspostföreningen UPU 1874.grundades Antalet medlemsländer
f.n. 176är oktober 1992. UPU 1947är sedan FNs fackorgan för

postfrågor. sekretariatet beläget iär Bern.

Följande världspostfördrag ingåttshar

Världspostföreningens konstitution.
Allmänna reglementet.
Världspostkonventionen.
Avtal angående postpaket.
Avtal angående postanvisningar.
Avtal angående postgirorörelsen.
Avtal angående postförskottsförsändelser.

Det är obligatoriskt för medlemmarna i UPU ansluta sig till deatt
första fördragen. Fördragen revideras på världspostkongressentre

föreningensär högsta Kongress ihålls princip femtesom vartorgan.
år. Den ägde i Washington 1989 och isenaste nästa ägerrum rum
Söul i Sydkorea. 1999 kommer kongressen hållas i Nederländerna.att

UPUs ärtre permanenta organ
Internationella byrån-
Exekutivrådet-
Utredningsrådet-

Internationella byrån har sekretariats- och sambandsfunktioner. Där
arbetar 140 Chefs- och handläggarpersonalen ärca personer.
rekryterad på grundval rättvis geografisk fördelning.av en
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regeringExekutivrådet 1947 UPUsinrättades och fungerar som
40 ochi Exekutivrådet ärAntalet medlemmarmellan kongresserna.

geografisk fördelning.på grundvalde kongressenutses av enav
Sverige. Rådetinnehas f.n.Norden alltid haft plats och denhar aven

administrativa frågorekonomiskabefogenhet fatta beslut i ochhar att
administrativa,utredningar ibedriverbudget, personal etc. och

1991juridiska Sedan har rådetfördragsmässiga och ärenden.
tillexpeditionsreglementen hörbefogenhet revidera deatt som

biståndsverksamhetansvarigt tekniskaför denavtalen. Det ocksåär
bedrivs inom UPU.som

35 ochUtredningsrådet 1957. medlemsländerAntalet ärtillkom
det gällerinte så geografiskt bundet närvalet dessa är somav

13 Danmark f.n.fått och ärExekutivrådet. har med länderEuropa
utredningartill uppgiftNordens Rådet har göraattrepresentant. av

grundläggande arbetetekonomisk Detteknisk, driftmässig och natur.
inte rådsmedlemmarländer ärbedrivs i arbetsgrupper där även som

får delta.

medlemsbidrag.för verksamhet täcksKostnaderna UPUs genom
arbetsformer.organisation ochutredning f.n. UPUsEn överser

Exekutivrådet underinomarbetsgruppUtredningen leds enav
delskallkonsultföretag. Enligt tidsplanenmedverkan ett enav

maj 1993.Exekutivrådet i Bl.a.förslag föreläggasgrundläggande
mellanklarare rollenutreds det finns skäl dra gränsatt somenom

detaljreglerarei postfrågor ochsamarbetsorgan postpro-staternas av
dukter och postutväxling.

7.2 föreningarBegränsade

medlemsländerna bildar s.k. begrän-UPUs konstitution medger att
avsnittföreningar vidaresade föreningar i praktiken regionala se-

7.4 7.5.och
träffa särskilda överenskom-Medlemsländerna också bilateraltkan

förutsättning emellertidavgifter och regler. Enmelser ärt.ex.om
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dessa särskilda överenskommelser inte medföratt mindre gynnsamma
bestämmelser för kunderna än gäller enligt det berörda allmännasom
internationella fördraget. Det är alltså inte tillåtet kommat.ex. att
överens högre avgifter.om

7.3 Bilaterala avtal

I vissa fall behövs andra direkta avtal mellan tvâ länder vissaom
postala rörelsegrenar. Exempel bilaterala avtal där Sverige är ena

ärparten
med USA postanvisningar enligt särskilda rutiner-

Sydafrikamed paket-
med övriga nordiska länder angående på nordiskauttag postspar--
banksböcker.

7.4 Europeiskt postsamarbete

Det europeiska postsamarbetet sker på två plan, dels mellan de s.k.
regulatörerna och dels mellan de nationella postverken i deras
egenskap operatörer.av

Med regulatör det i respektive landmenar man organ som ansvarar
för nationell policy, beslut och reglering i postfrågor. I Sverige finns
ännu inget sådant de vanligaär i EGs medlemslän-t.ex.organ men
der. Med operatör den praktiskt utför regulatörensavses som
intentioner, vanligen det nationella ipostverket landet.

Postregulatörerna samarbetar i 1991 bildat kallat CERPett organ
Comité Européen de Réglementation Postale. CERP skall främja
och koordinera postregulatörssamarbetet i Europa och utgöra ett
forum för kontakter EG-kommissionenmed och med Världspostföre-
ningen.

CERF ingår i större sammanslutning, CEPI Conferenceen
postesEuropéenne des Administrations des des télécommunica-et

tions. CEPT alltsåär kombinerad och teleorganisation.post-en
Operatörerna håller f.n. på bilda Association des Operateursatt

Postaux Publics Européens. Organisationen beräknas börja fungera
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förbättrahuvuduppgifter blir1993. Organisationensi april att
ochpostutväxlingsrutinerstandardiserapostbefordran,kvaliteten i

EG-kommissionen.kontaktpunkt gentemotvara en
clearingsysteminrättathari EuropateleoperatörernaPost- och ett

schweiziska PTT.fordringar skötsför avräkningar avsomav
Commis-i CSFPEsamarbetari EuropaPostgiro och postbanker

Européens.Services Financiers Postauxsion des
blioperatörsföreningen räknar medCERP, CSFPE och den attnya

Världspostföreningen.föreningar inombegränsade

postsamarbete7.5 Nordiskt

Nordiskaförening,begränsadfinns ocksåInom Norden post-en
iunderföreningen skrevsgällande avtaletföreningen. Det omnu

Åbo funnits sedanemellertidhar1991. detta slagEtt samarbete av
1863.

operatörsorganisation.postföreningenNordiska är en

i UPUmedlemmarintetill länder är7.6 Relationer som

bliautomatiskt rätti FN har detblivit medlemSå land attsnart ett
medlemsskap,först ansökavisserligenmedlem i UPU. Det mäste om

ifrågasättas.bli intemedlem kanrätten attmen
grundUPU påuteslutitsharSydafrika medlem i FNär avurmen

enligtändåmed landet skerPostutväxlingenapardheidpolitik.landets
normala UPU-regler.

ochorganisationerutompostala7.7 Samarbete med

företag

CCCTeleunionen,InternationellaITUUPU samarbetar med
StandardiseringsorganetInternationellaTullsamarbetsrådet, ISO

Luftfartssammanslutningen.och IATA Internationella
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Nyligen inrättades kontaktorgan för möten med de intemationel-ett
kurirföretagen DHL, TNT m.fl.
Fem postverk Canada, Frankrike, Nederländerna, Tyskland och

Sverige har tillsammans med australiensiskadet frakt- och kurir-
företaget TNT ingått joint avseende expressförsändelser.ett venture
Det bolaget har tagit GDEW Global Delivery Expressnamnetnya
Worldwide.

7. 8 Terminalavgifter

Ersättning för Postverkets medverkan i den internationella brev-
utväxlingen i formutgår s.k. terminalavgifter. Beloppens storlekav
framgår Världspostkonventionen.av

Då UPU bildades 1874 beslöts föreningen skulle utgöra endaatt ett
postalt territorium. Tidigare byggde postutväxlingen bilateralapå
avtal.

UPU bestämde för brev skulle detsamma tillatt portot allavara
länder och inlämningslandet skulle få behållaatt hela portoinkomsten.
Man föreställde sig brev medförde svarsbrev ochatt ett ett att
länderna således skulle få sitt porto.var

Från början också portoavgifterna fastställda till beloppvar men
detta har ändrats på grund länderna har olika kostnads-attnumera av
lägen och postverken olika ekonomiska villkor. Grundavgiftema är

endast vägledande.numera
Principen icke delning postavgifterna tillämpades iom av

närmare 100 år. Systemet slog emellertid orättvist i länder därt.ex.
den ankommande postmängden är större än den avgående. Detta
drabbade i första hand utvecklingsländerna. Vid UPU-kongressen i
Tokyo 1969 bestämdes därför landatt ett tar emot lt;som mer
bgfgrdrad från land det skickarän tillpost landetett skulle ha tillrätt
viss ersättning. Denna ersättning fastställdes 0,50till guldfranc
motsvarande 92 öre kg förutsatt fordran uppgick tillpost attper
minst 2 000 guldfranc år. Denna kompensation kallas terminal-per
avgift.

Terminalavgiften infördes 1971 och höjdes till 1,50senare
guldfranc. Från 1976 gäller den även 1979brevpost.
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10till 5,50 guldfranc, vilket motsvaradehöjdes terminalavgifterna ca
kr.

i Sverige s.k.tillämpning hade PostenbörjanI systemets enav
från utlandetnegativ dvs. änpostbalans, tog postemot manmerman

fårvissa förbindelseri balans, dvs. iskickade. I dag råder stort sett
i får betalt.Posten betala och andra man

olikamedVärldspostföreningen föreskriver treett systemnumera
65 krkg ochLC avgiftenterminalavgifter. För brev och kort är ca

16,50 i båda fallensmåpaket AO kr,för trycksaker och om
150 M-säckar trycksakerutväxlingen överstiger år. För s.k.ton per

5 krkg oberoendeterminalavgift på drygttidningar tillämpasoch en
terminalav-med andraårsvikt. kan ingå bilaterala avtalLändernaav

gifter.
rekommendationWashington 1989Vid ikongressen attantogs en

frånhela inkomstenmedlemsländerna skulleregeringarna i avsätta
skulle kunnapostservicen för postverkenterminalavgifterna till att

iinfrastrukturenför utlandspost och förbättrasina kostnadertäcka
respektive land.

avgifter.50%från början till UPUsavgifternaI Norden sattes av
aktuellt.intekostnadernaterminalavgifterna skulle täckaAtt var

regeringarrespektivefått frånSedan de nordiska länderna krav att
1989infördesprincip kostnadstäckningefter medarbeta etten

utdelningslandetvilketterminalavgiftssystem enligtspeciellt nordiskt
ocksåinfördes60% sina inrikesporton. Med dettaskulle systemav

Ersättningen reducerasi postbefordran.koppling till kvaliteten omen
uppfylls.inte kvalitetskraven

tillämpasfrämst europeiska länderförbindelse med vissa,I ett
försändelseravgift antalkombinationvilket ärannat system peraven

kg.och per
lederUPU-systemeti de industriella ländernaPostverken attanser

remailing. kongressenFöretill missförhållanden,antal t.ex.ett som
ersättningen kg densamma antaleti Washington oavsettpervar

betalt förfick lika mycketUtdelningslandetförsändelser kg.per
500varderalO-gramsbrev för två böckerhundra st om g.som

styckersättning och viktavgiftkombination ärSystemet med en av
kostnadstäckning.korrekt och bättreenligt Postverket germer
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UPU-systemet heller inte hänsyn till olika servicenivåer. Sammatar
ersättning utgår för flygpost för ytbefordrad ek0n0mi-t.ex. som
post.

En enhetlig tariff missgynnar länder med hög kvalitet i postbeford-
och länder med lägre kvalitet. En studie gjorts förran gynnar som

EG-kommissionen har uppskattat inget EG-land får täckning föratt
den genomsnittliga kostnaden för dela ZO-gramsbrev enligtatt ut ett
den UPU-tariff tillämpades 1990.som

För paket avgiftssâttningenär i princip fri kostnadsrelaterad.
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Överväganden förslagoch
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8 Allmänt behovet lagreglering påom av

postomrâdet

Under år har det skett väsentliga förändringar på postområdet.senare
Den tekniska utvecklingen har förbättrat förutsättningarna för en
snabb och effektiv postservice. Samtidigt har kommunikations-nya
medel tillkommit viktigautgör alternativ till den traditionellasom
postverksamheten. Hit hör bl.a. telefaxtekniken och de ökade

Ävenmöjligheterna till datakommunikation. på Postverkets traditio-
nella områden har det uppstått befordringsmöjligheternya t.exgenom
budföretag och elektronisk postservice.

Även andra kommunikationsmedel än postverksamhet har fåttom
betydelse, står det klartstor de inte kan ersätta postservicen.att

Privatpersoner likaväl myndigheter företagoch kommer undersom
överskådlig tid ha behov brev och paket bliratt befordrade påattav

effektivt och tillförlitligtett sätt. Postverksamheten utgör nödvän-ett
digt kommunikationsmedel inte bara inom landet inter-ocksåutan
nationellt. Vikten väl fungerande postverksamhet har under-av en
strukits i bl.a. den Grönbok för postområdet har utarbetats inomsom
EG.

Det är allmänt utbredd uppfattning fri konkurrensatt ären en av
värde för postservicen skall bli så effektivatt möjligt. Påsom
paketbefordringens område har också konkurrensen sedan länge varit
fri, i Sverige liksom i många andra länder. Däremot har brevbeford-
ringen, både här och andra håll, varit föremål för statligtett
monopol. Riksdagen har emellertid nyligen beslutat Postverketsatt
ensamrätt på brevområdet skall upphöra. Postverket har också i
praktiken redan blivit för konkurrens detutsatt när gäller brevbeford-
ran.

Förutsättningarna och formerna för Postverkets verksamhet har
föremålvarit för omfattande översyn under år. En slutsatsen senare

det hittillsvarande utredningsarbetet Postverketär bör ombildasav att
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medled i arbetetaktiebolag. ombildning kantill Denna ettses som
statligapostservice och dentill effektiv görastånd attatt en mera

från andrakonkurrensenpostverksamheten bättre rustad mötaatt
bolagiseringen skallAvsiktendistributionsföretag. är att vara

1994.genomförd 1 januariden
problemfri. Vissaemellertid intepå postområdetKonkurrensen är

distributionen brevframför alltdelar dagens postverksamhet, avav
affärsmässigafrån strikttill i inte lönsamglesbygd, ärmottagare

olikaemellertid Postverketstatsmakternasynpunkter. har gett
rikstäckandeinnebärsociala bl.a.regionala och uppdrag, att ensom

fri utvidgad konkurrensupprätthållas. Med ochpostservice skall en
postservicen försämras.för icke lönsammafinns det risk denatten

sigförsöker på dennaturligt koncentreraDet postoperatörerär att nya
ochvinster, framför allt brev-del postverksamheten störstav som ger

situationen förförsvårapaketutdelning i städerna. Detta kande större
postservice.rikstäckandeföretag vill sig åtdet eller de ägna ensom

kon-postområdet i och medsituation påDen uppstår attnya som
nödvändigtbolagiseras detkurrensen fri och Postverket görsläpps

postverksamhet.beträffandegällande bestämmelseröveratt se
utsträckning.i förhållandevis litenPostområdet f.n. regleratär

förekom-lagstiftning utövande postverksamhetNågon särskild om av
verksamhets-speciella Postensinte. vissa delarDäremot är avmer

försändelser.hanteringen obeställbaraområde lagreglerade, bl.a. av
syftar innehållettill skyddaDet finns också bestämmelser attsom

i brotts-i Hit hör bl.a. reglernabrev och andra postförsändelser.
i förvar,posthemlighet och intrångbalken straff för brytandeom av

Även dessaliksom bestämmelser postsekretess.sekretesslagens om
situationen påtill denregler måste med hänsynöver nyases

regleringfå till ståndpostområdet. Det är angeläget att som geren
vilken postoperatöralla tillfredsställande integritetsskydd oavsettett

anlitas.som
bedriver affärsverksamhet sysslarPostverket i dag inte bara utan

myndighets-viss myndighetsutövning. Tilli utsträckning också med
valuppgifterna hör bl.a. medverkan vid allmännaPostens samt

Införbiträdet vid inom totalförsvaret. Postverketstullkontroll och
myndighetsupp-bolagisering det nödvändigt i vad månär prövaatt

börgifterna postbolaget ochkan överlämnas det vem somnya
lämpligen handsköta sådana uppgifter bolaget inte bör ha om.som
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Som törutskickats ihar utredningens direktiv vissabör centrala
regler på postområdet isamlas särskild postlag. Därutöver fåren
ändringar göras,i olika specialbestämmelser, bl.a. på integritetsskyd-
dets område.

Utredningen iämnar det följande behandlanärmare de olika sak-
frågor intresse.är Utredningen kommer först diskuterasom attav
hur de grundläggande målen för postservicen i landet uppfyl-skall
las och under vilka förutsättningar postverksamhet bör bedrivas. I
de därpå följande avsnitten kommer utredningen bl.a. behandlaatt
frågor integritetsskydd, obeställbara försändelser, ansvarighet vidom
postbefordran och hanteringen de myndighetsuppgifter f.n.av som
åvilar Postverket. Utredningen också gå in olikapåattavser
detaljfrågor praktisk exempelvis adressering,natur,av postnummer

Ävenoch portobetaltbeteckningar. frågor gäller internationel-detsom
postsamarbetet och statlig tillsynsverksamhet kommer atten

behandlas, liksom kostnads- och ñnansieringsfrågor.
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postservice9 Grundläggande

postservicenför9.1 Riksdagens beslut målom

för utredningens arbetedirektiven utgångspunktI attanges som en
ochförutsättningarskallpostlag att styrastaten genom gesen

regionala ochgällandepå postområdet såkontrollera verksamheten att
sociala kan uppfyllas.mål

Postverkets verk-styrningGällande former för statsmakternas av
198485lO0 bil.8, ll,1985 TUi huvudsak år prop.samhet beslöts

gjortskompletteringar emellertid203. Vissa harrskr. senare.
ekonomiskakvalitetsmâl ochStyrningen servicemål,sker attgenom
upprättasgrundval rullande treårsplanermål fastställs på avsomav

1993-periodenfastställt mål förRiksdagen harPostverket. senast
276.s.l60, 18,199192100 rskr1995 bil. 7 TUprop

innebär följande.fastställda målenDe senast

skallpostservicegrundläggandeService och kvalitet. En god ges-
efterfrågani hela landet. Kundernastill såväl små kunderstora som

servicensFörändringarför Postverkets insatser.bör styrande avvara
skeutformning i glesbygd bör varsamt.

postservicedagligtillhandahållaPostverket skallDaglig service.-
normalfallet skallföretag organisationer. I dessatill alla hushåll, och

ibetalningsservice femtillgång till postutdelning och dagarha
veckan.

rikstäckande.service skallRikstäckande Postverketsservice. vara-
skall nå alla bostadsort.Brev, paket betalningar kunnaoch oavsett
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Brevbefordran. Postverket skall tillhandahålla brevbefordran med-
hög tillförlitlighet enligt kundernas efterfrågan. Enstaka försändelser
skall befordras till enhetligt och rimligt pris.

Paketbefordran. Postverket skall tillhandahålla paketbefordran till-
enhetligt pris för enstaka försändelser frånett privatpersoner.

Betalnings- och kassaservice. Postverket skall tillhandahålla daglig-
och rikstäckande betalnings- och kassaservice till enhetliga priser. På

där alternativ till Postverkets betalnings-orter och kassaservice saknas
skall upphandla betalnings- och kassaservice.staten Det överlåts på
Postverket finna det billigaste och effektivaatt sättetmest att
upprätthålla betalnings- och kassaservicen.

Postverket har även antal sociala uppgifter, dvs.ett sådana
uppgifter inte affärsmässigtär motiverade angelägnasom ettmen ur
samhällsperspektiv. Till dessa brukar räknas bl.a. följande uppgifter.

Befordran blindskrift. Postverket förersätts kostnaderna förav-
befordran alla slags blindskriftsförsändelser anslag överav ettgenom
statsbudgeten. Ersättningen har dock kommit begränsas till försän-att
delser skickas till fråneller vissa institutioner. Ersättning for desom
försändelser skickas portofritt mellan synskadade har inte utgått.som
Dessa kostnader bärs Postverket.av

Beredskapsplanering. Postverket skall för beredskapsplane-svara-
ring del totalförsvarsplaneringen. Detta gäller bl.a.som en av
postbefordran, fáltposttjänst och betalningsförmedling kriserunder
eller i krig.

Handikappservice. Det är angeläget tillgängligheten tillatt-
postservice förär god även äldre och handikappade. Posten tilläm-

därför riktlinjerna för glesbygdsservicen förgeneröst sådanapar
hushåll.

Omlokaliseringar. Enligt regeringsbeslut har vissa delar- av
Postverkets Ävenverksamhet utlokaliserats till Kiruna. dessa
omlokaliseringar brukar hänföras till de sociala uppgifterna, efter-

de är arbetsmarknadspolitiskt och regionalpolitiskt motiverade.som
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överväganden förslag9.2 och

samhällspolitiskalagreglering deHur åstadkommer attman genom en
förfinns skäl talaruppfylls Enligt direktiven detmålen att ettsom

tillstånd för den skallinnefatta krav påregelsystem börnytt som
fall i de allmännaMan skulle i så lagenbedriva postverksamhet. ange

tillsynsmyndighetochförutsättningarna för tillstånd. En tillstånds-
vill-debemyndigande ställa närmareskulle sedan kunna att uppges

reglernatillsyn de uppställdaför tillståndet och överkoren utöva att
direktiven skullevidare ivillkoren följs. Enligt vad sägsoch som

upprätthållaför tillståndshavarevillkoren gälla skyldighetkunna att
i kostnaderna för olika samhällsupp-vissa och deltaprisstrukturer att

blind-totalförsvaret och befordranpostbefordran fördrag t.ex. av
bedriva postverksamhetVidare skulle tillståndskriftsförsändelser. att

tillståndshavaren tillhan-skyldighet förkunna förenas med atten
likartade intevillkor, där det ärpostservice till alla ävendahålla

lönsamt.
styrning via till-lösningen medi direktiven skisseradeDen ett

fleramarknad medprincip det finnsförutsätter iståndssystem att en
ochbedriva postverksamhetvilliga i konkurrensaktörer är attsom

Det kansig vissa samhällsuppdrag.samtidigt har åtaattsom resurser
Ävenblir fallet.ifrågasättas dettaemellertid på goda grunder omom

postmarknadenstill följdfinns detpostmarknaden helt avregleras av
litet antalmycketstordriftsfördelar anledning endastatt tro att ett nya

kanfinnas. Dessai traditionell mening kommerpostoperatörer att
företrädesvistordestorstadsregionerna, och deförväntas uppträda i

sig företagspost.komma ägnaatt
statliga postbolagetbolagisering detPostverket eller efter en --

ställningdominerande ävenall säkerhet inta heltkommer med att en
brevbefordringsverksamheti fortsättningen. I den mån postbolagets

framför allt skekommer för torde detutsättas konkurrensatt genom
postbefordringen.tekniska alternativ tillnya

för dominerandedenKlart så länge huvudmanär äratt, staten
tilllagregler kanstödpostverksamheten, attstaten utan seav

regionalt godtagbart Påverksamheten bedrivs socialt och sätt.på ett
Postverket inte någoninnebär bolagiseringden punkten en av
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förändring.avgörande förutsättningUnder det postbolaget inteatt nya
privatiseras något enligt vad utredningen erfarit inte aktuelltärsom~

kan verksamheten sitt ägarinflytande.utövastaten styra attgenom-
Detta kan ske på olika Ensätt. grundläggande god postservice kan
exempelvis bestämmelser i bolagsordningen.garanteras genom

De sociala uppdrag Postverket har haft utföra kostnads-attsom
beräknades 1991år McKinsey Company Inc. till 600 mil-av ca
joner kr. 1 dagsläget bedöms kostnaderna för de sociala uppdragen till

400 miljoner kr. fårDet förutsättas Postverket i enlighet medca att
vad 1992uttalats i års budgetproposition 1991922100prop.som
Bil.7 157 får särskild kompensation för tillhandahålla dennaatts. en
service jfr också 1992931100 Bil.7 150.prop. s.

I fråga de regionala uppdragen ställer sig saken något annorlun-om
da. Det ihar olika sammanhang slagits fast Postverket kan klaraatt

tillhandahålla rikstäckande postserviceatt även ersättning förutanen
den i föroch sig olönsamma glesbygdsservicen. Frågan har senast

Detberörts 1993i års budgetproposition prop.199293100 bil.7.
sägs där bl.a. Postverket har förklarat detatt är möjligt underatt att
vissa förutsättningar klara rikstäckande postservice statligautan
bidrag. De förutsättningar Postverket bl.a.är verketattavser
bolagiseras, brev- och tidningstjänster bliratt mervärdesskattepliktiga
och verket kan marknadsanpassa sin prissättningatt bibehålletmed
enhetsporto för enstaka försändelser.

Slutsatsen vad hittills har är det inte behövs någrasagts attav som
bestämmelser tillståndsplikt i den postlagen för gällandeom attnya
sociala och regionala mål på postområdet skall uppfyllas. Detta
hindrar inte det ändå är värde med lagregleratt där vissa grund-av
läggande mål fast.slås Frågan är då vilka mål skallsom anges.

Som framgår den tidigare redogörelsen omfattar de målav som
riksdagen har ställt för Postverket inte bara postverksamhetsenast upp

inskränkti mening, dvs. befordran brev och paket, ocksåutanav
betalnings- och kassaservice. Denna service har behandlats i finans-
planen 1993i års budgetproposition prop.199293100 bil.1 s.l34.
Det sägs där Postgirot driver verksamhet fleraatt i avseendenen som
liknar den bedrivs banker, vilka verkar i enlighet medsom av
bankrörelselagens regler. Enligt fmansplanen bör postgiroverksam-

iheten fortsättningen regleras särskild lag. Den lagen börav en nya
innehålla bestämmelser kapitalkrav vilkaoch placeringart.ex.om
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bedriver postgiroverksamhet.skall tillåtna för det bolag somsom vara
tillsynverksamheten skall stå underlagen vidare fastslåsI skall att

Finansinspektionen.av
i finansplanen bör dentill vadMed hänsyn bl.a. sagts nyasom

kassaservice endast sådanbetalnings-inte gälla ochpostlagen utan
postverksamhet, dvs.ligger i begreppetverksamhet i allmänhetsom

de bestämmelser ibefordring paket. Det innebärbrev och attav
för postservicen slåsmålsättningarnapostlagen de grundläggandedär

paketbefordran.fast bara omfatta brev- ochbör
det i landet skalltill börjanI bestämmelserna bör attangesen

paket kanpostservice innebär brev ochfinnas rikstäckande attsomen
förgällande målsättningaranslutning tilladressort. Inå alla oavsett

möjlighetskall hadärefter allabrev- paketbefordran bör sägasoch att
privat-rimligt pris ochbefordrade till enhetligt ochfå brev attatt

till enhetligt pris.paket befordradeskall kunnaocksåpersoner
inlämpligenEfter angivna inledande bestämmelserna börde tas en

myndighet regeringen bestäm-denregel regeringen elleratt somom
bevakautvecklingen på postområdet ochfortlöpande följaskallmer

samhällets behov.postservicenatt motsvarar
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10 Bedrivande postverksamhetav

10.1 Nuvarande ordning

Det finns i dag inte någon särskild lagstiftning reglerar ut-som
övandet postverksamhet. Däremot förekommer olika förordningarav
och kungörelser Postverket. Enstyr närmare redogörelse försom
dessa bestämmelser har lämnats i avsnitt 4.

Hanteringen brev har under lång tid varit föremål förav statligtett
monopol. Bestämmelser härom har funnits i kungörelsensenast
1947175 angående postverkets tillensamrätt brevbefordran m.m.
Kungörelsen har emellertid upphävts med fr.o.m.verkan den l
januari 1993. Det råder alltså fri konkurrens på brev-numera en
befordringsområdet. Detsamma har länge varit fallet på paket-
marknaden.

överväganden10.2 och förslag

En fungerandeväl postservice är samhällelig betydelse.stor Dettaav
gäller tidigare framhållits,trots att, den traditionellasom postbeford-
ringen i ökad omfattning har kommit ersättas andra kommuni-att av
kationsmedel, framför allt på teleområdet. Både i fråga brev ochom
paket har avsändare och befogatmottagare krav på beford-ett att
ringen sker på effektivt och tillförlitligtett Detsätt. är också viktigt

avsändare ochatt kan lita på innehålletmottagare i postförsändels-att
inte röjs. Detta gäller framför allt innehållet ier brev, ofta harsom
förtrolig och personlig karaktär.en

Angelägenheten postverksamhet bedrivsatt effektivt ochav ett
tillförlitligt sätt, samtidigt integritetsskyddsintressena tillgodoses,som
talar för verksamheten underkastasatt vissa regler. Som tidigare
nämnts finns det f.n. inte någon särskild lagstiftning styrsom
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postverk-medhängerpostverksamhet. Detta attutövandet sammanav
Postverket. Påbedrivitshardelentill allra störstasamhet av

tillframhaft monopol ändaPostverketbrevbefordringsomrâdet har
Detemellertidårsskiftet. Situationen ärdet en annan.senaste nu
iochflera operatörerendastPostverket ärförhållandet enatt en av

befogatdettill aktiebolag görombildatbliframtid förväntaskannära
bedrivas.skallpostverksamhetlagreglering hurövervägaatt aven

emellertid viktigtdetdirektiv ärutredningensframhålls i att,Som
inverkardetaljerade desåde inte görslagbestämmelser införs, attom
områdenandraHär påändamålsenlig konkurrens.pånegativt somen

införasinte böroch detmotverkasbyråkrati böronödig attgäller att
motiverade.klartsådanalagregler ärandra än som

bör ställasdetsammanhanget ärifråga uppstårförstaEn omsom
utred-postverksamhet. Ibedrivavillför denpå tillståndkrav som
sådantförtalarfinns skäldirektiv detsägs att ettningens att som

införs.krav
samhälletmotiverasallmänttillståndskrav kan,Ett attsett, av
vilja ochelleryrkeskunnandesig visstförsäkrabehöver ett omom

fullgöraverksamhetendriva den aktuellavillförmåga hos den attsom
exempelvisfalletkan ärdet allmänna. Detskyldigheterna mot som-

sökatillståndskravyrkestrafik finnas skäli fråga ettatt genomom -
uppfyllas.säkerhetskrav kommergällandefå garantier för attatt

utsträck-sig i vissför tillståndssystem görangivna skälenDe ett
särskildtillkommerpostområdet. Härpåning gällande också ensom

övrigabrevhemligheten ochförskyddetomständighet vikten attav
iintressendessaEmellertid skyddasiakttas.integritetsintressen stor

ochsekretesslageni bl.a.i bestämmelserutsträckning redan dag av
allaomfattarså debyggsbestämmelsernabrottsbalken. Om ut, att

bör detta kunnapostförsändelser,befordrari sin verksamhet gesom
integritetenpersonligaför denskyddetgarantier förgoda att

förstärkasskyddet knappastvarje fall behöverupprätthålls. I ettattav
införs.tillståndssystem

utred-iockså berörstillståndssystem,skäl förEtt tänkbart ett som
myndigheten skulletillståndsprövandedirektiv, denningens är att

skyldighet förvissa villkor,tillstånd medförenakunna tett ex en
påregionala intressenolika sociala ochtillgodosetillståndshavaren att

avsnitt avvisattidigareemellertid iUtredningen harpostområdet. ett
det kaneftersom knappastpå tillstånd,för införa kravdetta skäl att
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förväntas uppstå särskilt många aktörer på postmarknaden ärsom
beredda åta sig omfattande postservice.att en

Över huvud det ringautgör antalet förväntadetaget aktörer skälett
införa tillståndssystem. Postverketmot att ett eller det statliga-

postbolaget torde iäven framtiden komma inta helt do-att en-
minerande ställning, och det framstår inte meningsfullt attsom
underkasta detta företag tillståndsprövning. Detta hindrar inteen att
det kan motiverat med tillståndskrav för skall fåettvara att man en
kontroll de konkurrenter till postbolaget kan tänkas uppträda.av som
Det bör emellertid samtidigt observeras tillståndskrav kan fåatt ett en
viss konkurrensdämpande effekt, något allmänt mindreärsettsom
önskvärt.

Ett tillståndssystem kan ha värde i vissett utsträck-attgenom man
ning kan förebygga oseriös verksamhet. Systemet också möjlighetger
för den tillståndsprövande myndigheten ingripa missförhållan-att mot
den i efterhand, återkalla givet tillstånd.ytterst Fråganatt ettgenom
är emellertid inte kan åstadkomma tillfredsställandeom man en
kontroll på postområdet även släpper tanken tillstånds-på ettom man
krav.

