
Guide för placering  
av postlådor  

och  lådgrupper



U nderhåll innebär att postmottagare eller andra som svarar 
för underhållet ska se till att det finns en obehindrad kör- eller 
gångförbindelse till postlådan eller lådgruppen. Detta är viktigt 

i synnerhet på vintern. Om en postlåda eller lådgrupp placeras på ett 
allmänt område eller på en tomt som hör till en annan postmottagare, 
ska postmottagarna avtala sinsemellan om underhållet av kör- eller 
gångförbindelsen.

Posti ersätter fall för fall de skador som normalt underhåll av allmänna 
kör- eller gångförbindelser orsakar på lådor eller lådgrupper.

Med proper avses bl.a. en postlåda som passar in i omgivningen. 
Placeringen av postlådor eller lådgrupper får inte negativt påverka 
miljöbilden i området, inklusive gatu- och vägvyer.

Hur placeras en postlåda eller lådgrupp?
På gatuområden eller allmänna vägar i tätorter ska postlådor eller 
lådgrupper placeras cirka 50 cm från trottoarkanten eller körbanans 
vägren.

I glesbygd ska postlådor eller lådgrupper placeras 50–70 cm från väg-
renens eller vägbreddningens yttre kant, i vägens tvärriktning och cirka 
en meter från körbanans kant. Om vägslänterna är mycket branta 
eller om en breddning av vägen gjorts för postlådorna, kan lådorna 
placeras närmare vägen.

Postlådans eller lådgruppställningens ben ska grävas ned till minst 
40 cm djup och stödjas ordentligt. Postlådans öppning ska vara 
105–110 cm från marken.

Postlådorna i en grupp ska placeras i nummerordning med det lägsta 
numret längst till höger.

Enhetliga postlådsgrupper skapar en prydlig stads- eller 
landskapsbild. För att uppnå ett gott resultat lönar det 
sig att fästa vikt vid placeringen av postlådan eller 
lådgruppen. Korrekt placerade postlådor eller lådgrupper 
förhindrar inte plogning eller annat underhåll av gator.



Att observera vid uppsättning av postlådor och lådgrupper
Postlådorna placeras i en grupp antingen som separata lådor, eller 
alternativ kan ägare till lådor i samma grupp sinsemellan komma 
överens om att bygga en ställning för postlådorna.

Postlådeställningen kan vara till exempel av metall eller trä. Vid 
uppsättningen av postlådor ska man också observera kraven på 
att lådan är hållbar och kan till exempel på vintern stå emot trycket 
från sprutande snö vid snöplogning.

Undvik att använda järnspett när postlådan eller lådstativet sätts 
upp. Tryggast är det att gräva försiktigt med en spade, för att 
undvika skador på eventuella kommunala teknikinstallationer. De 
lokala el-, telefon- och fjärrvärmebolagen ger vanligen information 
om kablarnas exakta placering.

Rätt adress säkerställer smidig postutdelning
En smidig postutdelning grundar sig förutom adressatens namn 
också på exakta och korrekta adressuppgifter. Förutom den rätta 
adressen som antecknats på försändelsen är det viktigt att hushållets 
fullständiga gatuadress står på postlådan. Vi rekommenderar även 
att postmottagarens namnuppgifter skrivs på lådan.

Hurdan är en bra postlåda?
I en bra postlåda ryms ägarens alla tidningar och annan post som 
delas ut under en dag.

När man skaffar en postlåda gör man klokt 
i att förutom postmängden beakta hur 
bekväm lådan är att använda och hur den 
fungerar vid olika väderförhållanden.

Postutdelarens arbete underlättas om 
postlådans lucka öppnas tillräckligt så att 
det är lätt att lägga i försändelserna. Post-
lådans öppning får inte ha vassa kanter 
som postutdelaren kan skada sig på.

Postmottagaren svarar för att anskaffa, 
installera och underhålla postlådan samt 
för alla kostnader i samband med detta.



Exempelbild och instruktion för gruppering av postlåda

Kävelijänkatu 4 
KORHONEN

Kävelijänkatu 3 
LAINE

Kävelijänkatu 2 
SAHLSTEN

Kävelijänkatu 1 
NISKANEN
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Stolpar: 50 x 75 mm bräda (eller 50 x 100)
Monteringskonstruktioner: 28 x 95 mm 
bräda.

Vi rekommenderar tryckimpregnerat  
eller värmebehandlat virke.

Obs! Undvik att använda järnspett, 
stolp fötter eller skruvpålar av stål vid 
mongeringen. Gräv försiktigt med spade.

Stolparna ska grävas ned till minst 
400 mm djup och stödjas ordentligt. 
Postlådan ska vara 1 050–1 100 mm 
från vägens yta.

Vid monteringen ska man observera 
öppningsutrymmet, att lådan sitter 
tillräckligt högt upp samt att snö och is 
som hamnar mellan locket och ställ-
ningen på vintern inte skadar postlå-
dans lock.

Postlådan ska märkas med adress-
uppgifter. Vi rekommenderar även att 
efternamnet skrivs ut på lådan.

En prydlig och korrekt placerad post-
låda är en del av miljön, och därför ska 
färgerna på de postlådor som placeras 
i samma lådgrupp passa ihop.

Om ni vill placera eller bygga en 
ställning eller ett skyddstak som 
väsentligt avviker denna modell, ska 
ni avtala om detta med kommunens/
stadens byggnadsinspektör.

I tätort är avstån-
det mellan lådans 

framkant och 
körbanans kant 

cirka 50 cm. I gles-
bygd är avståndet 

50–70 cm från 
vägrenens eller 

vägbreddningens 
yttre kant och 

cirka en meter från 
körbanans kant till 

lådans framkant.
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