Mars 2022

Oadresserad Direktreklam, ODR
Val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige 2022
Kompletterande information om utskick av oadresserad direktreklam kring märkning av
försändelser, packning och kuvert som innehåller valsedlar.

* I områden där PostNord inte implementerat ny leveransmodell distribueras
utskicket på en dag:
måndag eller onsdag

** I områden där PostNord inte implementerat ny leveransmodell distribueras
utskicket på en dag:
tisdag eller torsdag

ODR Standard
Utdelning till hushåll helgfri måndag/tisdag* eller
onsdag/torsdag* samlat i PostNord ”Uppslaget”.
Hanteras maskinellt . Formatet som gäller är:
• mellan 180-325 mm i höjd/rygg och 148-235 mm i
bredd.
• Tjockleken max 5 mm och vikten max 150 gram.
Den ska ha en plan rektangulär yta. Plast får ej
användas som omslag.
Innehåller försändelsen valsedlar måste den ligga
förslutet i kuvert och innehålla max sex valsedlar
per försändelse. Ett provexemplar ska alltid skickas
till PostNord kundservice.
ODR Exklusiv
Utdelas till hushåll helgfri tisdag/onsdag** och
torsdag/fredag**. För bokningsbara datum, se
”Boknings- och Inlämningstider ODR”.
Hanteras manuellt. Formatet som gäller är:
• min 90 x 140 mm, max 235 x 325 mm.
• Tjockleken max 2 cm och vikten max 2 kg.
Passar bra om antalet valsedlar överstiger sex
stycken eller när försändelsen inte är möjlig att
hantera maskinellt.
Om du vill skicka försändelser som går utanför de
angivna måtten testar vi gärna för att se om vi kan
hantera dem. Att testa en försändelse är gratis,
kontakta PostNord i god tid men minst tre veckor
innan utskicket.
Märkning av försändelsen
Avsändarens namn och adress ska vara tydligt
angiven direkt på försändelsen eller omslaget. Om
den inte är kuverterad räcker det med att det tydligt framgår av innehållet vem som är avsändare.
Samhällsinformation ODR Standard/Exklusiv
och som ska gå ut till alla hushåll, även till de som
har ”Nej tack till reklam” på brevinkast, ska vara
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märkta ”ODR Samhällsinformation”.
Klimatekonomisk ODR ska märkas med PostNords kliché som återfinns på vår hemsida:
https://www.postnord.se/skicka-forsandelser/forberedelser/klicheer
ODR med olika editioner för utdelning till postnummer inom samma terminalområde ska tydligt
märkas med editionens och partiets namn på
kuvertet.

Avsändare

ODR Samhällsinformation

Editionsnamn

• Bokade försändelser ska packas enligt packningsinstruktion.
Respektive kolli märks med adresslapp som du får
från PostNord kundservice.
Packning av försändelser (7–199 kg)
Vid inlämning ska
försändelserna ligga
buntade. Alla buntar ska
innehålla samma antal
försändelser. Varje bunt
får väga högst 7 kg och
ska hållas ihop av buntband eller liknande. För
ODR Exklusiv gäller att
buntarna alltid är stadigt korsbandade.

Om försändelserna behöver kompensationsvändas
(vändas växelvis för att bunten ska bli stabil) ska
det göras med så få vändningar som möjligt. Varje
vändning ska innehålla minst 25 exemplar.
RÄTT

FEL

Mellanlägget märks med adresslapp från ODR
online. Försändelserna ska då vara buntade med
buntband. OBS! ODR Standard och ODR Exklusiv
får aldrig sampackas!
Märk även pallens kortsida med kopior av samtliga
bokningars ODR onlineadresslappar. Det ska synas
tydligt att pallen innehåller flera editioner.

Packning
Papphörn
Så få vändningar som möjligt.

• Packa buntarna i ordentliga kartonger (mindre
flyttkartong, i wellpapp eller motsvarande, max
7 kg). Använd inte pappers- eller plastpåsar. Olika
bokningar får inte packas i samma kartong. Se
avsnitt om Samlastning.
• Märk kartongerna med de adresslappar som du
får i samband med bokningen från PostNords ODR
Online.
• Det är inte tillåtet att packa ODR i PostNords blå
backar.

Packning av försändelser (över 200 kg)
Överstiger utskicket en totalvikt på 200 kg levererar du försändelserna på EUR-pall.
• En EUR-pall får väga högst 700 kg och ha en maxhöjd på 150 cm.
• Pallen ska vara ordentligt inslagen med antingen
krympplast och papphörn eller pallock och band.
• Märk pallens kortsida med adresslapparna som
du får i samband med bokningen från PostNords
ODR Online.
• Försändelserna ska levereras buntade med buntband. Varje bunt får väga högst 7 kg. Topp- eller
buntpapper får inte användas.
• Använd så få kompensationsvändningar som
möjligt i varje bunt.
Varje vändning ska om möjligt innehålla minst 25
exemplar.

Maxhöjd
150 cm

Märkning
görs på
pallens
kortsida

Inslagen i
krympplast

Maxvikt 700 kg

Inlämning
Inlämning kan göras till antingen ett av PostNords
Företagscenter, brevterminal eller ODR-terminal.
Vilket ni väljer kan påverka priset. För att hitta
inlämningsställen se vår hemsida:
https://www.postnord.se/skicka-forsandelser/
priser-och-villkor/faktablad

Bokning av Oadresserad reklam
Kontakta PostNord kundservice på tel. 0200-11 05
22 eller 0771-333310 i god tid före utskicket. Du kan
också skicka ett mail till: odrvalet@postnord.com.
Vi kan behöva få in ett provexemplar av ditt utskick
för kontroll. Innehåller försändelsen valsedlar
måste vi alltid få in ett provexemplar.
För mer information kring vår tjänst ODR, se faktablad och villkor på postnord.se.

Samlastning av flera bokningar
Vid packning på pall kan olika bokningar/editioner
samlastas under förutsättning att:
• samtliga bokningar ska till en och samma ODRterminal
• respektive samlastade kollin är märkta med
adresslapp från ODR online enligt anvisningen
”Packning av försändelser (7–199)” alternativt
respektive bokning skiljs åt på pallen med mellanlägg (en kartongbit eller tjockare papper).
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