Ett alternativ är även inte har något krav tillstånd,att, påom man
låta den postverksamhet bedrivs i landet stå under tillsynsom av en
statlig myndighet. Tillsynsmyndigheten kan möjlighet ingripaattges

någon bedriver postverksamhet på sätt inte godtagbart.om ärett som
Man kan på det sättet åstadkomma ordning iär stort setten som
likvärdig med tillståndssystem.ett

Med hänsyn till vad har anförts föreslår utredningensom nu att
avstår från införa tillståndskrav påatt postområdetman och iett

stället nöjer sig med tillsynsverksamhet. Utredningen återkommeren
i avsnitt till vilken myndighetett bör anförtros tillsynen,senare som
liksom till vissa andra frågor bedrivandetrör tillsyn.som av

Frågan dåär vilket slag verksamhet bör ställas underav som
tillsyn. Valet står mellan låta den omfatta endast brevbefordranatt
och med även befordran paket.att ta av

Till förmån för ställa även paketbefordringenatt tillsynunder talar
bl.a. det allmänna intresset paket befordras tillförlitligtpåatt ettav

Vidaresätt. kan paket i mindreän utsträckning än brevom- -
innehålla meddelanden personlig förtroligoch karaktär. Det finnsav
alltså integritetsskyddsintressen siggör gällande också påsom
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den nuvarandei sammanhanget beaktaspaketområdet. Det bör att
omfattar både ochpostförsändelser brevlagstiftningen obeställbaraom

paket.
paketbefordringenemellertid flera skäl talarfinnsDet mot attsom

hittills varit reglerad endastPaketmarknaden harunder tillsyn.ställs
utredningen erfarit råderomfattning. Enligt vad hari begränsad

paketbefordringen fungeratuppfattningen hardenallmänt att
framtiden bör lämnas oregleradoch den itillfredsställande ävenatt

gränsdragningsproblemmöjligt. Till detta kommer deså långt som
tillsyn omfatta befordringvill låtaskulle uppstå, avom man ensom

paketmarknadeni fråga ställa helapaket. kan knappast kommaDet att
speditions- ochtransportverksamhet bedrivsalltså denäven som av-

tillTillsynen skulle i stället begränsasbudföretag under tillsyn.-
paketbefordran i dag handhas Postverket.i slagshuvudsak det som av

befordringsverk-formerkonkurrensen ökar ochI läge dåett nya av
blir emellertid svårt dennasamhet uppstår det avgränsaatt typ av

pakethantering.
ställautredningens mening talar övervägande skälEnligt attmot

paketbefordringen tillsyn. Utredningen föreslår såledesunder att
omfatta postverksamhet brev-tillsynen får endast sådan som avser

befordran.
definiera be-sig svårigheter villI och för uppstår även när man

Vilken innebörd begreppet bör ha i den lagenbrev.greppet nya
till i specialmotiveringen.återkommer utredningen

kantillsynsmyndigheten skall få överblick marknadenFör överatt
sysslainföra skyldighet för dendet övervägas attatt somen avser

tillsynsmyndigheten innanbrevbefordran anmälan tillmed göraatt
talarundvika onödig byråkrativerksamheten påbörjas. Intresset attav

antaletordning. Som tidigareemellertid sådan nämnts kanmot en
sysslar brevbefordran inte bli särskiltföretag med väntas stort,som

tillsynsmyndigheten torde snabbt kunna kännedom vilkaoch om
finns anmälningsskyldighet. Utredningendetoperatörer även utan en

därför från föreslå sådantavstår att ett system.
lämpligen in hållen bestämmelseI postlagen bör allmänttas en om

förhur befordran brev skall ske. En sådan regel påkallad bl.a.ärav
tillsynsmyndigheten skall få vissa för sitthållpunkter arbete.att

iUtredningen föreslår det bestämmelsen postverksamhetsägsatt att
befordran brev skall bedrivas under förhållandensom avser av som
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tillgodoser rimliga krav tillförlitlighetpå och så skyddet föratt
avsändares och personliga integritet upprätthålls.mottagares

Utredningen återkommer i avsnitt till hur obeställbara brevsenare
skall hanteras, liksom till andra detaljfrågor bedrivandetrörsom av
postverksamhet.
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postbefordraniIntegritetsskyddet11

postförsändelse harPostverketbefordrasmeddelandeEtt somavsom
i 4 kap.bestämmelsernafrämstskydd,lagreglerati dag genomett

1980100. Bestäm-sekretesslagen89 §och kap.brottsbalken8 §
uppgifterförockså sekretessinnefattarsekretesslageni ommelserna

bank.ellerpostgirorörelsenmedförbindelserochadresserenskildas
någonbefordrasmeddelandengäller inteBestämmelserna avsom

försekretessbestämmelsermotsvarandeNågraPostverket.änannan
inte.finnspostoperatörenskildhosförekommeruppgifter ensom

detpostområdet ärpåutvecklingenförväntadetill denhänsynMed
allareglering ettmednödvändigtdirektivenenligt gersomen

postoperatörvilkenintegritetsskyddtillfredsställande oavsett som
anlitas.

integritetsbegreppetAllmänt11.1 om

hellerfinns inte. InteintegritetsbegreppetlegaldefinitionNågon av
allmäntföreskrifträttsligt bindande ettnågonfinns det gersom
integri-personligaför denskyddetreglerasintegritetsskydd. I stället
nivåer.konstitutionellaolikabestämmelser påflertalettteten genom

integritets-grundlagsfästprop.19878857behandlingenVid omav
den19878819KUkonstitutionsutskottet attframhöllskydd

definitionnärmareinte kunnatintegritetenpersonliga somges en
vidinnebördolikaväl kan hamycketdenrättsligt begrepp samt att

förhållanden.ochskilda tidpunkter
personlig integritetförskydduppfattning begreppetallmänEn om

begreppetfysiska sidan attutesluter dentorde varaavmanom --
vilkasjälv bestämmaenskildeför deninnefattar rätt attdet en

ifrån sig och hurskall lämnaeller honhansig självuppgifter somom
19878 25 ff.jfr Ds Juspridasanvändas ochskalluppgifterdessa s.

1973289. Det sägsi datalagenbestämmelsernabl.a.Av intresse är
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där vid bedömande otillbörligt intrång i registreradesdenatt av om
personliga integritet kan uppkomma, skall särskilt beaktas ocharten
mängden de personuppgifter ingå iettskall register, hur ochav som
från uppgifterna skall hämtas inställningden till registretsamtvem

föreligger eller kan föreligga hos dem kan kommaantassom attsom
registreras. Vidare skall särskilt beaktas inte andra uppgifter elleratt
andra registreras står iän överensstämmelse medpersoner som
registrets ändamål.

Den enskildes fredade sfär inte helt okränkbar.är Intrång i den
personliga integriteten tillåtas,måste andra och viktigareom
intressen hänsynen till integritetenän påkallar det. Den oenighet som

finnaskan integritetsskyddets omfattning vilka dessarör närmastom
övergripande intressen kan vara.

Hithörande problem förövervägs närvarande bl.a. datalagsutred-av
ningen. I delbetänkandet 199061SOU Skärpt tillsyn huvuddrag-
i reformerad datalag utredningenhar tagit vissa frågor huren upp om
avvägningen på integritetsskyddsområdet skall göras.

11.2 Integritetsfrågans behandling i det internationella
samarbetet

Frågan integritetsskydd och har varitär i fleracentral olikaom
internationella sammanhang, inombl.a. FN, Europarådet EG.och

I FNs universella förklaring de mänskliga rättigheternaom anges
skyddadär godtyckliga ingripanden i frågaatt bl.a.motenvar om

korrespondens. Alla har ingripandenrätt söka, ochatt utan motta
sprida upplysningar och tankar varje slags uttrycksmedel utangenom
hänsyn till gränser artikel 12 19.och En motsvarande reglering
finns i 1966 års FN-konvention medborgerliga politiskaochom
rättigheter artikel 14 19och i den Europeiska konventionensamt
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna 8artikel 10.och

EG-kommissionen har 15den oktober 1992 lagt fram förslag tillett
direktiv skydd för enskilda vid behandling personuppgifterom av
och det fria flödet sådana uppgifter.om av
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undersökningGrundlagsskyddet11.3 mot av

försändelserförtroligaandraochbrev

skyddadvarje medborgareRFregeringsformen är6 §2Enligt kap.
ochhusrannsakankroppsvisitation,allmännadet motgentemot

förtroligellerundersökning brevintrångliknande motsamt annanav
tele-upptagningavlyssning ellerhemligochförsändelse mot av

motivenEnligtmeddelande.förtroligtellerfonsamtal annat
kommunika-förtroligföromfattar skyddetpr0p.197S76209 147 fs.

brev,på sättmed Posten ellersändsmeddelanden annattion somsom
handlingarskriftligaFotograferingbandinspelningtelegram, avosv.

Ocksåi bestämmelsen.upptagningarpå sådanaexempelär avsessom
upptagning.räknaskan läsasdegenomlysning brev så att somav

5.123prop.l975762096 regeringsformen2 §till kap.motivenI
försvåraspostförbindelserinnebäråtgärd,framhålls attatt somen

iinnehålletundersökninginnefattarinteeller avbryts avmen som
uppfattasenligt förslaget skallgällande ellerenligt rättbrev, varken

i ställetkommunikationförtroligskyddet föriingrepp utanettsom
informationsfriheterna.yttrande- ochbegränsning avses som en

brottsbalkenenligtSkyddet11.4

sigberederolovligenden8 § brottsbalken sägs4I kap. att som
postförsändelse ellervilket såsommeddelande,tilltillgång som

befordrantelemeddelande underärtelegram ellertelefonsamtal, annat
ellerbrytandeförbefordringsanstalt, döms post-allmän avgenom

två år.i högstfängelsetill böter ellertelehemlighet
gärningenstraffbar ärgärningenför ärförutsättningEn attatt

förutsättningar,vissalovlig underGärningenolovligen. ärutförs t.ex.
meddelandet. Denförfoga överfrån den ägersamtycke somgenom

straffbaraUtanför detsamtycke.fall lovligi vissa ävenocksåär utan
reglernai enlighet medbrev skerbeslagfallerområdet t.ex. av som

tvångsmedelslagstiftning.ellerrättegångsbalken27i kap. annan
påinnefattar inte kravtilltillgångbereder sig attUttrycket



19939SOU 139

gärningsmannen del meddelandets innehåll.tar Det räcker hanav om
tillgriper handlingen.

Bestämmelsen i 4 kap. 8 § brottsbalken gäller endast meddelanden
befordras Posten och Televerket. Det har,som med hänsyn tillav

Postens och Televerkets dominerande ställning beträffande befordran
meddelanden, inte föreligga något behovav ansetts utvidgaattav

tillämpningsområdet till gälla meddelandenatt befordras andrasom av
allmänna eller enskilda befordringsanstalter SOU 194120. Förmed-
lingsverksamhet utförs skyddas i viss utsträckningsom av annan
enligt 4 kap. 9 9och §§ brottsbalken. Det lagrummeta senare avser
olovlig avlyssning och redovisas inte här.

Enligt 4 kap. 9 § brottsbalken kan dömas för intrång ien person
förvar han, 8 § tillämplig,ärutan olovligenatt bryter brevom eller
telegram eller bereder sig tillgång till något förvarasannars som
förseglat eller under lås eller eljest tillslutet. Påföljden är häräven
böter eller fängelse i högst två år.

Enligt 20 kap. 3 § brottsbalken döms den röjer uppgift,som som
han är skyldig hemlighålla enligt lag elleratt författning ellerannan
enligt förordnande eller förbehåll har meddelats med stöd lagsom av
eller författning, för brott tystnadsplikt till böterannan ellermot
fängelse i högst två år.

11.4.1 Telelagsutredningens förslag till ändring i brottsbalken

Telelagsutredningen har i sitt betänkande SOU 199270 Telelag
föreslagit lydelse 4 8kap. § brottsbalken. Enligt förslageten ny av
skall den olovligen bereder sig tillgång till meddelande, vilketsom ett
såsom postförsändelse eller telemeddelande förmedlasen ett genom

befordringsföretag, dömasett för brytande eller telehemlighetpost-av
till böter eller fängelse i högst två år.

Genom begreppet befordringsföretagatt används i stället för
allmän befordringsanstalt kommer inte bara sådan befordran som
utförs Postverket och Televerket omfattas bestämmelsen.av att av
Meddelanden befordras konkurrerande fåroperatörersom av ett
motsvarande skydd.

Telelagsutredningens betänkande har remissbehandlats och f.n.är
föremål för överväganden i regeringskansliet.
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iändringtillförslagDatastraffrättsutredningens11.4.2
brottsbalken

betänkandet1992 avlämnatdecemberDatastraffrättsutredningen ihar
informationsteknologinden1992110 Information ochSOU nya -

bl.a.föreslåsbetänkandetIfrågorprocessrättsligastraff- och m.m.
8skall ersättas9 9 §§ brottsbalken4 ochkap. nyatt av ena

olovligenskall denparagrafenförsta stycket i denEnligt somnya
ellerinlåstförvarashandlingdel tillgriper eller upptartar somav,

befordrings-befodrantillslutet undereller är ettgenomsomannars
i högstfängelseböter ellertillför informationsintrångföretag dömas

dataintrångförstraffbestämmelsenSamtidigt föreslåstvå år. att om
i 21 § datalagen upphävs.

datastraffrätts-enligtbefordringsföretagMed termen avses
yrkesmäs-ändamål ärverksamhetutredningen företag medett varsen

distribution.förlämnatinformation andraförmedlingsig somav
Ändamålet därandra dokument,ochskall framgå stadgart.ex.av

sådanskall haVerksamheteninriktningverksamhetens enanges.
frågaväsentligen årinte i realitetenomfattning inriktning detoch att

myndighet.företag ellerdistribution inom störret.ex. ett enom

11.5 Skyddet enligt sekretesslagen

sekretess1980100 gäller9 8 1Enligt kap. § stycket sekretesslagen
Ompostförsändclse.för uppgift särskildinom Postverket angårsom

sådanfår d0kbestämmelseinte följer någonsekretess av annan
ellerförsändelsens avsändareuppgift lämnas till den mot-ärsom

uppgift enskildsförSekretess gäller inom Postverket äventagare. orr.
förbindelse postgirorörelsen eller bank.med

i övrigt inom allmän9 8 § 3 sekretessenI kap stycket regleras
Televerket ochsamfárdsel. Sekretess inom Postverket ochgäller

uppgiftsamfárdsel förmyndighet handhar allmän somsomannan
intesamfárdselverksamheten ochangår enskilds förbindelse med som

uppgiften kantidigare i paragrafen, inte står klartregleras det attom
Sekretessen hosröjas enskilde lider skada ellerdenattutan men.
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Postverket för uppgift enskilds adress gäller dock endast detom om
kan röjande uppgiften skulle medföraantas att fara för någonattav

förutsätts övergrepp eller allvarligtannat men.

11.6 Föreskrifter inskränker eller begränsarsom
skyddet

11.6.1 Regeringsformen

Enligt 2 12kap § första stycket regeringsformen får det skydd som
bl.a. 6 § kapitel medborgarna det allmännasamma gentemotger
begränsas lag under vissa angivna förutsättningar. Härgenom
föreligger ingen möjlighet för riksdagen delegera normgiv-att
ningskompetensen till regeringen.

En begränsning tillrätten förtrolig kommunikation får enligt 12av
§ andra stycket göras endast för tillgodose ändamål är godtag-att som
bara i demokratiskt samhälle. Begränsningenett får aldrig göras mer
långtgående än vad nödvändigtär med hänsyn till ändamålet ochsom
heller inte sträcka sig så långt den utgör hot den friaatt ett mot
åsiktsbildningen såsom folkstyrelsens grundvalar.en av

Utöver de allmänna 2i kap 12 § andra stycket vissaramarna ges
regler begränsningar opinionsfriheterna i 13 14ochom av samma
kapitel.

Bestämmelsen 2i 12kap. § tredje innehållerstycket formkravett
för antagande lagar rättighetsbegränsande.är Formkravetav som
innebär minst fem sjättedelar deatt röstande riksdagsmännen måsteav
förena sig beslutet för riksdagen skall kunna sådan lag.attom anta en
Om förslaget inte biträds sådan majoritet har angetts,av en som nu
måste det, det förkastas riksdagen, på yrkande lägst tioom av av

dess ledamöter vila i minst tolv månader från det förstadetav att
utskottsyttrandet förslagetöver anmäldes i riksdagens kammare.

11.6.2 Sekretesslagen

I 14 kap. sekretesslagen finns bestämmelser begränsningar iom
sekretessen och förbehåll. Enligt 14 kap. 2 § hindrar inteom
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tilluppgift enskilds adress lämnassekretessen att enom enen
enligt delgiv-uppgiften för delgivningmyndighet, behövs därom

1970428.ningslagen
misstankehindrar inte uppgift angårSekretessen heller att omsom

polismyndighet ellertill åklagarmyndighet,brott lämnas annan
föreskrivetfängelsemyndighet ingripa brott, ärhar att motsom om

påföljdför till böter.brottet och detta kan leda änantas annan
9 8enligt §Beträffande uppgifter omfattas sekretess kap.avsom

såvitt misstankeförsta stycket gäller vad endastsagts avsersom nyss
straff fängelse ibrott för vilket inte föreskrivet lindrigareär änom

två år.

11.6.3 1990291 obeställbara postförsändelserLagen om

4.6 ingående i avsnittLagen berörts i avsnitt och redovisashar mer
12.

1.6.4l Rättegångsbalken

27I kap. rättegångsbalken finns bestämmelser bl.a. beslag ochom
hemlig telefonavlyssning.

3 finnsI § brev, telegram eller försändelse,attanges annan som
i Post- Televerkets får i för brotteteller vård, beslag endasttas om

föreskrivet fängelse i försändelsen hosär år ellerett samtmer
skulle underkastad beslag.mottagaren vara

I 4 § regleras befogenheten i olika fall. Föremålgöra beslagatt
påträffas får, i fall laga använderutöver då någon med rättsom

undersökningsledaren ellertvångsmedel, i beslag efter besluttas av
åtgärdenåklagaren. Vid fara i dröjsmål får sådant beslutäven utan

vidtas polisman, i fråga försändelse finnsdock inteav en somen om
i Post- eller Televerkets vård.

9 § försändelse i beslag kanI kanatt tasanges om en som
förväntas inkomma till telegraf-, järnvägs- ellerpost-, annan
befordringsanstalt får förordna kvarhållas denrätten den skall näratt
inkommer befordringsanstalten beslag blivittill till dess frågan om
avgjord.
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I 12 § finns regler hur undersökning bl.a. beslagtagnaom av post-
och telegrafförsändelser får ske.

Telelagsutredningen och datastraffrättsutredningen har i betänkan-
dena SOU 199270 respektive SOU 1992110 föreslagit vissa
ändringar i 27 kap. rättegångsbalken även berör postområdet.som
Ändringarna innebär de begränsningar iatt användningen beslagav

i dag postförsändelser hos Postverketsom skallavser gälla försändel-
hos varje företag driver postverksamhet.ser som

11.6.5 Annan lagstiftning begränsar den personligasom
integriteten

Lagen 1974203 kriminalvård i anstalt och lagen 1976371om
behandlingen häktade ochom anhållna m.fl. innehåller vissaav

begränsningar i rätten för de i lagarna angivna att ta emotpersonerna
och skicka bl.a. brev. Brev får dock sändas till bl.a. svenska
myndigheter någon kontroll.utan Från denna regel undantas brev till
Postverket. Skälet till Postverket undantasatt är det haratt ansetts
önskvärt de särskilda brunaatt kuvert skickas till Postgirot skallsom
kunna kontrolleras.

Lagen 1991572 särskild utlänningskontroll innehåller i 20 §om
bl.a. bestämmelser polismyndighet i vissaatt fall kan få tillståndom

närmareatt undersöka, Öppna eller granska eller telegrafförsän-post-
delser, brev andra slutna handlingarsamt eller paket har ställtssom
till eller avsänts från utlänning och påträffas vid husrannsakan,som
kroppsvisitation eller kroppsbesiktning eller finns hos posten,som
telegrafen, järnvägen eller befordringsanstalt. I paragrafannan samma
sägs rätten kan förordnaatt försändelse,att i tillståndeten som avses
och ankommer till befordringsanstalt,som skall hållas kvar tillen
dess den har undersökts närmare, öppnats eller granskats. Telelags-
utredningen har i sitt betänkande SOU 199272 föreslagit ändringen
i 20 § lagen särskild utlänningskontroll även berörom post-som

Ändringenområdet. innebär befordringsföretagatt termen ersätter
uttrycket posten, telegrafen, järnvägen eller befordrings-annan
anstalt.
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Överväganden och förslag11.7

nödvändigtdetdirektiv är attutredningensframhållits iSom har se
dentillmed hänsynintegritetsskyddgällande regleröver om
allaPrincipen börpostområdet. attutvecklingen påförväntade vara

tillfredsstäl-skall hapostförsändelser ettochavsändare mottagare av
anlitas.postoperatörvilkenintegritetsskyddlande oavsett som

brottsbalkenenligt11.7.1 Skyddet

tillförslagför deredogjorti föregåendeUtredningen har det
telelagsutredningenframi brottsbalken har lagtsändringar avsom

innebärutredningsförslagen attdatastraffrättsutredningen. Bådaoch
Postverketbefordrasmeddelandenskyddet förnuvarandedet avsom

privatabefordrademeddelandentillutvidgas gälla ävenatt av
konkurrerandepostbolagetsbefordringsföretag. Såväl det statliga som

omfattas.såledesverksamhet kommerföretags att
föreslagits8 har§ brottsbalkenlydelse 4 kap.Den avsomav

tillämpningsområde änvidaredatastraffrättsutredningen har ett
Genomförslag.telelagsutredningens att,enligtmotsvarande lydelse

meddelan-inte krävsförslag, detdatastraffrättsutredningensenligt att
försändelserkommerpostförsändelse ävendet skall ha karaktären av

bestämmelsen.falla underm.fl.befordras budföretag attavsom
förslagenavgivnadebådaPostlagsutredningen konstaterar att

deföranledsi brottsbalkenändringtillgodoser det behov avsomav
förslagvilketOavsettpostområdet.förhållandena på somnya

postförsändelserochalla avsändaregenomförs kommer mottagare av
tillfredsställande skydd.haatt ett

kom-anledningutredningensaknarvad attUtöver sagtssom nu
förslagen.mentera

postverksamhetTystnadsplikt i11.7.2

hosuppgifterförenligt sekretesslagensekretessI dag gäller
samfärdsel.allmänmyndigheter handharandraPostverket och som

postförsändelsersärskildauppgifter angårfrågaNär det är somom
gäller.sekretessvilketdet hosPostverketpekas ut organsom
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Sekretess gäller vidare hos Postverket för uppgifter beträffande
enskilds förbindelse med postgirorörelsen eller bank.

I postverksamhet utförs privaträttsliga subjekt finns i dagsom av
inte något skydd för den enskilde motsvarande det gäller isom
Postverkets verksamhet. Det torde emellertid råda allmän enigheten

innehållet i postförsändelser liksomatt andra uppgifterom rörsom
postförsändelser har integritetssynpunkt högtett skyddsvärdeur

vilket företag hanterar försändelsen.oavsett som
En bestämmelse tystnadsplikt i enskild verksamhet motsvarandeom

den i dag gäller för Postverket behövs därför. Bestämmelsen börsom
lämpligen föras i postlagen. Tystnadsplikten bör förgälla den som
till följd sin anställning eller motsvarande anknytning till postverk-av
samhet befattning med brevförsändelser.tar Såväl innehållet i breven

de kommunicerande identitet bör omfattassom parternas tystnads-av
plikten. Den bör dock inte förhållandegälla i till brevens avsändare
eller mottagare.

Tystnadsplikt, motsvarande den i dag gäller för Postverketsom
enligt 5 kap. l § sekretesslagen, bör igälla enskild postverksamhet
för uppgifter angår kvarhållande och beslag inom verksamheten.som
Detta bör också komma till uttryck i postlagen.

Liksom enligt 9 kap. 8 § sekretesslagen bör tystnadsplikt gälla i
fråga uppgifter beträffande enskildas adresser, dock endastom detom
kan röjandeantas uppgifternaatt skulle medföra fara för någonav att
utsätts för övergrepp eller allvarligtannat men.

I samband med Postverket bolagiseras bör deatt bestämmelser i
9 kap. 8 § sekretesslagen sikte på verket mönstrastarsom ut.

Utredningen föreslår i avsnitt 12.2 hanteringenett attsenare av
obeställbara brevförsändelser skall övertas tillsynsmyndigheten.av a
Bl.a. med hänsyn härtill bör det hos tillsynsmyndigheten införas en
absolut sekretess, motsvarande den i dag gäller inom Postverketsom
för uppgifter angår särskild postförsändelse. Detta föranledersom en
ändring 9i kap. 8 § första stycket sekretesslagen.

För brott sådan tystnadsplikt föreskrivsmot i postlagen börsom
20 kap. 3 § brottsbalken tillämplig.vara
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1l.7.3 beslag brevRegler av m.m.om

datastraffrättsutred-ochtelelagsutredningenSom harnämnts ovan
Förslag-27 rättegångsbalken.ändringar i kap.ningen föreslagit vissa
uttrycketmedoch Televerket ersättsinnebär bl.a. Postverketatten

befordringsföretag.
förslagensig här med konstateraUtredningen nöjer även attatt

rättegångsbalkeni 27tillgodoser behov ändringar kap.de somav
situationen postområdet.i med den påuppstår och nya

personligadenlagstiftning begränsar11.7.4 Annan som
integriteten

kriminalvård1974203De tidigare angivna undantagen i lagen om
ochhäktade1976371 behandlingeni anstalt lagenoch avom

medi ochbör slopasanhållna m.fl. angående brev till Postverket att
Postverket myndighet.upphör att vara

1991572Telelagsutredningens förslag till ändring i lagen om
ändring i lagensärskild utlänningskontroll tillgodoser det behov av

situationen postområdet.föranleds den påsom av nya



SOU 19939 147

12 Obeställbara försändelser

12.1 Gällande ordning

Med obeställbar försändelse försändelseen någonmenas en som av
anledning inte kan delas till adressaten. För försändelsenut skallatt
kunna vidarebefordras eller återställas till avsändaren kan den behöva
öppnas.

Öppnandet obeställbara försändelser hos Postverket regleras iav
lagen 1990291 obeställbara postförsändelser. En postförsändelseom

enligtär lagen obeställbar den inte kan delas till adressaten,om ut om
den ofrankeradär eller otillräckligt frankerad och adressaten inte
löser den eller den har återsäntsut till Postverket utländskom av en
postförvaltning. försändelseEn är obeställbar skall i första handsom

till avsändaren. Omreturneras tillsluten försändelse ären som
obeställbar saknar uppgift avsändare fâr den öppnas Posten. Enom av
öppnad försändelse får inte undersökas närmare vadän behövssom
för den skall kunna återsändasatt till avsändaren eller i förekomman-
de fall delas till adressaten. Tillslutna försändelserut skall öppnas vid

särskild enhet hos Postverket.en
Öppnade försändelser fortfarande obeställbaraär skall förvarassom

hos Postverket. Förvaringstidens längd bestäms verket. Innehållav
är för försämring ellerutsatt består trycksaker,som reklambladav

eller liknande kan sakna värde får omedelbartantas förstöras.som
En öppnad försändelse inte har kunnat lämnas tillfallersom ut staten
efter förvaringstidens utgång. Skriftliga meddelanden skall då
omedelbart förstöras. Annan egendom än och frimärken skallpengar
säljas, det lämpligen kan ske och försäljning inteom kanen antas
medföra kränkning någons personliga integritet. I fall skallav annat
egendomen förstöras. Ett belopp betalats till Postverket ochsom

Postverket varken kan förmedla tillsom eller återställa tillmottagaren
inbetalaren tillfaller två år efter det inbetalningenstaten gjordes.att
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försändelserobeställbarai hanterarenhet inom Posten dagDen som
tiotalarbetartill Kiruna. Inom enhetenlokaliseradär ett personer.

380 000 försändelser. Av dessa1991inkom årTill enheten närmare
reklamationer dvs.137 000 Antaletförmedlalyckades st.caman

kommitinteförsändelserfrån avseendeförfrågningar kunder som
000 dessa lyckades1991 l1 Avadressaten underfram till st.cavar

800klara knapptut st.man
19915 700 undervärdeinnehåll caSamtliga försändelser med

1992 Postenförsta halvåret hari dataregister. Underregistreras
förADB-registreringssystem obeställbara brev.utvecklat ett

efteri andraförsändelser behandlas regel dagenInkommande
i regelReklamationer förfrågningar behandlasankomst. och samma

REKbl.a. ESS-brevvissa försändelser,gäller andradag. Detsamma
försäkringskassor.försändelser tilloch

månaderarkiveras tvåSamtliga försändelser någon betydelseav
skriftligaEfter tid förstörs allaankomstmånaden. dennautöver

arkiv.förvaras i låstmeddelanden. Samtliga försändelser ett
000 Föremål1991 290Avyttring inbringade under kr.gods caav

idrottsföreningar.till lokalaringa värden skänks ett parav

överväganden och förslag12.2

tillförhållandet Postverket bolagiseras och dess ensamrättDet att
brevbefordran det nödvändigt lagenupphör gör överatt omse

postförsändelser.obeställbara
innebärtillskulle kunna gåDet övervägas överatt ett system som

försändelser förstörs På det sättetalla obeställbara oöppnade.att
Öppnandeundviker innehållet i försändelserna röjs.att avman

1872,försändelser, förekommit sedan årobeställbara synessom
emellertid helt förfarande. En attitydundersökningett accepteratvara

1988konsultföretag genomföraPosten låtit oberoende höstenettsom
för uppfattning.stöd dennager

Utredningen förordar därför ordning med öppnandeatt aven
obeställbara försändelser behålls. En situation där obeställbara

aktuali-försändelser kan uppkomma i flera verksamhetoperatörers
emellertid frågan tillåtaseller vilka skall öppnaattsomserar vem
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dessa försändelser. Vidare uppstår frågan vilka slag försändelserav
skall omfattas reglering.som av en

Den nuvarande lagen obeställbara postförsändelser omfattarom
såväl brev paket. Att paket omfattas lagen är motiveratsom attav av
de liksom brev kan ha integritetskänsligt innehåll.ett Det är- -
emellertid bara sådana paket befordras Postverketsom av som
omfattas lagen. Paket befordras andra falleroperatörerav som av
utanför, även dessa paket kantrots ha innehållatt motiverarett som
särskilda regler öppnande.om

Att efter Postverkets bolagisering särbehandla sådana paket som
befordras det statliga postbolaget, så endast dessa paketav att
omfattas reglerna obeställbara postförsändelser, förefallerav om
knappast motiverat. Att å andra sidan låta reglerna omfatta samtliga
paket, de befordras, skulle innebäraoavsett kraftigav vem en
utvidgning reglernas tillämpningsområde. En sådan ordning ärav
ägnad vålla praktiska problem.att

Det bör också beaktas till skillnad från vadatt gäller försom-
brev det i allmänhet inte erbjuder så svårigheter spårastora att-
avsändaren till paket. Den skickarett paket måste normaltettsom
skriva följesedel e.d. där avsändaren finns angiven.en

Med hänsyn till det anförda föreslår utredningen reglernaatt om
obeställbara postförsändelser i fortsättningen begränsas till gällaatt
brev.

När det sedan gäller frågan skall ha rätt Öppnaattom vem som
obeställbara brev kan i och för sig tänka sig ordningman en som
innebär varje fårpostoperatöratt öppna de brev självoperatörensom
har Ävenbefordrat och visar sig obeställbara. förutsätt-som vara om
ningarna för öppnande i lag, inger emellertid det angivnaanges

vissa betänklighetersystemet integritetssynpunkt. I och för sigur
Postverket ha tillämpat den hittillsvarande lagensynes på god-ett

tagbart sätt, och det finns anledning ha förtroende föräven detatt
blivande statliga postbolagets förmåga hantera obeställbaraatt
försändelser. I situation där flera brevbefordringsföretag kanen
tänkas uppträda är det emellertid bättre ordning låta öppnandetatten

obeställbara brevförsändelser hanteras tillsynsmyndigheten.av av
Det får överlåtas myndigheten bestämma den närmare organi-att

sationen för öppnande obeställbara brevförsändelser. En tänkbarav
väg är den inomenhet Postenatt i dag hanterar obeställbarasom
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försändelser överförs till tillsynsmyndigheten uppgiftmed hanteraatt
samtliga obeställbara brevförsändelser. Kostnaden föroperatörers

i proportion tilldenna verksamhet bör belasta operatörerna det antal
i deras respektive verksamheter.obeställbara brev uppkommersom

fråga i otillräckligt frankeradeEn särskild detta sammanhang hurär
respektive brevförsändelserobetalda skall behandlas. l den nu
gällande lagen obeställbara postförsändelser behandlas ofranker-om
ade och otillräckligt frankerade försändelser adressaten inte lösersom

förfarandeobeställbara. Ett där sådana försändelser skickas tillut som
särskild inom tillsynsmyndigheten förenhet där ochöppnasatten

återställas till självfallet förenateventuellt avsändaren är med en
Alternativet försändelsenkostnad. dela denär äratt ut trots att

ofrankerad otillräckligt frankeradeller och vägrartrots att mottagaren
betala lösenavgift.en

Enligt utredningens mening det överlåtas varjebör postoperatör
besluta huruvida ofrankerade eller otillräckligt frankeradeatt

försändelser skall ej. Omdelas lösen eller emellertidut utan
väljer innebär ochoperatören krav på lösenett system mot-som

lösa försändelserna, i dagbör dessa liksomvägrartagaren att ut
betraktas obeställbara.som

Vad beträffar frågan hur behandlasöppnade brev skall anser
utredningen principer Utredningenbör i dag.gällaatt samma som
återkommer till regleringen i specialmotiveringen.

Utredningen föreslår de förordade bestämmelsernaatt omnu
obeställbara postförsändelser överförs till postlagen samtidigt densom
hittillsvarande lagen i detta ämne upphävs.
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13 Vissa praktiska frågor

13.1 Adresser och postnummer

I utredningsdirektiven sägs vissa frågor iatt utsträckningstorsom
sammanhänger med den praktiska posthanteringen bör behandlas av
utredningen. I detta sammanhang nämns bl.a. hanteringen adresserav
och Det vidaresägspostnummer. frågor detta slag böratt av ges en
generell lösning.

Postverkets befattning med adresser och kan tvåpostnummer ses ur
olika aspekter. Dels Postverketär intressenterna i det statligaen av
adressinformationssystemet SAIS och bidrar därigenom till adress-
försörjningen såvitt gäller privatpersoner till myndigheter företagoch
m.fl. Dels utgör postadresserna, inklusive de däri ingående postnum-

konkurrensmedel i förhållandeett till övrigaren, postoperatörer. I det
följande skall de två aspekterna på adresshanteringen närmare belysas.

