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Ny Postlov
Hvad betyder det for dig?



vejledNiNg
Dit eget ansvar
Det er dig som husejer, der er ansvarlig for, at din postkasse er placeret 
korrekt, og det skal den være inden den 1. januar 2012.

De nye regler
Generelt skal din postkasse være placeret ved indgangen til parcellen, 
dvs. ved fortovet eller ved vejen. Bor du i landejendom, skal der dog højst 
være 50 meter mellem bolig og postkasse. Hvis du ejer et fritidshus, er der 
to forskellige regelsæt. Hvis dit fritidshus ligger på en udstykning, som er 
foretaget før 1. januar 1973, gælder de generelle regler. Er udstykningen 
efter denne dato, skal ejerforeningen opstille et centralt postkasseanlæg.

Hvis Du ikke lever op til reglerne
Hvis du den 1. januar 2012 ikke har placeret din postkasse korrekt, og 
du heller ikke har fået dispensation, risikerer du, at du ikke modtager 
breve, pakker og andre postforsendelser.

MuligHeDer for Dispensation
Uanset din boligform kan du få dispensation for de nye postkasseregler. 
Det kan du, hvis du af fysiske eller psykiske årsager er ude af stand til 
at hente dine forsendelser i postkassen. Dispensation gives gennem en 
visitation fra din kommune.

Mefa’s tjekliste til postkasser

Behov: Hvor meget post får du, dvs. hvor rummelig skal postkassen 
være? Skal postkassen også kunne modtage pakker?

Design: Hvilket signal ønsker du at sende?

sikkerhed: Hvor robust skal postkassen være? Er det vigtigt med en 
god sikkerhedslås?

kvalitet: Hvor god er holdbarheden, og hvor lang er garantien?

vejledning: Det er en god ide at spørge din forhandler, inden du beslut-
ter dig.

Designpostkasser
En postkasse er ikke bare en postkasse, men er det 
første, dine gæster møder, når de kommer til dit 
hjem. Hvis du ønsker at sende et personligt og stil-
fuldt signal allerede fra første indtryk, tilbyder MEFA 
en lang række muligheder for at vælge smukke post-
kasser.

postkasse på Mur
En tredje løsning er at hænge postkassen på en mur, 
f.eks. husmur eller havemur, hvis den ligger helt ud 
til skel, vej eller fortov.

postkasse på stanDer
Når postkassen skal flyttes ud til skellet, kan den 
monteres på en stander. Almindeligvis kræver en 
standerløsning, at du skal støbe en betonfod. Men 
MEFA tilbyder en løsning, der selv finder fodfæste. 
Den hedder „MEFA Easy Mounting“ og er nem at 
sætte op.

ståenDe postkasse til pakker
En stående postkasse er en stor og rummelig post-
kasse, som kan modtage store mængder post. Den 
er særlig velegnet til dig, som modtager mange små-
pakker fra eksempelvis internethandel, eller som 
rejser meget.
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MEFA er Nordens største producent af postkasser 
til boliger og postkasseanlæg til etageejendomme. I 
mere end 40 år har MEFA forsynet danske hjem med 
postkasser i flot design og forarbejdet i materialer, 
der sikrer god funktionalitet og lang levetid. Det sker 
med hovedkontor i Taastrup samt egne fabrikker i 
Polen. Ud over at være Danmarks førende leverandør 
eksporterer MEFA til de nordiske lande samt til bl.a. 
Holland, Belgien og Japan.
MEFA er en del af RENZ koncernen, Europas førende 
producent af postkasseanlæg.

læs mere om Mefa på www.mefa.dk

læs Mere på www.postloven.Dk
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