
Portobefrielse för blindskrift

Synskadades Riksförbund arbetar för ett liv utan 
begränsningar för personer med synnedsättning.

Att skicka försändelser med punktskrift och ljud-
upptagningar riktade till bland annat perso-
ner med synnedsättning är i Sverige, liksom i 
många länder, portobefriade för avsändaren. 
Post- och Telestyrelsen, PTS, har ett avtal med 
PostNord Sverige om distributionen av dessa 
försändelser som kallas blindskrift eller céco-
grammes.

Tjänsten innebär att personer med synned-
sättning, personer med läshandikapp, biblio-
tek och vissa organisationer får skicka blind-
skrift portofritt.

Som blindskrift räknas:
Text avsedd för målgruppen i punktskrift, till 
exempel i böcker, tidningar och personliga 
brev. Tryckt text tillsammans med punkt-
skrift, får endast förekomma i begränsad om-
fattning, exempelvis på en inbetalningsavi. 

Text som är tryckt med extra stora bokstäver 
räknas inte som blindskrift.

Ljudupptagningar inspelade för målgrup-
pen så som talböcker och taltidningar. Tal-
böcker är inläsningar av utgivna böcker, ko-
pierade till cd-romskiva eller kassettband. 
Musikinspelningar och ljudböcker räknas 
inte som blindskrift.

Hjälpmedel för framställning av punkt-
skrift, exempelvis punktskriftsmaskiner och 
reglett.

Portobefrielse för blindskriftsförsändelser 
gäller i följande fall:
• Från blinda, synskadade och läshandikappa-

de till andra blinda, synskadade och läshan-
dikappade samt till bibliotek och godkända 
organisationer.

• Från privatpersoner till målgruppen under 

Som blindskrift räknas text avsedd för målgruppen i punktskrift, till exempel i böcker, tidningar och 
personliga brev.
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Portobefrielse för blindskrift, fortsättning:
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122 88 Enskede, 08-39 90 00, info@srf.nu
www.srf.nu Plusgiro 90 00 90-2 (gåvor)

Denna info finns i tryckt text, punktskrift, word-fil och DAISY. Laddas ner på srf.nu eller 
beställs hos SRF Kontorsservice, tel: 08-39 90 00 eller via e-post: kontorsservice@srf.nu

Synskadades Riksförbund är landets företrädare för personer med synnedsättning.

punkt 1.
• Från godkända organisationer till målgrup-

pen under punkt 1. Som godkänd organisa-
tion räknas de som producerar exempelvis 
blindskrift, talböcker. Godkända organi-
sationer får dock inte skicka blindskrifts-
försändelser till andra godkända organisa-
tioner.

• Från bibliotek till målgruppen under punkt 
1 samt till andra bibliotek och godkända or-
ganisationer. Det gäller också Myndigheten 
för tillgängliga medier, MTM.

Dessa får skicka portofritt:
• Personer med synnedsättning och läshan-

dikappade personer, samt personer som av 
andra orsaker är oförmögna att läsa en van-
lig bok

• Privatpersoner utan synhandikapp som 
skickar försändelser till målgruppen under 
punkt 1. 

• Godkända organisationer (läs mer om god-
kända organisationer nedan).

• Bibliotek 

Hur du får tillgång till tjänsten 
Bibliotek: Bibliotek behöver inget godkän-
nande, men ska kontakta PostNord Sverige 
för att få tillgång till tjänsten. Se kontaktupp-
gifter nedan. 

Organisationer: För att en organisation 
skall vara godkänd att skicka blindskriftsför-
sändelser portofritt ska organisationen skrift-
ligen ansöka om godkännande hos PostNord 
Sverige. Post- och telestyrelsen fattar det slut-
liga beslutet.
Privatpersoner: Privatpersoner behöver inget 
godkännande. Privatpersoner ska märka in-

rikes försändelser med ”blindskrift” och utri-
kes försändelser med ”Cécogrammes”. Försän-
delserna läggs i någon av PostNord Sveriges 
brevlådor.

Privatpersoner: Privatpersoner behöver ing-
et godkännande. Privatpersoner ska märka 
inrikes försändelser med ”blindskrift” eller cé-
cogrammes. Utrikesförsändelser ska märkas 
med cécogrammes-försändelser med ”Céco-
grammes”. Försändelserna läggs i någon av 
PostNord Sveriges brevlådor.

För mer information: 
Se PostNords information om blindskriftsför-
sändelser: www.postnord.se/blindskrift

Frågor och svar besvaras av PostNords 
kundservice via e-post intern.premium@post-
nord.com (ange ”Blindskrift” i ämnesraden) 
eller telefon 0771-33 33 10.
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