
Postavgifter för godstransporter 2016  
från och med 2 januari 2016 
Postavgifterna inom Åland innehåller 0 % mervärdesskatt om ej annat anges. 
Övriga priser är momsfria. Nedan beskrivs de vanligaste postavgifterna.  
Närmare uppgifter om priser, begränsningar i mått och vikter samt beskrivningar 
av tjänster fås från Posten. I övrigt hänvisas till Postens allmänna leveransvillkor.

TILLÄGGSTJÄNSTER inom Åland och Finland, max 4 tilläggstjänster/paket MÅTTGRÄNSER FÖR PAKET

EXPRESSPAKET 9
(EJ ÅLAND)

STANDARDPAKET 14
(EJ ÅLAND) POSTPAKET 16

INRIKES- OCH UTRIKESPAKET
Minimistorleken för inrikespaket är 25 cm x 15 cm x 3,5 
cm. Minimistorleken för utrikespaket är 18 cm x 27 cm 
(adresskortets storlek). Maximistorlek: längd 150 cm och 
längd + omkrets 300 cm (landsvisa begränsningar). 

Maximivikt är i regel 30 kg/paket (landsvisa begränsning-
ar). Minimistorleken för inrikespaket är 25 cm x 
15 cm x 3,5 cm och maximistorleken är 120 cm x 60 cm 
x 60 cm (0,43 m3 ). Maximistorlek med ”Specialbehand-
ling, skrymmande” 180 cm x 60 cm x 80 cm. 
Maximivikt 30 kg. Större paket skickas 
som palltransport.

Ett paket prissätts per påbörjat kilo 
enligt den vägda vikten eller volymvikt 
beroende på vilket som är störst.

Volymvikten räknas ut på följande sätt: Ett paket som är 70 
cm x 60 cm x 50 cm, prissätts enligt följande: 0,7 m 
x 0,6 m x 0,5 m (=0,21 m3) x 250 kg = 52,5 kg.

Rekommenderad tilläggstjänst
(kvitto på att försändelsen är skickad) – – 4,00

Postförskott till konto, bankens 
avgifter tillkommer (momsfritt) – 9,00 7,00

Multipaketsändning, max 5 paket, 
högsta vikt per paket 30 kg –

Sammanlagd vikt eller 
volym+4,20/tilläggspaket

Sammanlagd vikt eller 
volym+4,20/tilläggspaket

Specialbehandling, bräckligt 
Specialbehandling, skrymmande 

7,00/paket
–

7,00/paket
7,00/paket

7,00/paket
7,00/paket

Lördagsutdelning 
endast på fastställda områden 7,00 – –

POSTPAKET TILL FINLAND POSTPAKET INOM ÅLAND

Vikt* 
högst kg

Volym*
högst m3

EXPRESSPAKET 9
Framme nästa arbetsdag före kl. 

9.00 endast på fastställda 
områden. Utkörning till 

mottagaren ingår.

STANDARDPAKET 14
Framme inom 2 arbetsdagar 
före kl. 14.00 på fastställda 

områden. Utkörning till 
mottagaren ingår.

POSTPAKET 16
Framme på mottagarens 

postkontor inom 2-3 arbets-
dagar. Utlämnas från 

postkontoret.

POSTPAKET 16
Framme på mottagarens 

postkontor inom 2-3 arbets-
dagar. Utlämnas från 

postkontoret.

–   2 – 0,008 18,80 10,80 7,40 5,90**

–   5 – 0,020 21,40 11,50 8,40 6,70**

– 10 – 0,040 25,80 12,70 9,10 7,10**

– 15 – 0,060 30,40 13,90 10,50 10,20

– 20 – 0,080 35,00 15,20 11,90 11,60

– 25 – 0,100 39,30 16,30 12,90 12,50

– 30 – 0,120 45,10 17,40 14,10 13,70

Följande Följande       

5 kg 0,020 – 1,20 1,20 1,20

70
 cm

60 cm

50
 c

m

   

POSTPAKET UTRIKES EMS - Express Mail Service, utrikes specialexpress

ECONOMY
Ytledes transporterade 

paket. Utlämnas vanligtvis från 
postkontoret.

PRIORITY
Flygledes transporterade 
paket. Inkluderar i vissa 

länder utkörning till mottagaren.

EMS-varor 
Tjänsten innehåller transport-

försäkring upp till 500 €. 
Utkörning till mottagaren ingår.

EMS-DokPak
Endast dokument, maximivikt 
500 g. Innehåller transport-
försäkring upp till 500 €.

Utkörning till mottagaren ingår.

Zon Grundavg +kiloavg* Grundavg +kiloavg* Grundavg +kiloavg*

1   9,20 1,10 28,90 2,50 53,70 3,80 49,10

2 – – 28,90 2,50 57,00 4,70 53,80

3 – – 32,60 2,90 58,00 5,80 55,90

4 – – 32,60 5,00 58,00 8,80 58,60

5 – – 32,60 9,10 62,00 17,00 61,50

* Prissätts per påbörjat kilo enligt den vägda vikten (max 30 kg/paket) eller volymvikt beroende på vilket som är störst (1 m3=250 kg).
 Se mera information under ”Mått- och viktgränser för utrikespaket”.

ASSURANS, postförsäkring av paketförsändelse (endast inrikes)

INRIKES Vikt upp till ÅLAND FINLAND

Transportavgiften ingår och priset innehåller försäkring 
upp till 500 €. Försäkring över 500 €: tillägg 0,05 % 
av överskridande summa, högst  
5000 €. Inom Åland enligt avtal. Maximivikt 10 kg, ej 
skrymmande. 

– 0,25 kg 12,90 21,00

  2 kg 18,50 31,00

 –  5 kg 21,00 –

– 10 kg 24,00 –

Försändelse som innehåller pengar eller annat värdefullt ska alltid sändas som assurerad försändelse.

Mera information på ditt närmaste 
postkontor eller Postens kundtjänst 
telefon 6360

ZONINDELNING,  

SE NÄSTA SIDA

ÅLANDSPAKET
 
Lämnas till Posten, körs ut till mottagaren utan kvittering senast 
följande dag. Om mottagaren inte är hemma får paketet lämnas 
på trappan eller vid dörren. Inga tilläggstjänster. Gäller hela Åland.
Priset innehåller 24 % mervärdesskatt.

Vikt högst kg

– 10 4,90

– 30 7,70

* Prissätts per påbörjat kilo enligt den vägda vikten (max 
    30 kg/paket) eller volymvikt beroende på vilket som är 
    störst (1 m3=250 kg). Se mer information under ”Mått-
    gränser för paket”. 
** Paket upp till 10 kg är momsbefriade. 
    Priser på paket över 10 kg innehåller moms.

Postavgifter från och med 1 januari 2019 för 

GODSTRANSPORTER  2019
Postavgifterna inom Åland innehåller 0 % mervärdesskatt om ej annat anges. Övriga priser är momsfria. Nedan beskrivs de vanligaste 
postavgifterna. Närmare uppgifter om priser, begränsningar i mått och vikter samt beskrivningar av tjänster fås från Posten. I övrigt hänvi-
sas till Postens allmänna leveransvillkor.