13.1.1 Postens roll i det statliga adressinformationssystemet
m.m.

För skall effektivatt distribution försändelser iman en av
samhället har regler fastställts för hur myndigheters adressuppgifter
skall hållas aktuella. Detta kallas det statliga adressinfor-system
mationssystemet, SAIS. Systemet bygger på folkbokföringsadres-att

dvs. adressen till den fastighet på vilken folkbok-sen, ären person
förd, levereras till vissa i förordningen 1991958 statligtom person-
och adressregister angivna myndigheter till Statens ochsamt person-
adressregister SPAR. De regionala skattemyndigheterna ansvarar
såsom överordnade myndigheter till de lokala skattekontoren för
folkbokföringsregistret, Posten kan såsom flytt-men mottagare av
ningsanmälningar kontrollera adresserna är korrekt angivnaatt ur
postal synvinkel.
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exempelvisfolkbokföringsadressen,iförändringanmälanVarje om
skattekontoret,lokalapå detdataregistrerasflyttning,grundpå av

Förändringarna aviserasfolkbokföringen.har hand omnumerasom
tillriksaviseringsbandets.k.detveckovisdärefter ovangenom

aviseras adress-SPARSPAR. Fråntillochmyndigheternämnda
företag. Ettochorganisationermängdtillvidareuppgifterna en

hängerinaktuella adresserandelalltid vissadressregister har somen
ieftersläpningEn vissadressändringssystemet.medsamman

svårigheterfinns detVidareoundviklig. attuppdateringen är ange
blivitadress haradressuppgifter. Omentydigaochkorrekta en

underlag ellerfelaktigtgrundpåi riksaviseringsbandetfelaktig av-
aviseringsförfarandetföljdtilldetregistrering kommerfelaktig av-

ochmyndigheterantaladressuppgifterna hospåverka ett stortatt
företag.

skattekontoretlokalatill detdirektkan anmälasadressändringEn
försäkrings-postkontor eller på någotalternativt pålämnaseller ett av

Att meddelaskattekontoret.vidarebefordran tillförkontorkassans en
anmälningaralltid gratis. Defolkbokföringen äradressändring till om

vissikanpostkontorin på störrelämnasadressändringar som
Kontrollenriktighet.postalavseende påmedutsträckning kontrolleras

PostverketspostkassesystemetPKS-systemets.k.via det motsker
innan blan-kontrollenSkeri landet.postadresserbasregister över

i delfel deneventuella ävenfrån varandra, rättasdelar skiltskettens
skickasfallItill skattekontoret.skallblanketten annatsomav

dit.okontrolleradblankettdelen
19922 dataFelFRRV iSAIS har analyserats rapportenav

riktadetill åtgärderantal förslagikostarl. Rapporten ettutmynnar
detuppfattning finnsEnligt RRVsintressenterna.till de berörda

SAISiförändringarhurför regeringen överanledning att se
iadressförsörjningenSAIS ochpåverkaomgivning kommer att

bördet bl.a.,sammanhang,framtiden. I detta sägs postnumrens
dessa ochsig bör ägafrågaframtida Man börroll tas vem somupp.

bör ställasig. Vidaresträckabefogenheter börlångthur ägarens man
tillinternationaliseringen och närmandetvilka konsekvensersig frågan

EG medför för SPAR.
199252utredning dir.tillsattRegeringen har också ennumera

folkbokförings-aviseringenframtidafrågan denangående avom
ofullständighetertill dehänvisas bl.a.uppgifter. direktivenI som
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förekommer när det gäller registreringen adressuppgifter och tillav
det alltför lång tid innan förändringarnaatt tar i registret framnår

till myndigheter och andra i sin verksamhet är beroendesom av
uppgifterna.

l3.1.2 Adress- och postnummerhanteringen konkurrens-som
medel

Med postadress de uppgifter Postverketavses angett attsom en
försändelse skall förses med för den skall kunna förmedlas viaatt
verket. Postadressen består kombination utdelningsadressav en av
gatuadress, boxadress, byväg, eller dylikt och ortsadress post-

och ortnamn. För det folkbokföringsadressenärnummer mesta
uppbyggd på Eftersomsätt. antalet rader för varje adress isamma
folkbokföringsregistret och antalet positioner i varje rad snåltär
tilltagna, har förkortningarmängd framtvingats. Detta i sinen tur
leder till maskinell jämförelse adresseratt i olika register oftaav
misslyckas. Det finns ytterligare flera källor till fel i adressregistren.

I syfte möjliggöra bättre kontrollatt adressers riktighet haren av
Postverket lagt basregister för internt brukett över samtligaupp
gällande postadresser i landet. För adresser i finnstätort klara
riktlinjer SIS-standard för hur adress skall uppbyggd. Nären vara
det gäller adresser i landsbygd är det dock fortfarande oklart hur
dessa skall Variationerna på dessa förut. är närvarande mångase
postlåda, gårdsnamn, bynamn m.m.. Av detta skäl saknas ännu
flertalet adresser för landsbygden i basregistret. Maskinell kontroll

sådana adresser därförär sällan möjlig. Genomgångenav av
adresserna i landsorten beräknas klar under 1994. Det finnsvara ett
mycket intresse för Postensstort adressregister bland företagare och
andra, för vilka felaktiga data kostar.

Postverket införde under början 1970-talet det nuvarandeav post-
såsom instrument förnummersystemet effektiviseraett distri-att

butionen försändelser. Postverket förändringargör iav påsystemet
sina villkor och för sina syften. Numera används postnummersystemet
emellertid många utanför Postverket såsom sorteringshjälpmedelav
och för indelning i mindre geografiska enheter. Förändringar i
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ochanvändare Postverketandra änpåverkar således ävensystemet
dess kunder.

traditionella brev-konkurrent inom dennuvarandePostverkets
brevförsändelser datasorte-distribuerarCityMail,befordringen, som

med sådankanpostnummerordning. Postnummersystemetirats en
hardistributionsnätet. Deteffektiviteten ifrämjaanvändning sägas
förgrundernaframförts de infrastrukturellaCityMails sidafrån att

avregleradpåkonkurrensneutralahållaspostgången måste en
ensidigt kontrollerarPostverketmarknad. Att postnummersystemet

förkonkurrensfördelförändringar i dettavidta äroch kan en
Postverket.

för utredningenframhållitCityMail har också gemensamtettatt
postverksamhetförutsättning förviktigadressändringssystem är atten

framtvingarInaktuella adresserkostnadseffektivt.bedrivasskall kunna
medför kostnadsök-vilketeftersändningsrutiner måste användas,att

DAFAmedCityMail i samarbeteharningar för bl.a. postoperatören.
AdressService,telefonbaserat adressändringssystem,Data utvecklat ett

ellerkostnadsfritt anmälakan ringa ochdit allmänheten permanent
Riksskatteverketssamtidigt beställaadressändring. kantillfällig Man

skullefolkbokföringen. Förändring iblankett för mottagare postav
anmälanuppfattning underlättaenligt CityMailsdet omom en

tillfällig ellereftersändningbeställningadressändring och av -
antalettillfällevid ochdefinitiv kunde göras oavsettett samma-

marknaden.påpostoperatörer

Överväganden och förslag13.l.3

korrektatillgång tillmöjlighet snabbt fåEtt attsystem som ger
ellerinaktuellasamhälleligt intresse.adressuppgifter är stortav
visaroch kostnader. Dettaadressregister vållar både besvärfelaktiga

19922 kostar.F Fel databl.a. RRVs rapport
viktig roll det gäller hålla adress-spelar i dag närPosten atten

flyttningsanmälningar.register aktuella, bl.a. emotatt tarmangenom
uppgifter till centralavidarebefordranPosten sysslar inte bara med av

adressregister.myndighetsregister för Det ärocksåutan ett eget
bolagiseringfortsätter efternaturligt verksamhetdenna ävenatt aven

Postverket.
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Utredningen saknar anledning gå innärmare på Postverketsatt och
andra postoperatörers verksamhet när det gäller upprättande av egna
adressregister. Det ligger inte heller inom för utrednings-ramen
uppdraget behandla frågan vilkaatt centrala adressregisterom som
skall finnas och hur uppgiftslämnandet skall gå till. Det är här fråga

uppgifter åvilar bl.a. den tidigare berörda aviseringsutred-om som
ningen.

Att, CityMail har varit inne på, ha adressändringssystemsom ett
är för allagemensamt postoperatörer ochsom såvälsom avser

tillfälliga definitiva adressändringar skulle i och för sig innebärasom
vissa fördelar. Ett sådant inger emellertid också betänklig-system
heter. Hanteringen skulle omfatta mycket volymer data,stora av
vilket kan leda till blir otympligt.att Enbart tillsystemet Posten görs
årligen 2 miljoner anmälningar adressändring. Tillca dettaom
kommer centralt register, inkluderaratt ett tillfälliga adressänd-som
ringar, skulle innehålla mängd integritetskänsliga uppgifter. Riskenen
för uppgifterna kommer iatt orätta händer får öka, flerantas
postoperatörer har tillgång till registret.som

Utredningen saknar underlag för slutlig ställning i fråganatt ta om
centralt adressändringssystem.ett Frågan, har visst sambandettsom

med aviseringsutredningens uppgifter, kan lämpligen prövas ytter-
ligare tillsynsmyndigheten.av

Utredningen postnummer;vill emellertid något -791beröra frågan om
Dessa Postnum-iär första hand del postädressernar.nummer en av.

ochanvänds dockäven. friståendemersystemet för sortering områdes-
sammanhang.indelning i skilda Detta hänger med detattsamman

finns behov geografisk indelning i enheter mindreär änav en som
kommuner och inte lika ålderdomliga församlingarna. Vidaresom
lämpar sig för databehandling.postnummersystemet

Intresset uppnå konkurrensneutralitetatt talar för allaav att
postoperatörer fritt skall kunna använda Enpostnummersystemet.
sådan ordning gäller i och for sig i dag, och det finns anledning anta

även det framtida postbolagetatt kommer intressehaatt attav
allmäntpostnummersystemet är tillgängligt. En nackdel för konkur-

har emellertidrenterna Postverket beslutaransetts att ensamtvara om
ändringar i Eftersompostnummersystemet. har betydelsepostnummer
för alla postoperatörers verksamhet, kan de ha intresseett attav
kunna påverka utformning.systemets
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huvudmannaskapet förfortalar postnum-harVad attsagtssom nu
exempelvismyndighet,neutralpåläggs övermersystemet en

angelägetnaturligtvisdetSamtidigt är atttillsynsmyndigheten.
frågarutiner iochkunskapernuvarande postnummer-Postverkets om

påpekatstillocksåbörtill Hänsyn att,tas somsystemet tas vara.
säkerhet kommermed allstatliga postbolaget attdetgånger,flera

postbefordringsområdet.dominerande påheltvara
detkompromisslämpligmening det attutredningens ärEnligt en

förfår postnummersystemet.postbolaget övertastatliga ansvaret
fåhelstlåtaskyldigtemellertidbörPostbolaget att vem somvara

informeraåligga bolagetDet bör dessutomtill atttillgång systemet.
beträffandeändringarinnan viktigaretillsynsmyndigheten postnumren

ioffentliggörasändringargjordainformationVidarevidtas. bör om
kanberörda frågornaigenomförs. Avtal deinnan ändringarnatidgod

postbolaget.ochträffas mellan staten

brevbefordranavgifter förBetalning13.2 m.m.av

skälfinnsdetuppdragför utredningens sägs attdirektivenI att
frimärksut-tillsigförbehålla ensamrätteninte böröverväga statenom

påmed kravregleringinförasi fall böreller detgivning vartatt en
för utgivning.tillstånd sådan

Bakgrund13.2.1

istadgadeserläggandepostavgifternasförBeträffande sättet en
inrikesinförande1855 avseende9Kungl.kungörelse den avmars

vidfickpostkontorinlämning brev på post-videnhetsporto, att av
vilka bordefrimärkens.k.avgifternas erläggande begagnas vara

fri-själv verkställaför avsändarenSkyldighetbreven.åsatta att
1917.Kungl.brevmärkning infördes ettgenom

tryckerietprivatafrimärkenUrsprungligen tillverkades somav
1920 PostverketSedan haruppdrag.erhållit Postverkets eget

frimärkstryckeri.
reglerarföreskrifter rättenSverige finns ingaI att utgesom

haft på brev-har ensamrättfaktum Postverketfrimärken. Det att
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befordran har sannolikt inneburit någon reglering frimärksut-att av
givning inte har nödvändig. Däremot finns i 14 kap.7 §ansetts brotts-
balken bestämmelser enligt vilka den eftergör eller förfalskarsom
gällande frimärke kan dömas för märkesförfalskning till fängelse i
högst två år eller, brottet ringa,är till böter eller fängelse i högstom

månader. Vid brott kan fängelse i till fyragrovt år utdömas.sex upp
I 73 § Allmänna Poststadgan märken eller etiketterattangavs som

kunde förväxlas frankotecken,med frankostämplar eller etiketter i
posttjänsten inte fick placeras på försändelses adressida.en

13.2.2 Nuvarande sätt betala för befordran brevför-att av
sändelser

Avgifter för befordran brevförsändelser Postverket kanav genom
betalas på olika Detsätt. vanliga vid inlämning enstaka brev ellerav
smärre mängder brev för befordran Postverketär kräver betal-att
ning i förskott. Om större mängder brev lämnas för befordran, kan
Postverket träffa särskilda avtal fakturering och betalning i efter-om
skott. Post befordras CityMail betalas faktura i efterskott.som motav

I det följande behandlas närmare de olika betalningsalternativ som
gäller vid brevbefordran.

Frimärken

Det vanligaste sättet betala avgift för brevbefordranatt är att
kunderna faster frimärken, aktuellt portobelopp, på försän-som anger
delsema. Dessa försändelser kan sedan läggas på brevlåda elleren
lämnas till postkontor. Frimärken trycks och Postverketsutges av

enhet Svenska Frimärken och försäljs på alla postkontoregen och av
lantbrevbärare. Frimärken säljs i kiosker,även hotellreceptioner m.m.

På försök säljs på vissa postkontor från särskilda automater en
enklare frimärken, s.k.typ portomärken.av
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F rankostämpling

postmängdalternativ till frimärkning för kunder med något störreEtt
ellerfrankostämplingsmaskin. kan hyraKundenanvändaär att en

tillförskottsbeloppdärefter inmaskin och betalarköpa sådan etten
motsvarandestämpelavtryckPostverket. Kunden kan sedan åsätta

beloppetdet inbetaladesina försändelser till dessgällande på attporto
Frankostämplade brevförbrukats.enligt maskinens räkneverk har

principskall i lämnas in på postkontor.

Porto betalt

efter avtalmängd avgående brevförsändelser kanKunder med stor
trycktafå förse sina försändelser med denmed Posten rätt att

i förbetalt liknande uttryck ställetbeteckningen Porto eller att
Sådanaförsändelserna frimärks förses frankostämpel.eller med

postterminalförsändelser måste lämnas till postkontor ellerett
försändelser.tillsammans med följesedel bl.a. antaleten som anger

portobetaltbeteckningAvgiften för befordran försändelser medav
Postverket.faktureras sedan efter särskilt avtal mellan kunden och

postavgifter13.2.3 UPUs regler betalningom av

konvention finns frimärken.I UPUs bestämmelser utgivningom av
betalningart.10konventionens 1 frimärkenI punkt sägs att som anger
Postagefår endast postala administrationerporto utav ges av

postalfor denoting of shall be issued bystamps payment postage
utrikesadministrations only. Begränsningen igäller endast den

posttrafiken.
l art.14 varje medlemslands regering skall förbinda sigstadgas att

förfalskning frimärkeninföra lagstiftning innebäratt samtattsom av
användning förfalskade frimärkeneller begagnade skallav vara
straffbart. 14 7§En sådan bestämmelse har också införts i kap

art.22 lcbrottsbalken. I punkt på försändelsen frimärkenanges var
skall fästas.

UPU-konventionens detaljerade Detailed regulationsI regler
art.195 1 finns föreskrifterpunkt frimärkens utseende. Bl.a. sägsom
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på frimärken skall finnasatt angivet utgivarlandets samtnamn
portovärdet med arabiska siffror. Frimärken får enligt art.195 punkt
2 ha vilken form helst får inte ha sida understigande 15som men en

eller överstigande 50mm mm.
I UPU-konventionens art.3O vilka sätt markeraattanges att porto

betalts får användas i den internationella brevutväxlingen.som
Frimärken medges de är gällande i avsändarlandet. Portomärkenom
från maskiner de postalasatts administrationerna fårsom upp av
också användas. Avtryck från frankeringsmaskiner godtas dessaom
är under kontroll avsändarlandets postadministration. När detav
gäller påtryckta portobetaltbeteckningar skall beteckning Taxeen
perçue, Port payé, Postage paid, eller liknande uttryck som

betalt,är finnas i försändelsensatt portotanger övre högra hörn. Den
påtryckta beteckningen skall datumstämplas ursprungslandetsav
postadministration.

13.2.4 Individuella eller enhetliga portobetaltbeteckningar

CityMail har i brev till Kommunikationsdepartementet och till
utredningen, liksom vid sammanträffanden med utredningen, framfört
synpunkter på den praktiska posthanteringen. Dessa synpunkter gäller
bl.a. frågan portobetaltbeteckningar. Som inämnts föregåendeom ett
avsnitt tillåter Postverket brev från företagatt med postmängderstora
har tryckt beteckning Porto betalt e.d. i stället för frimärkenen
eller frankostämpel. Sådana försändelser får inte lämnas till befordran
i brevlådor skall i stället lämnasutan på postkontor eller, då det är
fråga större mängder, på postterminaler. Dessa brev,om ofta ärsom
försorterade med hjälp dator i viss ordning, s.k. datorproduceradav

betalas faktura efterpost, taxering vid inlämningen.mot
CityMail verkar i Stockholm inom datorproduceradsegmentet post.

De brev skall befordras CityMail avskiljs med ledningsom av av
CityMail har hittillspostnumret. åtagit sig utdelning brev endastav

till adresser i Stockholm och Lidingö. Om försändelser i samma
utskick från företag skall distribuerasett såväl CityMail iav
Stockholm och på Lidingö Postverket Övriga landet ärsom av

avgörande förpostnumret vilket de båda företagen skallav som
distribuera posten.
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försändelserdeframgådet skallkrävtPostverket har att somav
distributör.företagdetta ärCityMail det ärdistribueras att somav

portobetaltmarkeringen.stämpelavtryck överkan skeDetta ettgenom
vissa fallPostverkets krav. Iföljti allmänhetCityMail hittillshar
föreiagetdärtryckt kuvertbörjanCityMails kunder frånhar upp

anges.
konkur-emellertid reellgällandegjort ärCityMail harEnligt vad

möjlig endastberörda områdetinom det gemensamenomrens
Ettpostbefordringsföretagportobetaltbeteckning för alla accepteras

varje företagportobetaltbeteckningar förindividuellapåkrav som
praktikenskulle idatorproduceradinom områdetverkar post

postföretagsiganvända änför kundernaomöjliggöra ettatt av mer
tidskrifter,förtryckpressardvs.Produktionsapparaten,för alla brev.
CityMailsskulle enligtförkuverteringsmaskiner brevprintrar, etc,

utskick änuppdelninguppfattning inte kunna hantera annatettaven
deriskfinns uppenbarDetomställningskostnader.med atstora en
tillhållet gå överCityMail skulle helt ochf.n. anlitarföretag som

tryckavissa sinatvingas på kuvertde skullePostverket, att enavom
vid befordrananvändsportobetaltbeteckning denän avsomannan

beteckningar.trycktaanvända kuvertPostverket eller utan
olikamotiverat meduppfattning det inteCityMails ärEnligt por-

försändelscrna,tilltobetaltbeteckningar hänsyn mottagarna avav
harvilket företaginte något behoveftersom de har att veta somav

mottagit ellerhar väntardistributör. Om denanlitats ensomsom
naturligtdistributionen, detsynpunkter på ärhar några attförsändelse

sig till avsändaren.han vänder
medsyftetutredningenframhållit förför sin delPostverket har att

harportobetaltbeteckningar markeraär eragtsverkets portoatt att
övrigtieftersändas ochdistribueras,därmed kanoch försändelsenatt

Postveiketsproduktvillkor. Det ärbehandlas i enlighet med Postens
varje distributör bör haliksombestämda uppfattning Postenatt gna

anvindaundvika förväxling. Attföridentitetsbeteckningar att
till betalning erLagtsbeteckningen Porto betalt utan att vemange

oegentligheter.medför risk för fusk ochökad
eftersäuda,enkelthittills varit mycketEnligt Postverket har det att

adress skrivsförsändelserfelutdeladeobeställbara och eventuellt ny-
befordran. Postenförläggs på brevlådaförsändelsen och denpå ny

ochkonkurrenssituation handiinte beredd utär taatt om retaen
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felaktigheter begås konkurrenter. Adressaten måste därförsom av
känna till är distributör för få rättelse.attvem som

Postverket har vidare framfört sin uppfattning detattsom ur
konkurrenssynpunkt inte är märkligare med individuell beteckningen
på postförsändelsen än alla godstransportföretag haratt egna
fraktsedlar. Det dessutomär varken tekniskt komplicerat eller särskilt
kostnadskrävande i samband med datorutskriftatt göra markeringen

ansvarig distributör på etikett eller direkt på kuvert.som anger en
Varje seriöst arbetande distributör bör enligt Postverket ta ansvar

för sin verksamhet och konsekvenserna eventuella försummel-ta av
Allmänt är det viktigt för konsumentensett såväl avsändareser. som-

kunna avgöra befordringsvillkorenmottagare att uppfylls påom ett-
korrekt sätt distributören.av

överväganden13.2.5 och förslag

Frimärksulgivning

I dag används frimärken huvudsakligen privatpersoner och mindreav
företag och organisationer. Porto för brev från företagstörre betalas
nästan uteslutande på sätt, dvs. frankostämplingsmaskinannat genom
eller faktura vid inlämning breven.mot av

Det är naturligt den konkurrens till Postverketatt beträffande
brevbefordran finns i dag inriktar sig på den lönsammasom mest
delen brevmarknaden, dvs. brev från företag medav postmäng-stora
der till företag och privatpersoner i storstad. Så länge medett system
enhetsporto tillämpas är någon förändring i detta avseende knappast

vänta.att
Vad har innebär konkurrenterna tillsagts Postverketattsom nu

postbolaget framför allt torde komma syssla med brevbefordranatt
betalas på sätt än frimärken. Motannat denna bakgrundsom genom

kan det ifrågasättas frimärksutgivning kommer någotom att vara av
intresse för andra postbefordringsföretag än det statliga postbolaget.
Det kan intedock uteslutas konkurrerandeäven företag kanatt ha

intresse frimärken.ett Fråganatt är då frimärksutgiv-utav ge om
ning bör bli föremål för någon lagreglering.
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inte anledning ställamening finns detEnligt utredningens att upp
fårvill frimärken. Dettillstånd för denkrav pånågot utsom ge

tillfrimärkenförutsättas de postoperatörer attutatt sersom ger
risk förinte finns någonutformas så, detfrimärkena att sam-

manblandning.
användningenbeträffandeemellertid lagregelDet behövs aven

inom för UPU-posttrafik skerfrimärken i internationell ramensom
anslutning till konven-till följd Sverigeskonventionen. Här bör av

frimärken harfår användas sådanationen gälla, det bara gettsatt som
internationellaför deltagande i detföretag erkäntsut av som

postsamarbetet.

portobetaltbeteckningarIndividuella eller enhetliga

för varje skall ha sinFlera skäl talar postoperatöratt egen por-
möjligt snabbt konstateratobetaltbeteckning detgör att vem somsom

befordra försändelse.befordrat fått betalt förhar eller att en
vilja påtagit brev kan reklameraeller harDen väntar emot ettsom

kommit fram blivit försenat. Det kaninte har ellergrund brevetattav
blivit de angivna situationer-inträffa innehållet har skadat. Iockså att

till förligger i och för sig ofta hands adressatendet närmast attna
Adressatensig till har eller skulle ha brevet.vända den sänt säntsom

från vilkenkunna besked avsändarentorde också normalt om
emellertidanlitat. vissa fall kandenne har Ipostoperatör som

vilja kontakt direkt medadressaten operatören.ta
föremålviktigt befordran blirFör det närpostoperatör är att, enen

för reklamation, svårighet kunna konstatera det detärutan egnaom
sig befordringen. Ett motsvarande intresseföretaget har åtagitsom

aktuellt eftersända brev.får föreligga detnär är attanses
frankostämplingsmaskinerfrimärken och baraF.n. används

intebeträffande befordras Postverket. Det har alltså härbrev som av
förutsättasidentifieringsproblem. Det får ifunnits några att, om

framtiden postbolaget skulle vilja utnyttjaandra änoperatörer
frankostämplingar, beteckningar svårighetfrimärken eller dessa utan

utformas de klart visarkan så, är operatör.att vem som
fakturadet gäller brev betalas iLäget närär motett annat som

f.n.efterskott. Beträffande sådan brevbefordran råder konkurrens
CityMail. emellertid i fallmellan och Kuverten har delPostverket en
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varit märkta på sätt, har varitoavsettsamma operatör.vem som
Detta har vållat problem, bl.a. i eftersändningssammanhang.

Enligt Postens bestämmelser eftersändning kan den fåttom ettsom
feladresserat brev stryka den felaktiga adressen och skriva dit den
aktuella. Sådana försändelser kan därefter läggas på brevlåda,en
varefter Posten vidarebefordrar dem ytterligare avgift. Detutan har
inträffat försändelseratt delats CityMail har åsattsutsom av ny
adress och lagts imottagaren Postensav brevlådor. Huren av
frekvent detta finnsär det inga säkra uppgifter I den mån Postenom.
har upptäckt det har varit frågaatt CityMails försändelser harom

tagit betalt CityMail för sitt arbeteman med dela försändel-av att ut
I del fall har det emellertid intesen. funnitsen någon skillnad i

utseende mellan de försändelser har förmedlats Postverket ochsom av
de har förmedlats CityMail. Postverketsom har då fått skötaav
eftersändningen ersättning.utan

Det får förutsättas tekniskt möjligt även när det gällervara att,
brev betalas faktura, åstadkommamotsom görett system attsom

beträffande varje försändelse kanman utläsa är operatör.vem som
Kuverten torde kunna förses med särskiljande beteckning före elleren
i samband med adressen trycks påatt eller i skede.ett senare

Klart är å andra sidan det kan uppstå vissaatt kostnader ochextra
olägenheter för de postkunder tvingas använda kuvert med olikasom
operatörsbeteckningar. I del fall torde visserligen kostnadernaen
kunna uppvägas de fördelar det innebär änenanlitaav att mer
postoperatör. Utredningen sig emellertid böra godta CityMailsanser
påstående del företag; hellreatt än använda kuvert meden skildaatt
beteckningar, väljer anlita endastatt operatör och då i princip denen

står för den rikstäckande postservicen.som Ett krav på individuella
portobetaltbeteckningar kan på det hämmasättet konkurrensen på
postområdet.

Problemet med ersättning till den rikstäckande operatören för
eftersändning brev kan, enligt företrädarevad för CityMailav har
gjort gällande vid kontakter med utredningen, lösas så CityMailatt
och motsvarande operatörer betalar schablonmässigt bestämden
klumpsumma för viss tidsperiod. Företrädarna för CityMailen har
förklarat sig beredda dröjsmål inleda förhandlingaratt utan med
Postverket Äveni denna fråga. andra praktiska problem kansom
uppstå i situation då inte har individuellaen operatörsbeteckning-man
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deförhandlingar mellanCityMailbör enligt kunna lösas genomar
olika operatörerna.

slutligförtillräckligt underlagUtredningen sig inte ha att taanser
individuella beteck-medfrågan. Problemetställning i den berörda

ytterligare.utredasbehöverinrymmer detaljspörsmålningar olika som
utvecklingenpraktiskadenfinns också skäl avvaktaDet ytter-att

ligare.
avstårutredningenanförda föreslårbakgrund detMot att manav

portobetaltbeteck-individuellapåfrån i postlagen föra in kravatt ett
efterregeringen eller,ningar. bör i överlämnasDet stället

bedömstillsynsmyndigheten detregeringens bemyndigande, att, om
innehållregel dettaerforderligt, föreskrifter i frågan. Enmeddela av

in ibör föras lagen.

13.3 Brevlådor

13.3.1 brevlådorPostens

insamling brevförsändelser använder sig Posten bl.a.För avav
olika40 000 Brevlådorna harbrevlådor. Det finns i dag brevlådor.ca

f.n.finnsfärg beroende vilken brev de avsedda för. Detpå ärtyp av
påVid jultidgula, blå, och i Stockholm vita brevlådor. sättsgröna

vissa håll brevládor.rödaupp
Brevgula för vanliga brevförsändelserDe brevlådorna avseddaär

till riket för Prioritaire. blå lådorna ärhela utrikes brev Desamt
ochavsedda för Ekonomibrev för inrikeslokalbrev och de gröna

iutrikes Ekonomibrev. finns endastDe vita brevlådorna som
Stockholm avsedda för till Postgirot och röda brevlådornaär depost

för julkort.är
fordrasFör Posten skall brevlådor tomtägarenssättaatt upp

erfaritvanligen kommunens tillstånd. Enligt utredningen harvad
från få sådantPosten det i allmänhet aldrig några problem medär att
tillstånd. eftersomKommunerna det brevlådorgärna sättsattser upp
det kommuninvånarna postservice.tillgång till bättreger
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Överväganden13.3.2 och förslag

De brevlådor har Postverket torde kommasatts attsom upp av
övertas det statliga postbolaget. Det intekan uteslutas ävenav att
andra viljapostoperatörer skulle använda någon form brevlådor.av
Det dock mindreär troligt intresset kommer bli särskiltatt att stort.
Detta hänger med brevlådor huvudsakligen används förattsamman

samla brev förseddaär med frimärken,att dvs. brev frånupp som
privatpersoner och företag med mindre postmängder. Det alltsåär
fråga kundgrupper inte torde så intresse förstortom som vara av
andra Posten.operatörer än

Metoden samla avgående brevförsändelser i brevlådoratt är
också, enligt framkommit,vad mycket kostnadskrävande.som

Med hänsyn till bl.a. vad har anförts utredningen attsom nu anser
uppsättande brevlådor inte behöver bli föremål för någon regle-av
ring i postlagen. Varje bör ipostoperatör stället ha frihet träffaatt
avtal med tomtägare sådant uppsättande. Utredningen förutsätterom

de brevlådor kan komma sättasatt andraatt postopera-som upp av
törer än det statliga postbolaget får sådan utformning inte någonatten
risk för sammanblandning uppstår.

13.4 Utdelning adresserad till boxadresspostav m.m.

Utredningen vill i detta sammanhang beröra vissa andra praktiska
frågor, nämligen utdelande till postboxar och postoperatörerspostav
tillgång till portkoder fastighetsboxar.och

Företag och myndigheter regelmässigt mängdermottar storasom
föredrar ofta levererad tillpost postboxar. Det fåratt posten

förutsättas de disponerar postbox, de önskar sinallatt, om posten
levererad dit står för befordringen. För närvarandeoavsett vem som
finns emellertid postboxama på postkontoren, och de befordringsföre-

konkurrerar medtag Postverket har inte tillgång till dem.som
För konkurrensen skall bli så effektiv möjligtatt bör detsom

statliga postbolaget i framtiden låta konkurrerande fåoperatörer lämna
boxadresserad till postpersonal för insortering i boxar. Post-post
bolaget bör ha rätt betalt för denna service. Utredningenatt utgårta
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från ochdessa frågor kan mellan postbolagetlösas avtalatt genom
övriga postoperatörer.

Att till fastigheterna inomfår tillgång till portkoderpostoperatören
det eller distrikt förutsättning förde där han verkar självklarär en
verksamheten. får förutsättas fastighetsägarna tillDet medverkaratt
detta, inte från möjlighetenså de någonutestänger postoperatöratt

delaatt ut post.
I nybyggda hyreshus, liksom i vissa äldre genomgåtthus som

renovering, finns ofta för placeradeboxar avsedda straxpostnumera
innanför fastighetsingångarna. allmänhet finns inkast påI smaltett
framsidan där brev och liknande Insorteringenkan in.stoppas postav
i fastighetsboxarna dock i första ske via låstär hand tänkt att en
lucka. Hur åtkomsten till påboxarna skall ordnas ankommer det

Ävenfastighetsägarna besluta får förutsättashär detatt attom.
fastighetsägarna inte diskriminerar någon postoperatör.
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14 Ansvarighet vid postbefordran

14.1 Postverkets nuvarande ansvarighet för försän-

delser m.m.

l den Postverket utfärdade kungörelsen 1966120 angåendeav
postverkets ansvarighet för försändelser och medel, vanligen kallad
ansvarighetskungörelsen, regleras Postens ansvarighet i den inrikes
postbefordringen. För utrikes postbefordran gäller vad överens-som
kommits i internationella avtal.

Enligt ansvarighetskungörelsen är Postverket ansvarigt för
assurerade och rekommenderade försändelser och oassurerade paket.
Posten däremot inte för vanliga brev, dvs. brev inte haransvarar som
varit assurerade eller rekommenderade. Berättigad till ersättning är
i allmänhet avsändaren. När försändelse har tagits adres-emoten av

eller avsändarennär förkommen försändelsesaten inte kanav en
påträffas, är adressaten berättigad till ersättning.

