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Mail 1 = skickat till miljöministern och VD:n för Postnord

Hej
Jag är en privatperson som värnar om miljön så mycket jag kan i min vardag.
Jag ser det som mitt ansvar att reagera när jag upptäcker något stort som är raka motsatsen till att 
värna om miljön.
Miljöfrågor står ju högst upp på mångas agendor i dessa tider och jag skriver till er båda pga att jag 
trodde att både Sverige som land och postnord värnade om miljön.

Det som bekymrar mig är inte att mitt beställda paket tar två vardagar längre tid att komma fram till
mig, men hanteringen bekymrar mig som miljövän. Anledningen till hanteringen är Postnords 
logistik. Eftersom svenska staten äger 60% av Postnord så är svenska staten inblandad i detta. 
Därför fick ni båda detta mig. Avsikten med mailet är att lyfta upp frågan till er båda.
Skulle någon idag fråga mig om Postnord värnar om miljön skulle jag absolut säga NEJ utifrån min 
erfarenhet som är nedan.

Jag som bor i Eskilstuna beställer ett paket som Postnord försöker leverera direkt till min dörr.
Eftersom jag inte är hemma tänker Postnord lämna paketet till min närmaste butik där jag kan lösa 
ut det.
Nu kommer det som bekymrar mig.

Istället för att mitt paket kommer till min närmaste affär den dagen, så skickar Postnord paketet 7-8 
mil längre bort till deras central i Örebro. Dagen efter skickar Postnord tillbaka paketet 7-8 mil till 
Eskilstuna och min närmaste affär. Så min paket far enligt Postnords rutiner 14-16 mil i onödan.

Nu är ju inte jag insatt i Postnords hela logistik. Men jag pratar om ett av många pakets väg. Jag 
förmodar att det finns fler paketmottagare som inte är hemma vid leverans och drabbas av samma 
rutin som mitt paket, vilket skulle innebära en större klimatpåverkan negativt av Postnords logistik.

En fråga som jag har till er båda är om denna hantering är det som ger minst miljöpåverkan?

>>>>>>>> Svar från Postnord dagen efter

Hej Ludvig!

Jag heter Johan Sandström och jag jobbar med miljö och hållbarhet på PostNord.

Jag förstår att det kan se konstig ut ibland när paket åker långa omvägar till just dig. Men vi har ett 
väldigt stort system och målet är att optimera helheten vilket vi jobbar med hela tiden. På 10 år har 
faktiskt klimatpåverkan för ett paket i vårt system halverats tack vare optimeringar, biobränsle och 
effektivare fordon.

Troligen är det så att det går en bil mellan Örebro och Eskilstuna varje dag så ditt paket skapar inte 
en ny transport på det sättet och som sagt, målet är att optimera hela flödet av många 100-tusen 
paket per dag.

Vårt klimatmål är att minska totala CO2-belastningen med 40% från 2009 – 2020. Samtidigt så ökar
antalet paket väldigt snabbt men ändå så har vi följt planen och minskat med 32 % från 2009 – 
2017.

Mvh/Johan 

(Tack Johan för ett snabbt och tillfredsställande svar!)



>>>>>>>> Svar från Regeringskansliet

Hej !
Tack för brevet till Näringsdepartementet. Jag arbetar på Näringsdepartementets 
kommunikationssekretariat och hjälper våra statsråd att hantera en del av alla de brev de får. Jag 
beklagar att svaret har dröjt.

Den svenska regeringen företräder en av delägarna av Postnord, nämligen den svenska staten. 
Som delägare av ett företag kan svenska staten påverka vissa frågor som rör företaget – till 
exempel avkastningskrav m.m. Däremot kan inte ägaren detaljreglera hur ett företag bedriver sin 
operativa verksamhet – det svarar styrelse och ledning för. Bakgrunden till denna 
ansvarsfördelning är aktiebolagslagen.
Detta innebär att Postnord har att förhålla sig till samma regelverk om utsläpp etc. som andra 
företag. Den styrning som regeringen/staten kan göra blir med andra ord indirekt – genom 
generella regelverk, till exempel vad gäller punktskatter på drivmedel.
Jag vill inte föregå eventuella svar från Postnord, men kan konstatera att man på sin sajt lagt ut 
material om sitt miljöarbete.
https://www.postnord.com/globalassets/global/sverige/dokument/rapporter/arsredovisningar/2017/p
ostnord-2017-sve.pdf

Återigen, jag ber om ursäkt för att responsen dröjde.

Med vänlig hälsning
Regeringskansliet
Näringsdepartementet

------------------------------------------------------

2,
Mail 2 = Till Miljöministern

Hej Karolina
En sak som jag har funderat över och därför ställer jag frågan till dig som miljöminister är om det 
sker någon dialog om nedan.

Idag pratas det om att våra sophögar blir större och vi behöver källsortera. Samtidigt har utbudet på 
marknaden förändrats och jag märker av förändringen mer och mer.
Förändringen är att vi allt mer gått över till ett "slit-och slängsamhälle" vilket rimmar illa med att 
målet att minska sopbergen.

Exempel som jag stött på

- köp en dataskrivare – med skrivaren får du en halvfull färgpatron. När färgpatronen tagit slut 
märker du att det är billigare att kasta och köpa likadant igen, istället för att bara köpa ny patron.

- Köp en äggklocka med batteri, när batteriet tagit slut så kostar batteri mer än ”klocka med batteri”

- Köp en spotlight med 2 ledlampor. Lamporna går inte att byta ut för dom är inbyggda så när en 
lampa går sönder behöver man kasta mer än bara trasig lampa.
https://www.clasohlson.com/se/Spotlight-Cody/36-6656

Så min undran nu är om det finns någon diskussion om denna förändring på marknaden ur 
miljösynpunkt?

