
Forum för Fastighetsboxar 
Telefon: 020-20 20 25 
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Fastighetsboxens placering 
Enligt PTS allmänna råd ska fastighetsboxar placeras inomhus i direkt 
anslutning till fastighetens entré. När boxen placeras utomhus behövs 
en överbyggnad som skyddar mot nederbörd. Om utrymme saknas 
finns möjlighet att söka dispens. Detta gör du hos Forum för Fastighets-
boxar, på telefon 020-20 20 25.

Minimi- och maximihöjder
Boxanläggning ska monteras så att lägsta inläggshöjd är 70 cm och 
högsta inläggshöjd är 160 cm på högsta inkastlucka. Dessa mått gäller 
när boxen är stängd och man mäter från mitten av inkastluckorna.  

Centrumhöjder 
Vid en horisontell fackrad i boxanläggningen rekommenderas montering 
så att inläggshöjden blir cirka 100 cm. För fastighetsboxanläggning 
med flera boxrader rekommenderas montering så att anläggningens 
centrumlinje är 115 cm upp. Centrumlinjen utgörs av mittlinjen mellan 
övre och nedre postinlägg i anläggningen. Dessa mått gäller när boxen 
är stängd och man mäter från mitten av inkastluckorna.
Postlådor kan vara ett alternativ till fastighetsbox. Då ska postlådorna 
placeras tillsammans i eller utanför entrén, vara tydligt märkta med 
namn och ha en inläggshöjd på 90 cm.
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Minimi– och maximihöjder
Boxanläggning ska monteras så att lägsta inläggshöjd är 70 cm och högsta inläggshöjd för  
postinlägg är 160 cm. 

Centrumhöjder
Vid en horisontell fackrad i boxanläggningen rekommenderas montering så att iläggshöjden blir cirka 100 cm.

För fastighetsboxanläggning med flera boxrader rekommenderas montering så att anläggningens centrumlinje 
är 115 cm upp. Centrumlinjen utgörs av mittlinjen mellan övre och nedre postinlägg i anläggningen.

Postlådor kan vara ett alternativ till fastighetsbox. Då ska postlådorna placeras tillsammans i eller utanför en-
trén, vara tydligt märkta med namn och ha en inläggshöjd på 90 cm.

Avlastningsyta
En uppgång/entré med fler än sex avlämningsställen ska ha en avlastningsyta i direkt anslutning till anlägg-
ningen. Avlastningsytan ska klara en belastning på minst 25 kg, monteras på 600–900 mm höjd och gärna 
som en utdragbar skiva. Rekommenderade mått på avlastningsytan är minst 370–520 mm.

Besiktning
På uppdrag av PTS besiktigar Posten alla anläggningar innan de tas i bruk samt följer upp alla anmälningar 
om nya fastighetsboxar som sker via telefon 020–120 23 00.
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Andersson Lisa

Johansson Sven

Karlsson Stina

Hussain Algharn

Göthin Svea

Ibrahim Karam

Kvist Pia

Holm Anna
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Avlastningsyta 
En uppgång/entré med fler än sex avlämningsställen ska ha en 
avlastningsyta i direkt anslutning till anläggningen. Avlastningsytan 
ska klara en belastning på minst 25 kg, monteras på 600 – 900 mm 
höjd och gärna som en utdragbar skiva. Rekommenderade mått på 
avlastningsytan är minst 370 mm × 520 mm. 
 
Besiktning 
På uppdrag av PTS besiktigar Posten alla anläggningar innan de tas i 
bruk. Posten följer även upp alla anmälningar om nya fastighetsboxar 
som sker via telefon 020-120 23 00.

 
  

 


