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Riksbyggens synpunkter på PTS samråd gällande nya
regler för postutdelning (dnr 21-3151)
Riksbyggen avstyrker samrådsförslaget
Riksbyggens synpunkter på PTS samråd gällande nya regler för postutdelning
fokuserar på den del som innebär att postutlämning ska ske till lådsamlingar upp till
200 meter från adressen. Riksbyggen avstyrker detta förslag eftersom det skulle
innebära en kraftfullt försämrad service.
Riksbyggens kritik handlar i huvudsak om:
• Oro för den försämrade service det skulle innebära.
• Bristande utredning - en mängd oklarheter kvarstår.
• Bristande konsekvensanalys av det preliminära förslaget.
Några av oklarheterna handlar om:
• Vad är huvudsakliga motivet till den förslagna serviceförsämringen?
• Varför just 200 meter? Hur har avvägningen skett?
• Vilka andra alternativ har övervägts?
• Vilka rättigheter har boende och fastighetsägare i den samrådsprocess som
föreslås?
• Hur ska finansiering av postanordningarna ske?
• Hur ska placering bestämmas?
• Hur ska frågor om markförvärv etc hanteras?
• Hur ska markåtkomst, markupplåtelse, avtalsservitut och nyttjanderätt,
elförsörjning, drift och underhåll, försäkring och ansvarsfrågor som till
exempel arbetsmiljö regleras?
• Kommer lådorna vara individuella per hushåll/verksamhet eller delade?
• Kommer de kunna användas av olika leverantörer?
• Hur ska trygghet och säkerhet för de personer som ska hämta
varuförsändelser säkras?
• Hur ska risk för inbrott hanteras?
Riksbyggen anser att det är angeläget att mindre varuförsändelser, brev och
tidningar även fortsättningsvis delas ut på samma sätt som idag.
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Frågor
Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till:

Riksbyggen ekonomisk förening
www.riksbyggen.se

Post: 106 18 Stockholm
Besök: Kungsbron 21
Växel: 0771-860 860

Org nr: 702001-7781
Styrelsens säte: Stockholm
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Johanna Ode, bostadspolitisk expert, 072-465 66 92, johanna.ode@riksbyggen.se.

Mårten Lilja
Vice vd och chef affärsområde bostad
Tfn: 070-235 00 95
e-post: marten.lilja@riksbyggen.se
Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både
bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största
fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga
fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och
hållbara boenden för alla.
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