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.clasohlson.com%2Fse%2FSpotlight-Cody%2F36-6656%3Ffbclid%3DIwAR3TmEW3CExn2CHyPz2i4ORs0e6v75pnv-eUEFr98iw-E7FwHYN-zHaf4ZQ&h=AT3IOnqKsmJhEganop5ecsnpnA-GQbEUTWbZ15Wchvlx8R3M8uxOjIM0R9Q1noW7irCuox8xeLkER5TiVV0-DN38kqLwHI4drK3vUq9OrLY3wLXXyYXrJtNcnNRz7l2f-yC3RmxtOenK3L6bnWfgxvv4yIgoPj8xkJKJ_ns
https://www.postnord.com/globalassets/global/sverige/dokument/rapporter/arsredovisningar/2017/postnord-2017-sve.pdf
https://www.postnord.com/globalassets/global/sverige/dokument/rapporter/arsredovisningar/2017/postnord-2017-sve.pdf


>>>>>>>> Svar

Hej Ludvig,

Tack för ditt mejl. Du skrev till Karolina Skog men jag har blivit ombedd att svara.

Att ställa om till en cirkulär ekonomi är en högt prioriterad fråga för regeringen. Som du skriver 
måste vi bli bättre på att återanvända, laga och att betrakta avfall som en resurs – att göra mer med 
mindre helt enkelt. En cirkulär ekonomi strävar efter produkter som är allt mer hållbara, allt mer 
återvinningsbara och där icke förnybara material över tid ersätts med förnybara. Det handlar också 
om nya affärsmodeller hos företagen - att erbjuda tjänster att använda produkter i stället för sälja 
produkter, t ex att hyra, dela och reparera.

Under den förra mandatperioden vidtogs flera åtgärder. Nedan har jag lista några länkar till artiklar 
på vår webbplats som kan vara intressanta för dig:

Utredning om cirkulär ekonomi:
https://www.regeringen.se/…/utredning-foreslar-mer-cirkula…/

Samverkansprogram om Cirkulär och biobaserad ekonomi
https://www.regeringen.se/…/cirkular-och-biobaserad-ekonomi/

Delegation om cirkulär ekonomi
https://www.regeringen.se/…/regeringen-utser-delegationen-…/

Nytt centrum ska hjälpa företag byta ut farliga ämnen
https://www.regeringen.se/…/nytt-centrum-ska-hjalpa-foreta…/

Mer tillgänglig källsortering nära hemmet
https://www.regeringen.se/…/mer-tillganglig-kallsortering-…/

Som du vet befinner vi oss just nu i en mellanperiod och hur nästa regeringen kommer se ut och hur
den kommer arbeta vidare med dessa frågor är i dagsläget oklart.

Vänliga hälsningar

Viktoria Chlot
Departementssekreterare

Miljö- och energidepartementet

>>>> Svar till Viktoria

Tack för ditt mail. Jag blev så glad att det sker ett pågående arbete. Jag läser och suger åt mig likt en
svamp.
Jag önskar dig en trevlig jul.

….........

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/mer-tillganglig-kallsortering-nara-hemmet/?fbclid=IwAR1bMtAQCKUTLFvnd-LLAttfVUZvTo86IiDVTn-vIablklFbbDfSHahjGao
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/nytt-centrum-ska-hjalpa-foretag-byta-ut-farliga-amnen/?fbclid=IwAR06kdr-ril_OLc0imS5GWcZxC_jh5wE6BrIVJdQwtc2sXhl8BOzTxd5sSE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2Fpressmeddelanden%2F2018%2F08%2Fregeringen-utser-delegationen-for-cirkular-ekonomi%2F%3Ffbclid%3DIwAR0eETY3yAkg09xN2bih_8tvAvRWmdDZo_cPZG25W8XNNlYMHvmPB1jJEEQ&h=AT2S3p-89ncP6HdAODm6hkwJfkikL7m5EqKS5o5ue8agpcpTxZkmOfvi-HIflgtWF7wRLR9bbiDdr6tAzoNnlY_CvcvrKbgCjzhMvoNfxIYrttCunkaGLsbzx1Z_Z9UNx5OejMV4kTu_kPWLT5O-Ib4UY0w114O5FDKw1nc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2Fregeringens-politik%2Fregeringens-strategiska-samverkansprogram%2Fcirkular-och-biobaserad-ekonomi%2F%3Ffbclid%3DIwAR1sPPpkR-Q_KjcZHNWF8hF_m1z1nmLa4DYOPg__f26FMidr_xDc6jtD02w&h=AT2Hm2kB1asFcLODVTigquyAZhy6ylsdlcMsE3tUneImC50Bc19lyAZb5SAOg6JfiEkuXeqpNC9hk8WZSw_Q-vneZQnsehUfMnUnj_aCwgaobpInJu4DEWwa9LBhWGXP2rwL7o3kKeLZdtUbnMSXVd-l0iVhWY3UOxnV0uM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2Fartiklar%2F2017%2F03%2Futredning-foreslar-mer-cirkular-ekonomi-och-mindre-avfall%2F%3Ffbclid%3DIwAR2doujAvpCBEyK4qWclEaL_Gjov4HuSzdZpfwuPRhr4SyNcJau1x9F-bGo&h=AT2KBnQq7xs4ko08azURnRp4emWc-ie2xn4njENThlu1WMsxae71p89ilyw9IP8DpzNEA4fZvY7pV4w4hBtI_rd3I3gBkhi6GmsAXU0gQMmTX_CSaw0I_PW34TiNUUmxBbF4xnWOXN7w7GCZWnADF4xNIKWoiHsk6LNEj7E

