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Fra 1. januar 2012 er det et krav, at alle boliger har en

postkasse ved vejen. Det er der små 800.000, som ikke

har – og derfor skal de i løbet af året sørge for, at det
bliver gjort efter forskrifterne. De nye regler er en

konsekvens af den ny postlov, som Folketinget vedtog i

december 2010.

For villa- og parcelhusejerne gælder følgende retnings-

linjer:

Nu skal postkassen helt ud til vejen!
Den nye postlov berører 775.000 villa og parcelhusejere, der skal montere ny postkasse
eller flytte den gamle til skel inden årets udgang.

Postkassen skal være placeret således, at postbuddet

kan aflevere posten fra offentlig vej uden at stige af

cyklen.
Offentlig vej inkluderer i denne forbindelse også

fortov, offentlig sti eller privat fællesvej.

Postkassen skal være let at komme til og må ikke

være dækket af bevoksning el.lign.

Underkanten af postkassens sprække skal være 100-

120 cm over terræn.

Postkassen skal være tilstrækkeligt belyst, og der

skal være synligt og tydeligt navneskilt på den.

Postkassen skal være forsynet med lås.

Postkassen skal være gjort fast, så man ikke uden

videre kan fjerne den.

Bor der to eller flere i huset, der ønsker hver deres
postkasse, skal postkasserne placeres lige ved siden

af hinanden.

Hvis din hoveddør sidder helt ud til skellet, må du

dog godt have en brevsprække i døren.

Det er husejerens ansvar at postkassen er korrekt

monteret.

Såfremt din postkasse ikke opfylder reglerne, kan

postbuddet efter 1. januar 2012 nægte at aflevere din

post hos dig. Konsekvensen af dette er, at du enten skal
afhente din post på posthuset, eller at posten sendes

retur til afsender. For handicappede er der dog mulig-

hed for at søge dispensation. Det skal ske hos din

kommune, der træffer afgørelse i sagen og giver både

dig og postvæsnet besked om afgørelsen.

Se mere om reglerne for hvordan og hvor postkassen

monteres på den hjemmeside, PostDanmark har

etableret til formålet:

http://www.nypost.postdanmark.dk

Når du placerer din nye postkasse, skal du være forsig-
tig, når du graver hullet til holderen.

Nogle steder ligger telefon-, tv- og el-kabler forholdsvis

tæt på overfladen. Er det tilfældet, skal du udvise for-

sigtighed, så du ikke kapper forbindelsen.

For en del husejere er opgaven med at grave hul, støbe

osv. en stor opgave, og der er også mange der ikke har
tid eller lyst til at sætte sig ind i reglerne for, hvor post-

kassen skal placeres. For dem er der heldigvis hjælp at

hente hos postkassemontøren, som tilbyder at klare

opgaven for private over hele landet.

“Vælger man at købe postkasse og montering hos
Postkassemontøren klares alt det praktiske. Kunden kan

vælge mellem flere forskellige postkasser på hjemme-

siden og angive hvor postkassen skal monteres.

Herefter klarer Postkassemontøren resten, leverer og

monterer postkassen efter forskrifterne”, forklarer
Martin Petersen, indehaver af Postkassemontøren.

Han fortæller videre, at de altid støber standeren fast

samt tjekker, at der ikke er kabler til El, TV eller

telefon, der hvor de graver.

Postkassemontøren tilbyder rabat til grundejer-

foreninger.

Grundejerforeninger har mulighed for at kontakte

Postkassemontøren og opnå op til 15 % rabat.

Postkassemontøren forhandler postkasser og

tilbyder også montering hos private.

Servicen er landsdækkende (dog kun til brofaste øer).

Postkassen monteres jf. den nye postlov og støbes fast.

Ingen overgravede kabler - der undersøges med

kabelsøger inden montering.

Rabat til grundejerforeninger
Alle grundejerforeningens medlemmer får glæde af

den aftalte rabat, der fratrækkes automatisk.

Ingen administration for grundejerforeningens

bestyrelsesmedlemmer.

Kontakt postkassemontøren på

info@postkassemontoeren.dk eller tlf: 5023 1056

Se mere på www.postkassemontoeren.dk


