12. april 2016

Redegørelse om forløbet omkring lovkravet om opsætning af brevkasseanlæg i
sommerhusområderne i Odsherred.

1. I et brev dateret 16. marts 2016 henvender postmester Liselotte Blicher, Holbæk sig til alle
sommerhus-grundejerforeninger. Efter det oplyste har kommunen leveret de mail-adresser, som blev
benyttet til fremsendelsen.
I brevet er henvist til lovkravet om brevkasseanlæg i områder udstykket efter 1973.
Formuleringerne i brevet efterlader det klare indtryk, at der er tale om et krav til
grundejerforeningen om at sørge for, at de krævede brevkasseanlæg opsættes. Fristen er 1. maj
2016, men udsættelse vil kunne opnås.
Brevet afsluttes med: ”Denne afgørelse kan indbringes for PostNord Danmark, Hedegårdsvej 88,
2300 Kbh. S.”
2. På SOL-mødet den 16. marts spørger Kirsten Laage om kommunen har leveret mail-adresser til
posten, hvilket bekræftes (?)
3. Der rettes i de næste dage en række henvendelser til postmesteren – bl.a. fra Sammenslutningen i
Dragsholm, fra Kirsten Møller (GF'en Ordrup Næs og Kårup Skov) og fra SOL's formand. Der er et
gennemgående spørgsmål om baggrunden for, at kravet er rejst over for grundejerforeningerne. Men
adskillige andre spørgsmål rejses – herunder hvordan man forholder sig til ikke-medlemmer og til
grundejere i områder uden grundejerforeninger. Samt til spørgsmålet om placering af anlægget, når
der ikke er fællesarealer.
4. Postmesteren sender disse forespørgsler videre til postkasseansvarlig Steen Pedersen, som i et
svar af 8. april 2016 til Hans Glendrup (Sammenslutningen i Dragsholm) bl.a. oplyser følgende:
”Vi har valgt at skrive til grundejerforeningerne......”
”Vi har tænkt, at grundejerforeningerne var en god indgangsvinkel..”
”Post Danmark har heller ikke lovhjemmel til at stille krav om betaling...” (over for ikkemedlemmer).
Hvis en grundejer ikke ønsker at medvirke til en fælles løsning, kan en mulig konsekvens være, at al
post til grunden returneres.
”Vi vil overveje, at medtage eksempler på placering af brevkasseanlæg i de tilfælde, hvor der ikke er
fællesarealer”
”Men vi kan ikke tro, at Trafikstyrelsen vil gøre grundejerforeningerne ansvarlige for dette via en
bøde”
Disse svar efterlader et klart indtryk af, at PostNord Danmark alene opfordrer eller henstiller til
grundejeforeningerne om at prøve at medvirke til opfylde lovens krav.
Det må formodes, at både Kirsten Møller og SOL's formand har modtaget tilsvarende svar.
Der synes således at være markant forskel i de to breve fra posten – brevet af 16. marts er et krav og

svarene af 8. april er alene en opfordring til grundejerforeningerne.
5. På denne baggrund har Sammenslutningen i Dragsholm den 10. april 2016 udsendt et nyhedsbrev
til sine medlemmer med oplysning om, at 16. marts-brevet ikke skal tages for pålydende. Det
forekommer dog mest rimeligt, at PostNord Danmark selv tager initiativ til, at alle
grundejerforeninger i Odsherred får tilstillet en ny meddelelse om, at der ikke stilles direkte krav til
dem.
I en mail af 8. april 2016 har Sammenslutningen derfor anmodet postmesteren om at overveje
initiativer, der kan modvirke, at grundejerforeningerne fortsat tror, at det er et krav.

Hans Glendrup

