
Svar på motion om riksdagsmotion om fastighetsboxar från Bo och 
Margareta Albinsson

Motionärerna tar upp en motion till Riksdagen med en begäran om att det skall vara 
obligatoriskt med fastighetsboxar i flerfamiljshus. Motionären heter Kadir Kasirga (S). 
Motionen har nummer 2018/19: 2238. 

I motionen anförs att i och med att brevvolymen minskar så får brevbärarna istället större 
utdelningsområden och i och med det får de gå i fler trappor. Detta anser motionären på sikt 
är ohållbart. Motionären menar att detta problem kan åtgärdas genom att alla flerfamiljshus 
åläggs att ha fastighetsboxar inom fem år. Undantag bör dock kunna medges i speciella fall, 
t.ex. för kulturhus, enligt motionären.

Motionen är ännu inte behandlad i riksdagen. 2019-01-29 får motionen utskottsbehandling 
och 2019-02-27 debatteras den i riksdagen som samma dag fattar beslut i ärendet.

Frågan har tidigare behandlats såväl av Post- och telestyrelsen som regeringen och riksdagen. 

Post- och telestyrelsen beslöt 2005 i sina allmänna råd om postutdelning att denna från och 
med 2010 obligatoriskt skulle ske i fastighetsboxar i flerfamiljshus. Om fastighetsboxar inte 
installerats senast under 2010 skulle posten till mottagare i de aktuella fastigheterna från 
2011få hämtas på ett anvisat postutlämningsställe. 

Den borgerliga regeringen som fick förslaget ansåg dock att detta förslag inte skulle 
genomföras då förslaget inte ansågs förenligt med postlagen och postförordningen. Post- och 
telestyrelsen upphävde därefter denna del av de allmänna råden. Regeringen ansåg att det är 
ett effektivt sätt att dela ut posten i flerfamiljshus via fastighetsboxar men att installationen av 
sådana skall vara frivillig. Trafikutskottet ansåg att staten inte borde reglera införandet av 
fastighetsboxar utan att detta skulle vara en fråga mellan postoperatörerna och 
fastighetsägarna.

Boverket har ställt krav på att bl.a. fastighetsboxar skall finnas i nybyggda 
flerfamiljsfastigheter och vara lätt tillgängliga. Detta har medfört att fastighetsboxar 
installeras i nybyggda flerfamiljsfastigheter. 

Det är SPF Seniorerna Luthagens uppfattning att det inte bör vara ett obligatorium att  
installera fastighetsboxar i redan befintliga flerfamiljsfastigheter. Det finns inte alltid hiss i 
äldre hus och om hiss finns är den ofta liten och svår att åka i om man har rullator eller annat 
gåhjälpmedel varför det kan vara besvärligt att ta sig till en fastighetsbox som oftast är 
belägen på entrévåningen. 
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