I kungörelsen de högsta ersättningsbelopp kan utgå dåanges som
försändelse omfattas kungörelsen har förlorad,gått bliviten som av

skadad eller helt eller delvis förkommit. Ersättning utgår i dessa fall
med belopp varierande 500mellan 5 000och kr när gäller vanliga
försändelser. Såvitt gäller värdeförsändelser ersättningsbeloppetär
beroende ingånget avtal. Det finns i vissa falläven möjlighetav att
få ersättning vid försening. Förutom ersättning för försändelsens
innehåll kan under vissa förutsättningar ersättning förutgå särskilda
kostnader för postavgiften. Enligt särskild bestämmelse kansamt en
ersättning efter skälighetsprövning medges utöver vaden som anges
i kungörelsen. Denna bestämmelse har emellanåt tillämpats beträf-
fande exempelvis förlorade eller förkomna brev, när Posten sigansett
ha begått uppenbart fel.ett
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ansvarig-författningar reglerar14.2 Några andra som
vid inrikeshet transporter

omfattar gods1974610 inrikesLagen vägtransport transport avom
innehåller bl.a. reglervägfordon vederlag. Lagenmed mot om

reklamation och preskrip-fraktförarens ansvarighet reglersamt om
2 från tillämpnings-Enligt § postbefordran lagenstion. undantas bl.a.

enligt 5 § inte åsidosättasbestämmelser fårområde. Lagens genom
godsetsavtal till nackdel för avsändaren eller intemottagaren, om

omständigheterbefordringens ovanliga eller andra särskildaeller art
42 fraktförarens ansvarighet,skäligt. 27 §§ behandlasdet Igör -

frågor ersättning, jämkningsgrunder m.m.om
vissa godsslag helt skulleVid lagens tillkomst övervägdes huruvida

medfrån tillämpningsområde. avvisades dockundantas lagens Detta
motiveringen till godsetsdet svårt knyta rättsregler art.att attvar

vissainte skulle tillämplig påDäremot ansågs det lagen görasatt
fungerandebefordringsslag, för vilka det antingen fanns välett

annorlunda regler med hänsynregelsystem eller det krävdes avsevärt
till speciella bakgrundkaraktär. Det dennamottransportens var som

för postbefordran tillkom. postbefordranundantaget bl.a. Att
vad enligt konventionenundantogs överensstämde med gälldesom om

vid godsbefordran CMR.fraktavtalet internationell på väg
§ järnvägstrañklagen 1985192 inteI 1 lagen ägerattanges

tillämpning järnväg. ipå postbefordran med Motiven för detta är stort
desamma gäller för vägtransportlagen.sett som
9 2 § luftfartslagen 1957297 vidI kap. sägs postatt transport av

med luftfartyg fraktföraren uteslutande postförvaltning-motansvarar
Ansvaret regleras inte särskilda gällerlagen reglerutanen. av av som

fraktförarenmellan och postförvaltningen. Bestämmelsen bygger på
Montrealprotokoll vilket Warsawakonventionen frånnr genom
1929 tlygfraktförares transporträttsliga skadeståndsansvar harom
ändrats. Enligt aktuella Montrealprotokollet får intedet postkunden
föra talan skadestånd flygfraktförareden orsakat skadormotom som

eller förlusterpå eller förseningar Postkunden i ställetärposten.av
hänvisad till rikta sina ersättningsanspråk postoperatören.att mot
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14.3 Förslag till EG-direktiv

EG-kommissionen har framlagt förslag till direktiv gällandeett
tjänsteföretags skadeansvar titelnmed Council directive theon
liability of suppliers of service SYN 308. Enligt detta förslag skall
ersättning för förlustutgå egendom goods är avsedd förav som
personligt bruk, för skada på sådan egendom föroch skada med
anledning försening. Ersättningsnivån skall egendomensmotsvaraav
fulla materiella värde. Ersättning skall däremot inte utgå för indirekt
skada. Kunden skall visa skadan uppstått och det föreliggeratt att ett
samband mellan skadan och tjänsten. Den utfört tjänsten skall,som
för undgå visa inte utförthan tjänsten försumligtatt påatt ettansvar,
sätt.

överväganden14.4 och förslag

Postens ansvarighet kundernaavsändarna regleras i daggentemot av
den tidigare berörda ansvarighetskungörelsen. Tele- och postkunds-
utredningen har i sitt betänkande SOU 1990100 Avtalsvillkor eller
föreskrifter föreslagit kungörelsen upphävs ochatt ersätts med
avtalsvillkor. En katalog Postens kundvillkoröver f.n. underär
utarbetande inom Postverket. I katalogen bl.a.är bestämmelser om
Postens ansvarighet tänkta ingå. Avsikten är ansvarighetskun-att att
görelsen skall upphävas när katalogen fardigställts. Detta måste ske

när Postverket bolagiseras.senast
fårDet alltså förutsättas det statliga postbolagets i fall dåatt ansvar

postförsändelse brev eller paket har skadats, kommit bort elleren
försenats kommer regleras avtal. Andra operatörer kanatt pågenom
motsvarande viljasätt utforma avtalsvillkor skall tillämpligasom vara

kunderna i den verksamheten.gentemot Det kan emellertidegna
tänkas sådana avtalsvillkor kommer saknas hos vissatt att en

ellerpostoperatör villkoren starkt ofördelaktigaär för kunden.att
Det finns bl.a. med hänsyn härtill anledning i postlagen vissaatt ta
regler postoperatörers ansvarighet i förhållande till avsändarenl-om
kunden.
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vanliga i inte skyldigtNär det gäller brev Postverket dagär att ge
ersättning till sina för förlust skada. Skälet till dettakunder ellerut
bl.a. det inte sluts några särskilda avtal befordranär att om av

förenskilda brev. Det i efterhand mycket svårt kund visaär attatten
verkligen Tillhan eller hon har visst brev. detta kommerpostat ett

för förhållandevis enligtbrevbefordran lågt. Detär äratt portot
inte meningen värdeföremål befordras i vanligaPosten skall brev.att

Om det får kunden risken för skadasker, stå eventuell elleren
förlust. Om kunden vill ekonomisktha skydd har han eller honett
möjlighet skicka försändelsen värdeförsändelse, ESS-dvs.att som
brev REK eller ESS-brev Gemensamt för försän-Värde. dessa båda
delsetyper de skall lämnas i fårär postkassa och avsändarenatt att
kvitto försändelsen Om försändelsenpå lämnats. förkommer elleratt
skadas får avsändaren normalt ersättning.

Enligt utredningens mening det lämpligt vid utformning-är att man
ansvarighetsreglerpostlagens i fråga brev knyter till vaden av om an

f.n. gäller beträffande Postverkets Principen bör attsom ansvar. vara
inte har något såvidapostoperatören inte avtal ansvarighetansvar, om

har träffats mellan postoperatören och kunden. Det får förutsättas att
idet utsträckning kommer gälla standardavtal innebärstor att attsom

ersättning vid vissautgår brevförsändelser, motsvarande demtyper av
för vilka iPostverket dag betalar ersättning.

När det gäller paketmarknaden har Posten eftersträvat närmaatt
sig de regler i allmänhet gäller inom transportbranschen. Enligtsom
Posten det angeläget villkoren för likartade tjänster skiljerär inteatt
sig alltför mycket från varandra. Ansvarighetskungörelsens be-
stämmelser ersättning skiljer sig frånemellertid de reglerom som
tillämpas branschen i övrigt.av

Vid frakt tillämpaslättgods inom transportbranschen ofta ettav
partsförhandlat nordiskt Standardavtal, NSAB 85. I de fall ett
fraktavtal inte innehåller någon uttrycklig hänvisning 85till NSAB

inteoch heller innehåller några regler exempelvis fraktförar-egna om
ansvarighet träder den transportlagstiftning redovisatsens som ovan,

exempelvis in.vägtransportlagen, Detsamma i principgäller ettom
ingånget fraktavtal skydd för kundensämre vadänettger som anges
i lagstiftningen.

Enligt utredningens åsikt finns det inte anledning när det gälleratt,
speciellapaket, ha ansvarighetsregler beträffande sådana paket som
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befordras postförsändelser. Postoperatörerna bör i princip frittsom
kunna träffa avtal med sina kunder vad skall gälla när ettom som
paket förlorat,går försenas eller skadas. Frågan är emellertid vad

bör gälla, något avtal inte har träffats. Här skulle i ochsom om man
för sig kunna hänvisa till allmänna transporträttsliga regler om
fraktförares Enligt utredningens mening kan dock nöjaansvar. man
sig med göra bestämmelserna iatt vägtransportlagen tillämpliga.
Dessa bestämmelser bör alltså gälla, vilket transportmedeloavsett som

Äveni praktiken anlitas postoperatören. när avtal har träffats, börav
vägtransportlagens bestämmelser bli tillämpliga i den mån de är mer
fördelaktiga för avsändaren paket det ingångnaän avtalet.ettav
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delgivningval,vid15 medverkanPostens

m.m.

poströstning15.1 vid valMedverkan

15. 1 1 Gällande bestämmelser
.

1972620, i lagenRöstning i vallagenpå postkontor regleras
folkomröstningsla-i1972704 kyrkofullmäktigval, samtm.m.,om

1979369.gen
val10 ordinarie till riksdagen,Enligt kap. l § vallagen får vid val

kommunalfullmäktigei hela riket landstingsledamöter och val tillav
24eröstning varje inom riket fr.o.m. den dagenske på postkontor

före röstning ske fr.o.m.valdagen valdagen. Vid andra fårvalt.o.m
10deden dagen före valdagen valdagen.t.o.m.

vid30 får röstningEnligt § kyrkofullmäktigval,lagen om m.m.,
varjeval kyrkofullmäktige och direktvalda kyrkoråd skeav av

24e före valdagenpostkontor, vid val i hela riket fr.o.m. den dagen
och vid fr.o.m. 10e före valdagenval den dagen t.o.m.annat

företorsdagen valdagen.
kyrkofullmäk-Reglerna poströstning i vallagen och i lagenom om

Itigval poströstning i likalydande.är vad gäller styckenstoram.m.
folkomröstningslagen hänvisas beträffande omröstning på postkontor
till 8 10 följande redovisasbestämmelserna i kap. vallagen. I det-
förfarandet vid poströstning enligt vallagen.

Röstning poströstningpå postkontor skall normaltpermanent
kunna ske under de tider kontoret för allmänheten. Påär öppet
förslag valmyndighetenPosten får emellertid den centralaav
Riksskatteverket begränsa tid då poströstning får ske. Underden
tiden före valdagen skall poströstning alltid minstkunna ske under en
timme varje dag fördå postkontoret är allmänheten. Denöppet
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centrala valmyndigheten får även, särskilda skäl föreligger, påom
förslag Posten bestämma röstmottagning skall anordnasatt endastav
på vissa postkontor. Röstning skall emellertid alltid kunna ske på
minst postkontor i varje kommun.ett

Postverket för röstningens genomförande och för röstmot-svarar att
på varje postkontortagare utses.

Posten har också möjlighet ordna röstning på vissa vårdanstalteratt
och vårdinrättningar såsom sjukhus, ålderdomshem, kriminalvårdsan-
stalter eller liknande, institutionsröstning,s.k. i samrådattgenom
med Valnämnden och vårdinrättningarna inrätta särskilt postkontor på
anstalten eller inrättningen. Sådana tillfälliga postkontor får inrättas
tidigast sju dagar före valdagen inrättasoch normalt söndagen före
valdagen. Institutionsröstning kan anordnas vidäven kyrkoval men
förekommer i praktiken inte.

Röstning på postkontor kan enligt vallagen ske inte bara före
valdagen även under viss kortare tidutan på själva valdagen vanligen
mellan kl 10 11 15 16. I samråd med Valnämndensamt kan- -
Posten också inrätta tillfälliga postkontor för röstmottagning på
valdagen. Detta sker företrädesvis i glesbygdsområden.

15 .1.2 Hur poströstning tillgår

Röstning på postkontor går till följandepå sätt. Väljaren visar upp
sitt röstkort för den till röstmottagare. Väljareutsettsperson som

inte kändär röstmottagaren skall kunnasom legitimera sig. Kanav
han inte det får han inte Närrösta. röstmottagaren kontrollerat
väljarens identitet får väljaren valkuvert för varje val hanett är
röstberättigad Han uppsöker därefter valskärm och läggeren en
valsedel för varje val i de valkuvert han fått. Han lämnar därefter
valkuverten och röstkortet till röstmottagaren.

Röstmottagaren skall kontrollera väljaren ställt i ordning baraatt
valkuvert för varje valett och kuverten inte för obehörigatt utsatts

märkning. I väljarens närvaro skall röstmottagaren därefter lägga ner
valkuverten tillsammans med väljarens röstkort i ytterkuvert ochett
klistra igen detta.

Väljare röstar på postkontor kan också begagna sigsom av
möjligheten rösta valsedelsförsändelse.att Om väljaren får singenom
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valsedelsförsändelsefår han lämnapostservice via lantbrevbärare
tillvid postkontorpoströstning förekommer detdenne,genom om

sedanLantbrevbäraren lämnarvilket lantbrevbäraren knuten.är
påväljarens tillvalsedelsförsändelsen och röstkort röstmottagaren

postkontoret.
i kommun därtill valnämnden denPosten sänder kuvertmottagna

väljarenväljaren i allmän röstlängd eller, ärär upptagenupptagen om
särskildai där deni särskild röstlängd, till Valnämnden den kommun

tillgänglig.röstlängden skall finnas

15.1.3 Poströstningens bakgrund m.m.

till50 AnledningenRöstning förekommit i år.på postkontor har ca
skullepoströstning infördes deltagandet i kommunala valatt attvar

vidunderlättas. Postverket skulle medverka röstmottag-Förslaget att
antaletning förefaller främst varit motiverat detha storaav

165 1940. faktum postkon-postkontor 4 fasta kontor år Detst att
haftutgjorde myndighet hadel statlig torde ocksåtoren en av en

betydelse, detta inte särskilt framhålls i förarbetena.även om
I samband med poströstning infördes beslöt riksdagen attatt

självkostnadernaPostverket skulle få ersättning motsvaradeen som
för hanteringen. Ersättning skulle också för postbefordringenutgå av
försändelser innehållande valkuvert.

Postverket inför varje i samråd Riksskatteverket,val, med utger
skalldetaljerade anvisningar till postkontoren hur poströstningom

utföras.
1991Antalet poströstade vid det valetsenaste varpersoner som

2 36,8%drygt miljoner väljare Postenseller samtliga detta år.av
kostnader för poströstningsförfarandet, täcks det allmännasom av

1991valanslaget, uppgick till 120,9 miljoner kr.år

15.1.4 Pågående vallagenöversyn av

199102Vallagsutredningen Ju genomför f.n. översyn aven
vallagstiftningen teknisk administrativ synpunkt.bl.a. ochur

SOU1992Utredningen har i oktober lämnat delbetänkandet
1992108 Organisation betänkandetVAL Teknik Ekonomi. I
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behandlas frågan den framtida regionala valorganisationen. Vidareom
ändringarövervägs syftar till sänka kostnaderna för valförfar-attsom

andet. I detta föreslårsammanhang utredningen bl.a. röstning påatt
postkontor på valdagen skall bort.tas

Vallagsutredningen föreslår 1994det vid års val skallatt genom-
föras försök där vissa kommuner föröver den s.k.tar ansvaret
institutionsröstningen.

Utredningen konstaterar förändringden pågår när det gälleratt som
Postverkets verksamhet och inrättande s.k. entreprenad-som avser av
postkontor i affärer olika slag, leder till postala uppgifter kanattav
komma hanteras inte är anställda Postverket.att av personer som av
Enligt vallagen i dag Postverket Bestämmelsenröstmottagare.utser
i dess nuvarande lydelse dock för Postenutrymme att utseger annan

postfunktionärän till röstmottagare.

Övervägandenl5.1.5 förslagoch

Postlagsutredningens förslag bör, sägs det i direktiven, innebära att
all myndighetsutövning inte praktiska skäl bör överlämnassom av
till blivande statligt postbolag skall skiljas frånett Postverket.
Myndighetsfunktioner enligt direktiven bör kunna överlämnas tillsom

blivande statligt postbolag bl.a.ett är anordnandet röstning påav
postkontor.

Det finns inte något grundlagshinder uppgiften vid valmot att att
röster på postkontor överlämnas till blivandemotta statligtett

postbolag. Enligt ll 6kap. § regeringsformen måste emellertid
överlämnande till bolag förvaltningsuppgift innebärett av en som
myndighetsutövning ske med stöd lag.av

Utredningen frånutgår poströstning i framtiden skallatt äga rum
på de postkontor disponeras det statliga postbolaget. finnsDetsom av
inte anledning ändra på den nuvarande principen detnär gälleratt
utseende röstmottagare. Efter Postverkets bolagisering bör dennaav
uppgift skötas postbolaget.av

l enlighet med det anförda föreslår utredningen idet vallagen,att
lagen kyrkofullmäktigval, och folkomröstningslagen försom m.m.,
in bestämmelser poströstning får ske på det statliga postbola-attom
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försäljningsställen postkontor och röstmottagare utsesattgets av
postbolaget.

myndighetsupp-särskild fråga bör ha de centralaEn är vem som
poströstning efter det Postverket har bolagise-gifterna beträffande att

rats.
roll centralkan sig Postverkets nuvarandeMan tänka att som

tillsynsmyndigheten.myndighet för förs till Ettpoströstning över
alternativ blir central myndighet ocksåRiksskatteverketärannat att

poströstningen. för förtidsröstning sjukhus m.fl.för påAnsvaret
vårdinrättningar föras till kommunerna.kan över

ställning iför sin del anledningPostlagsutredningen saknar att ta
poströstning.frågan det centrala myndighetsansvaret det gällernärom

vidare val-Det naturligt fråga i ställetär denna övervägsatt av
lagsutredningen.

poströstningsar-Postverket får i dag ersättning för sitt deltagande i
Utredningen förutsätter ersättning i fortsättningen skall utgåbetet. att

till statliga Ersättningsfrågan lämpligen reglerasdet postbolaget. bör
i statligaavtal mellan det postbolaget och Riksskatteverket.

iPostlagsutredningen de föreslagna ändringarnahar, vad gäller
kyrkofullmäktigval, folkomröstnings-vallagen, lagen ochom m.m.,

lagen, samrått med vallagsutredningen.

15.2 Särskild postdelgivning

15.2. l Gällande ordning

Delgivning handlingenhandlingar ombesörjes normalt attav genom
översänds vanligt ordinär delgivning. söktemed på Densättpost
skall självdå lämna kvitto delgivning Härpå skett. bortsesett att
från den förekommandevanligen förenklade delgivningen.numera

brevförsändelse,En innehåller handling skall delges påsom en som
ordinärt skiljer sig inte från försändelser Postverketsätt, andra som
hanterar.

Särskild 3postdelgivning delgivningsförfarande enligt §är ett som
delgivningslagen 1970428 i fråga finnskan komma detom
anledning delgivningskvitto inte lämnas ellerkommer attatt anta att
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inte kommer lämnas i tid. Särskild postdelgivning användsatt
företrädesvis det gällernär erfarenhetsmässigt ärpersoner som
svårdelgivna och förväntaskan anträffbara dagtid. Oftastsom vara

det företagareär söks på sitt driftställe och på lands-som personer
bygden. Vissa myndigheter regeringen fårbestämmer dåsom
ombesörja handlingen överlämnas till den sökte i särskild ordningatt

Postverkets försorg. Vilka dessa myndigheter framgårärgenom av
bilaga SFS 19901265 till delgivningsförordningen 1979101.
Postverket skall tillställa dessa myndigheter förteckning deöveren
postkontor där särskild postdelgivning kan verkställas.

5I § delgivningsförordningen vad myndighet har iakttaattanges en
dennär delge handling särskild postdelgivning.attavser en genom

Handlingen tilllämnas postbefordran vanligt brev. kuvertetPåsom
fäst blankett förär delgivningskvitto. 17 §Av delgivningsförord-en

ningen framgår formulär till delgivningskvitto enligt delgivnings-att
lagen fastställs Domstolsverket efter samråd med Rikspolisstyrelsenav
och Postverket.

Vid särskild postdelgivning får liggetiden för försändelsen vid
adresspostkontoret inte överstiga fyra dagar, ankomstdagen oräknad.
Särskild postdelgivning utförs hos Postverket, möjligt i sambandom
med ordinarie postutdelning. Delgivningsförsändelsen får inte läggas

i postlåda eller brevinkast. Den får inte heller i box,ner sorteras upp
sändas med postväska eller aviseras.

Träffas inte adressaten eller behörigär att taannan person som
försändelsen under den ordinarie postutdelningsturen kanemot men

det tänkas han är anträffbar på kvällen, utförs delgivningenatt t.ex. -
under förutsättning den liggersöktes bostadsadress inom visstatt
avstånd från postkontoret särskilt bud. Som särskilt bud fårgenom-
endast postfunktionär anlitas. Sedan särskilt bud gång har anlitatsen

inte fler försökgörs lämna försändelsen denna tillåterställsatt ut utan
myndigheten. Har försändelsen kunnat lämnas skickas delgivnings-ut,
kvittot tillbaka till myndigheten med anteckning delgivninghurom
skett. Om adressaten vägrat kvittera försändelsen, delgivningatt anses
ändå ha skett försändelsen lämnas kvar hos adressaten.om

Enligt 14 § delgivningsförordningen finns särskilda bestämmelser
ersättning till Postverket för särskild postdelgivning.om
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övervägandenl5.2.2 och förslag

Den särskilda postdelgivningen uppgift för Postverketär somen
innefattar viss myndighetsutövning. första innebär uppgiftenI hand
dock Postverkets brevbefordrings- och utbärningstjänster iatt tas
anspråk. Uppgiften har därför direkt Postverketssamband medett
löpande affärsverksamhet. Postverket får ersättning för utförtockså
delgivningsarbete enligt särskilda bestämmelser.

Utredningen frånutgår den särskilda postdelgivningen skallatt
finnas i fortsättningen.även Vad skall prövas ärsom nu vem som
skall ha hand verksamheten efter bolagiser-det Postverket harattom

och konkurrensen frihar släppts brevbefordringsomrâdet.ats
Enligt utredningens uppfattning naturligt uppgiftenär det anförtrosatt

det statliga postbolaget såsom den ende rikstäckande post-
operatören.

Som tidigare skallnämnts överlämnande förvaltningsuppgiftav som
innefattar myndighetsutövning till bolag enligt 11 6kap. § regerings-
formen ske med stöd lag. förevarandeI fall sker lämpligendettaav

i delgivningslagen in bestämmelseatt targenom man en som ger
möjlighet till särskild postdelgivning det statliga postbolaget.genom

Postverket får i dag ersättning för arbetet särskild postdelgiv-med
ning. Det statliga postbolaget bör tillmotsvarande rättges en
ersättning. Ersättningsfrågan bör lämpligen regleras i avtal mellan det
statliga postbolaget och Domstolsverket.

15.3 Identitetsprövning i samband med undertecknande

körkortsunderlagav

15.3.1 Gällande ordning

Med 97stöd § körkortsförordningen 1977722 beslutar Vägver-av
ket före 1 januari 1993den Trafiksäkerhetsverket efter samråd med
Postverket Rikspolisstyrelsenoch föreskrifter beträffandeom
identitetsprövning i samband med undertecknande körkortsunder-av
lag. Vid förfrågan hos Trafiksäkerhetsverket har verket uppgivit att
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någon sådan föreskrift inte har utfärdats. Postverket gör alltså i dag
identitetsprövning några särskilda föreskrifter.utan

Postverket erhåller, för sin medverkan vid identitetsprövningen,
ersättning enligt särskilt avtal mellan verket Trafiksäkerhets-och
verket.

övervägandenl5.3.2 och förslag

Den diskuterade identitetsprövningen ibör fortsättningen ankommanu
på det statliga postbolaget. För bolaget skall ha utförarätt denatt att
myndighetsuppgift identitetskontrollen innebär, måste bolagetsom ges

lagstöd för detta. Detta kan lämpligenett ske bestäm-attgenom en
melse därom in i körkortslagen.tas

Frågan ersättning for blivande postbolags medverkan videttom
identitetsprövningen bör lämpligen kunna regleras i avtal mellan
Vägverket och det statliga postbolaget.
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tullkontrollvid16 medverkanPostens m.m.

postförsändelser16.1 Tullens kontroll av

19871065163 första stycket tullagenEnligt lydelse §nuvarande av
uppgifts-ochanmälnings-får tullmyndigheten för kontroll attav-

medföreskrifter meddelatsskyldighet enligt enligtlagen eller som
bl.a.fullständigt undersökafullgjorts riktigt ochstöd lagenav -

tillvid införselförvaraslådor och andra utrymmen där kanvaror
dettill ärutförsel från Enligt förarbetena lagmmmeteller tullområdet.

andrabrev ochciterade omfatta paket,uttrycket ävenavsett att
försän-postförsändelser. fråga meddelanden i eller andraI brevom

tilluppgiftsskyldighetföreligger inte anmälnings- ellerdelser någon
rätteligentullmyndigheten, det kan förekomma att varor sommen

i försändelsertill i liksomskulle ha anmälts tullen skickas brev av
skattepliktigaandra slag. Det kan fråga tull- och varor menvara om

får införas endastockså införselförbjudna eller somom varor varor
skall kunnaunder vissa förutsättningar. tullmyndigheternaFör att

förs landetupprätthålla kontroll elleröver ut ansesurvaror som
gällerdärför vissa kontrollbefogenheter detde behöva ha även när

liknande försändelser. Kontrollen får intebrev och göras mer
den.erforderligt för syftet medlångtgående vad uppnåän är attsom

tullmyndigheterna inte får delDet innebär enligt förarbetena taatt av
ochinnehållet i förtroliga liknande finns i brevmeddelanden och som

försändelser.andra
199223I det slutbetänkande SOU lämnats utredningensom av

lagstiftningsbehovet vid tulldatoriseringen, TDL-utredningen,om
föreslås i 63 § uttryckligenändring tullagen så tullverketatt gesen
befogenhet i fall detundersöka brev och andra postförsändelser deatt
finns anledning försändelsen innehåller Samtidigtattanta en vara.
föreslås begränsningar i kontrollbefogenheternalagfáster deatt man

brevhemligheten proportionalitetsprincipen.skyddet påkallarsom av
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Vidare föreslås utförliga regler för hur öppnandet försändelserav
skall gå till.

Ett vägande skäl för tullverkets undersökarätt brev ochtungt att
andra liknande postförsändelser denär hos verket prioriterade
uppgiften bekämpa narkotikabrottsligheten. De kontrolleratt som
företas planerat eller slumpmässigt styrdaär de erfaren-mot- -
hetsmässigt intressanta områdena. Ett dessa områdenmest är godsav

kommer in till riket postförsändelser.som som

16.2 Postens medverkan vid tullkontroll enligt tullagen

Postförsändelser tullklareras vid särskilda tullanstalter kallassom
posttullanstalter. Dessa finns i Stockholm, Göteborg, Malmö,

ÖstersundTrelleborg, Umeå, Haparanda, och Narvik för Kirunas
del. Posttullanstalterna samtidigtär utväxlingspostkontor för den
utrikes posttrañken. Vid dessa posttullanstalter, där såväl tull- som
posttjänstemän arbetar, sker Postens medverkan vid tullkontroll.

Enligt 73 § andra stycket tullagen Postverket skyldigtär med-att
verka i tullkontrollen befordras med Postverketpost.av varor som
får inte självständigt postförsändelseröppna för tullkontroll. Detta
medges endast tullmyndigheten. I praktiken innebär Postverkets
medverkan vanligen inte posttjänstemanän efter deattmer en
anvisningar tullen har meddelat överlämnar försändelserna till tullen
för kontroll. Det förkommer också postpersonal under tullperso-att
nals direkta överinseende försändelser.öppnar sådana

Enligt föreskrifter i tullförordningen 75 § jämförd 48 § förstamed
stycket tullagen har tjänsteman vid Postverket på motsvarandeen
sätt tulltjänsteman allmän befogenhet handattsom en taen om
oförtullad för tillfällig förvaring så det behövs försnartvara
tullkontrollen. I fall där posttjänsteman verkställt sådantetten
omhändertagande åligger det honom omgående sända tillatt varan
tullverket.
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enligt16.3 vid kontrollmedverkanPostens varu-

smugglingslagen

åligger1960418 straff för varusmuggling detEnligt 14 § lagen om
föranlederanbefalld tjänstgöringbl.a. posttjänstemän i den månatt,
Vidlagen. sådandet, övervaka brott inte begåsatt motnoggrant

tillsyn undersökning paketfår posttjänstemän föranstalta somom av
till riket.inlämnats för befordran till utrikes eller ankommerort
inte medNågon brevförsändelser föreligger dockrätt undersökaatt

stöd den bestämmelsen.av
Enligt 15 § posttjänstemänförsta stycket varusmugglingslagen har

§ förstainom för tillsynsskyldigheten enligt 14även rätt att, ramen
stycket varusmugglingslagen, kanbeslagta egendom antas varasom
förverkad enligt lagen.

1986 fram förslag tillårs varusmugglingsutredning har lagt ny
lagstiftning i 199184. Enligt betänkan-på området betänkandet SOU
det skall den inte innehålla motsvarighetlagen på området någonnya
till de angivna bestämmelserna i 14 15 §§ varusmugglingslagen.och
Varusmugglingsutredningens Varkenbetänkande har remissbehandlats.

framförtPostverket eller Generaltullstyrelsen i sina remissvarhar
invändningarnågra medverkan vid tullkon-postpersonalensmot att

trollen enligt varusmugglingslagen föreslagits upphöra.
Efter vad utredningen erfarit det inte klart någonär att ny

smugglingslagstiftning införas för närvarande. Dettakommer att
hänger EG. Ombl.a. med Sveriges eventuella inträde isamman
Sverige tullagstiftningkommer ingå i tullunion medatt en gemensam
förändras smugglingslagstiftningen.förutsättningarna för

16.4 Postspärr

Tips från allmänheten gjorda eller mindreeller beslag kan ge mer
starka indikationer på narkotika förekommer eller kommeratt t.ex. -

finnas i visst flöde försändelser. denPå grundatt ett storaavav-
mängd försändelser detposttullanstaltema ärsom passerar genom
förenat svårigheter vid kontroll hitta samtligamed dennaattstora
försändelser härrör från viss avsändare eller är adres-som en som
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tillserade viss Det däremot tämligenär enkelt fångamottagare. atten
försändelsesådan den kommer tillnär lokalamottagarensupp en

adresspostkontor. Kvarhållande enstaka försändelser postspärr harav
sedan länge tillämpats. Posten har bl.a. med hänsyn till be-
stämmelserna i 14 § varusmugglingslagen inte formella hinderansett
föreligga för postkontor underrätta tullmyndighetenett näratt post
från utlandet ankommer till tullen namngiven ochen av person
misstanke smuggling narkotika föreligger.om av

Posten och Generaltullstyrelsen har delade meningarnumera om
hur länge postförsändelse skall stå under tullkontroll. Postensen anses
uppfattning är tullkontrollen är avsedd ske vidatt gränser,att
flygplatser, hamnar Postförsändelser skall därför kontrolleras videtc.
de särskilda posttullanstalterna.

Generaltullstyrelsen däremot postförsändelser står underattmenar
tullkontroll tills Posten har lämnat försändelsen till adressaten ochut

därför Posten är skyldig lämna tullen biträde i tullproce-att attanser
duren även på de lokala adresspostkontoren.

I beslut i april 1991 avslog Postverket begäran från tulldirek-en
tionen i Stockholm beträffandepostspärr vissa försändelser frånom
utlandet till två namngivna I beslutet hänvisade tillPostenpersoner.

skrivelse 13 1991den till Generaltullstyrelsen vari Postenen mars
meddelat fortsättningsvis avsåg inteatt tullmyn-att accepteraman
dighets begäran kvarhållande Tulldirektionen har ipost.om av
september 1991 begärt Postverket omprövar beslutet. Posten haratt
överlämnat frågan till regeringen. Något regeringsbeslut föreligger
ännu inte.

TDL-utredningen har i sitt slutbetänkande SOU 199223 avstått
från föreslå någon särskild regel tullkontrollenatt när försom anger
postförsändelser upphör. Enligt TDL-utredningen det olämpligär en
lösning utsträcka de utredningen föreslagna kontrollbefogen-att av
heterna med brevöppning utanför utväxlingspostkontoren och tullen.
För förfarandet därefter får i stället reglerna beslag i rättegångs-om
balken fylla föreliggande kontrollbehov.anses
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tullskyldighet16.5 Postverkets

framgår1992 från Tullverket, såsomPostverket 1 januaridenövertog
för försändelser80 sådana§ tullagen, tullskyldigheten somav

tullklareringtillförmedlar, försändelsen inte anmälsPostverket om
frågadärvid kan komma i ärförsändelsernågon Deav annan. som

föranlederföretag. Dessa försändelserförsändelser från företag till -
förs privatpersoner inga svåratill skillnad från dem avsom -

värderingen alltid sker på grundvalvärderingsfrågor, eftersom av en
bifogad faktura.

för det skall kunnaförsändelser skall igenomAntalet gås attsom
därför bedömtstullplikt föreligger Det harbedömas är avsevärt.om

direktförtullningmedpraktisk nödvändighet systemetattsom en
Postverketförsorg tillämpas. Exempelvis måstePostverketsgenom

8 miljoner försändelser. Genomgångenbara brevsidan gå igenompå
70 000 inför detleder till dessa förtullas. Postverket haratt nyaca av

förtulldatorisering datasystemmed byggt egetsystemet ettupp
tullklarering. försändelser förtullas PostverketFör de tar ut ensom
avgift.

förhandlingar behövsPostverkets rutiner blir beroende deav som
frånLondonkonventionen årtulldeklarationer. Enligtupprättaatt

1929 tulldeklaration fästas försändelsenskall s.k. postal utanpåen
förekommer postalaeller inläggas i densamma. Det alltså att

bifogas tulldek-tulldeklarationer och andra handlingar skall ensom
i Enligt konven-laration, fakturor, finns tillslutna försändelser.t.ex.

förseddationen får Postverket alltid brev och paket äröppna som
medgi-med etikett motsvarande anteckning, dvs.s.k. grön eller ett

fall måstefrån försändelsen får I övrigavande avsändaren öppnas.att
öppningsmedgi-Postverket för fåkontakt med avsändarenta att ett

Om inte får medgivande eller begärd dokumenta-vande. Postverket
tilltion till alltså inteåterställs försändelsen avsändaren och lämnas

posttullen.
serviceåtgärd fâPostverket har efterlyst möjligheter såsomatt en

försändelser utvändigt dokumentationöppna saknar den somsom
dokumentationenbehövs för införselhandlingar, därupprättaatt men

ikan finnas inne i försändelsen. har behandlatstänkas Frågan en
19909l75 departementschefen anfördeproposition prop. där att
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serviceaspekten enligt hans mening inte utgjorde tillräckliga förskäl
införa särskild bestämmelse Postverket i dessarättatt atten som ger

fall försändelseröppna kan innehålla förtroliga meddelanden.som

Överväganden16.6 förslagoch

Med tillhänsyn Postverkets bolagisering finns det till börjanen
anledning bestämmelsen i 73över § andra stycket tullagenatt se om
skyldighet för Postverket imedverka tullkontrollen. Det skulle iatt

föroch sig tänkbart Tullverket allt förövertogattvara ansvar
kontrollen postförsändelserna. En sådan lösning skulleav vara mer
förenlig denmed oberoende ställning framtida statligtettsom
postbolag skall ha. Emellertid skulle sådan ordning negativaen
konsekvenser för genomströmningstiden vid posttullanstalterna.
Antalet postförsändelser posttullanstalterna mycketärsom passerar

finnsoch det risk för allvarliga förseningar, postpersonalstort, om
inte längre skulle medverka vid tullkontrollen. Utredningen föreslår
därför det statliga postbolaget bestämmelse i tullagenatt genom en
skall åläggas medverka vid posttullanstalterna.att

När det sedan gäller varusmugglingslagen har, tidigaresom
1986nämnts, års varusmugglingsutredning föreslagit lag påen ny

området inte innehåller några bestämmelser medverkansom om av
postpersonal. Detta talar postlagsutredningen lägger frammot att
något förslag till ändring i varusmugglingslagen. Eftersom någon ny
varusmugglingslag inte är under den framtidenvänta närmasteatt

utredningen dock 14 15 §§och i den gällandeattanser nu varu-
smugglingslagen bör ändras såpå sätt posttjänstemänsattnu
medverkan enligt paragraferna bort. Det torde tillräckligttas vara
med den förordade skyldigheten för postpersonal medverkaattnyss
vid tullkontroll enligt tullagen. Som tidigare nämnts har också
varusmugglingsutredningens förslag postpersonals medverkanattom
enligt varusmugglingslagen skall godtagitsupphöra Postverket ochav
Generaltullstyrelsen.

