
Bygningsreglementet (Uddrag af kapitel 4)

Trapper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 100 cm, ved tofamiliehuse dog 
mindst 90 cm.
Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 130 cm.
Hvis der ikke er plads til opsætning i opgangen eller lignende, anbringes postkassen uden for den 
pågældende opgang.

regler og anbefalinger vedr. anbringelse af postkasseanlæg i bygninger
Det følgende er et uddrag af Post Danmarks vejledning i opsætning af brevkasser og brevkasseanlæg.

Den fulde tekst kan læses her:
http://postdanmark.dk/cms/da-dk/files/Opsaetning_af_brevkasser.pdf

etageejendomme 
Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom.

definition
Et postkasseanlæg er et fælles anlæg med en postkasse for hver husstand/erhvervsvirksomhed
i ejendommen (opgangen). 
Postkasseanlæg skal opstilles i hver opgang i etageejendomme, der er opført i henhold til bygge-
tilladelse udstedt den 1. januar 1974 eller senere, og som har flere afleveringssteder.

Placering
Postkasseanlæg skal placeres nærmest muligt opgangens hovedindgangsdør på et sted i stueeta-
gen, hvortil postbuddet har let og uhindret adgang, og hvor han uden besvær kan aflevere forsen-
delser i anlægget.
Post Danmark anbefaler, at postkasseanlæggets nederste indkast er mindst 65 cm fra gulv, fortov
eller vej, og anlæggets øverste indkast er højst 175 cm over gulv, fortov eller vej.



opstillingsorden
De enkelte postkasser i et postkasseanlæg skal placeres i naturlig rækkefølge i forhold til de 
enkelte etager og beboelserne på de enkelte etager. Postkassen til beboelsen på nederste etage 
til venstre placeres nederst til venstre i anlægget, og postkassen til beboelsen på øverste etage til 
højre placeres øverst til højre i anlægget.
Den enkelte postkasse skal forsynes med navneskilt. På det enkelte navneskilt anføres desuden 
etage, tv., mf. eller th. samt eventuelt værelses- eller lejlighedsnummer.
Hvis der er mere end tre afleveringssteder på en etage, skal der oplyses lejlighedsnummer.





Villaer og rækkehuse
Postkasser skal opstilles ved indgangen til den enkelte parcel ved bygninger, villaer og rækkehuse 
med én eller flere husstande (eller erhverv), når bygningen er opført efter byggetilladelse udstedt 
efter den 1. januar 1973.

definition
En enkeltpostkasse er en postkasse til ophængning på stander, mur, plankeværk el.lign.
Postkassen skal forsynes med navneskilt.

Placering
Enkeltpostkasser skal placeres således, at forsendelser kan afleveres i postkassen direkte fra offentlig 
adgangsvej (offentlig vej, offentlig sti eller privat fællesvej). Enkeltpostkasser skal placeres ved indgangen 
(typisk skellet) til den enkelte parcel.

Brevindkastet skal normalt vende ud mod adgangsvejen. En placering vinkelret mod adgangsvejen kan dog 
anvendes, såfremt den normale placering generer adgangen til huset. Der må ikke være bevoksning eller 
anden form for afspærring, som forhindrer, at aflevering i postkassen kan ske uden besvær eller gener for 
postbuddet. Husk, at regn gør grene fra planter tungere, så de kan være til gene for postbuddet, når forsen-
delserne skal afleveres.

Hvis en bygning indeholder flere selvstændige beboelser (tofamiliehuse og/eller erhverv), skal der opstilles 
en postkasse for hver selvstændig beboelse. En postkasse kan dog anvendes af to eller flere beboelser, når 
de pågældende er enige om det. I givet fald skal postkassen være forsynet med selvstændig navneangivelse 
for hver beboelse. To eller flere postkasser skal opstilles umiddelbart ved siden af hinanden.

Post Danmark anbefaler, at enkeltpostkasser og anlæg, der består af et antal postkasser i en vandret ræk-
ke, skal opstilles, så afstanden fra brevindkastets underkant til terræn er mindst 100 cm og højst 120 cm.





Fritidshuse
Postkasseanlæg skal opstilles i samlede fritidshusområder med fritidshuse, der er udstykket 
ifølge udstykningstilladelse udstedt efter den 1. januar 1973. Ved udstykning af nye fritidshusom-
råder skal der tilvejebringes det fornødne areal til etablering af postkasseanlæg.

definition
For at der omdeles post til et fritidshus, skal der være opsat postkasse eller postkasseanlæg.
Et postkasseanlæg er et fælles anlæg med en postkasse for hvert fritidshus i området. 
En enkeltpostkasse er en postkasse til ophængning på stander, mur, plankeværk el.lign.

På navneskilte ved fritidshuse anbefales det at anføre gade- eller vejnavn, husnummer og even-
tuelt navn på fritidshuset. På postkasser ved fritidshuse, hvor der bor forskellige postmodtagere 
(f.eks. ved udlejning) i kortere eller længere tid, skal navneskiltet desuden indeholde oplysning om 
aktuelle beboere.

Placering
Postkasseanlæg skal placeres ved indgangen til området eller på et centralt sted, f.eks. ved fæl-
lesarealer, hvortil alle beboere har adgang. Der kan placeres to eller flere postkasseanlæg centra-
le steder i området, såfremt antallet af fritidshuse og hensynet til hensigtsmæssig postbefordring 
tilsiger dette. Eventuelle henvendelser om dette rettes til den lokale postmester.

Post Danmark anbefaler, at postkasseanlæg skal placeres således, at anlæggets nederste indkast 
er mindst 65 cm fra terræn, og anlæggets øverste indkast er højst 175 cm over terræn.



Før 1. januar 1973
Enkeltpostkasser ved fritidshuse, der er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt før den 1. 
januar 1973, skal placeres således, at forsendelser kan afleveres i postkassen direkte fra offentlig 
adgangsvej (offentlig vej, offentlig sti eller privat fællesvej).
Enkeltpostkasser skal placeres ved indgangen (skellet) til den enkelte parcel.
Brevindkastet skal normalt vende ud mod adgangsvejen. En placering vinkelret mod adgangsvejen
kan dog anvendes, såfremt den normale placering generer adgangen til fritidshuset.
Der må ikke ved eller i forbindelse med postkassen være bevoksning eller anden form for afspær-
ring, som forhindrer, at aflevering i postkassen kan ske let og uden særlige vanskeligheder fra 
adgangsvejen.

Post Danmark anbefaler, at enkeltpostkasser og anlæg, der består af et antal postkasser i en 
vandret række, skal opstilles, så afstanden fra brevindkastets underkant til terræn er mindst 100 
cm og højst 120 cm.
Hvis en parcel indeholder flere selvstændige fritidshuse, skal der opstilles en postkasse for hvert 
fritidshus. En postkasse kan dog anvendes af to eller flere beboelser, såfremt de pågældende er 
enige herom. I givet fald skal postkassen være forsynet med selvstændignavneangivelse for hver 
beboelse. To eller flere postkasser skal opstilles umiddelbart ved siden af hinanden.


