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Sorteringsvejledning 

for Magasinpost 
Gældende fra 19. januar 2018 
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I denne vejledning kan du læse, hvordan du korrekt indleverer dine magasiner til 

PostNord fra 19. januar 2018 og frem.  

 

Du er altid velkommen til at kontakte din salgskonsulent eller vores Produktsupport.  

 

Produktsupport Magasinpost 

Tlf.: 70 21 23 19 

Mail: magasinpost.drift@postnord.com 

 

Åbningstid kl. 9-16  

 

 

 

  

mailto:magasinpost.drift@postnord.com
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SÅDAN PAKKER OG SORTERER DU 
 
For indleveringer den 19. januar 2018 og frem ændres pakningskravene. X/Y udgår og 

der indføres et nyt begreb, ”retninger” efter hvilke magasinerne skal pakkes. 

 

Sorteret Magasinpost (SMP)  

 
Ved SMP anvendes altid adressevask hvorfra sorteringsoplysninger med bl.a. retning, 

distributionscenter, rute og afleveringssted oplyses. Informationerne skal være 

påtrykt forsendelserne i øverste linje af adresseringen jævnfør ”Retningslinjer for 

indsendelse af elektroniske adressefiler”.  

Af den adressevaskede fil fremgår det, hvilken af de 10 retninger, adressen tilhører. 

Når du indleverer, skal forsendelserne være opdelt efter retning. Retning ”N” er 

angivet når adressen ikke kan tildeles en retning, eller der er specielle 

modtagerforhold. 

 

Du skal indlevere magasinerne i adresseringsfilens sorterede rækkefølge og partierne 

skal være pakket efter nedenstående orden: 

 

Færre end 10 paller  

Hvis der indleveres færre end 10 paller, der er minimum 75 % fyldt: 

 Paller pakkes til hver enkelt brevterminal og der kan være flere retninger på en 

palle (”mix palle”). Retning 0-4 til Terminal Taastrup må dog ikke være på 

samme palle som retning 5-9 til Sydjyllands postcenter. 

 Bundter deles ved distributionscenter og der anvendes en bundtoverligger med 

teksten ”Direkte bundt” og/eller bundtet krydsomsnøres. Hvis der er for få 

magasiner til et helt bundt for det enkelte distributionscenter, bundtes disse 

magasiner sammen med de efterfølgende magasiner i sorteringsrækkefølgen. 

Hertil anvendes en overligger med teksten ”Til udsortering” eller ”Mix.bundt” 

og/eller bundtet enkeltomsnøres. Der må kun være én retning i et bundt. 

Adressens distributionscentertilhørsforhold angives i adresseringsfilen (der er 

flere postnumre indenfor ét distributionscenters dækningsområde). 

 Magasiner med retningsangivelse ”N” bundtes for sig, der anvendes en 

bundtoverligger med teksten ”Til udsortering” eller ”Mix.bundt” og/eller bundtet 

enkeltomsnøres. Bundter med retningen ”N” placeres altid øverst på pallen. 

 Pallen påføres Magasinpostvignet. Udfyld: 

o Center (TTA ved retning 0 til 4 eller FAC ved retning 5 til 9) 

o ”Mix palle” 

o Retningerne der findes på pallen  
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Færre end 30 paller  

Hvis der indleveres færre end 30 stk. paller, der er minimum 75 % fyldt: 

 Paller pakkes til hver retning og der må kun være én retning pr. palle 

(”Retningspalle”). Dog med undtagelse af retning ”N”, der kan lægges på paller 

med én anden retning. 

 Hvis der ikke er plads til alle bundterne på en ren retningspalle, kan der laves 

en ”Mix palle”. Retning 0-4 til Terminal Taastrup må dog ikke være på samme 

palle som retning 5-9 til Sydjyllands postcenter. 

 Bundter deles ved distributionscenter og krydsomsnøres, eller der anvendes en 

bundtoverligger med teksten ”Direkte bundt”. Hvis der er for få magasiner til et 

bundt for det enkelte distributionscenter, bundtes disse magasiner sammen 

med de efterfølgende magasiner i rækkefølgen og bundtet enkeltomsnøres, 

eller der lægges en overligger på med teksten ”Til udsortering” eller 

”Mix.bundt”. Distributionscentertilhørsforholdet angives i adresseringsfilen.   

 Magasiner med retningsangivelse ”N” bundtes for sig og lægges øverst på 

pallerne indeholdende retning 0 og retning 5. Adresseringsfilen indikerer hvilken 

palle bundtet hører til, via placeringen i filen, hvor adresserne er placeret 

umiddelbart foran hhv. retning 0 og retning 5.    

