
Adressändring och 
eftersändning av posten
Posten Åland Ab



1

Adressändring
Adressändring är ett meddelande med vilket postmottagaren anmäler till Posten 
att den nuvarande adressen upphör och vilken den nya adressen är. En perma-
nent adressändring är avgiftsfri.

Utifrån adressändringen eftersänder Posten brevförsändelser samt postpaket på 
högst 10 kg (paket som ingår i de samhällsomfattande posttjänsterna) som har 
skickats till den gamla adressen, om inte avsändaren har förbjudit eftersändning.

Adressändringar görs på en blankett som finns att få från ditt närmaste post-
kontor eller hos Statens ämbetsverk på Åland (Magistraten). Avbrott i utdel-
ningen och tidsbestämd adressändring kan meddelas per telefon. 

Adressändringstjänsterna är adresspecifika och varje tjänst beställs separat. 
Serviceavgiften debiteras separat för varje beställning. Avgifterna kan erläggas 
kontant på Postens egna kontor eller mot faktura. I priserna ingår moms.

Eftersändningstjänst
Leveranstiden för eftersändningar av post som görs utifrån en adressändring 
har inte fastställts. Om du vill försäkra dig om att all post eftersänds enligt 
normal leveranstid och att tidningar, tidskrifter och massbrev inom Åland och 
till Finland eftersänds från den gamla adressen till den nya, kan du beställa 
avgiftsbelagd eftersändningstjänst av post för en period på 12 månader. Du 
får ordentligt med tid för att meddela den nya adressen till vänner och andra 
avsändare du önskar.

Permanent adressändring
I samband med en permanent adressändring eftersänder Posten Priority- och 
Economybrev och -kort samt postpaket (ej till dörren-paket) till den nya adres-
sen. En permanent adressändring är avgiftsfri. Eftersändning inom Åland i 12 
månader och till fastlandet 1 månad.

Tidskrifter och massbrev eftersänds endast till dem som har beställt den avgifts-
belagda eftersändningstjänsten.

Eftersändning som omfattar samtliga postförsändelser i 12 mån 21€
(Åland och fastlandet)

För eftersändning utomlands, se ”Tidsbestämd adressändring”.
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Adressändring 
och eftersändning

Tidsbestämd adressändring (minimitid 1 vecka)
 
Grundavgift  (1 vecka-1månad)   För varje påbörjad månad
Åland  10,00    2,60
Finland  12,00    4,10
Övriga världen 16,00    6,20

Exempel: en beställning för en tvåmånadersperiod inom Åland:  
10,00 € + 2,60 € = 12,60 €.

För studerande inom Åland är tidsbestämd adressändring gratis.

Avbrott i postutdelningen

1–2 veckor (7–14 dygn)  10 €
Över 2 veckor – 2 månader 15 €
Därpå föjande månader  7,50 €

Serviceavgiften för tidsbestämd adressändring och avbrott i utdelningen som 
görs med blankett eller per telefon debiteras mot faktura. 

Tidsuttrycket ”en vecka” som används i samband med tidsbestämd adressänd-
ring och avbrott i postutdelningen avser en period på 7 kalenderdagar. Vid 
uträkning av tjänstens giltighetsperiod räknas både den första dagen och den 
sista dagen till giltighetsperioden.

Flytt utomlands
När du flyttar utomlands eftersänder Posten endast Economy- och Prioritybrev 
och postkort till din adress i utlandet. Övriga försändelser (inrikestidningar, 
massbrev, paket och värdeförsändelser) returneras till avsändaren eller behandlas 
som obeställbara. Du kan anmäla din flytt utomlands med blanketten för flyt-
tanmälan, som du får på Postens närmaste serviceställe.

Ny onlinetjänst
Nu kan du också göra din lagstadgade flyttanmälan direkt på Posten Ålands 
hemsida. Gå igenom de olika stegen i vår onlinetjänst så uppdateras dina 
adressuppgifter automatiskt både hos Posten Åland och hos magistraten. Du 
kan använda koderna från din nätbankstjänst för att identifiera dig.

Flyttkort
Postkontoren och -ombuden tillhandahåller kort som du kan använda för att 
meddela släkt och vänner om dina nya adressuppgifter och övriga kontaktupp-
gifter. De är gratis och portot är betalt inom Åland och till Finland.