Det återstår behandla frågan Postverkets tullskyldighet.att om
Enligt vad utredningen erfarit det iär hög grad önskvärt detatt
nuvarande direktförtullningmed Postverkets försorgsystemet genom
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får fortsätta tillämpas efter bolagisering Posten.ävenatt aven
80Utredningen föreslår därför § ändras fårtullagen såatt att man en

sådan ordning. paragrafen lämpligen föreskrivas detI bör att
postbefordringsföretag regeringen förbestämmer tullskyldigtärsom
försändelser företaget förmedlar, försändelsen inte tillanmälssom om
tullklarering någonav annan.
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17 Uppgifter inom totalförsvaret

I direktiven påpekas totalförsvarets behov postbefordranatt av
regleras i skilda författningar. Postverket har vissa uppgifter av
myndighetskaraktär. Enligt direktiven talar mycket för framtidaatt ett
statligt postbolag och andra enskilda postoperatörer åläggs en
skyldighet medverka för tillgodose totalförsvaretsatt särskildaatt
behov inom postområdet.

17.1 1991 försvarspropositionårs

1991I års försvarsproposition prop.199192102 framhålls att
Postverket har funktionsansvaret för postbefordran och verketatt
dessutom har uppgifter inom funktionen betalningsväsende.

De mål regeringen fastställt för postbefordran enligtär propositio-
följande.nen

Samhällets behov postal kommunikation skall kunna tillgodosesav
även under kriser och i krig. Organisationen skall kunna anpassa
verksamheten till förändrade förutsättningar. Vissa totalförsvarsvik-
tiga försändelser och betalningar skall kunna särskild prioritet.ges
En särskild sorteringsorganisation för fáltpostadresserad skallpost
kunna skapas.

I propositionen vidaresägs totalförsvarets behov alla skallattav
nå alla säkerställa betalningsförmedlingen bl.a.samt att genom
Postgirot i utsträckning bygger Postverketsstor Iresurser.
Postverkets funktionsansvar ingår planera verksamheten vidtaochatt
sådana åtgärder samhällets oundgängliga behov postala tjänsteratt av
kan tillgodoses även under kriser krig.och i Detta innebär detatt
åligger Postverket i såväl fred krig för totalförsvaretatt som
säkerställa postal drift ioch nödvändig omfattning upprätthålla driften
vid sina anläggningar. Vidare skall Postverket arbeta för omställ-att
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krigstillstånd skallochfrån fredsförhållanden till beredskaps-ningen
möjligauppgifterna igenomföras störstakunna snabbt och att

omställningstiden.underutsträckning skall kunna lösas även
föranlettspostala verksamhetenDen planering den avsomav

i fredstidtillgänglig postbefordran utgörkundernas krav på säker och
föruthållighet behövsenligt propositionen grunden till den attsom

Flexibiliteten i den plane-i krig.kraven under kriser ochmotsvara
postbefordran, betal-pårade verksamheten god. Kravenär

Därför måste,penningförsörjning högt ställda.ningsförmedling och är
konsekventaberedskapsinsatser, fortsatta ochhittills gjordatrots

särskilttotalförsvaretvidtas för säkerställa de föråtgärder att
angelägna tjänsterna.

ekonomiskt förPostverketStaten bör beställare kompenserasom
verket ochuthållighet i postbefordran krävsden och säkerhet avsom

affärsmässigainte inom normala hänsyn.kansom anses rymmas
beredskapsåtgärder.Postverkets kostnader förDetta gäller bl.a.

Författningar inom försvarsområdet17.2 m.m.

författningarI det följande refereras de centralanågra somav mer
totalförsvaret.reglerar Postverkets uppgifter inom

samordningledning och17.2.1 Förordningen 1986294 om
inom totalförsvarets civila del

myndighetersförordningen finns föreskrifterna förI de centrala
uppgiftermedverkan i totalförsvaret. totalförsvar alla deMed avses

förnödvändiga för förbereda landet inför hot ochär attatt yttresom
helatill krigsförhållanden. krig omfattar försvaretställa landet Iom

samhällets verksamhet.
myndigheter regeringen medFörordningen gäller för under undan-

inom totalför-totalförsvarets chefsnämnd och myndigheternatag av
svaret.

Varje totalförsvaretsmyndighet skall i sin verksamhet beakta krav.
myndighetEn utgångspunkt för myndigheternas planering är att en

för viss verksamhet i fred skall behålla detta ansvarsom ansvarar en
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även under krigsförhållanden, verksamheten skall upprätthållas då.om
Myndigheten skall också för de beredskapsförberedelsersvara som
behövs.

Postverket skall enligt förordningen under beredskapstid och krig
för funktionen Postbefordran. Funktionsansvaret innebärsvara att

Postverket omfattas och medverkar i totalförsvarets planerings-av
cykler perspektivplaner 10-15 år och 3-5programplaner år.

åliggerDet Postverket samordna verksamheten inom funktionen.att
Postverket skall tilläven verksamheten inom funktionenattse
samordnas med verksamheten inom andra myndigheter inom
totalförsvarets civila del det militära försvaret.samt

fredstidI skall Postverket

samordna beredskapsförberedelser-
samordna planering och budgetering beredskapsforberedelserav-
samordna genomföraoch krigsplanläggning-

för personal utbildasattsvara-
för övningar genomförsattsvara-

regelbundet till regeringen redovisa beredskapsläget.-

Överstyrelsen för civil beredskap under fredstid för ledningsvarar
och samordning beredskapsförberedelserna vid övriga funktions-av
ansvariga myndigheter bl.a. Postverket.

17.2.2 Kungörelsen 195151 postbehandlingen underom
beredskapstillstånd och krig

Kungörelsen innehåller dels bestämmelser befrielse från ersätt-om
ningsskyldighet för förkomna försändelser, dels särskilda bestämmel-

vissa försändelser, Krigsärende och Militärexpress enligtser om
uppgift från Postverket har terminologin tilländrats Militär-numera
ärende och Militärärende Express, försändelser ärsamt som
adresserade till vissa militära enheter.

Postfunktionärer har enligt kungörelsen, föreliggerdet fara förom
postkontor skall falla i fiendens hand, skyldighet bortföraatt elleratt

innehållaförstöra postförsändelser kan krigsunderrättelser.antassom
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Slutligen finns i kungörelsen bestämmelser postkontorensom
avgiftsfrihet för vissa brevförsändelseröppethållande samtm.m. om

tillhörigfrån och till krigsmakten personal m.m.

17.2.3 Postverkets instruktion

42 198879 för erinrasI § förordningen med instruktion Postverket
totalförsvaret finns iföreskrifter verkets medverkan iattom om

1986294förordningen ledning och samordning inom totalför-om
civila del.svarets

I instruktionen i förord-vad denutöverattanges som anges senare
ningen skall Postverket överbefälhavaren i ärendensamråda med om

uppgifter krigPostverkets vid eller krigsfara eller i ärenden någonav
betydelse för rikets försvar.

17.2.4 Uppskovskungörelsen

Om det oundgängligen behövs för tillgodose personalbehovetatt av
inom andra delar totalförsvaret försvarsmakten, kan enligtänav

1973939uppskovskungörelsen värnpliktiga undantas från skyldig-
heten tjänstgöra vid försvarsmakten beredskapstillstånd ochunderatt
krig för i stället tjänstgöra i exempelvis BeslutPostverket.att om
undantag uppskov meddelas efterden berörda myndighetenav
medgivande truppregistreringsmyndigheten.av

17.2.5 Personalkontroll

1975608Enligt förordningen krav på svenskt medborgarskapom
för tillträde till vissa statliga tjänster jämförd personalkontroll-med

1969446kungörelsen får fall personal-Postverket i vissa företa
kontroll.

Frågan personalkontroll utreds f.n. inom regeringskansliet medom
SÄPO-kommitténsanledning förslag till lag personalkontrollav om

199051.SOU
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17.3 Postens organisation för totalförsvarsfrågor

För Postverkets medverkan i totalförsvaret särskildsvarar en
beredskapsenhet inom verket. Dess arbetsuppgifter avser

allmänna beredskapsärenden
fältpostärenden

3. ledning och skydd

17.3.1 Allmänna beredskapsärenden

I de allmänna beredskapsärendena ingår följande uppgifter knutna till
funktionsansvaret

Upprättande programplan och perspektivplanav
Beredskapslägesrapportering
Kostnadsrapportering
Personalrapportering
Funktionsmål
Utredningar inom totalförsvaret

Vidare ingår följande uppgifter knutna till beredskapsplanering

Anvisningar för och utveckling och uppföljning beredskapsav
planeringen inom Postverket

Intern och utbildninginformationextern
Uppskovsfrâgor
Personalkontroll

17.3.2 Fältpostärenden

Postverket även för fáltpostverksamheten,ansvarar vari ingår
upprätthållaatt postförsörjning mellan olika enheter inom total-

försvaret,
upprätthållaatt så normal postserviceen möjligt inomsom

försvarsmakten även betalningsförmedling,
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inkallade anhöriga möjligheter hålla kontaktenoch derasatt attge
med varandra,

filtpostorganisationen.bemannaatt

l7.3.3 Ledning och skydd

förankommer vidta erforderliga åtgärderDet på Postverket attatt
erforderligt skydd iden postala verksamheten fungerar och har en

krigssituation. framför allt driftvärnsverksamhe-Detta sker genom
civilförsvarverksskyddten, m.m.

penningmedels-17.3.4 Särskilt betalningsförmedling ochom
försörjning i kriser och krig

funktionsansvarig myndig-Postverket har uppdragetutöver att vara
funktionenhet inom funktionen Postbefordran också uppgifter inom

Betalningsväsende.
1992Riksrevisionsverket 15 tillRRV har i den oktoberen

regeringen betal-lämnad angående utvecklingrapport statensav
ningssystem frågan betalningar krigsförhållanden.berört underom

nuvarandeRRV i den samlade bedömningengör attrapporten
ändras.bestämmelser betalningar under krigsförhållanden behöverom

RRV föreslår, tid förflutit sedanbl.a. bakgrund den långamot av som
utveckling-det nuvarande regelsystemet infördes och den pågåendenu

betalningssystem, genomgripande översynstatens att aven av en
ibestämmelserna görs.

Överstyrelsen17.4 för civil beredskap

Överstyrel-Vid församråd utredningen har haft med företrädaresom
för civil framfört för totalförsvaretberedskap har dessa det ärattsen

ivikt postbefordran fungerar under kriser ochävenyttersta attav
Överstyrelsenkrig. Funktionsansvaret för enligt vidpostbefordran bör

bolagisering till myndighet.Postverket flyttas Det ären av en annan
vidare nödvändigt det denhos eller de operatörer, kanatt som
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komma i fråga för uppgiften ombesörja postbefordran vid kriseratt
ioch krig, finns tillräcklig sakkunskap för uppgiften.

överväganden17.5 och förslag

Som framgår den lämnade redogörelsen har Postverket sedanav nyss
länge haft för totalförsvarets behov postkom-ett ansvar av
munikationer. Vissa uppgifter har både administrerats och praktisktav
utförts Postverket. Samarbetet mellan totalförsvarsmyndigheternaav
och Postverket är väl inarbetat.

Postverkets förväntade bolagisering har emellertid skapat en ny
situation. Det nödvändigtär avgöra för tillgodo-att ansvaret attvar

totalförsvarets behov postbefordran liggabör efter bolagise-se av
ringen och hur behovet skall tillgodoses.

Som utredningen redovisat i det föregående har Postverket i dag en
fungerande organisation för administration, planering och praktiskt
utförande posttjänster för totalförsvaret. Det naturligtvisär svårtav

med någon bestämdhet uttala sig hur den postala marknadenatt om
kommer i framtiden.utvecklas Det emellertidär knappast troligtatt

fler rikstäckande det statligaoperatörer än postbolaget kommeratt att
etablera sig postområdet. Det därför sannoliktär postbolagetatt
inom överskådlig framtid blir totalförsvarets möjliga ienda eller vart
fall huvudsakliga leverantör postala tjänster.av

Postverkets uppgiftnuvarande ansvarig myndighet forsom
funktionen Postbefordran kan emellertid inte ligga kvar hos Post-
verket efter det verket ombildatshar till aktiebolag. Uppgiften böratt
i stället överföras till tillsynsmyndigheten. Detta föranleder ändringen
i förordningen 1986294 ledning och samordning inom totalför-om

civila del.svarets
Iden postlagen bör regeringen, eller regeringen bestämmernya om

det, tillsynsmyndigheten meddela de föreskrif-rätt närmareattges en
erfordras för tillgodose totalförsvarets behov posttjäns-ter attsom av

ter.
195151I kungörelsen postbehandlingen beredskapstill-underom

stånd och krig behandlas, naturliga skäl, endast Postverketsav
handhavande postförsändelser. Det förhållandet Postverketattav
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bolagiseras fler etablera sigoch aktörer kan kommaatt att
Ävenföranleder vissa ändringar i kungörelsen. denpostområdet

omständigheten benämningar olika postförsändel-kungörelsens påatt
inte längre kungörelsen behöverstämmer gör över.attser ses

Postverket i uppskovsmyndighet enligt uppskovskungörelsendagär
1973939. Enligt framfört till utredningenvad Postverket har är det

vikt får ibehålla de uppskovsrutiner dagstor attav man som
tillämpas. När Postverket ombildas till aktiebolag skulle, normalaom
rutiner för krigsviktiga företag tillämpades, blilänsarbetsnämnderna
uppskovsmyndigheter. Detta, medföraPostverket, skulle kunnamenar

förfarandet blev ipersonalkrävande dag och dessutomänatt mer
omständligare.

Enligt vad utredningen har förordat tillsynsmyndighetenbörnyss
funktionsansvaretöverta för totalförsvarets postbefordran.behov av

Myndigheten torde därmed bli det har den bästa över-organ som
blicken föröver personalbehovet alla kanpostoperatörer varasom
aktuella tillgodoseför totalförsvarets postkommunika-behovatt av
tioner. Utredningen föreslår därför iden beslutsrättatt upp-
skovsfrågor i dag tillkommer till tillsyns-Postverket övergårsom
myndigheten. Det självklartär beslutsrätten i möjligaste månatt

iutövas samförstånd med de aktuella postoperatörerna.
Postverket får, enligt förordningen 1975608 krav på svensktom

medborgarskap för tillträde till vissa statliga tjänster jämförd med
personalkontrollkungörelsen 1969446, i vissa fall företa
personalkontroll. Det efterkan bolagisering finnasPostverketen av
behov kontrollera vissa bolagets anställda eftersom dessa kanattav av
få del sekretessbelagda uppgifter totalförsvaret.rörande Personal-av
kontroll får enligt 3 § kungörelsen företas inte vissaendast av
myndigheter företag.även antal Det föreslås därför detutan ett attav
statliga postbolaget medges sådan kontrollrätt. mån detI denen
etableras andra postoperatörer kan i deras verksamheteräven
uppkomma motsvarande behov. Detta bör det uppgift förvara en
tillsynsmyndigheten bevaka.att
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18 Uppgiften företräda Sverige iatt det inter-

nationella samarbetet på postområdet

18.1 Allmänt internationella åtagandenom m.m.

De grundläggande bestämmelserna traktaträtten finns i 10 kap.om
regeringsformen RF. Huvudregeln är överenskommelseatt meden

eller mellanfolkligstat organisationannan ingås regeringen l §.av
I vissa fall måste emellertid riksdagen godkänna för Sverigeen
bindande överenskommelse 2 §. Ett sådant godkännande måste ske
dels överenskommelsen förutsätterom lag ändras elleratt upphävsen
eller lag stiftas, delsatt den i övrigt gälleren ny ämne i vilkenom ett
riksdagen skall besluta 2 § första stycket. Detsamma gäller om
överenskommelsen är större vikt 2 § tredje stycket. Dessaav
bestämmelser hindrar inte regeringen från ingå preliminäraatt
överenskommelser, blir bindande först sedan riksdagensom godkänt
ratificerat överenskommelsen.

Regeringen får uppdra förvaltningsmyndighet ingå inter-en att
nationella överenskommelser i frågor inte kräver riksdagens ellersom
utrikesnämndens medverkan 3 §. Förvaltningsmyndigheten kan i
sådant fall sluta överenskommelser med främmande regeringstatsen
eller med någon ministerier ellerstatens myndigheter.av

Regeringen har utnyttjat delegationsmöjligheten enligt 10 kap 3 §
RF inom postområdet på så sätt Postverket har fått iatt uppdrag att
ingå internationella överenskommelser. Postverket har därvid inte fått
något generellt bemyndigande erhållit fullmakt förutan varje enskilt
avtalstillfälle.

För internationelltatt åtagandeett skall gälla i riket måste åtagan-
det införlivas med svensk rätt. Härvid kan två olika metoder
användas. Antingen kan överenskommelsens bestämmelser införlivas

s.k. transformation, dvs.genom särskilda lagreglergenom som
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överenskommelsen, införlivandeteller kan skemotsvarar genom
inkorporering, vilket innebär överenskommelsen direktgörsatt
gällande svensk lag.som

Vad gäller skiljerpostverksamhet mellan operatörsfunktionerman
och regulatörsfunktioner. Med företagoperatörer sådana elleravses
myndigheter ombesörjer praktiskaden postverksamheten medansom
regulatörer är de myndigheter bl.a. uppställer förreglersom
postverksamheten. Att företräda bindaoch Sverige i detstatsom
internationella postsamarbetet itorde allmänhet regulatörs-ses som en
funktion. vissaI fall emellertid de överenskommelser ingåsavser som
helt eller delvis operatörsuppgifter.

Överväganden18.2 förslagoch

För internationellt åtagande skall i riketgälla måste,att ett som
tidigare åtagandet införlivas med svensk Regeringen eller,rätt.sagts,
efter regeringens bestämmande, tillsynsmyndigheten bör rättges en

meddela de föreskrifter behövs i detta avseende. En be-att som
stämmelse med sådan innebörd bör in i postlagen.tas

När det gäller de uppgifter i internationelladet samarbetet harsom
karaktären myndighetsutövning det naturligt tillsynsmyn-är attav
digheten vid bolagisering Postverket träder i ställe.Postverketsen av
Detta innebär huvudansvaret för ingångnade överenskommelsernaatt
inom för UPU flyttas till tillsynsmyndigheten, frågadetnär ärramen

överenskommelser innehållmed huvudsakligen regula-om som avser
törsuppgifter. Hit hör bl.a. överenskommelser de grund-som avser
läggande principerna för den internationella posttrafiken.

Enligt UPUs regler Sverigeär emellertid efter bolagi-även en
sering Postverket förpliktat ha nationell för detpostoperatörattav en
internationella postsamarbetet. F.n. det blivandeär statliga post-
bolaget det enda möjliga valet. Det bör alltså ankomma på postbolaget

företräda Sverige i frågor affärsmässigatt och operativsom avser
verksamhet på postområdet, och för avräkning ocht.ex. taxor system
tekniska standarder.

Föreskrifter erkännande företag skallom representeraav som
Sverige i det internationellapostoperatör postsamarbetet eftersom
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Postverkets bolagisering efterbör beslutas regeringen eller,av
regeringens tillsynsmyndigheten.bestämmande, En bestämmelseav

in idetta bör postlagen.tasom
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19 Närmare tillsynsverksamhetenom

19.1 Bakgrund

Såsom redogjortsnärmare för i avsnitt 10 har utredningen inte funnit
tillräckliga skäl föreslå sig krav på tillstånd elleratt ett ettvare

med anmälningsskyldighet för villden bedrivasystem postverk-som
samhet. Det dock viktigtär i synnerhet brevbefordran bedrivsatt
under förhållanden uppfyller rimliga krav tillförlitlighet,påsom
samtidigt skyddet för den personliga integriteten upprätthålls.som
Postverksamhet brevbefordran bör därför stå undersom avser
myndighets tillsyn.

överväganden19.2 förslagoch

19.2. 1 Tillsynen

Sedan 1den juli 1992 finns särskild myndighet, Telestyrelsen,en
har hand tillstånd och tillsyn på telekommunikations-som om m.m.

området. Eftersom tillsynen på postområdet torde kräva förhållandevis
begränsade attitillskapafår det onödigt särskildresurser, anses en
tillsynsmyndighet för detta område. Med hänsyn härtill och då
posttillsynen vissahar beröringspunkter med den verksamhet som
skall utövas Telestyrelsen, föreslår utredningen styrelsen blirattav
tillsynsmyndighet även på postområdet. Utredningen har i frågadenna
samrått med styrelsen.

Det bör åligga tillsynsmyndigheten med följauppmärksamhetatt
utvecklingen på hela postområdet. Den egentliga tillsynen dock,bör
i enlighet med vad utredningen tidigare har förordat se 10,avsnitt

begränsad till sådan postverksamhet brevbefordran.vara som avser
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Tillsynsmyndigheten bör här i första hand kontrollera att post-
operatörerna uppfyller postlagens krav på brevbefordranatt skall
bedrivas under förhållanden tillgodoser rimliga kravsom på tillförlit-
lighet och så skyddet föratt avsändares och personligamottagares
integritet upprätthålls. Att tillsynsmyndigheten bör ha särskiltett

för behandlingenansvar obeställbara brevförsändelserav har
utredningen föreslagit i avsnitt 12.2.

Utredningen har i det föregående också varit inne vissapå
praktiska frågor tillsynsmyndigheten harsom anledning att upp-
märksamma. Hit hör bl.a. frågor och frankeringsbe-postnummerom
teckningar se vidare avsnitten 13.1 och 13.2.

Det viktigtär inte bara brevbefordranatt sker på tillförlitligt sättett
ocksåutan verksamhetenatt är effektiv och billig. För så skallatt

bli fallet är det angeläget konkurrensenatt är så fri möjligt.som
Tillsynsmyndigheten bör beakta också detta önskemål och ingripa om
det visar sig några konkurrensbegränsandeatt åtgärder vidtas på
marknaden.

Som led i sitt arbeteett bör tillsynsmyndigheten kunna göra inspek-
tioner hos brevbefordringsföretagen, såväl på initiativ eftereget som
anmälan utifrån.

Tillsynsmyndigheten bör de formella befogenheter behövssom
för tillsynenatt skall kunna bedrivas effektivt. Brevbefordringsföre-

börtagen skyldiga låta tillsynsmyndighetenvara att få tillträde till de
områden, lokaler ioch andra därutrymmen verksamheten bedrivs. De
bör också bistå med de upplysningar och tillhandahålla de handlingar

behövs för itillsynen.som

19.2.2 Sanktionssystem

För tillsynen skallatt bli verkningsfull måste tillsynsmyndigheten ha
möjlighet Åtgärderingripa med vissaatt sanktioner. kan framför allt
behöva vidtas brevbefordran bedrivsom på sätt åsidosätterett som
integritetsskyddsintressena. Tillsynsmyndigheten bör i så fall kunna
ingripa med förelägganden vidta rättelse. Föreläggandenaatt bör
kunna förenas med vite.

Utredningen har övervägt utöver förelägganden,att, införa en
möjlighet för tillsynsmyndigheten förbjudaatt brevdistributören som
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verksamhet.fortsätta sinåsidosätter sina åligganden medattgrovt
inommotsvarighet till möjlighetenMan skulle fåpå det sättet att,en

givet tillstånd.för tillståndssystem, återkallaett ettramen
Ett förbud viss verksamhet emellertid såbedriva äratt passenen

införas starkaingripande sanktionen inte bör mycketåtgärd utanatt
itidsbegränsat. Det börskäl. Detta gäller förbudetäven görsom

1986436näringsförbud enligt lagensammanhanget beaktas att om
näringsförbud institutetkan beslutas domstol och ävenendast attav
i övrigt rättssäkerhetsgarantier.kringgärdat olikaär med

förbudsmöjlighet påDet kan också ifrågasättas behovetom av en
postområdet förbud skulle bli aktuelltså Redan innanär stort. ett

fåtttorde misskötsam i allmänhet ha så mycketpostoperatören
oförmånlig från tillsynsmyn-publicitet följd åtgärderbl.a. till av-

Operatörendighetens sida får få kunder. kanhan svårt någraatt att-
därmed inte åstadkomma så skada.stor

Med hänsyn till anförda förordar utredningen någon förbuds-det att
möjlighet inte införs.
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20 Kostnads- och finansieringsfrågor

I direktiven utredningensägs skall överväga betalningssystematt ett
för finansiering kostnader för myndighetutöva påstatens attav
postområdet. Utredningen skall också hurpröva sådantett system
kan bidra till finansieringen kostnaderna för olika samhällsupp-av
drag. I detta sammanhang, det vidare,sägs bör utredningen även
överväga vilketpå sätt och i vilken utsträckning tillstånds- ochett
fmansieringssystem kan kombineras med statlig upphandling av
samhällsuppdrag och från allmän synpunkt önskvärd olönsammen
postservice.

20.1 Finansiering tillsynsmyndighetens verksamhetav

Utredningen har i tidigare avsnitt avvisat tanken införapåett att ett
tillståndssystem på postområdet. Däremot bör all postverksamhet som

befordran brev ställas under tillsyn. Tillsynsverksamhetenavser av
bör, enligt vad utredningen tidigare föreslagit, utövas denav
nyinrättade Telestyrelsen. Vid sidan tillsynsverksamheten börav
Telestyrelsen åläggas vissaäven andra myndighetsuppgifter på
postomrâdet.

Vad har innebär Telestyrelsen får tillföras vissasagts attsom nu
Det ökade resursbehovet får dock förutsättasnya resurser. vara

mycket begränsat.
Det är naturligt tillsynsverksamhetden kommer åliggaatt attsom

tillsynsmyndigheten enligt postlagen finansierasskall avgifts-genom
från dem berörs verksamheten och för vilkauttag den fårsom av

till Det de företagär sysslarnytta. med brev-anses vara som
befordran kommer i fråga för sådan avgiftsskyldighet.som en

Utredningen tidigarehar föreslagit hanteringen obeställbaraatt av
brevförsändelser skall skötas tillsynsmyndigheten. finnsDet ingetav
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hinder för myndigheten praktiskt låta verksamheten ligga kvaratt rent
i Kiruna, för fördär Postverket närvarande har sin enhet hantering av

försändelser.obeställbara
Enligt utredningens mening bör de i vilkas verksam-postoperatörer

het brevförsändelser förobeställbara uppkommer tillsynsmyn-svara
dighetens för hanteringen försändelser.kostnader sådana Företa-av

bör således betala avgift storlek i proportion till detsättsgen en vars
försändelserantal det frågaärsom om.

I dag tillfaller eventuella värden i slutligt postförsän-obeställbara
delser Postverket. Utredningen föreslår eventuellastaten attgenom

i fortsättningenvärden skall tillfalla och disponeras tillsyns-staten av
myndigheten.

Lagtekniskt efterbör, modell vad telelagsutredningen föreslagitav
i fråga teleområdet, avgiftsfrågan lösas så det i postlagenattom

möjlighet föröppnas regeringen eller, efter regeringens bemyn-en
digande, tillsynsmyndigheten införa avgiftssystem. Avgifternaatt ett
bör påföras tillsynsmyndigheten.av

20.2 Finansiering särskilda samhällsåtagandenav

20.2.l Finansiering rikstäckande postbefordranav

Postverkets regionala uppdrag innebär verket skall tillhandahållaatt
rikstäckande brevbefordran till enhetligt och rimligt pris. Privatper-

skall möjligheterha skicka paket tilläven enhetligt pris.attsoner
Systemet med enhetsporto innebär postbefordringen i deatt mer
tätbefolkade bidrardelarna landet till täcka kostnaderna förattav
postbefordringen i glesbebyggda områden. Postverket erhåller inte
någon särskild ersättning för kostnaderna för den olönsamma
glesbygdsservicen.

Utredningen ihar tidigare avsnitt redogjort för hur denett
regionala servicen säkerställasbör i framtiden. Utredningens förslag
innebär det i postlagen skall slås fast det skall finnas riks-att att en
täckande postservice i landet. Staten skall såsom uppdra detägare
statliga tillhandahållapostbolaget denna service. Detta kan ske iatt
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bolagsordningen frågan kan också regleras inärmare avtalettmen
mellan postbolaget och staten.

Frågan då det statligaär postbolaget bör stå förensamtom
kostnaderna för den rikstäckande postservicen eller införasdet börom

ordning fördelningmed kostnaderna på samtliga postoperatörer.en av
Konsultföretaget McKinsey Company 1991Inc. beräknade år att

Posten under då rådande förutsättningar inte behövde få ersättning för
de regionala åtagandena, eftersom lönsamheten i Postens brevdistribu-
tion totalt tillräckligt hög för täcka kostnaderna för gles-sett attvar
bygdsdistributionen. Frågan har 1993berörts i års budget-senast
proposition avsnitten 2.11 9.2.se och I propositionen bl.a.sägs att
Postverket har förklarat det möjligt vissaär under angivnaatt att
förutsättningar rikstäckandeklara postservice statliga bidrag.utan

Utredningen frånutgår de förutsättningar Postverket haratt som
för sitt ställningstagande kommer uppfyllda vidangett att vara

tidpunkten för bolagisering.verkets Det skulle intedärmed behöva
införas förnågot finansiering den rikstäckandesystem postser-av
vicen. Frågan bör dock efter vissomprövas tid eftersom förutsätt-
ningarna för brevverksamhetens lönsamhet kan förändras.

20.2.2 Finansiering de sociala uppdragenav

Postverket tidigarehar nämnts antal uppdrag socialettsom av
karaktär prop.1991921OO s.l57.Bil.7 Dit räknas stödet för olika

tidningsdistribution priset för tidningsutdelningen kommertyper av
dock på sikt höjas till marknadsmässig nivå till följd denatt atten av
postala tidningskungörelsen avskaffats, distributionen blindskrifts-av
försändelser, beredskapsåtaganden, utdelningsservice till äldre och
handikappade, föreningsbrev vissaoch omlokaliseringar vidarese
avsnitt 9. Postverkets kostnader for dessa uppgifter beräknas f.n. till

400 miljoner kr årligen.ca
1993I års budgetproposition 199293100prop. bil.7 s.150

framhåller departementschefen det angeläget ersättning föräratt att
de sociala uppdragen till Postverket.snarast ges

Utredningen förutsätter det statligaäven postbolaget kommeratt att
kompenseras ekonomiskt för socialade uppdrag bolaget.som ges
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Överklagande21

direktivenI för utredningen det bör hursägs uppmärksammasatt
beslut tillstånd bedriva postverksamhet och beslutattom om
återkallelse tillstånd skall överklagas. skallkunna För Sverigeattav
kunna fullgöra åligganden europeiskasina enligt den konventionen
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna ifrågasättaskan det enligt direktiven inte sådana beslutom
bör kunna överklagas till domstol.

Utredningen i tidigare avsnitt införahar avvisat tanken på ettett att
tillståndssystem förslagpå postområdet. Med utredningens kommer
det alltså inte finnas beslut bedrivanågra tillståndatt att post-om
verksamhet eller beslut återkallelse tillstånd. Den föreslagnaom av
tillsynsmyndigheten kommer emellertid kunna fatta vissa andraatt
beslut bör överklagbara. Hit hör beslut påförandesom vara om av
avgifter inomoch förelägganden för tillsynen.ramen

Med beaktande innehållet i Europakonventionen och den utveck-av
ling sker i Sverige utredningen samtliga beslut kanattsom anser som
ifrågakomma enligt föreslagnaden postlagen är den attartenav
överklagande bör kunna ske till allmän förvaltningsdomstol.