 Pallen påføres Magasinpostvignet. Udfyld: 

o Center (TTA ved retning 0 til 4 eller FAC ved retning 5 til 9) 

o ”Retningspalle” eller ”Mix palle” 

o Retningerne der findes på pallen  

 

Oversigt  

 
Bundt, indeholdende flere 

distributionscentre 
Bundt indeholdende ét 

distributionscenter 

”Mix palle” 

indeholdende flere 
retninger  

 
Enkeltomsnøring og/eller 

bundtoverlægger: ”til 
udsortering” 

 

Pallevignet: ”Mix palle” 
 

Krydsomsnøring og/eller 

bundtoverlægger: ”direkte 
bundt” 

 
Pallevignet: ”Mix palle” 

 

”Retningspalle” 

indeholdende én 
retning  

 
Enkeltomsnøring og/eller 

bundtoverlægger: ”til 

udsortering” 
 

Pallevignet: ”Retningspalle” 
 

Krydsomsnøring og/eller 

bundtoverlægger: ”direkte 
bundt” 

 

Pallevignet: ”Retningspalle” 
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Øvrige tilfælde  

Ved flere end 30 paller skal PostNord kontaktes via kontaktoplysningerne i denne 
vejledning, med henblik på nærmere aftale om pakning. 

 

Såfremt partiet er mindre end 3.000 styk og det ikke er muligt at fylde 1 palle mere 

end 75 %, kan magasinerne leveres i gule postbakker i postnummerorden og sorteret 

jf. filen fra adressevasken. Øvrige partier leveres på paller jf. beskrivelsen. 
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INDLEVERING 
 

INDLEVERINGSFRIST  

 

Sorteret Magasinpost indleveres senest kl. 16.00. Det er åbent for indlevering fra kl. 

8:00. 

 

Husk samtidig at indlevere en følgeseddel B69 med forsendelserne.  

 

 

Indlevering Omdelingsdage 

Mandag De følgende 5 omdelingsdage 

Tirsdag De følgende 5 omdelingsdage 

Onsdag  De følgende 5 omdelingsdage 

Torsdag De følgende 5 omdelingsdage 

Fredag De følgende 5 omdelingsdage 

 
INDLEVERINGSSTEDER (brevterminaler) 
 

 
Her kan du indlevere:  

 

Terminal Taastrup (TTA) 

Bohus Boulevard 1A 

2630 Taastrup 

 

Sydjyllands Postcenter (FAC) 

Snaremosevej 65  

7007 Fredericia  

 

Brevterminalernes dækningsområde: 

Brevterminal Retning Distributionscenter 

Terminal Taastrup (TTA) 
Bohus Boulevard 1A 
2630 Taastrup 
 

0, 1, 2, 3, 4 08XX - 49XX 

Sydjyllands Postcenter (FAC) 
Snaremosevej 65  

5, 6, 7, 8, 9 5XXX – 9XXX 
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7007 Fredericia 
 

 

 

 

 

FORTÆL OS, HVORNÅR DU INDLEVERER  

 
Når du indgår en aftale med PostNord, skal du levere en indleveringsoversigt, som 

blandt andet indeholder oplysninger om:  

 

• Navn og adresse på din virksomhed, inkl. kontaktperson, telefon og e-mail 

• Produkttype  

• ID nummer  

• Titel på forsendelsen  

• Antal pr. gang  

• Ordregivernummer (kundenummer)  

• Vægt pr. stk.  

• Segmentering  

• Indleveringsdato  

• Indleveringssted  

• Evt. tillægsydelser  

 

Ved Sorteret Magasinpost angives mailadresse(r), der ønskes anvendt ved 

indsendelse til og modtagelse fra adressevask.  

 

Har du i løbet af aftaleperioden ændringer til din indleveringsoversigt, skal du huske 

at fortælle os det senest 10 hverdage før indlevering på mail 

varslinger@postnord.com.  

Vær også opmærksom på, at omdelingen skal være bestilt og registreret hos Post 

Danmark senest mandag 10 hverdage før indleveringsdag ved nye aftaler.  

 

 

 

Foliering og falsning 
 

Eventuel foliering skal ske med så lidt overskydende plast som muligt, dog max. 2 

cm. på længste led og 2 mm i bredden.  

 

Eventuel falsning skal være skarp og de enkelte bundter være stødt op, så de 

fremstår med en plan samlet ”ryg”. 
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Særligt om Flatrate SMP 
 

PostNord fakturerer efter antallet i adressefilen 

Abonnementsnummer eller anden unik kundeID skal med i filen 

VaskeID og timestamp skal fremgå på magasinet. VaskeID og timestamp leveres via 

den returnerede fil. 

Hvis adresser fjernes fra den vaskede fil, skal den vaskes igen uden de fratagne 

adresser, så der genereres nyt vaskeID, timestamp og korrekt antal. 

Hvis det vaskede antal og indleverede antal ikke stemmer forbeholder vi os retten til 

at få vasket den korrekte fil. 

SMP Flatrate kan kun indleveres separeret fra andre titler, på egne paller. 

 

Øvrigt 
 

BESTILLING AF VIGNETTER TIL MAGASINPOST  

Du kan bestille vignetter til Magasinpost på mailadressen: 

Blanketb.khc@postnord.com  

 


