
DISPENSATIONER FRA POSTLOVEN  

INDEN FOR BEVARINGSOMRÅDET I NYSTED 

 

RESULTAT 

Nu foreligger resultatet af besigtigelsen af postkasser og brevindkast i Nysteds 
bevaringsområder. Og Guldborgsund Kommune har sendt breve til alle berørte 
husejere. 

Besigtigelsen blev gennemført ved to repræsentanter fra Post Danmark, to 
repræsentanter fra kommunen, formanden for Nysted Facaderåd og formanden 
for Nysted Bevaringsforening. Målet var at bedømme mulighederne for 
dispensation fra Postloven. 

For huse med adresse inden for bevaringsområdet, der ikke opfylder 
postlovens bestemmelser, skelner Post Danmark mellem 3 situationer:  

1. Huse med facaden og brevindkastet direkte i skel, hvor brevindkastet i 
hoveddøren ikke opfylder højdemålene i Postlovens bekendtgørelse, men 
placeret sådan, at brevindkastet kan betjenes direkte fra fortovet.  

Her skal der ikke ske ændringer. Post Danmark accepterer den eksisterende 
placering af brevindkastet. Man meddeler samtidig, at man ved en udskiftning af 
pågældende døre skal opfylde postlovens bestemmelser. 

Det vil sige, at dispensationen betyder, at huse, som har været fremme i 
pressen, som for eksempel Adelgade 99 og Adelgade 78, ikke skal have skåret 
et nyt hul i døren eller porten eller have hængt en postkasse på facaden ved 
siden af brevindkastet.  

2. Et mindre antal huse i Adelgade, hvor man ikke har kunnet finde en bedre 
løsning, har man accepteret den nuværende placering.  

3. Huse, hvor brevindkastet eller postkassen ikke befinder sig i skel. 

Her skal opsættes en postkasse ud til fortovet. 

Post Danmark anbefaler opsætning på husets gavl eller på en stander ud til 
skel, således at man undgår postkassen på husets facade. For Nysted er der 
givet helt konkrete anbefalinger for de enkelte adresser. 

Posten skal kunne afleveres af postbudet fra fortovet. Kan postbudet ikke det, 
enten på grund af afstanden fra fortovet eller på grund af højden af trappen, 
skal postkassen / brevindkastet flyttes. 

 

GENERELT OM DISPENSATONEN 

Guldborgsund Kommune har sendt brev til samtlige adresser inden for 
bevaringsområdet, som ikke opfylder postlovens bestemmelser. I brevet 
oplyses, om husejeren har mulighed for dispensation. Brevet er således ikke 
en dispensation. 



Ønsker husejeren at opnå dispensationen kan han eller hun anmode 
Guldborgsund Kommune om dispensation fra postlovens bestemmelser. 
Kommunen vil derefter indhente dispensationen til husejeren hos Post 
Danmark.  

Dette kan ske ved brev til Guldborgsund Kommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing 
F  eller pr mail til Bygningskonstruktør Brian Jørgensen, brj@guldborgsund.dk 

Guldborgsund Kommunes officielle meddelelse fremgår af deres hjemmeside: 
www.guldborgsund.dk/da/Nyt/2011/dec/Den_nye_postlov.aspx 

 

VURDERING 

Den nye Postlov udgjorde en trussel mod bygningskulturen i gadebilledet og for 
en lang række huse i bevaringsområdet i Nysted ligesom for andre købstæder i 
kommunen og landet iøvrigt.  

En offentlig kritik af postlovens skadevirkninger fra ramte borgere, fra 
bevaringsorganisationer og aktiv støtte fra myndighederne i Guldborgsund 
Kommune bevirkede, at Post Danmark tilbød at besigtige huse inden for 
bevaringsområderne for at se på mulighederne for dispensation fra postlovens 
bestemmelserne.  

Som det fremgår af de beskrevne dispensationsmuligheder, har indsatsen båret 
frugt. Der tages nu væsentlig større hensyn til bevaring af kulturværdierne i 
Nysted bevaringsområde. En stribe af skadevirkninger, som man kunne forudse 
ved en mekanisk opfyldelse af postlovens bestemmelser, er undgået. 

 

Karl Krarup 

Formand for Nysted Bevaringsforening 
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