Frågan då överklagande ellerär skall ske till kammarrättenom
länsrätten. Enligt den gällande instansordningen beslutöverklagasnu

förvaltningsmyndighet till kammarrätten. Domstolsutredningen harav
emellertid i sitt SOU 1991106 2000-betänkande Domstolarna inför
talet föreslagit tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i denatt
första domstolsinstansen och skall befrias frånöverrätternaatt
uppgiften första domstol förvaltningsmyn-överpröva beslutatt som av
dighetema. Betänkandet har remissbehandlats.

förutsättningUnder domstolsutredningens förslag föreslåratt antas
utredningen länsrätten blir första domstolsinstans på postområdet.att
Om tillsynsuppgiftema, utredningen tidigare förorda,har läggssom
på Telestyrelsen blir länsrätten i Stockholms första instars.län
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22 Följdändringar i lagstiftningannan

Den situationen på postområdet föranleder ändringar i radnya en
olika befintliga lagar. i

flesta lagändringarnaDe har berörts i det föregående. Det bl.a.är
fråga ändringar i sekretesslagen i tullagstiftningen.val- ochsamtom
Ändringar behöver också i tryckfrihetsförordningen,göras luftfarts-

1957297,lagen 1960418lagen straff för varusmuggling,om
1970428,delgivningslagen 1973289, 1974203datalagen lagen

kriminalvård 1974610i lagen inrikesanstalt, vägtransport,om om
lagen 197588 med bemyndigande meddela föreskrifteratt om
trafik, kommunikationer, 1976371och lagentransporter om
behandlingen häktade och anhållna m.tl. 1977477körkortslagenav ,

järnvägstrañklagen 1985192.och
Utredningen återkommer till lagändringarna i specialmotiveringen.
Vissa lagändringar berör postområdet har föreslagits andrasom av

utredningar. Förslagen gäller bl.a. brottsbalken och rättegångsbalken
se 11.4avsnitten 11.6.och

I samband med brevmonopolet avskaffades förutskickadesatt
prop. 199293l32 1968430ändring lagen mervärde-en av om
skatt så Postverkets brev- tidningsbefordranoch skulle mervärdes-att
skattebeläggas. Utredningen anledningsaknar in dennagå påatt
lagändring. Utredningen inte heller andra ändringar på skatte-tar upp
området föranleds Postverkets bolagisering.som av
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Specialmotivering23

23.1 tillFörslaget postlag

finnas rikstäckande postservice innebär brev ochl § I landet skall det atten som
finnas möjlighet förpaket kan nå alla adressort. skall alla brevDet attoavsett

möjlighetbefordrade till enhetligt rimligt pris. Privatpersoner skall också haoch
få paket befordrade till enhetligt pris.att

paragrafen vilken postservice skallI grundläggandeanges som
finnasfinnas i Ansvaret för service kommerlandet. denna attatt

finnsligger Det åligger sålunda tillhos det ettstaten. staten att attse
eller flera företag tillsammans åstadkommer rikstäckandesom en
postservice.

åtminstoneI praktiken torde den grundläggande postservicen -
under framtiden statligaden komma handhas detnärmaste att av-
postbolaget. Genom olika sitt ägarinflytande i bolagetpå sätt utövaatt
kan till för uppfylls.de uppställda målen postservicenstaten attse

Den grundläggande postservice det talas i paragrafensom om
väsentligaste ställtde de mål statsmakterna harmotsvarar av som upp

för vidare 9.1.. ParagrafenPostverket se redogörelsen i avsnitt
emellertidhandlar bara sådan service befordran brevom som avser av

betalningsservice,och paket. Kassa- och hör till de verksamhetersom
försköts Postverket, har lämnats utanför. Angående skälensom av

9.2.till avsnittdetta hänvisas
paragrafen fastslås principenI enhetsporto inom landetom

beträffande dels brev, dels paket från privatpersoner. frågaI brevom
befordringsprisetsägs dessutom skall rimligt.att vara

Bestämmelsen enhetligt innebär inte företagallaporto attom som
sysslar befordranmed postverksamhet måste tillämpa pris församma

försändelser.slag Det bara inom för denärav samma av ramen
postservicengrundläggande finnasdet skall möjlighet fåattsom en

olika brev och paket befordrade helst inom landettyper vartav som
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till pris. företagDe konkurrerar enbart vissapå sektorersamma som
inom postområdet får fritt bestämma sina priser.

Systemet med enhetsporto gäller bara styckevis befordran brevav
Äroch paket befordran enstaka försändelser. frågadetav om

befordran större mängder lämnas in från exempelvispostav ettsom
företag vid och tillfälle, prissättningenär fri.ett I enlighetsamma
med vad gäller beträffande Postverket fär varje postföretag isom nu

sådan situation rabatt på sina normala priser.en ge
Vad i lagen med brev och paket framgår 3som avses av
Självfallet har möjlighet träffa avtal med exempelvisstaten detatt

statliga postbolaget service än i förevarandeom annan som anges
paragraf. Det torde bl.a. finnas anledning ingå avtal vissaatt om
tjänster social motsvarande dem f.n. utförs Postver-natur,av som av
ket se vidare avsnitt 9.

2 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer tillsynsmyn-som
digheten skall fortlöpande följa utvecklingen på postområdet och bevaka att
postservicen samhällets behov.motsvarar

I paragrafen nämns den myndighet skall tillsynutöva påsom
postområdet. Utredningen har i avsnitt 19.2 föreslagit tillsynenatt
skall anförtros den nyligen inrättade Telestyrelsen.

Regeringen respektive tillsynsmyndigheten iskall första hand
kontrollera de grundläggande kraven i l § uppfyllda.är Inte minstatt
den snabba utvecklingen på kommunikationsområdet emellertidkan
medföra även andra krav behöver ställas Regeringenatt upp.
respektive tillsynsmyndigheten kan initiativ till avtal träffasta att nya
med postoperatörer eller lagstiftningen ändras.att

3 § Med postverksamhet i lagen regelbundenbefordran avgift brevavses mot av
och paket med högsta vikt 20 kg.en av

Brev och paket hanterasi postverksamhet postförsändelser.utgörsom
Med brev adresseradetillslutna postförsändelser med högsta viktavses en av

2 kg. Vykort, brevkort och liknande försändelser jämställs med vidbrev
tillämpningen lagen.av

Med paket adresseradepostförsändelser med vikt 2änavses en av mer men
högst 20 kg.
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Detmed postverksamhet.iI första stycket vad lagen avsesanges som
avgift ochbefordran brevfråganskall regelbunden mot avvara om

fåvalts för20 harkg. Viktgränsenpaket väger högst att ensom
utförs godstrans-normaltavgränsning verksamhetsådanmot avsom

och speditionsföretagport- m.m.
sortering,uppsamling,I postbefordran ingår traditionellt transport

handi förstasortering utdelning postförsändelser. Det ärny och av
utdelningen denna utformad avgördistributionen och hur är som- -

inte ovanligtdetdet fråga postbefordran. Numera ärår attom om
inlevereringexempelvis sortering ochföretag sköterstörre av

någravilket innebärpostförsändelser terminaler,till Postverkets att
i i postbefordringen hoppas över.led Postens arbete den traditionella

finns detLikasåDetta hindrar inte fråga postbefordran,det äratt om
överförsmeddelandei dag hybridtjänster, innebär t.ex. att ettsom

meddelan-därelektroniskt till postterminal utdelningsorten,näraen
delas tilldet skrivs för sedan fysisktoch kuverteras mot-utut att

Även sedan meddelandethär fråga postbefordran,är dettagaren. om
väl har kuverterats.

verksamhet därPostverksamhet enligt första endast sådanär stycket
befordringen Härmedsker med viss regelbundenhet. attmenasen

följerbefordringen i något avseende tidtabellsbunden ellerär ett
fastlagt utdelningsschema. Utdelning efter fastlagdadetta mönster
skall i princip det råkarske oberoende hur många försändelserav

förmedlingfinnas vid varje särskilt tillfälle. frågaNormalt detär om
volymer.storaav

skiljaKravet på regelbundenhet i distributionen är attavsett
verksamhetpostverksamhet från beställningsdistribution, dvs. sådan

sköts kurirföretag. slagetbud-, och Inom det avsom av express-
verksamhet försändelserdet ofta fråga förmedling enstakaär om av
vid tider Befordringsprisernabestäms från fall till fall. ärsom
normalt vad fallet vid postbefordran.avsevärt högre än ärsom

Det i förstaär hand det företag avsändaren brev ellerettavsom
träffar Ompaket avtal driva postverksamhet.med skall ensom anses

delväljer anlita för ombesörjapostoperatör entreprenöratt atten en
eller delar befordringen skyldig följablir även entreprenören attav
lagens brevbefordringsverksamhetregler hur skall bedrivas.t.ex.om
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Brev och paket hanteras i postverksamhet dvs. befordras motsom -
avgift i regelbunden befordringsverksamhet betecknas enligt g;idrg-
stycket postförsändelser.

I tredje stycket finns definition vilka postförsändelser ären av som
brev. Liksom när det gäller paket skall det till börjanatt anse som en

fråga adresserad försändelse. Att detta rekvisit förts invara om en
hänger med de skäl helt allmänt motiverar regleringsamman som en

postverksamhet, nämligen intresset skydda avsändares ochattav av
personliga integritet och tillförlitligamottagares att garantera

befordringsmöjligheter. Dessa intressen sig i principgör bara gällande
det fråganär är försändelser avsedda förär speciellom som en

mottagare.
I enlighet med det anförda faller alla oadresserade försändelser -

det kan fråga reklam, samhällsinformation och annatvara om -
utanför begreppen brev och Befordranpaket. oadresserade försän-av
delser därmed inteutgör postverksamhet.

För postförsändelse skall brev iatt postlagensetten anses som
mening gäller också försändelsen skall tillsluten. Härmedatt vara

inte bara fall då försändelsen har lagts i kuvert äravses ett som
igenklistrat också fall då försändelsen finns i kuvert,öppetutan ett
plastomslag, banderoll liknande.och

Vissa försändelser,öppna nämligen vykort, brevkort 0.d., kan
emellertid liksom brev innehålla förtroliga eller personliga
meddelanden och är därmed förtjänta skydd motsvarande detettav

bör förgälla tillslutna försändelser. Med hänsyn härtill har isom
tredje stycket tagits in bestämmelse vykort, brevkort ochatten om
liknande försändelser jämställs med brev vid tillämpning lagen.av

Öppna försändelser i övrigt räknas inte brev. Om exempelvissom
tidningar, tidskrifter eller befordrasreklam formnågon kuvertutan av
eller omslag försändelsernautgör inte brev i lagens mening.annat
Ett företag uteslutande sysslar med distribution adresseradsom av

okuverterad reklam skall därmed inte bedriva postverk-men anses
samhet.

Utmärkande för brev vidareär de får ha vikt högst 2 kg..att en av
Viktgränsen ansluter till vad idag gäller inom den internationel-som

postverksamheten. Den innebär emellertid avvikelse frånen
Postverkets nuvarande regler, enligt vilka normalt försändelserendast
med vikt högst 1 kg är brev.atten av anse som
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sådana adresserade postför-Enligt flärde stycket med paketavses
20vikt 2 kg.sändelser har högstänen mer mensom av

förhållan-befordran skall bedrivas under4 § Postverksamhet brevsom avser av
så skyddet förden tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och attsom

integritet upprätthålls.avsändaresoch personligamottagares

I paragrafen har tagits in bestämmelse sådan postverksam-huren om
tillsynsmyn-het brevbefordran skall bedrivas. Det åliggersom avser

digheten tillsyn brevbefordran bedrivs under sådanautöva överatt att
förhållanden 13i paragrafen jfr §.som anges

5 § Ett brev obeställbart,är om
intedet kan delas till adressaten,ut

2. det ofrankerat eller otillräckligt frankerat och adressateninte löserär
det, ellerut

det har återsänts postförvaltning postbefordringsföretagutländsk till detav en
befordrade brevet från landet.som

Paragrafen 1990291i l § i lagen obeställ-motsvarar stort sett om
bara postförsändelser, utredningen föreslår skall upphävas.som

I till angivna postför-den lagen, omfattar alla slagsmotsats som
sändelser, gäller postlagens försändelser iregler obeställbaraom
princip bara brev. Angående för hänvisas till avsnittskälen detta
12.2.

Vad framgår 3§ postlagsförslaget.med brev isom avses av
Utanför begreppet faller inte bara paket, dvs. postförsändelser med

vikt 2 20mellan och kg, postförsändelser harocksåutanen som en
lägre vikt tidskrifterinte tillslutna, tidningar, ochär t.ex.men som
reklammaterial befordras inlagda i kuvert e.d.utan attsom vara

3Enligt § tredje jämställsstycket emellertid vykort, brevkort och
liknande försändelser vidmed brev tillämpning lagen. De omfattasav
därmed den behandlade paragrafen.av nu

Punkten 1 i förevarande exempelvis fallparagraf omfattar då
adressaten otydligt angiven inte Omär eller då adressen stämmer.
adressen felaktig torde i fall eftersändasär dock brevet många kunna
till adress. Brevet då inte obeställbart.rätt är Påatt anse som
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motsvarande tordesätt brev med ofullständig adress ofta kunna delas
till avseddut mottagare.
Förutsättningarna för brev skall falla 2under punkten delsäratt ett
det ofrankerat eller otillräckligtär frankerat, dels adressatenatt att

inte löser Somdet. har framhållits i avsnitt 12.2 står det varjeut
frittpostoperatör bestämma brev skall delas lösenfrittatt att ut trots

de ofrankeradeär otillräckligteller frankerade. I den mån dettaatt
sker 2är punkt inte tillämplig.

6§ Ett obeställbart brev skall möjligt återställas till avsändaren. Kanom
återställande inte ske, skall brevet tillsändas tillsynsmyndigheten. gällerDetta
dock inte beträffande vykort, brevkort och liknande försändelser.

Ett brev någon anledning i 5 § inte kan befordrasangettssom av som
till skall i första hand till avsändaren,mottagaren returneras om en
sådan finns angiven på kuvertet. Det åligger postbefordringsföretaget

ombesörja returnering äger Omatt obeställbart brev inteatt ettrum.
kan återställas till avsändaren, skall det sändas till tillsynsmyndigheten
för vidare behandling enligt 7 lO §§.-

Kravet på brev möjligt skall tillåterställas avsändaren gälleratt om
även sådana försändelser 3enligt § tredje jämställasstycket skallsom
med brev, dvs. vykort, brevkort o.d. Sådana försändelser behöver
dock inte tillsändas tillsynsmyndigheten. Postoperatören får fritt
bestämma hur försändelserna skall behandlas.

Öppnande7 § obeställbartEtt brev får öppnasendast tillsynsmyndigheten. fårav
ske, kuvertet eller motsvarande saknar sådanauppgifter avsändarenom attom
brevet kan återställas till denne.

Paragrafen får öppna obeställbart brev och närettanger vem som
öppnande får ske. Villkoren för öppnande överensstämmer med vad

föreskrivs i 3 § 1990i års lag.som
Det tillsynsmyndighetenär har för öppnandeansvaretsom av

obeställbara brev. Som har anmärkts i avsnitt 12.2 kan det vara
lämpligt öppnandet faktiskt sköts den enhet inomatt Post-rent av
verket f.n. hanterar obeställbara försändelser. Enheten får dåsom
underställas tillsynsmyndigheten.
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8 § får förEtt brev inte undersökas behövs det skallöppnat närmare än attsom
kunna återställas beträffande itill avsändareneller, brev 5 § delassom avses

till adressaten.ut

Undersökningen skall till vadbrev begränsasöppnatettav som
förbehövs brevet skall kunna återställas till avsändaren i deeller,att

fall 5 §i delas till adressaten. Innebörden brevärut attsom avses
inteöppnats skall läsas endast igenom. Regelnögnasutansom

f.n. föreskrivs 1990överensstämmer med vad i lagårssom om
obeställbara postförsändelser.

Öppnade9 § brev fortfarande obeställbaraskall förvaras hos tillsynsmyn-ärsom
digheten.

Förvaringstidens längd bestäms myndigheten. Innehåll förär utsattav som
försämring eller består trycksaker, reklamblad liknande kanellersom av som

sakna fårvärde omedelbart förstöras.antas

Obeställbara brev skall, möjligt, i förstadetta hand återställasärom
till 5avsändaren eller, i fall i § skickas till adressaten.som anges

Förevarande paragraf efterbehandlar fall då brevöppnat ävenett
undersökning inte kan till befordras tillåterställas avsändaren eller
adressaten och sålunda fortfarande obeställbart. Ett sådant brevär
skall förvaras hos tillsynsmyndigheten lämplig tid. Förvarings-under
tidens längd liksom hur utlämnande obeställbara försändelser skallav
ske bestäms tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten bör påav
lämpligt bekantgörasätt verksamheten så brevavsändareatt av som
inte nått sin kan få reda på kan eftersöka sådanademottagare var
brev.

Brevinnehåll för försämring får omedelbart förstöras.är utsattsom
Detsamma gäller innehåll saknakan värde, exempel-antassom som
vis trycksaker och reklamblad. I denna del föreva-överensstämmer
rande paragraf med i 1990vad års lag.sägssom

I och med i paragrafdet förevarande bara talas öppnadeatt om
brev faller vykort, brevkort o.d. utanför. Om sådan försändelseen
inte, i enlighet 6med har kunnat fåråterställas till avsändaren,

fritt bestämmapostoperatören hur skall förfara med försändelsen.man
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10 § Ett brevöppnat inte har kunnat lämnas tillfaller efterut statensom
förvaringstidens utgång. Skriftliga meddelanden skall då omedelbart förstöras.

innehållAnnat än skall säljas, lämpligendet skekan ochpengar om en
försäljning inte kan medföra kränkning någons personliga integritet.antas en av
I fall skall innehållet förstöras.annat

Paragrafen, 19907 § i års innehållerlag, be-motsvararsom
stämmelser hur tillsynsmyndigheten skall förfara med öppnadeom
brev inte har kunnat lämnas före förvaringstidens utgång.utsom

Regeln är breven tillfaller Skriftliga meddelandenatt staten. som
finns i breven skall då omedelbart förstöras tillsynsmyn-genom
dighetens försorg. Med skriftliga meddelanden i principavses
meddelanden mellan avsändare och adressat. Dessa naturligtviskan

tecknade på andra skriftliga meddelanden då också skallvara som
förstöras.

Det är inte ovanligt öppnade brev innehåller föremål haratt som
ekonomiskt värde. I så fall gäller skall handatt taspengar om av
tillsynsmyndigheten och andra värdeföremål skall säljas föratt statens
räkning, försäljningen kan beräknas överskott inteoch kanettom ge

medföra kränkning någons personliga integritet.antas Deten av som
sålunda tillfaller bör få disponeras tillsynsmyndigheten förstaten av
bestridande dess verksamhet med obeställbara försändelser.av

skallEgendom inte säljs och inte utgörs förstöras.som som av pengar

11 § Ett belopp betalats in till postbefordringsföretag för befordran ochettsom
företaget varken kan förmedla till eller återställa till inbetalarensom mottagaren

tillfaller två år efter det inbetalningen gjordes.staten att

Paragrafen, i sak 8§överensstämmer med i 1990 års lag,som
reglerar vad skall ske med obeställbara postanvisningar.som

12 § Förlust brev, skada på brev eller försening brev inte tillrättav av ger
ersättning från den befordrat brevet, inte har avtalats mellanannatsom om
honom och avsändaren.

I fråga postbefordringsföretags den anlitatharom gentemotansvar som
företaget för befordran paket gäller 5 27-42och §§ lagen 1974610av om
inrikes vägtransport i tillämpliga delar.
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Försg stycket innehåller bestämmelse postoperatörers ansvaren om
brev har gått förlorat, skadats eller blivit försenat. Bestäm-när ett

kungörelsemelsen anknyter till vad f.n. gäller enligt Postverketssom
1966120 ansvarighet för försändelser ochangående postverkets

skyldigmedel. Principen i första stycket inteär postoperatören äratt
Skälen redovisats i avsnittnågon ersättning. för detta haratt utge

14.4.
sinaDet står emellertid varje fritt avtala medpostoperatör att

kunder ersättning kommit bort,skall utgå brev harnäratt ettom
skadats finnaseller försenats. Det får förutsättas det kommer attatt
sådana beträffande vissaavtal brev.typer av

Andra stycket handlar postoperatörers gentemotom ansvar
kunderna det fråga paketbefordran. punktennär är På denom
hänvisas till reglerna fraktförares ansvarighet i lagenom m.m.
1974610 inrikes i tillämpligaDessa regler gällervägtransport.om
delar i förhållandet vilketmellan och kundenpostoperatören oavsett
transportmedel faktiskt anlitats postoperatören.som av

Liksom det fråga omfattasnär är transporterannars om som av
lagen inrikes kan träffas avvikelse frånvägtransport avtalom om
lagens fårregler. Det också förutsättas paketbefordran skeratt som
inom för postverksamhet i utsträckning kommer attstorramen
regleras Standardavtal jfr iavsnitt 14.4. Bestämmelserna lagenav

inrikes emellertid fördelaktigarevägtransport över, de ärtarom om
för avsändaren och avtal.paket ingångetänmottagaren ett ettav

framgårDetta hänvisningen till 5 § i den angivna lagen.av

13 § Tillsyn befordran 4 §över brev sker i överensstämmelsemed utövasatt av
tillsynsmyndigheten.av

Tillsynsmyndigheten skall också tillsyn efterlevnadenutöva över deav
föreskrifter meddelatshar med stöd lagen.som av

Som 10.2har framhållits i avsnitt bör tillsynsmyndighetens verksam-
het i första inrikta sighand på sådan postverksamhet som avser
brevbefordran. Vad härmed framgår 3som avses av

Enligt i förevarande paragraf tillsynsmyn-skall
överensstämmelsemeddigheten övervaka brevbefordran sker iatt



SOU 19939 215

4 dvs. förhållandenunder tillgodoser rimliga krav påsom
tillförlitlighet och så skyddet för avsändares ochatt mottagares
personliga integritet upprätthålls.

I mata stycket tillsynsmyndighetenuppdras åt också utövaatt
tillsyn efterlevnadenöver föreskrifterde har meddelats medav som
stöd Sådanapostlagen. föreskrifter kan meddelas bl.a. med stödav

16, 17 19 §§.ochav

14 Tillsynsmyndigheten§ har pårått begäran få de upplysningar ochatt
handlingar behövs för tillsynen från den bedriver postverksamhetsom som som

brevbefordran.avser
Tillsynsmyndigheten har också till tillträde till områden,rått lokaler och andra

där verksamhet står tillsynunder bedrivs.utrymmen som

I paragrafen tillsynsmyndigheten vissa befogenheter ärges som
nödvändiga för effektiv tillsyn skall kunna Det härutövas. äratt en
bara fråga tillsyn över sådan postverksamhet brev-om som avser
befordran.

15 Tillsynsmyndigheten§ får meddela föreläggandende behövs försom
efterlevnaden 4 § eller föreskrifter har meddelatsmed stöd lagen.av av som av

Förelägganden får förenas vite.med

Paragrafen vilka sanktioner får användas tillsynsmyn-anger som av
digheten. Hithörande frågor diskuteratshar i den allmänna motive-
ringen, avsnitt 19.

Tillsynsmyndigheten får själv bestämma föreläggandenär skallett
förenas med vite. Det torde ofta naturligt innan vitesföre-att, ettvara
läggande tillgrips, möjlighetenpröva använda föreläggandeatt utan
vite. I fråga vitesföreläggande 1985206gäller lagen viten.om om
Samma lag tillämpligär också det blirnär aktuellt dömaatt ut ett
vite.

16 § Regeringen eller, regeringen bestämmer det, tillsynsmyndigheten fårom
meddela föreskrifter befordran postförsändelser kriserunder och krig.om av
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Paragrafen behandlar frågan meddelande föreskrifter beträf-om av
fande postbefordran kriser och krig. Vilka föreskrifterunder som
behövs har diskuterats i 17.avsnitt

17 § Regeringen fåreller, regeringen bestämmer det, tillsynsmyndighetenom
meddela föreskrifterde behövs med hänsyn till Sveriges åtagandenenligtsom
internationella konventioner på postområdet.

Regeringen eller, regeringen bestämmer det, tillsynsmyncigheten fårom
meddela de föreskrifter behövs i fråga erkännande företagsom om av som
bedriver postverksamhet för deltagande i det internationella postsamarbetet.

Paragrafen innehåller vissa internationellbestämmelser rörsom
18.2.postverksamhet. Hithörande frågor ihar behandlats avsnitt

18 § I gränsöverskridande postbefordran för världspost-sker inomsom ramen
konventionen får frimärken enligtanvändasendast denhar utgetts somsom av
17 § andra stycket har förerkänts deltagandei det internationella possamarbetet.

I paragrafen vilka frimärken får i sådananvändasanges som
internationell posttrañk inom för UPU-konven-ägersom rum ramen
tionen. Det får bara fråga frimärken denhar getts utvara om avsom

har erkänts för deltagande i det internationella postsamarbetet.som
Det torde i praktiken bli statligadet postbolaget.

I sådan internationell posttrafrk UPU-konven-sker utanförsom
tionens får vilka frimärken gällerhelst användas. Detsammaram som
den inrikes posttrafiken.

l9 § Regeringen eller, regeringen tillsynsmyndigheten fårbestämmer det,om
föreskriva i vad mån och på vilket postförsändelser harsätt skall utvisa vcm som
befordrat dem.

Paragrafen behandlar frågan individuella portobetaltbeteckningar.om
Denna fråga diskuteratshar utförligt 13.2.5.i avsnitt

20 § Regeringen eller, regeringen bestämmer tillsynsmyntigheten fårdet,om
föreskriva skyldighet för den bedriver postverksamhetom som som avser
befordran brev betala avgift för finansieringen tillsynsmyndighetensattav av
verksamhet enligt denna lag.

Avgift påförs tillsynsmyndigheten.av
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Paragrafen möjlighet för regeringen eller, efter regeringensger
bemyndigande, tillsynsmyndigheten införa avgiftssystem föratt ett
bekostande tillsynsmyndighetens verksamhet. Det är endast sådanaav
postoperatörer sysslar med brevbefordran kan förpliktassom som
betala avgift.

enlighetI med vad utredningen har anfört i den allmänna motive-
ringen avsnitt 20.1 finns det skäl införa avgifter för täckaatt att
kostnaderna dels för den egentliga tillsynsverksamheten, dels för
tillsynsmyndighetens hantering obeställbara brevförsändelser.av

En motsvarighet till den behandlade paragrafen har förnu
teleområdets vidkommande föreslagits telelagsutredningen iav
betänkandet SOU 199270.

21 § Beslut tillsynsmyndigheten enligt denna lag får överklagas hosav
länsrätten.

Valet länsrätten överklagandeinstans i linje medär vadav som som
föreslagits domstolsutredningen i betänkandet SOU 1991106.av

De beslut tillsynsmyndigheten kan överklagas är bl.a.av som
beslut föreläggande 15enligt § och beslut påförande avgiftom om av
enligt 20

22 § Den till följd sin anställning eller motsvarande anknytning tillsom av
tagitpostverksamhethar befattning med brev befordrats i verksamheten fårsom

inte obehörigenröja vad handärigenom fåtthar Tystnadsplikten gäller såvälveta.
brevets innehåll avsändarensoch identitet. Den gäller dock intemottagarenssom
i förhållande till avsändarenoch mottagaren.

Tystnadsplikt gäller uppgift angåräven kvarhållande och beslag enligt 27som
kap. rättegångsbalken.

För uppgift enskilds adressgäller tystnadsplikt endast det kan antasom attom
röjande uppgiften skulle medföra fara för någon förutsätts ellerövergreppattav

allvarligtannat men.

Paragrafen handlar tystnadsplikt för den anställd i företagärom som
sysslar med brevbefordran eller liknandehar anknytningsom som en

till sådant företag. Paragrafens bestämmelserett överensstämmer i
utsträckning med vad f.n. föreskrivs beträffandestor Postverketssom

9personal i 8kap § sekretesslagen. Till skillnad sekretesslagensmot
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bestämmelser gäller emellertid tystnadsplikten enligt förevarande
paragraf bara uppgifter beträffande brev. Någon motsvarande
tystnadsplikt i fråga förtspaket har inte in i postlagsförslaget. Detom
har i stället överlämnats åt i den mån det päkallat,ärparterna att,
träffa avtal tystnadsplikt på paketbefordringsområdet.om

23 § förOm den bryter tystnadsplikt föreskrivs i lagdennamotansvar som som
finns ibestämmelser brottsbalken.

De bestämmelser för brott tystnadsplikt detmotom ansvar som
hänvisas 20till finns i 3 §kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft januari 1994,den 1 då lagen 1990291 om
obeställbara postförsändelser skall upphöra gälla.att

2. Bestämmelsernai 5-11 §§ skall tillämpas försändelser varitäven harsom
obeställbara enligt 1990291lagen obeställbara postförsändelser ochom som
fortfarande obeställbara vidär ikraftträdandet denna lag.av

Avsikten Postverketsär bolagisering skall genomförd denatt vara
1 januari 1994. Samma dag har valts för ikraftträdandet postlagen.av

De bestämmelser f.n. finns i 1990291lagen obeställbarasom om
försändelser 5-11ersätts §§ i postlagen. Enligt särskildav en
övergångsbestämmelse gäller reglerna i beträffandepostlagen även
sådana postförsändelser 1990har blivit obeställbara enligt års lagsom
och fortfarande är obeställbara vid ikraftträdande,postlagenssom
dvs. då inte hunnithar skickas till avsändaren eller ellermottagaren
blivit avhämtade e.d. Det är märka övergångsbestämmelsen äratt att
tillämplig paket,även på till skillnad från postlagens reglersom om
obeställbara försändelser omfattas 1990 års lag.av
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23.2 Förslaget till lag ändring i tryck-om
frihetsförordningen

Postverkets bolagisering föranleder ändring 6i kap. 4en

23.3 Förslaget till lag ändring i sekretesslagenom

Genom ändring 9i kap. 8 § första stycket införs absolut sekretessen
för uppgift hos tillsynsmyndigheten angår särskild postförsändel-som

Detta hänger framför allt med tillsynsmyndighetense. attsamman
övertar för hanteringen obeställbara brevförsändelser.ansvaret av
Sekretessen gäller dels postförsändelsens innehåll, dels avsändarens
och identitet. Sekretessenmottagarens skall dock inte igälla förhål-
lande till avsändaren och inte sekretessen följermottagaren, om av
någon bestämmelse.annan

Sekretessen 9enligt kap. 8 § första stycket kommer i första hand
gälla brev. Det i principatt är bara den postförsändelsetypen av som

omfattas postlagens regler obeställbara försändelser. Det kanav om
dock inte uteslutas tillsynsmyndigheten även kommeratt att ta
befattning med paket. Sålunda skall enligt övergångsbestämmelsema
till postlagen obeställbara paket vid lagens ikraftträdandesom
fortfarande är obeställbara behandlas enligt de reglerna. Sekre-nya
tessbestämmelsen gäller därför för uppgifter angår såväl brevsom

paket.som
9I kap. 8 § första stycket tredje meningen stadgas f.n.’om sek-

inom Postverket för uppgiftretess enskilds förbindelse med post-om
girorörelsen och bank. Denna bestämmelse måste utgå i och med att
Postverket bolagiseras. Utredningen har inte sin uppgiftsett attsom
föreslå liknande regel tillämplig iär enskild verksamhet. Enen som
sådan regel kan emellertid införas i samband med översynen av
Postgirots verksamhet.

I tredje styckets sista mening f.n.sägs sekretess hos Postverketatt
för uppgift enskilds adress gäller endast det kanom antas attom
röjande uppgiften skulle medföra fara för någon förutsättsattav
övergrepp eller allvarligt Någon motsvarande bestämmelseannat men.
har inte böra gälla i tillsynsmyndighetensansetts verksamhet. Detta
medför uppgift hos tillsynsmyndigheten enskildsatt adress i denom -
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stycketi förstsekretessenabsolutaomfattas denden intemån av -
intedetsekretessbelagd,första meningen ärenligt tredje stycket on

skada ellerenskilde liderröjas denuppgiften kanstår klart attutanatt
men.

finnaskaninternationella samarbetet detNär det gäller det
förbindel-Sverigesuppgifter angåranledning sekretessbeläggaatt som

myndighetorganisation,mellanfolkligmed stat, m.m.ser annan
hosgäller sekretesssekretesslagen2 1 § stycketEnligt kap. andra

det kaangivna slaget,myndighet för uppgifter det attantasomav
skadarförbindelser eller på sättSveriges mellanfolkligadet stör annat

tillsynsmyn-sekretesskydd hosuppgiften röjs. Behovetlandet avom
tillgodosett.därmeddigheten på detta område är

PostverketsföreslagitföregåendeUtredningen i dethar att
skallpostbefordranbehovfunktionsansvar för totalförsvarets av

totalförsvzrsområdetNär det gällertillsynsmyndigheten.övertas av
Där2 2 § sekretessligen.sekretesskydd i kap.finns erforderligt

föruppgift angår verksamhetförstadgas sekretess gäller attatt som
sådanförberedelseförsvara landet planläggning ellereller avannan

det kaii totalförsvaret,verksamhet eller övrigt rör attantassom om
riketsförfaraskadar försvar eller på vållardet landets sättannat

uppgiften röjs.säkerhet om
detavsiktenmotiveringenSom framgår den allmänna är attav

innefattaruppgifterstatliga skall handha delpostbolaget somen
allmännaTryckfrihetsförordningens reglermyndighetsutövning. om
delarhandlingars offentlighet tillämpliga på dessabör avvara

ochvalmedverkan vidpostbolagets Det gäller bolagetsverksamhet.
postdel-särskildfolkomröstningar vidare bolagets hanteringoch av

totalförsvaretgivning, verksamhettullkontroll, samtsom avser
körlortsunder-identitetsprövning i med undertecknandesamband av

tilltillägglag. Offentlighetsprincipens utvidgning föranleder ett
bilagan till sekretesslagen.

