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Brevkasser
Ved e-mail af 25. november 2011 har Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder (i det følgende Brancheforeningen) bedt Trafikstyrelsen om
en udtalelse om, hvorvidt brevkasser opstillet ved indgangen til den enkelte
parcel i medfør af lov nr. 1536 af 21. december 2010 (postloven) alene er forbeholdt forsendelser omdelt af Post Danmark.
Brancheforeningen oplyser, at visse husstande tilsyneladende er af den opfattelse, at Post Danmark som befordringspligtig postvirksomhed har eneret på at
aflevere forsendelser i brevkasserne, mens de private distributionsselskaber
efter den 1. januar 2012 har pligt til at aflevere adresseløse forsendelser på
det afleveringssted, der anvendtes før denne dato, dvs. typisk brevindkast i
dør eller brevkasse opsat ved dør.
Trafikstyrelsen kan i den anledning henvise til følgende:
Postloven fastsætter i § 7 blandt andet, at omdeling af adresserede og uadresserede forsendelser skal ske til adressatens brevkasse, brevkasseanlæg, brevindkast, postboks eller til andre med modtageren aftalte omdelingssteder. En
stort set ligelydende bestemmelse fremgår af § 8, stk. 1, i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 727 af 24. juni 2011 om postbefordring og postvirksomheder.
Der er tale om generelle bestemmelser om omdeling af forsendelser, som omfatter og er rettet imod alle post- og distributionsvirksomheder.
Det bemærkes for alle tilfældes skyld, at henvisningen til adressatens brevindkast i de nævnte bestemmelser er møntet på sådanne ejendomme, som ligger
direkte ud til offentlig vej, og hvor det således er muligt at aflevere forsendelser i brevindkast i gadedør direkte fra vejen/fortovet uden at skulle begive sig
ind på ejendommen (eksempelvis ældre købstadshuse). Endvidere omfatter
henvisningen til brevindkastet sådanne adressater, som i medfør af postlovens
§ 9, stk. 1, har ret til at få adresseret post afleveret til døren, jf. nedenfor.
På denne baggrund kan Trafikstyrelsen meddele, at postlovgivningen med andre ord ikke forbeholder brevkasser (eller brevkasseanlæg) for adresserede
forsendelser. Både adresserede og uadresserede forsendelser kan således afleveres i brevkasse opstillet ved indgangen til parcellen. Det står dog samtidig
afsendere og modtagere frit for at aftale, at eksempelvis dagblade fortsat skal
afleveres direkte til døren.
I medfør af postlovens § 9, stk. 1, har postmodtagere, som er ude af stand til
selv at hente post i brevkassen, efter afgørelse fra de pågældendes kommune
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krav på at få adresserede forsendelser afleveret direkte til brevindkast eller
brevkasse i eller ved hoveddøren. Bestemmelsen omhandler imidlertid alene
adresserede forsendelser, og distributører af uadresserede forsendelser er således ikke forpligtede til at bringe sådanne forsendelser til døren.
Trafikstyrelsen henleder afslutningsvis Brancheforeningens opmærksomhed på,
at det ved omdeling af uadresserede forsendelser i øvrigt i medfør af § 8, stk.
6, i ovennævnte bekendtgørelse gælder, at afleveringen skal ske til mindst
mulig ulempe for modtageren. Uadresserede forsendelser må ved afleveringen
således ikke blive siddende i brevindkastet eller i brevkasseåbningen, sættes i
dørhåndtaget, lægges på dørmåtte, i opgang, i ejendommens indgangsparti, på
havegang eller lignende steder uden for brevkassen eller brevkasseanlægget,
medmindre det på forhånd er aftalt med modtageren. Er en brevkasse fyldt
helt op, eller fremgår det tydeligt, at der ikke er beboere på adressen, må
uadresserede forsendelser ikke afleveres.
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