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Ønske om ændring af postnummergrænse 4100

16. oktober 2018

Tak for jeres henvendelse af den 23. august 2018 om at ændre i postnummersystemet,
således, at den del af postnummer 4100 der er beliggende i Køge kommune, ændres
til 4632 Bjæverskov.
For at kunne gennemføre en ændring af postnummergrænsen skal flere krav være
opfyldt.
Et af kravene er, at blandt de berørte beboere og virksomheder skal der være et
markant flertal for en ændring. Af det fremsendte materiale fra Køge Kommune,
fremgår det, at der er 1390 stemmeberettigede i det berørte område. Heraf stemmer
383 ja til at ændre området fra postnummer 4100 til postnummer 4683. Hvilket vil sige
at 27,6 % stemmer for ændringen.
Dette tolker PostNord Danmark ikke som et markant flertal. Alene stemmeprocenten
på 34,3 % indikerer at det ikke er et emne som flertallet prioriterer som meget
væsentlig.
Postnord Danmark ved af erfaring, at ændringer af postnummergrænser forårsager
væsentlige problemer i leveringskvaliteten i lang tid efter at ændringen er sket. Derfor
er vi generelt meget tilbageholdende med at foretage ændringer, uden at der foreligger
tungtvejende grunde.
Hertil skal man lægge, at postnummersystemet helt primært er til af hensyn til
postbefordrende virksomheders produktionsapparater, og således fungerer og må
skulle fungere ganske uafhængigt af kommunale og andre offentlige geografiske
grænsedragninger i vores samfund.
Vi kan oplyse, at sagen har været forelagt den lokale postmester til nærmere
vurdering.
Da en ændring af postnummergrænsen ikke vil indebære en mere optimal
produktionstilrettelæggelse for PostNord Danmark, må vi desværre meddele, at vi ikke
kan imødekomme anmodningen.
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Postnord er i princippet indstillet på, at postnummergrænseændringer godt kan
foranlediges af rent almennyttige hensyn. Men med de anførte argumenter er vi ikke
indstillet på at ændre postnumrene i de anførte områder. Den endelige afgørelse ligger
imidlertid hos tilsynsmyndigheden.
Og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, er tilsynsmyndighed for PostNord Danmark, som
I kan kontakte, hvis I er uenige i vores afgørelse.
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