23.4 ändring i luftfartslagenFörslaget till lag om

Ändringen 9 2 bolagisering.i § föranledd Postverketskap. är av
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23.5 Förslaget till lag ändring i lagen straffom om
för varusmuggling

Ändringarna stämmer överens med vad varusmugglingsutredningen
föreslagit i betänkandet SOU 199184 innebäroch postpersonalatt
inte längre åläggs medverka i kontrollen enligtatt av varor varu-
smugglingslagen. Som framgår den allmänna motiveringen harav
ändringarna dock inte någon praktiskstörre betydelse, eftersom
postpersonal fortsättningsvisäven kommer medverka enligtatt
tullagens bestämmelser vid tullkontrollen förs in i landetav varor som

postförsändelser.som

23.6 Förslaget till lag ändring i delgivningslagenom

Det statliga postbolaget skall enligt utredningens förslag medverka vid
särskild postdelgivning på sätt Postverket. ändringEnsamma som av
3 § andra stycket 24och § andra stycket delgivningslagen föreslås
därför.

Ändringar har 3också gjorts i § första och tredje 3styckena, i §a
första stycket i 19och § första och tredje styckena, där ordet
posten förekommer.

Det är tänkbart Postverket bolagiseras,när det formelltatt, rent
kommer bildas flera aktiebolag. I delgivningslagen kan behövaatt då

vilket bolagen skall medverka vid särskild postdelgiv-anges av som
nmg.

23.7 Förslaget till lag ändring i vallagenom

Ändringarna i vallagen innebär det statliga postbolaget övertaratt
uppdraget medverka vid poströstning.att

På sätt det gäller delgivningslagennär kan påsamma namnetsom
just aktiebolagdet skall vidmedverka poströstning behövasom anges
i vallagen.
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23.8 i kyrko-Förslaget till lag ändring lagen omom
fullmäktigval, m.m.

Ändringarna statligainnebär, liksom gäller vallagen, detnär det att
poströstning.postbolaget uppgifter i samband medövertar Postverkets

23.9 Förslaget till lag ändring i datalagenom

Enligt 27 § föreskrivaandra stycket har regeringen möjlighet att att
uppgifter adresser hämtas till SPAR från Postverket. Be-om
stämmelsen bolagisering.bör upphävas i samband med Postverkets

23.10 krimi-Förslaget till lag ändring i lagenom om
nalvård i anstalt

25Bestämmelsen i § frånandra stycket, innebär brevatt ensom
intagen till Postverket får inte efter Postverketsgranskas, behövs
bolagisering.

23.11 Förslaget till lag ändring i lagen inrikesom om
vägtransport

Enligt den 2 § undantasnuvarande lydelsen första stycketav
postbefordran från skällagens tillämpningsområde. Det finns inte att
ha kvar efter bördetta undantag Postverkets bolagisering. Undantaget
därför utgå.

Ändringen tillämp-innebär till början vägtransportlagen bliratten
lig i förhållandet mellan fraktförare.postoperatörer och När det gäller
förhållandet mellan och postkunderna finns be-postoperatörerna

12stämmelser i § förslaget till fråga paketbefordranpostlag. l om
275 42sägs och §§ vägtransportlagen gäller i tillämpliga delar.att -

Dessa paragrafer tillämpliga vilket befordringssätt iär oavsett som
praktiken används postoperatören.av
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23.12 Förslaget till lag ändring i lagen medom
bemyndigande meddela föreskrifter trafik,att om

och kommunikationertransporter

I postlagen har tagits in vissa bemyndiganden för regeringen att
meddela föreskrifter angående postbefordran. Det saknas anledning

dessutom ha generellt bemyndigande för regeringenatt meddelaett att
föreskrifter på postbefordringsområdet. Bestämmelsen i 1härom § i
den rubricerade lagen därförbör utgå.

23.13 tillFörslaget lag ändring i lagen be-om om
handlingen häktade och anhållna m.fl.av

9I § har gjorts ändring den i 25 §motsvarande lagenen om
kriminalvård i anstalt.

23.14 Förslaget till lag ändring i körkortslagenom

I 32 § har stycke lagts till där det regeringen fårett attanges
överlämna till det statliga postbolaget utföra identitetsprövning iatt
samband med undertecknande körkortsunderlag. Bestämmelsenav
erfordras eftersom uppgiften för det statliga postbolaget innefattar
myndighetsutövning.

23.15 Förslaget till lag ändring i folkomröst-om
ningslagen

Ändringarna innebär det statliga postbolaget övertar Postverketsatt
nuvarande uppgifter.

23.16 Förslaget till lag ändring i järnvägstrañk-om
lagen

I l l §kap. järnvägstrañklagen gjortshar ändring motsvarandeen
den 2i § vägtransportlagen.
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ändring i tullagen23.17 Förslaget till lag om

Ändringarna fårinnebär det statliga postbolaget deövertaatt
uppgifter personal förenligt tullagen Postverkets sköter närvaran-som

Ändringarna enligt 73 § tullskyldighetde. gäller tullkontroll ochbåde
80enligt
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Kommittédirektiv
gg

Dir. 199238

postområdetpåBehov lagstiftningav

Dir. 199238

Beslut vid regeringssammanträde 1992-03-26

Chefen för statsrådetKommunikationsdepartementet, Odell, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskild utredare tillkallas för tillutarbeta förslagatt atten
den lagstiftning och den ändrade i övrigtreglering behövs vid ändradsom en

på postområdet.konkurrenssituation
ocksåUtredaren föreslåskall den författningsreglering behövs för attsom

föra någonPostverkets myndighetsuppgifteröver till myndighet ellerannan
till bolag.ett

Uppdraget bör slutfört den december15 1992.senastvara

Bakgrund

Allmänt

Postverkets upprätthållahuvuduppgift dagligen och rikstäckandeär att
brev- och paketbefordran postservice, främst betalnings- ochsamt annan
kassaservice, till ocksåi princip ålagtsenhetliga priser. Verket har socialtett

för bl.a. befordran och utdelning tidningar, befordran blind-ansvar av av
skriftsförsändelser och viss åretsservice till handikappade. Regeringen har i
budgetproposition 199l92100 bil.7 utvecklat vilka regionala ochnärmare

målsociala bör postområdet.gälla inomsom
Inom regeringskansliet pågår förutsättningarna for-ochöversynen av

för Postverkets verksamhet se 19909187, Näringspolitik förmerna prop.
tillväxt. Regeringens slutsatser det hittillsvarande utredningsarbetet harav
redovisats åretsmig i budgetproposition. innebär bl.a.De följande. Post-av
verkets till brevbefordranensamrätt bör avskaffas i samband med lagstift-en
ning bl.a. förutsättningar och kontrollera verksam-staten att styrasom ger

på postområdetheten så regionalpolitiska målgällande och sociala kanatt
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uppfyllas. En ytterligare slutsats är Postverket bör ombildas tillatt aktiebo-
lag.

Nuvarande ordning

Postområdet reglerat förhållandevisiär liten utsträckning. Någon särskild
lagstiftning reglerar utövande postverksamhet förekommer inte.som av
Den reglering finns väsentligenär offentligrättslig och främstutgörssom av
förordningar och särskilda regeringsbeslut Postverkets verksamhet.styrsom

De viktigaste bestämmelserna finns i förordningen 198879 med instruk-
tion för postverket, kungörelsen 1947175 angående postverkets ensamrätt
till brcvbefordran lagen 1990291 obeställbara försändelser ochm.m., om
postverkets kungörelse 1966120 angående postverkets ansvarighet för för-
sändelser och medel. Postverkets uppgifter inom totalförsvaret regleras i
verkets instruktion, i förordningen 1986294 ledning och samordningom
inom totalförsvarets civila del och i kungörelsen 195151 postbehand-om
ling bestämmelserunder beredskapstid och krig. Beträffande postgirot finns
i bl.a. 2 § bankrörelselagen 1987617 och förordningen 1974591 skyl-om
dighet för statlig myndighet anlita riksbanken elleratt postgirot.

Därutöver finns vissa författningar betydelse för postverkets verksam-av
het postområdet. Jag dåtänker närmast reglerna i sekretesslagen
1980100, särskilt 9 kap. 8 § postsekretess, kap. 84 och 9 §§ brottsbal-om
ken brytande posthemlighet intrångoch i förvar, bestämmelsernaom i 27av
kap. rättegångsbalken beslag brev och andra försändelser finnsom av som
hos postverket, reglerna i delgivningslagen 1970428 särskild postdel-om
givning, reglerna i vallagen 1972620 röstning postkontor be-samtom
stämmelserna i tullagen 19871065 och tullförordningen 19871114 om
Postverkets medverkan i Tullverkets kontrollverksamhet. Nämnas kan även
bestämmelserna posttjänstcmans befogenheter i lagen 1960418om om
straff för varusmuggling.

Sverige anslutet tillär Världspostföreningen Universal Union,Postal
UPU och de internationella postförbindelserna regleras iväsentlig utsträck-
ning den till UPU knutna Världspostkonventionen Universalgenom Postal
Convention, UPC, obligatoriskär för alla medlemsländer. Inomsom ramen
för UPU har ocksåSverige anslutit sig till fördrag postpaket Postal Par-om
cels Agreement, postanvisningar och postresekreditiv Money Orders Ag-
reement, postgirorörelsen Giro Agreement, postförskottsrörelsen Cash-
on-Delivery Agreement till konventionensamt och övriga fördrag hörande
expeditionsreglementcn.

Avtalen inom UPU mellanstatliga.är För Sveriges ingåsdel dessaavtal av
regeringen. Avtalen med expeditionsreglementen ingås postverket. Un-av
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der tid har UPUs framtida roll och struktur diskuterats bak-senare mot
grund förändringarna i världsekonomin och den snabba tekniska utveck-av
lingen.

Utöver UPU finns avtal Nordiska postföreningen och det Euro-om om
peiska och teleorganet CEPT the European Conference of Postal andpost-
Telecommunications Administrations. Nordiska postföreningen är ett sam-
arbetsorgan mellan de nordiska postförvaltningarna innefattar överens-som
kommelser bl.a. befordringsavgifter för brevförsändelser och transit-om om
och terminalavgifter. pågårInom CEPT för närvarande uppdelning ien
skilda för operatörsfrågor regleringsfrågor.och postområdetInom harorgan
kommittén för den europeiska regleringen postväsendet the Com-CERPav
mittee for European Regulation of Posts nyligen bildats och postope-en ny
ratörsorganisation under arbetsnamnet EUROPOST the European Postal
Operators Association under bildande.är

Vissa utredningar och förslag

Utredningen formerna föröversyn postverkets och televerketsom av
kundvillkor TPK K 198902 i december 1990 SOUbetänkandetavgav
1990100 Avtalsvillkor eller föreskrifter, En rättslig ochöversyn postensav
televerkets kundvillkor. Utredningens förslag innebär för Postverkets del att
dess kundvillkor formenskall ha privaträttsliga avtalsvillkor i stället förav
författningsbestämmelser. Förslaget har remissbehandlats.

Tulldatalagstiftningsutredningen Fi 198811 fick tilläggsdirektivgenom
dir. 199032 i maj 1990 uppdraget bl.a. tullmyndig-göra översynatt en av
heternas brev och andra förtroligarätt öppna försändelser för tullkon-att
troll. Utredningen beräknas sitt slutbetänkande aprilunder elleravge mars
1992.

Regeringen denhar 19 1992 givit Riksrevisionsverket i uppdrag attmars
bl.a. utfor-lämna förslag till hur det statliga betalningssystemet skall vara

åretsBakgrunden finns redovisad i fmansplan prop. 199192100mat.
bi1.1. Inriktningen uppdraget skall redovisas den 30är septemberatt senast
1992. .

Datastraffrättsutredningen Ju 198904 uppdrag dir. 198954har i att
frågorstraff- ochöverväga processrättsliga anknytning till data- ochmed te-

leteknikens utveckling. Uppdraget skall redovisas den juli 1992.1senast
Vallagsutredningen Ju 199102 har i uppdrag teknisk ad-ochgöraatt en

ministrativ vallagen. Utredningsarbetetöversyn skall avslutat föreav vara
den juli1 1993.
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behovskaparkonkurrensökadochutvecklingen nyasnabba tekniskaDen en
affärsområdenafemdeinomhuvudsakligenverksamhetPostverket driver

PostenPostGirot ochoch Kassa,BankLättgods, PostenBrev, PostenPosten
Finans,såsom PostenresultatenhetersärskildaflertalinomUtrikes ettsamt

HårutöverPostfastigheter.ochAdressregisterFrimärken, PostensPosten
Postbo-dotterbolag.tillhörandemedABi Postbolagenverksamhetbedrivs

Postverket.heltABlagen ägs av
skymundan.kommit ialltmerharmyndighetstatligrollPostverkets som

från verksamhetutsträckningnågonisig inte störreskiljerVerksamheten
berörsfrån denbortsettverksamhet,Allföretag. somprivatadrivs avsom

postgirotsutsträckningvissoch ibrevbefordrantillPostverkets ensamrättav
be-särskildamarknader utanbedrivs konkurrensutsattaverksamhet,

någon.gränsningar för
förändringstaktenochskärptspå marknader hardessaKonkurrensen

utvecklingentekniskasnabbadenbl.a. isin förklaringharDetta attökar.
ochmeddelandenöverföramediakonkurrerandeförutsättningar för attgett

ökadeinformation. deochtelefaxteknikenbl.a.tänker härJagannan
traditionella af-Även på postverketsdatakommunikation.tillmöjligheterna

elektroniskochbudservieeökatfärsområden konkurrensenhar t.ex.genom
distri-ochdatabaserade emot, sorterasättetdet att tapostservice senaste-

meddelanden.skrivnabuera
inter-pågåendedenutvecklingen äventekniskasnabba utandenInte bara

för-medföraförväntaskanpostmarknadernaliberaliseringennationella av
förverkligandeSålunda kommerkonkurrens. ett avökadändringar och en

underpostområdet, ärGrönbok förtill denförslagetriktlinjerna i nusom
interna-denavregleringväsentliginnebäraEG,utarbetande inom avatt en
världs-förmöjlighetkanDettaEuropa.postbefordringen inomtionella ge
ParcelUniversalUPSochFederal Expresskurirföretagomspännande som
inter-postverketssvenskavolymen detden lönsammaService övertaatt av

postbefordran.nationella
mål inomsocialaochregionalpolitiskaföreslagnafastlagda ochEnligt

dendärfinnspostservice ävenvisstillpostområdet det allmännaskall attse
kon-postgirotsochbrevmonopoletavskaffandeVidlönsam.inte är ett av

ändå inte likvär-konkurrensförutsättningarnadärförkurrensfördelar blir
förlikagivetvismåste villkorenmarknadPå konkurrensutsattdiga. varaen

riksdagenbeslutatsharoch socialaregionalpolitiskaalla. Det avsomansvar
övervägandenaffärsmässigaförligga inominte kanoch ramenansessom

mellan markna-rättvistfördelasdärförbetungande börekonomisktoch år
dens alla aktörer.
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Integritetsskydd

Ett meddelande befordras postverket postförsändelse har isom av som
dag lagreglerat skydd främstett bestämmelserna i 4 kap. 8 § brotts-genom
balken och 9 kap. 8 §sekretesslagen 1980100. Bestämmelserna i sekretess-
lagen innefattar också sekretess för uppgifter enskildas adresser och för-om
bindelser med postgirorörelsen eller bank. Bestämmelserna gäller inte med-
delanden befordras Postverket sådanaän eller för uppgiftersom av annan

förekommer hos enskild Med hänsynpostoperatör. till densom förvän-en
tade utvecklingen det nödvändigtär med reglering alla till-etten som ger
fredsställande integritetsskydd vilkenoavsett posloperatör anlitas.som

Totalförsvarets behov under kriser och krigi

Totalförsvarets behov postbefordran regleras i skilda författningar.av
Inom totalförsvaret har Postverket vissa uppgifter myndighetskaraktär.av
Med hänsyn frågantill Postverketsatt myndighetsutövning börom ges en
övergripande lösning bör frågadennaäven till särskild Dentas översyn.upp
framtida fältposttjänsten i dettaär sammanhang särskild betydelse.av
Mycket talar för framtida statligt postbolagatt ochett andra enskilda post-

åläggasböroperatörer skyldighet medverka för tillgodoseatt totalför-atten
särskilda behov inom postområdet.svarets

Frimärken

Utgivning och försäljning frimärken sker idag inom förav postver-ramen
kets huvuduppgift driva poströrelse.att

Det finns skäl överväga inte förbehållasatt bör tillstaten ensamrättom
frimärksutgivningen eller i fall införa reglering påatt vart med krav till-en
stånd sådanför utgivning.

Utredningsuppdraget

Min slutsats det redovisade är det behövs föreskrifter iatt lagav nya
postområdet.

föreslårJag därför särskild fårutredare iatt uppdrag utarbeta för-en att
tillslag postlag och de övriga författningsändringar kanen behövas.som

Utredaren ocksåskall lägga fram förslag innebörd Postverketsattav myn-
dighetsutövning så långt det praktisktär möjligt flyttas till någonöver annan
myndighet.
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några utgångspunkterföljande riktlin-Jag skall i det ytterligare ochange

några frågorjer för belysa kräver överväganden.arbetet närmaresamt som

Utredningsuppdragets närmare inriktning

Myndighetsutövning

Utredarens förslag bör innebära all myndighetsutövning inteatt som av
praktiska skäl skiljasbör överlämnas till blivande statligt postbolag skallett
från Postverket. Myndighetsfunktioner bör kunna överlämnas till ettsom
blivande statligt postbolag bl.a. arbetet särskild postdelgivningmed ochär

påröstning postkontor. Oavsett hur betraktar roll sig-postverketsman som
i internationellanatär det arbetet jag uppgiften under alla för-denattmenar

hållanden någonbör föras till vidare finnasöver myndighet. Det börannan
möjlighet för myndighet sådanenskilda formelloperatöreratt sta-en ge en

behövs för de skall kunna delta i det internationella samarbetet.tus attsom
myndig-Utredaren ocksåbör i detta sammanhang de olikaöverväga var

hetsfunktionerna inom postsektorn skall förläggas. anmärkaJag vill här att
det arbete krävs för den organisatoriska myndighets-uppbyggnadensom av
funktionerna inom postsektorn kommer utföras i sammanhang.att annat

postlagEn

utgångspunktEn postlag skall förutsättningarär att staten genom en ges
och kontrollera postområdet såverksamheten gällande regio-att styra att

målnalpolitiska och sociala kan uppfyllas. En postlag skall förutsätt-ge
ningar för konkurrensneutralitet och likabehandling. Regleringen intebör

såför detaljerad den inverkar ändamålsenliggöras negativt konkur-att en
rens.

påDet finns skäl talar för regelsystem bör innefatta kravatt ett nyttsom
tillstånd för den dåskall bedriva depostverksamhet. I lag kansom anges
allmänna förutsättningarna tillstånd, till-för beviljande giltighetstid förav
stånden återkallelseförutsättningar tillstånds-och för och till-dessa. Enav
synsmyndighet bör bemyndigande för till-uppställa villkornärmareattges
ståndet. Samma myndighet även reglerbör tillsyn uppställdautöva över att

frågoroch villkor följs. Viktiga för utredaren i dettaövervägaatt samman-
hang skall tillståndär kravoch börpostoperatörvem som ansessom om
införas för alla postoperatörer.

Frågan vilka förutsättningar villkoroch bör uppställas forom som opera-
intar plats. kan upprätthållacentral Det gälla skyldighetertörer vissaatten

prisstrukturcr, delta i kostnaderna för olika samhällsuppdrag t.ex.att post-
befordran för totalförsvaret och befordran blindskriftsförsändelser ochav
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intetillhandahålla villkor, där det ärlikartade ävenpostservice till allaatt
verksamhe-variera beroendeJag kan tänka mig kanlönsamt. kravenatt

omfattning.tens
utsträckning medfrågor isammanhängerAndra bör behandlas storsom

då hanteringen adres-posthanteringen. bl.a.den praktiska Jag tänker av
frågorbrevlådor försändelser. Dessaobeställbaraoch postnummer, samtser

generell lösning.bör ges en
finansieringförskall utredaren betalningssystemVidare överväga ett av

postområdet bidragochkostnader för myndighetutövaattstatens som
samhällsuppdrag. dettakostnaderna för olika Itill finansieringen sam-av

utsträckningoch ivilkenbör vilketmanhang utredaren överväga sättäven
statlig upphand-tillstånds- finansieringssystem kombineras medoch kanett

från olönsamoch synpunkt önskvärd,ling samhällsuppdrag allmän menav
postservice.

Överklagande beslutav

tillståndfråga beslutsärskild utredaren bör hurEn överväga är attomsom
tillståndsådanaåterkallelse skallbedriva postverksamhet och beslut om av

åliggandensina enligt denSverige skall fullgörakunna överklagas. För att
angående mänskliga rättigheternaför deeuropeiska skyddkonventionen

sådanaifrågasättas inte beslutfriheterna detoch de grundläggande kan om
1988205få till domstol. Genom lagenborde kunna överklagas att om

tordebesluträttsprövning förvaltningsbeslut tillämplig dennaär typ avav
stå inärvarande inteöverklaga till regeringen förreglering med rätt atten

Europakonventionen ochkonflikt konventionen. I propositionenmed om
19878869 18 förordadedomstolsprövning i Sverige prop.tillrätten s.

aktuella författ-dåvarande justitieministern fortsattdock den översynen av
mån ändamålsen-målsättningen ivad detningar undersöka årmed att noga

låta överklagande i administrativ ordning.ligt domstolsprövning ersättaatt
ikraft januari 1992,trädde den 1Genom lagändring SFS 19911825, somen

påskall tillämpas besluthar föreskrivits bl.a. rättsprövningslagenatt som
år ff.utgången 199091176 Det börmeddelas fram 1994se 7till s.av prop.

nyligen tillsatt kommittédetta sammanhang regeringeni även nämnas att en
till svenska dom-199201 har i uppdrag bl.a. ställning denJu att ta omsom

så domstolspröv-möjlighet tillstolskontrollen bör utvidgas generellatt en
frågaiförslag Överkla-ning införs. Utredaren bör vid utarbetande omav
förresursmässigakonsekvenserna domstolsvâsen-gande beslut beakta deav

det.
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frågorYtterligare för översyn

utgångspunkterMed de föregåendejag har i det utreda-skallangettsom
denäven över nuvarande ordningen avseende totalförsvarets behovren se

fråganpostbefordran under ikriser och i krig, integritetsskydd post-av om
frågan deverksamhet och utgivning frimärken. Utredaren bör lämnaom av

åtgärderförslag till lagändringar andra behövs.eller som
åtagandenUtredaren bör de Sverige gjort skildaäven överse om genom

postområdetinternationella konventioner kräver lagstifzning.

Problem utanför det egentliga uppdraget

Om utredaren sittunder uppmärksammararbete problem liggersom
utanför sådet egentliga uppdraget för-bör han oförhindrad lämnaattvara
slag till lösningar dessa.även av

Utredningsuppdragets genomförande

Samråd m.m.
frågorI postsekretess i samband med tullkontrdl bör utredarenrörsom

beakta Tulldatalagstiftningsutredningens kommande betänkande.
samråda frågor angårUtredaren bör med Riksrevisionsverket i post-som

girot.
frågaI totalförsvarets behov postbefordran kriser och i krigunderom av

Överbefälhavaren, Överstyrelsensamrådabör utredaren med för civil be-
redskap berördaoch andra myndigheter inom totalförsvaret.

frågaI integritetsskydd beaktai postverksamhet bör Data-utredarenom
straffrättsutredningens kommande förslag.

frågorI samråiamed anknytning till vallagen med Vallags-bör utredaren
utredningen.

Utredaren ibör beakta Tele- och postkundsutredningens ñrslag dessbe-
SOUtänkande 1990100 Avtalsvillkor eller föreskrifter.

Övrigt uppdragetom

Jag vill erinra regeringens direktiv till samtliga komnittéer och sär-om
angåendeskilda utredare utredningsförslagens inriktning dr. 19845 samt

angående beaktande EG-aspekter i utredningsverlsamheten dir.av
från198843. Erfarenheter andra länder gäller pådet lagstiftningnär post-

området bör tilltas vara.
Utredningsuppdraget bör bedrivas skyndsamt och slttfört densenastvara
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omständigheter nöd-detutsträckning särskilda15dccember 1992. I den gör
åtgärder sådana för-lagändringar eller andra börvändigt med skyndsamma

sådan lagstiftning nöd-slag för sig. Detta särskiltgäller årpresenteras som
vid bolagisering Postverket.vändig aven

samrått Närings-cheferna Justitie-, Försvars-, Finans-,Jag har med för
frågor inom dessa departementsoch Civildepartementen i de faller an-som

svarsområden.

Hemställan

jagtill vad jag anfört hemställer regeringen be-Med hänvisning har attnu
myndigar chefen för Kommunikationsdepartementet

särskild kommittéförordningenutredare omfattadtillkallaatt aven -
föreslå1976119 lagstiftning den regle-uppdrag den och ändrademed att-

på postområdet,konkurrenssituationring i övrigt vid ändradbehövs ensom
biträdebesluta sakkunniga, sekreterare ochexperter, annat utre-att om

daren.
Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt

Utredningarbelasta sjätte huvudtitelns anslag, A2.kostnaderna skallatt
m.m.

Beslut

föredragandens och bifallerRegeringen ansluter sig till överväganden
hans hemställan.

Kommunikationsdepartementet
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2Bilaga

Postverkets historia m.m.

1 Postverket grundas

De första reguljära postförbindelserna i Europa anordnades i början
1500-talet. Postverk inrättades i många länder 1600-talet.underav

Svenska Postverkets grundläggande urkund förordningenär om
post-bådhen, utfärdad 20den februari 1636 under drottning Kristinas
förmyndarregering.

Redan 20 år tidigare hade planerna på bilda organiseratca att ett
postväsende i Sverige börjat form. Följande rader är hämtadeta ur

förslag till förordning gästningett och skjutsfárder utar-om som
betades 1624år Gângande och bud skola över hela riketposter
hållas, vilka dagligen till fots landsstråten åter fram,ochpostera
bärandes så, våra och våra officerares brev till och från och vårtoss
hov, såsom ock alla privatpersoners, sig vad stånd de äro.vare av

I förslag fanns även tankar på enhetsporto. 2För öresamma ett
skulle få skicka brev vad det vägde och hur-långtett detoavsettman .iskulle färdas. För 4 öre skulle få skicka gett knippe brev.,man
Förslaget attkom emellertid okänd anledning aldrig genomföras.av - -,beroddeAtt ville inrätta postverk således på behovetettman att
till stånd god befordringskedja meddelanden. Det dessutomen av var
nödvändigt komma tillrätta med det ökade problemetatt med våld-
gästning. Den växande förvaltningsapparaten krävde allt störreett
antal kurirer vilka ansågs ha rätt till fri skjuts och fritt härbärge av
bönderna. Detta utnyttjades emellertid även andra resandeav som
falskeligen de stadda i kungens ärenden krävde friochattuppgav var
skjuts och härbärge Magnus Ladulås förbud våldgästning.trots mot
En organisation för regelbunden befordran i förväg vidtaladegenom
bud skulle medverka till våldgästningen upphörde.att

Genom 1636 reformårs skapades förutsättningar för fungerandeett
postväsende och för våldgästning skulle upphöra.att
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SverigeOxenstierna tillAxelAnsvarig för reformen blev den av
Breienfeltvidefter slagetDenne hadekallade Andreas Wechel.

slagit den i EuropaLeipzigbyggt postverk i t.0.m. utett somupp
fick fullmiktTaxis. Wechelhärskande postinrättningen Thurn und att

Samtidig fick1636förordningen utfärdades.postmästare närvara
postförvaltarei riket och tillsättaOluff Jönsson i uppdrag runtatt resa

och postbönder.
varandramils frånhögst avståndEdsvurna bönder på två eller tre

tilltvåoch skriva och de skulle haskulle De borde kunna läsautses.
sig.till timmar mil hade postdrängarnadrängar hjälp. Tvåtre per

straffa; medhusbondeOm de längre tid sig riskerade deraspå atttog
Postdrärgamaavsättning fängelse på och bröd.och åtta dagars vatten

Näranvända kända genvägarskulle löpa den kortaste ochvägen
i sitt ochblåsa horndrängen närmade sig postbonde skulle hannästa

beredd överbondens drängar skulle omedelbart att taav varaen
On tvåpostbonde.postsäcken löpa till milen tilloch de två nästatre

tillbakadrängar byta säckar och vända väg.möttes skulle de sammz
Till hansI varje stad utsågs edsvuren till postmästare.en person

uppgifter hörde de brerpostsäcken och dennaöppnaatt att ta somur
skulle till adressater inom hans område.

År 1646Efterhand förordningar.reglerades postgången av nya
rubrceradversion förordningen post-bådhenutgavs en ny av om

ochKungl.Majts i Sverigeordinantie postväsendet häröver
påHalland. freden i tillerkänts SvergeHalland hade i Brömsebro

30 år.
År mil1682 bestämdes tillryggaläggapostdrängarna skulleatt m

på och kvarts timme.en en
fcränd-1718I kunglig förordning gjordes genomgripandeåren en

skjitsvä-ring postväsendet. förordningen påbjöds ochI att post-av
pothåll.sendena skulle slås Alla gästgivargårdar skulle blisamman.

De delades in skifteii olika kallade ombyten, ochtre grupper
landsskiften. Det utfärdades detaljerade bestämmelser on or-
ganisationen. omfattandeMan planerade med regelbunden ochnätett
snabb befordran. Dessvärre fanns det inte för ett genom-resurser
förande, sig vad gällde hästar eller folk.vare vagnar,
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2 Nätet växer

Vid Postverkets tillkomst inrättades det trettiotal postkontor ochett
antalet ökade efterhand så det 1688år fanns 78 innebarDettaatt st.

varjenästan stad inom det egentligaatt Sverige hade postkontor.ett
1700-taletUnder ökade antalet postkontor med endast 20-tal.ett

Redan före tillkomsten 1842 års folkskolestadga hade skolor påav
många håll inrättats. Därigenom ökade läs- och skrivkunnigheten.
Den begynnande industrialiseringen bidrog även till behovet flerav
postlinjer och tätare postturer.

Vid de postlinjerna utsågs inga posthemman. I stället ordnadesnya
skjutsningen anbudsförfarande där hemmansägare utefterettgenom
de berörda vägarna fick lämna Omanbud. inget inkomanbud som

lägre eller motsvarade gästgivareskjuts skulle istället sådanvar
anlitas.

Under första hälften 1800-talet ökade frekvensen postturerav av
från till två vecka. Vidare gjordes ändringar för göraen per att
postföringen snabbare. Bl.a. beordrades landshövdingarna tillatt se

postföringsskyldigheten flyttades tillatt hemman låg lands-närasom
vagen.

3 Sortimentet utökas

Det inte bara brev befordrades Postverket.var som av

3.1 Tidningar

Det inte bara brev befordrades Postverket. Vårt landsvar som av
första tidning, Ordinari Post Tijdender, 1645.redan år Medutgavs
växlande titlar har den levt vidare, Post- och Inrikesnumera som
Tidningar. Postverket åtog sig spridningen denna ävenav men av
andra tidningar, vilka kan nämnas Riksdagstidningen, Medicinskav
tidning och Journal för litteraturen och teatern.
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3.2 Paket

om1643I förordningårs brevtaxa förutom brev kundeattangavs
skicka allaockså andra småsaker. Paket i den betydelse vi iman

läggerdag i ordet började befordras i tillkomstensamband med av
diligensrörelsen, l800-talet.blomstrade i mittensom av

Till början deltog endast begränsat postkontor i paket-antaletten
verksamheten från 1800-taletmitten deltog samtliga post-men av
kontor.

Fram 1872år tillämpade zontariff innebart.0.m. attman en som
avståndet och paketets vikt avgjorde taxeringen. Enhetsportot var
fullt 1880.genomfört år

3.3 Korsband

Genom Postverket tecknat fördrag med några främmande länderatt
kunde relativt tidigt skicka trycksaker, och mönsterman varuprov
utomlands nedsatt till fr.o.m. 1847 tillDanmark är ochmot porto,
Frankrike fr.o.m. 1854. Inrikes 1864infördes möjlighetdenna år
efter Kungl.Majts bemyndigande. Portonedsättningen betydan-var
de. I allmänhet kunde skicka förtrycksaker fjärdedelman aven
ordinarie Korsband slopades 1981.årporto.

3.4 Lokalbrev

Befordran lokalbrev i Postverkets regi inte möjlig förrän brev-av var
bäring inrättades. Fram till mitten 1850-talet fick själv begeav man
sig till för efterpostkontoret uthängdapå s.k. brevkartoratt se om

Århade 1861brev hämta. regeringenbeslöt i vissa störreatt attman
Årstäder skulle brevbärare anställas 1864och avlönas Postverket.av

fanns 48det brevbäring i städer. I förutsättningaroch med detta gavs
för lokalbrevsförmedling. Denna pågick 1951 detdå ävent.0.m.
särskilda lokalbrevsportot avskaffades.
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3.5 Rekommenderade brev

1704Redan år i förordningsägs skyldigpostmästaren äratt atten
för brev vilkapå ordet rekommenderas antecknats. Rekom-ansvara

mendation innebar dock från början inte Postverket ansvarade föratt
innehållet. 1758Först år föreskrev överpostdirektören de rekom-att
menderade förtecknasbreven skulle särskilt. När Postverket införde
avgift för rekommendation fanns till början två rekom-typeren av

Öppenmendation, och sluten.öppen rekommendation innebar att
avsändaren postförvaltaren fick intyg innehållet i försändel-ettav om

Avgiften för öppen rekommendation högre för sluten.änsen. var

En särskild assuransavgift tillkom 1849år för de rekom-öppet
menderade formbreven. Denna föräkring övergick tillsedan vadav

kom kallas assurans.attsom

3.6 Postanvisningar

Att skicka i rekommenderade brev och riskabelt.tungrottpengar var
År 1866 infördes postanvisningar i Postverkets sortiment. Då
postgirorörelsen skapades 1925 minskadeår antalet postanvisningar
mycket. Postanvisningar finns emellertid alltjämt kvar.

