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Ministeren står med håret i postkassen. 

I den nye postlov hedder det, at alle skal have brevkasser i skel inden udgangen af 2011. Byhuse med 
brevsprækker, direkte til fortov eller plads, kan få lov til at beholde disse, men kun, hvis de sidder indenfor 
et givent interval på 20 cm. Overholdes målet ikke skal brevsprækkerne erstattes med nye. Der er tale om 
en hensynsløs standardisering og ødelæggelse af en uigennemtænkt lov, både med hensyn til kravet om 
opsætning af postkasser, og kravene til brevsprækker. 

Det er godt at der er givet mulighed for dispensation for fredede bygninger, men, hvad med de 
bevaringsværdige bygninger, historiske bydele, bevaringsværdige miljøer i købstæder og byer. Mange 
steder er der blevet gjort et meget stort arbejde af engagerede medarbejdere i kommunerne, af 
medlemmer i lokale bevarings- og beboerforeninger og borgere for at bevare et smukt bymiljø og 
gadebillede. Der er udarbejdet lokalplaner, bevarede lokalplaner, tinglyst deklarationer og udpeget 
kulturmiljøer, hvor bevaringsbestemmelser sikrer, i detaljen, at miljøet ikke ødelægges af uigennemtænkte 
ændringer.  

Nu kommer transportministeren med en lov, der tilsidesætter alle disse anstrengelser og kræver, at 
bevaringsværdige døre skæres i stykker og at postkasser sættes op, uagtet at forskelligartede og 
dominerende postkasser på facaderne, vil virke forstyrrende i bybilledet og være i strid med de hensyn, der 
i øvrigt varetages. Det er urimeligt.  

Postlovens bestemmelser er et grelt eksempel på den hensynsløse standardisering, der påføres borgere og 
miljø uden vurdering af de lokale bevaringsværdige forhold eller respekt for de kvaliteter, der allerede 
findes på de pågældende steder, og som borgere og kommuner anstrenger sig for at opretholde.    

Kære transportminister, Hans Christian Schmidt, du har i Landsforeningen for Bygnings- og 
Landskabskulturs øjne fået håret i postkassen! Vi hjælper dig gerne med at få det ud igen. Du skal blot give 
mulighed for dispensation fra postloven til: ”bevaringsværdige bygninger, der er omfattet af en bevarende 
byplanvedtægt, bevarende lokalplan, tinglyst bevaringsdeklaration eller bygninger og miljøer udpeget i 
kommuneplanen som bevaringsværdige”  
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Medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs bestyrelse.  


