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Trafikstyrelsen 

Gl. Mønt 4 

1117 København K 

Høringssvar vedr. bekendtgørelser til Postloven 

 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til forslaget til bekendtgørelse om postbefor-

dring og postvirksomheder, der udstedes som følge af postloven - lov nr. 1536 af 21. december 

2010. 

 

Landbrug & Fødevarer har allerede i forbindelse med lovforslaget fremført erhvervets indsigelser 

imod de nye betingelser og bestemmelser, der vedrører ejerens pligt til etablering og opstilling af 

brevkasser ved landbrugsejendomme inden 1. januar 2012. Brevkassen skal ifølge lovens § 8. stk. 

1. opstilles ved det naturlige skel til ejendommen – dog således, at afstanden til boligen højst må 

blive på 50 meter. 

 

Landbrug & Fødevarer begrundede vores indvending med følgende, som vi fastholder: 

 

”Landbrug & Fødevarer finder hverken et sådant krav hensigtsmæssigt eller tilrådeligt. Land-

brugsejendomme er kendetegnet ved, at bolig og erhverv også rent fysisk er sammenknyttet 

og ofte helt sammenbygget.  

 

Landbrugsejendommens stuehus, staldbygninger og maskinlænger ligger rundt om eller tæt op 

ad den centrale gårdsplads og indkørslen til gården. Dermed skal stort set dagligt store foder- 

og grisetransporter, mælketankbiler, traktorer m. bredde redskaber mv. fra gårdsplads og ind-

kørsel ud på vej og marker. 

 

En nært- og fritstående brevkasse i denne centrale tragt og sluse mellem gårdsplads og ind-

kørsel vil selvsagt være til umådelig gene og besværlig- eller umuliggøre den nødvendige trafik 

til og fra stalde og besætninger. Det vil også være stærkt risikofyldt i tilfælde af brand med til-

kørsel af store udrykningskøretøjer. 

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor anbefale, at landbrugsejendomme bliver omfattet af dispen-

sationsbestemmelsen, hvor postmodtageren kan få leveret posten til døren. Bestemmelsen 

kræver fornuftigvis, at der - på gårdspladsen, hvor postbuddet i forvejen nemt og naturligt kan 

og vil køre ind og vende - er afleveringsmuligheder med brevindkast eller brevkasse.” 

 

Landbrug & Fødevarer så med Trafikstyrelsens høringsnotat fra den 27. oktober 2010 frem til, at 

der i det kommende forslag til bekendtgørelse med udmøntningen af bestemmelsen var taget skyl-

dig hensyn til vores indsigelser og løsningsforslag. Det gjorde vi, fordi Trafikstyrelsen i deres kom-

mentarer stillede følgende i udsigt: 
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”I de regler om opstilling af brevkasser og brevkasseanlæg, som transportministeren kan ud-

stede i medfør af loven, vil der blive taget hensyn til de anførte særlige placeringsmæssige for-

hold på landbrugsbedrifter” 

 

Landbrug & Fødevarer er derfor stærkt forundret over for den udmøntning af placeringen, som be-

kendtgørelsesudkastet lægger op til i § 9. stk. 2.: 

 

”Ved ejendomme, hvortil der hører landbrugsjord (landbrugsejendomme, hvis areal overstiger 

5.500 kvadratmeter), skal brevkassen opstilles ved det naturlige skel til ejendommens bygnin-

ger. Afstanden mellem ejendommens bolig (stuehuset) og brevkassen må dog højst være 50 

meter, med mindre ejeren finder en placering af brevkassen længere væk fra boligen mere 

hensigtsmæssig. Der skal være fri og uhindret adgang til brevkassen direkte fra et køretøj.” 

 

Eneste ”hensyn” og nye, der foreslås, er, at ejerne af landbrugsbedriften må placere brevkassen 

mere end 50 meter fra stuehuset. Den skal imidlertid fortsat opstilles, så posten kan afleveres direk-

te fra postbilen. Dvs. brevkassen stadig skal stå tæt op ad bedriftens indkørsel eller helt ude ved 

ind- og udkørslen til den private fælles vej eller den offentlige vej. Det løser jo ikke problemet med, 

at de brede landbrugsmaskiner, de store mælketankbiler, foder- og svinelastbiltransporter samt evt. 

brandslukningskøretøjer skal kunne komme uhindret frem.  

 

Landbofamilien får således mere end de 50 meter, som partierne i den brede politiske aftale fandt, 

var den længste afstand, de ville sende landbrugerne ud og hente posten på. Derfor er det et uri-

meligt og uacceptabelt forslag, som heller ikke åbner mulighed for den nødvendige frie trafikale 

kørsel til marker, stalde, maskinlænger, besætninger mv. 

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre til, at der på landbrugsejendomme kommer en reel 

valgmulighed om, at posten kan afleveres med brevindkast eller brevkassen ved stuehuset. Det vil 

sige, posten helt uproblematisk for alle kan køre ind på gårdspladsen, aflevere posten, vende bilen 

og komme videre. Denne bemyndigelse til transportministeren om at fremsætte regler for aflevering 

direkte ved døren er fastsat i postlovens § 9. stk. 2.  

 

Landbrug & Fødevarer står fortsat gerne til rådighed med yderligere oplysninger og uddybninger. 

 

Med venlig hilsen 
 
 
 
Carsten Jensen 
Chefkonsulent 
Erhvervspolitik 
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