4 Postmonopolets framväxt

1636I förordningårs se avsnitt 1.1 intesägs uttryckligen att
Postverket kronansär regale eller dettastatsmonopol. Attett var
avsikten framgår tydligtdock andemeningen i antal författ-ettav
ningar från Postverkets första tid. 1660När det år gjordes försök att
inrätta enskild förbjöds detta i riksrådsprotokoll år.post etten samma
I den kanslikollegium 1686âr utfärdade postmästarinstruktionenav
sägs bl.a. Postverket räknat blandär överhetens regalrättigheteratt

Postverket Konungens Liknandeär regale. förekom-uttrycksamt att
i författningar och resolutioner 1700-talet.undermer

År 1835 utformades postregalet särskilt kungörelsen angå-genom
villkor,ende de varunder brev må med ångfartyg, fartygseglande

diligenseroch fortskaffas. Denna kungörelse utfärdades eftersom
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lämpliga föreskrifter sökaKungl.Majt funnit det angeläget att genom
Postverkets inkomster. Denminskning iförekomma ersattes av enen

postbefordran järnväg.1860 omfattadekungörelse år ävensom
lokalpostföringomfattade inteHuruvida ävenpostmonopolet var

blev emel-uttryckligen fastslaget i författningarna. Detta spörsmål
1888 riksdag.behandling vidföremål för ingående årslertid en

anmärkningvid riksdagKonstitutionsutskottet gjorde denna moten
bolagsordning för Aktiebolagetregeringens åtgärd fastställaatt

ombesörja distribution brev ochStadsposten. skulle bl.a.Bolaget av
infordrat yttrandeinom Stockholm. I från poststyrelsenbrevkort ett

varit brev ochuttalade styrelsen det visserligen önskvärt attatt
befordra.uteslutits från försändelser bolaget skullebrevkort de som
befordranfann emellertid inget hinder föreligga sådanStyrelsen mot

till omfattaeftersom postregalet hittills inte utsträckts ävenatt
verksamhetlokalförsändelser. villkoren för bolagetsDe närmare

1887 meddeladesutfärdades i KungLBrev i november vari bl.a.
Postverkets ochföreskrifter för förhindra förväxling mellanatt

bolagets brevlådor, märken och brevkort.
Konstitutionsutskottet gjorde regeringens beslutgällande attattnu

tillåta bolaget befordra brev och brevkort förnärmade rättstatensatt
befordran. Vidare konstitutionsutskottetverkställa sådan menadeatt

i riksdagens grunclagsenligabeslutet kunde leda till inskränkningatt
bevillningvilkabestämma postmedlen tillrätt överatt attvore

regalehänföra. Utskottet attansåg det uppenbart postverkts
blivit befordran brevutsträckt till jämväl sådana somnumera av

stzd, köpingväxlats mellan vilka uppehålla sig ipersoner, samma
ifrågavarande platseneller by, för så vitt nämligen på denstaten

verksamhet.vidtagit anstalter för dylik form postalisken av
fortsatteEfter uttalande allmänna uppgifterPostverketsett om

konstitutionsutskottet skyddas såsomMen endast postväsendetom
uteslutande dylik utjämning bliva möjlig,rätt, kan och allastatens en

tillförsäkrasdelar land välgärningarna ordnat ;ostväsen-ett ettav av
Genom från enskildade. konkurrens å de platser, där posavgifterna

ymnigt flyta minskas emellertidtill, postverkets förmågi göraatt
uppoffringar för privatade trakter, vilka den företagsamxeten med
sina kapital undflyr.under klok beräkning

Enligt konstitutionsutskottetskamrarnas beslut lades anmärkning till
handlingarna vidare uttalande. Med anledning vadutan av som
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förekommit väcktes vid riksdag fyra motioner, resul-samma som
i riksdagenterade beslöt avlåta skrivelse i motionernas syfte.att en

Skrivelsen innehöll följandebl.a. På grund vad sålunda blivitav
anfört får riksdagen, det vikt, stadgandenaattsom anser vara av om

höghetsrätt över postväsendet omarbetas och utsträckas ävenstatens
till postbefordringen,den lokala anhålla, Kungl.Majt måtte, såatt

det ske kan, vidtaga de åtgärder, kunna finnas erforderligasnart som
för må intrång från håll,äga sittatt staten att, utan annat genom
postverk avgift verkställa all regelbunden befordran förseglademot av
eller eljest tillslutna brev brevkort in-såväl emellan ochsamt av
utrikes emellan inrikes ock å de särskilda inrikessamt orter som

där anordnatpostverk har lokal brevbefordran.orter, statens
Riksdagens skrivelse remitterades till förgeneralpoststyrelsen

yttrande. förslagDetta till kungörelse i inkom ochämnetsamt en
bearbetades vederbörande departement. Kungl.Majt utfärdade iav
december 1888 kungörelse beträffande postverkets i frågarätten

befordran brev och brevkort ävensom angående postsändningom av
å järnvägar, ångfartygmed och med diligenser. Omfattningen av
Postverkets idär iensamrätt överensstämmelse medstort settangavs
vad i riksdagsskrivelsen Statens postverk ägerangetts ute-som
slutande avgift ombesörja regelbunden befordranrätt att mot av
förseglade eljesteller tillslutna brev ävensom brevkort såvälav
emellan in- och utrikes emellan inrikes ock å desamt orter som
särskilda där Postverket anordnat lokalbrevbefordran. Medorter,
denna kungörelse blev sålunda det svenska postregalet bekräftat

uttrycklig författningsbestämmelse.genom en
Kungörelsen från 1888 blev i allt väsentligt singällande i ur-

sprungliga fram 1947lydelse till postväsendets utvecklingtrots att
gjorde det allt svårare klarlägga monopolets räckvidd i vissaatt
hänseenden. förslagAtt ändring ocheller förtydligandeom av

intebestämmelserna aktualiserades förklaras frågorkan attav om
1940-taletspostmonopolet så sällan blivit aktuella. Under första år

började emellertid enskilda företagare i utsträckningnågot större att
söka konkurrera med Postverket under utnyttjande kungörelsensav
föråldrade formulering. Denna konkurrens inriktadhelt på denvar
lokala postbefordringen. Den direkta tillanledningen detta denvar
höjning från 10 15lokalportot till för vanligt 20-gramsbrevöre ettav

trädde i kraft 1944.den l juli fannsFöre dess endast tvåsom



242 S01 19939

lokalpostföretag i verksamhet efter höjningen antalet snabbtstegmen
till femtiotal. Efter kort blomstringstid försvann emellzrtid detett en

efter det andra dessa privata postföretag. Generalpcststyrel-ena av
anmälde till åtal företag,några enligt styrelsens menng över-sen som
monopolbestämmelserna.trätt Rättegångar förekom även tidigare vid

enstaka tillfällen. Styrelsen hävdade vid dessa lagstiftarens meningatt
varit monopolkungörelsen skulle Postverket förbehålla tillättenatt
befordran brev eller brevkort, dvs. alla skriftliga meddelanienav som
hade karaktären verklig och personlig skriftväxling oberrendeav av

befordradesdessa öppna eller slutna. Styrelsens upyfattningom
godtogs också domstolarna.av

juni 1945I uppdrog Kungl.Majt åt generalpoststyrelsenatt med
biträde särskilda sakkunniga företa översyn de bestämmelserav en av

reglerade Postverkets till befordranensamrätt ochtrevsom av
brevkort m.m.

Generalpoststyrelsen skickade i augusti 1946 skrixelse tillen
Kungl.Majt vilken utmynnade i förslag till nonopol-nya
bestämmelser. Efter sedvanlig bearbetning förslaget ufårdadeav

9KungLMajzt 1947den maj 1947175kungörelsen angåerde post-
verkets tillensamrätt brevbefordran m.m.

Den kungörelsen innebar i egentligensak inget itannyttnya var
modernisering den tidigare. I propositionen ocksåsnarast sågaren av

departementschefen författningsförslaget inte innebar någonatt
förändring innehåll.postmonopoletsav

Postens enligtensamrätt kungörelsen, också kallat postrmnopolet
eller brevmonopolet, omfattade enligt kungörelsen regelbunden
befordran avgift slutna brev försändelserävensom öppnamot av
innehållande helt eller delvis skrivna meddelanden.

De försändelser omfattades monopolet för detalltsåsom av var
första slutna brev. Kungörelsen innehöll inte defiritionnågon av
ordet brev. Ordet brev kommer från latinskadet ordet brevis
kort i förbindelsevilket med substantivet scriptum fått betydel-

skriftligt meddelande till adressat. Kungörelsen omfattadesen en
också försändelseröppna innehållande helt eller delvis skrivna
meddelanden. Vad kunde ligga i detta uttryck blev redansom anses
vid kungörelsens tillkomst föremål för diskussion. En tolkning attvar
all skrift inte framställd boktryck skulle betraktassom var genom som
skrivet meddelande. En tolkning, hade stöd i förarbetenaannan som
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till monopolkungörelsen prop 1947180, monopolet endastattvar
skulle omfatta sådana skriftliga meddelanden hade karaktärensom av
verklig och personlig skriftväxling.

Det framgår också förarbetena affärshandlingar inteattav som
innehöll skrivna meddelanden inte skulle omfattas brevmonopolet.av
Detta under förutsättning de befordrades iatt öppna försändelser.

Enligt kungörelsen krävdes vidare befordringen skulleatt vara
regelbunden utföras avgift församt den skullemot omfattasatt av
monopolet. Att förmedla brev regelbundenhet, någotutan som numera
ofta utförs på särskild beställning olika budföretag, eller göraav att
det avgift utgjordeutan alltså inte brott kungörelsen. Detmot stod
också och fritt själv befordra sinaattvar brev.en egna

5 Enhetsportot

Från Postverkets tillkomst har frågan brevportots konstruktionom
och storlek varit föremål för diskussioner. Fram till mitten 1800-av
talet fastställdes med hänsyn delsportot till försändelsens vikt, dels
till det avstånd den skulle Påtransporteras. motsvarande sätt
fastställdes brevportot i de flesta andra länder i Europa.

Fr.o.m. mitten 1830-talet började allt fler länder frångåav detta
och i stället införasystem enhetsporto, dvs. inrikesett porto som var

oberoende befordringsvägens längd. Det första landetav i Europa
införde enhetsporto England. Detsom sätt i Englandvar portot

tidigare hade beräknats på mycket komplicerat. Det intevar var
endast försändelsens vikt avståndet låg tillsamt grund försom portots
fastställande även antaletutan ark i försändelsen. En före detta
skollärare, Rowland Hill, började ägna sin tid åt söka finnaatt ett
bättre Hill hade frånsystem. början ingen kunskap postväsendet.om
Han skaffade sig emellertid statistiskt material och kom till resultatet

befordringskostnadenatt för brev mellan Londonett och Edingburgh
endast bråkdel fast det lägstavar en möjligaav en penny portot var
4 Han kom därför till slutsatsenpence. enhetsporto inteatt baraett
skulle kunna införas det dessutomutan att överlägset andravar

Den Hillportosystem. föreslagna och 1840årav portorefor-antagna
innbar brevförsändelserattmen med vikt högst 12en av ounce
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oberoendebefordras rikena förskulle inom hela de förenade en penny
ytterligarevarje l2 skullesträckan. För därutöver en pennyounceav

förslag förenklatportoreformen innehöll Hills sätterläggas. Utöver ett
ske med stämplat ellererlägga Detta skulleatt porto. ett papper

stämplade kuvert skulle säljas på postkontoren.som
1840-talet infördefrån England ochEnhetsportot spreds under ett

10-tal länder detta system.
1840-I Sverige fördes diskussioner enhetsporto under helaom

invände ochDe enhetsportot ansåg Postverketstalet. attmotsom
minska. fördärmed inkomster riskerade Destatens att som var

fanns införandereformen exempel påansåg deatt av en-som
inkomstbortfallet väli pekade påhetsporto andra länder änatt mer

185051brevskrivande. Vid riksdagenkompenserades Ökatgenom
fyra motioner i frågan. motionär föreslogväcktes En enhetsportoett

papper. Efter livlig4 skilling ett särskilt slags stämplatpå samt en
tillräckligfastslog slutligen inte hadedebatt ständerna att man

bli följdenkunskap vilket inkomstbortfall för skullestaten avom som
införande generalpoststyrel-enhetsporto. Man anbefallde därförett av

förslag.beräkningar inkomma medgöra ochattsen noggranna
Efter i 1853omfattande utredning lämnade oktober generalpost-en

sitt förslagstyrelsen till ständerna.

Förslagets viktigare punkter var

För brev befordrades mellan två postanstalter skulle portotsom
25 skilling för lokalbrev skulleutgöra lod och portot varaper

skilling lod.per

brevlå-Brev skulle antingen på postkontor eller ikunna lämnas
meddor. Om de i brevlådor borde de förseddalämnades vara

2frimärken. medI fall skulle särskild lösenutöver portotannat en
5respektive skilling erläggas.

Efter livlig riksdagen införa enhetsporto me-debatt beslöt atten
vid brevväxlingdelporto. Kungl.kungörelse angående likaett porto

23.utfärdades 9 1855 författningssamlingden Svensk nrmars
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6 Frimärket

Systemet med valörstämplat redovisa erlagt beloppatt ett ettpapper
har tillämpats Sveriges förstalänge. stämpelförordning utfärdades

1660.redan år I samband med införandet 1855medelportot år seav
2.3 etttalades det särskilt stämplat fästa å brevetsattom papper
baksida. Frimärket betraktades slags statsstämpel.ett nyttsom

Förslag införande frimärke på brev kom i riksdagsmotionom av en
1823, 30redan föredvs. år genomförandetän medelporto-mer av

reformen. Motionären ansåg det fordrades säkrare redovis-att ett
ningssystem för brevporton än den då existerade. Tankensom var

den ville skicka fåbrev skulle upplysningatt ett portotssom om
storlek på postkontoret och sedan köpa stämpel stämpel-en av en
försäljare.

Förslaget remitterades till bevillningsutskottet, tillstyrkteintesom
förslaget. Enligt utskottet skulle genomförande förslagetett av
försvåra kommunikationen mellan medborgarna.

1830-taletUnder framkom i antal länder olika förslagett om
märken skulle fästas på brev bevis för erlagt Det kanporto.som som
inte med säkerhet fastslås skall frimärketsvem som anses vara
uppfinnare. Enligt notis i grekisk tidning skall i Greklandetten en
tillverkat 1831.frimärke ha påträffats år

österrikareEn bl.a. varit verksam i Kroatien och Slavoniensom
framlade 1836 förslag frimärken.år ett om

Är 1834 framlade den skotske boktryckaren James Chalmers ett
förslag särskilt frimärke klistras på breven.ett attgummeratom

Mannen bakom idén med enhetsportot, Rowland Hill se avsnitt
2.3, föreslog frimärkenäven han gummerade skulle användas vidatt
frankering brev. Eftersom Hill samtidigt kom med förslagetav om
enhetsporto behövdes enligt honom endast frimärken i valören l
penny.

Den engelska postförvaltningen bestämde sig förganska snart att
liksom på använda drottningens bild frimärkena. januaripå Imynten
1840 började med frimärken tillämpas ochi England desystemet att

frimärkena, Queens heads, blev mycket populära.nya
Frimärken infördes inom inomnågra år de flesta länders postverk.

I Sverige infördes frimärket l juli 1855.den
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3Bilaga

affársorganisation servicenätPostens och

1 affársorganisationPostens

Postens leds styrelse niobestår samt gene-av en som av personer
raldirektören föroch personalföreträdarna. Generaldirektören svarar
den löpande direktiv.verksamheten enligt styrelsens riktlinjer och

Generaldirektören har till sitt förfogande antal koncernstaberett
med arbetsuppgifter inom ekonomi, information, personal,områdena
utveckling, revision och säkerhetjuridik.

affärsområden regionerPostens affärsverksamhet idelas in och
med utgångspunkt från kunderna Verksamhetenoch marknaden. är
fr.o.m. 1992 organiserad i fem affärsområden. Varje affärsområde
har samlat produktion, produkter och marknad medett grepp om
totalansvar ända till kunden.ut

Affársområdena Utrikes,Posten Brev, Posten Lättgods, Postenär
PostGirot och Posten Bank och Kassa.

Posten Brev förmedlar meddelanden inom landet.och lätta varor
Affärsområdet indelat i 13 för försäljning,är regioner med ansvar
kundvård och produktion.

Till affärsområdet hör Frimärkenäven två resultatenheter Posten
och Postens Bilverkstäder.

Posten Lättgods 35för förmedling lättgods till kg.svarar av upp
Försäljningsarbetet indelat iär marknadsområden. Affársområdetsex
har det centrala för marknadsfrågor upphandlingochansvaret av
produktion.

Posten Utrikes för utrikes försändelser. Affärsområdet ärsvarar
indelat i regioner sin försäljningoch köper delar ochtre pro-av
duktion från andra affärsområden eller från andra leverantörer.
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PostGirot förmedlar och för den rikstäckandepengar ansvarar
kassaservicen. Affärsområdet har försäljningsregioner. Produk-sex
tionsansvaret och bokföringen ligger centralt.

Posten Bank och Kassa för Postens kassanät erbjuderochsvarar
banktjänster. Affärsområdet indelatär i regioner medtretton ansvar
för försäljning, kundvård och produktion. Affársområdet förmedlar
Postens samlade sortiment för privatpersoner och småföretag.

Till Postkoncernen hör även antal bolag vilka affärsmässigtett
under det affärsområdesorterar de naturligt hör ihop med.som

Utanför affársområdena finns antal centrala resultatenheter ochett
centrala projekt.

2 Postens servicenät

Posten hade l 1991den juli 9101 postkontor 2 755st samt ca
lantbrevbärarlinjer. Till detta kommer 146 närpostkontor hälftenvarav
har relativt fullständig postservice och i första hand fungeraren resten

utlämningsställen för postförsändelser.som
Av Postens 900drygt 1 postkontor finns 700ungefär i störreegna

städer och tätorter med 10 000över hushåll. 500Drygt finnskontor
i mellanstora städer och 000tätorter med mellan 1 10 000och hushåll
medan 700resterande postkontor ligger i mindre med mindreorterca

l 000än hushåll.
På uppdrag Postens koncernstyrelse har arbetsgrupp översettav en

Postens kontorsorganisation och i i december 1991 framlagden
Nät 92, föreslagit fortsätta utbyggnadenrapport, postkon-att av

torsservice i landsbygdsbutiker på 350 femtiotalEttorter.ca
postkontor på landsbygden föreslås också ersättas med lantbrevbä-
ring eller Ca 200postväska. 700de postkontoren i städerstörreav ca
och tätorter kommer ersättas med med närpostkontor medatt
möjlighet till avhämtning paket och andra försändelser.av

Arbetsgruppen postservicen kommer hållas påatt attanser en
fortsatt hög nivå medan Postens kostnader minskar 400med ca
miljoner kr.
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54 000 års-har i dagbolageninklusivePostkoncernen ca
00030vilka000 anställda67arbetskrafter motsvarande caavca
00018ochaffärsområdet Brevfinns inomårsarbetskrafter ca

Genom deKassa.Bank ochaffärsområdetinomårsarbetskrafter
kommerpersonalbehovetmedräknar Postenföreslagna åtgärderna att

0002årsarbetskrafter vilket500minska 1med motsvarar caatt ca
anställda.

ochoptimalthurPosten1991 utreds inomSedan december nytt,ett
94.Brevnätskall uppbyggtför brevproduktemanätseparat vara
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Bilaga 4

Postens nuvarande verksamhet

1 Allmänt Postens verksamhetsförutsättningarom

Posten har, enligt förordningen l98879 med instruktion för
postverket, till huvuduppgift driva poströrelse vari ingårdetatt att
befordra och distribuera brev och paket förmedla betal-samt att
ningar. Posten får vidare driva verksamhet den harannan som
särskilda förutsättningar för.

Posten har fram till årsskiftet 199293 haft till brev-ensamrätt
befordran. Posten har vidare Postgirot tillensamrätt ungefärgenom

Övrigahälften betalningar. delar Postensstatens verksamhet ärav av
för konkurrens i varierandeutsatt omfattning. Postens

konkurrenssituation har behandlats i 3.avsnitt
Postens affärsidé är hela landetöver och internationellt förmedlaatt

meddelanden, lättgods och erbjuda andra finansiellasamtpengar
tjänster så alla kan nå alla och så kundernasatt affärer stöds.att

Postens ledning har uttalat Posten skall kännetecknasatt attav vara
säker, och offensiv.nära

Säker innebär Posten skall hålla utlovade servicenivåeratt och
produktvillkor. Nära innebär enligt Postens definition Posten skallatt
kunna nå alla överallt sitt rikstäckande och globala servicenät.genom

2 Befordran och distribution inrikes brevförsän-av
delser

Postens affärsområde Brev för befordran och distributionansvarar
brevförsändelser.av
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för devillkorenväsentligastedebeskrivningföljerNedan aven
adressering,inslagnng,Reglernabrevtjänsterna.olika inrikes om

inte här.lagring återgesocheftersändninginnehåll,förbjudet m.m.

Ekonomibrevoch2.1 Brev

Brev.normalbrevet kallastidigareDet numera
000 Det1högstBrev vägafårproduktvillkorEnligt Postens ett g.

100tjockare äninteoch600längre äninte mm.får mmvara
får även900 Ett Brevöverstigafår inteBredd+längd+tjocklek mm.

900högstlängddå,ärtillåtna måttenrullform. De högsta mm,ha
0401överstigafår intdiametern+dubblaLängd100diameter mm.

mm.
påföljan-fallflestai dedelasbefordran uttilllämnasBrevEtt som
Om Brevinlämningstider.beträffandevariationer finnsVissade dag.

längre.befordringstidenkanbelägnatill avlägsetskickas varaorter
lokalbrev.förblåochriksbrevgul förbrevlådaikanBrev postas

ärochBrevän portotlångsammarenågotbefordrasEkonomibrev
purkter.följandepåsig ocksåskiljerVillkorenlägre.

B.medmärkasskallEkonomibrev ett
avsändare.uppgiftmedförsettskallEkonomibrev omvara

ieller lämnasbrevlådai grönfår endastEkonomibrev postas
postkassa.

2.2 ESS-Brev

mått ärspeciell säkerhet. Störstamedsnabbt ochbefordrasESS-brev
på000 ESS-brev delas även1vikt ut600x250x30 och högsta g.mm

återbetal-tillavsändarenhar rättförsenasESS-brevOmlördagar. ett
postavgiften.ning av
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2.3 ESS-brev REK

ESS-brev REK ännu större säkerhet ESS-brev. Mått och viktänger
är desamma för ESS-brevBrev. REK kvitterasskall mottaga-som av

Posten betalar ersättning vid förlorat eller skadat ESS-brev REKren.
maximalt 5 000med kr. Vid försening har tillavsändaren rätt

återbetalning postavgiften.av

VÄRDE2.3 ESS-brev

VÄRDEESS-brev den säkraste tjänstär Posten kan erbjuda. Vikten
får inte överstiga 20 kg och längden omkretsen får inte överstiga+

VÄRDE2000 ESS-brev skall kvitteras Postenmottagaren.mm. av
ersättning med maximalt angivet värdebelopp. Vid förseningutger har

avsändaren till återbetalningrätt postavgiften.av

2.4 Postogram

Postogram illustreradeär brevpapper säljs tillhörandemed kuvertsom
försett med påtryckt frankeringsbeteckning. Villkoren iär stort sett
desamma för Brev.som

2.5 Bokpost

Bokpost jiffypåseär s.k. med påtryckt frankeringsbeteckning. Ien
sådan får privatpersoner skicka böcker inom Sverige.en

2.6 Blindskriftsförsändelser

Blindskriftsförsändelser befriade från avgifter.är De befordras
normalt får skickasBrev ESS-breväven eller ESS-som men som
brev REK. Maximimåtten desamma förär Brev vikten fårsom men

maximalt 7 kg.vara
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2.7 Postens gruppreklam

Gruppreklam förses inte personligmed adress ställs tillutan n grupp
hushåll, jordbrukarevillaägare, eller kontor.mottagareav -

3 Befordran och distribution inrikes paketförsändel-av

ser

Postens affärsområde förLättgods paket-lättgods-,affaren.ansvarar
Det finns många olika alternativ det gäller skicka paketför-när att

sändelser. Nedan beskrivs kortfattat de olika alternativen och vad som
karaktäriserar dem.

3.1 Företagspaket Express

Det finns två olika Företagspaket Expresstyper av

Företagspaket Express Tidtabell
Företagspaket 09.00Express Före

Företagspaket Express Tidtabell frammeär dag ibland nästasamma
dag enligt tidtabell skickasoch kan mellan begränsat antalett orter.
Villkoren skiljer sig på väsentliga punkter från förvad gällersom
övriga paketförsändelser. Bl.a. medges farligt gods, godstungt samt
levande djur.

Företagspaket 09.00Express Före kan skickas allamellan orter
i Sverige. Högsta medgivna 25vikt kg.är Högsta medgivna längd är
1,5 och 0,14 m2.största volym tillFörsändelserna körs utm

före 09.00.kl Vid förlust eller skada på Företagspaketmottagarna
Express 09.00Före utbetalas ersättning 50000med till kr.upp
Företagspaket Express 09.00Före i första handär lör paketavsett

skickas från företag till företag får användas ävensom men av
privatpersoner.
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3.2 Företagspaket

Företagspaket skiljer sig från 09.00Företagspaket Express Före
framför allt på punkter. De 16.00två körs dock före ochut senare
vikten sändning får 1 000högst kg.per vara

3.3 Ekonomipaket

Ekonomipaket kan skickas alla företagmellan och privatpersoner.
Befordringstiden normalt dagar, dvs. aviserasär paketet normalttre
den tredje dagen efter inlämningsdagen. Ekonomipaket får högstväga
20 fårkg och inte det på EUR-pall.större än attvara ryms en

3.4 SverigePaketet

SverigePaketet särskild Ekonomipaket.är Postkontorentypen av
säljer emballaget och i priset ingår fraktavgiften gäller oberoendesom

vikt. Vikten får emellertid inte överstiga 20 kg.av

3.5 Tungt gods

Tungt gods är särskild Ekonomipaket skickasfårtypen av som
endast företag har särskilttecknat avtal med Posten.av som

4 Befordran och distribution försändelserutrikesav

Det finns olika huvudgrupper utrikes försändelsertre av

EMS-försändelser
Brevförsändelser
Paket

4.1 EMS Postens Internationella Expressfrakt-

EMS detär snabbaste skickasättet dokument och tillatt varor
utlandet Posten kan erbjuda. EMS dörr-till-dörr-tjänst,ärsom en
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försening haravgiften. Vidiingårutkörninghämtning ochdvs.
kanförsändelseavgiften. Varjeåterbetalningtillavsändaren rätt av
harPostenövervakningssystem.datoriseratifortlöpande spåras ett

australi-detpostverkfyra andramedingått joint samtventureett
EMS.avseendekurirföretaget TNTensiska frakt- och

4.2 Euroletter

normalt adressatennårEMSlika snabbtinteEuroletter är mensom
till allakan sändasEuroletterPrioritaire.Brevnågot snabbare än

länder i världen.

Economiqueoch BrevPrioritaire4.3 Brev

Economique och ärBrevsnabbare änPritioritaire befordrasBrev
beroendeskiljer sigBefordringstidernadärför dyrare.något av

mottagarland.
blindskriftsförsändel-ochskickas PostogramkanTill utlandet även

här.intevillkoren återgesDe närmareser.

FlygpaketEuropapaket4.4

ochMátt-flertalet länder.skickas tillkanEuropapaketFlygpaket och
lika.emellertid iVillkoren ärvarierar.viktgränserna stort sett

4.5 BluePAC

BluePAC.medflygpaketenFinland och Norge ersättsTill Danmark,
respektivehämtningdörr-till-dörr-tjänst ochBluePAC är en

tillavsändaren rättförsening harVidi priset.utkörning ingår
avgiften.återbetalning av

4.6 Ytpaket

ochFinlandtill Danmark,utomtill alla länderskickasYtpaket kan
fraktflyg.medskickas ytpaketvissa ländernedan. TillNorge; se
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4.7 GreenPAC

Till Danmark, Finland ersättsoch Norge ytpaketen GreenPAC.av

4.8 Assurans

Tilläggstjänsten innebär försändelsen befordras underattassurans
särskilda säkerhetsåtgärder. Om försändelse kommer bort elleren
skadas under befordringen kan avsändaren ersättning med tillupp
det angivna assuransbeloppet. Assurans medges endast för Brev
Prioritaire och paket och endast till vissa länder.

4.9 Rekommendation

Tilläggstjänsten rekommendation innebär avsändaren kan vissatt
ersättning försändelsen förkommer eller skadas under postbe-om
fordringen.

104. Postförskott

Många länder tillåter tilläggstjänsten postförskott. Denna tilläggs-
tjänst medges för följande försändelseslag

Assurerade och rekommenderade Brev rekommenderadesamt
Ekonomibrev och blindskriftsförsändelser.

Flygpaket, Europapaket, ytpaket och GreenPAC.
BluePAC om de inte förtullas adressatens försorg.genom egen

5 Betalningsförmedling

En Postens uppgifter är betalningsförmedling.av
Betalningar sker mellan postgirokonton, från konton utbetal-genom

ningskort inlöses på postkontor och med postanvisningar.som
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Postgirokonton5.1

Enjuridiskafysiska ellerforkan öppnasPostgirokonton personer
flera konton.hakankontohavare

flerapå sätt.skekanpostgirokontonBetalning till

ellertillpostgirokonto annatöverföring från ettGirering är etten
Nordbanken.ipersonkontotill ett

pågöraspostgirokonto IcanInbetalningtelefoninbetalning till ett
postkontor.ett

PostGirottillsänds inbetalningshandlingarGottskrivning innebär att
postgirokonto.påbeloppetbokföringför mottagarensav

bokföringförPostGirottillsändaspostväxlar kanochCheckar av
postgirokonto.angivetbeloppet på

pension frånVPC,aktieutdelning frånDirektinsättning skekan av
Försäkringskassa.frånsjukersättningochRFV

postgirokonto.tilldirektPostfdrskottsinbetalning kan göras ett

ovan,girering semedkan göraspostgirokontonfrånBetalningar
direktuttag.utbetalningskort ellermed genom

Postanvisningar5.2

avsändarensåväl mottagarenanvändas närpostanvisning kanEn som
tillvill skickasnabbteller närpostgirokontosaknar pengarman

någon.
utlandet.tilllandetinomsåvälskickaskanPostanvisningar som

kanMantill Sverige.utlandetfrånskickasPostanvisningar kan även
inrikes och telegrampost-telefonpostanvisningarskickaockså

gottskrivasPostanvisningar kan mottagarensanvisningar utrikes.
postgirokonto.



SOU 19939 257

6 Bankservice och övriga kassatjänster

6.1 Service åt Nordbanken

Enligt avtal mellan Nordbanken och Posten affärsom-dessgenom
råde Bank och Kassa postkontoren och lantbrevbärarnager en
omfattande service till Nordbanken.

6.2 Service Sparbankenåt

Enligt avtal mellan Sparbanken och Posten dess affärs-ett genom
område Bank och Kassa vissa postkontor och lantbrevbärareger en
begränsad service till kontohavare i Sparbanken.

6.3 Inlösen checkarav

Affársbankernas, sparbankernas och Riksbankens checkar kontant-
inlöses på vissa villkor på postkontoren.

6.4 Aktier

Posten erbjuder privatpersoner med fast iadress Sverige iatt spara
aktier i samarbete med Aktieinvest.ett

6.5 Biljettförsäljning

På 700 postkontor säljs nöjesbiljetter till cirkusar ochca teatrar,
shower.

6.6 Förtidsspel vid totalisatorvadhållning

Enligt avtal mellan AB Trav Galoppoch ATG Postenatt och
förmedlar vissa postkontor förtidsvad vid ATG anordnad totali-av
satorvadhållning vid och galopptävlingar.trav-



19939258 SOU

6.7 Ungdomskortet

27Ungdomskortet inte fyllt år.rabattkort för ungdomarär ett som
Sverige iDet kan vid olika i ochanvändas i affärer och evenemang

flera andra länder i Europa.

8 Identitetskort

Posten Standardi-utfärdar certifieradeidentitetskort är avsom
seringskommissionen i Sverige SIS.



offentligaStatens utredningar 1993

förteckningKronologisk

biståndet.Stymings-ochsamarbetsformeri UD
Kursplanerförgrundskolan.U.
Ersättningförkvalitetocheffektivitet.

Utformning resurstilldelningssystemförnyttettav-grundläggandehögskoleutbildning.U.
stödtill rehabilitering4.Statligt tortyrskadadeav

flyktingar fl. S.m.
Bensodiazepinerberoendeframkallandepsykofar--maka.

småskaligLivsmedelshygienoch livsmedelsproduk-
tion.Jo.
Löneskillnaderochlönediskriminering.
Omkvinnoroch arbetsmarknaden.Ku.män
Löneskillnaderochlönediskrirninering.Omkvinnor

arbetsmarknaden.och Bilagedel.Ku.män
Postlag.K.



Statens offentliga utredningar 1993

Systematisk förteckning

Utrikesdepartementet
Styrnings-ochsamarbetsformerbiståndet.i [1]
Socialdepartementet
Statligtstödtill rehabilitering tortyrskadadeav
flyktingar fl. [4]m.
Bensodiazepinerberoendeframkallandepsykofarmaka.-[5]
Kommunikationsdepartementet
Postlag.[9]

Utbildningsdepartementet
Kursplanerförgrundskolan.[2]
Ersättningför kvalitetocheffektivitet.

Utformning iilldelningssystemförnyttettav icsui-grundläggandehögskoleutbildning.[3]
Jordbruksdepartementet

småskaligLivsmedelshygienoch livsmedelsproduktion.

Kulturdepartementet
Löneskillnaderochlönediskriminering.
Omkvinnoroch arbetsmarknaden.[7]män
Löneskillnaderochlönediskriminering.Omkvinnor
och påarbetsmarknaden.Bilagedel.[8]män


