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Póst- og fjarskiptastofnun.

UMSÖGN TIL SAMGÖNGUNEFNDAR UM FRUMVARP 
TIL LAGA UM PÓSTÞJÓNUSTU.

Með frumvarpinu er lögð til endurskoðun á lögum um póstþjónustu frá 1996. 
Frumvarpið hefur í för með sér ýmsar mikilvægar breytingar á ákvæðum gildandi laga 
en þar að auki hefur verið reynt að gera lögin heilsteyptari og útskýra betur 
framkvæmd ýmissa atriða. Orðaskýringum hefur verið fjölgað og þær samræmdar 
tilskipunum sem gilda á Evrópska efnahagssvæðinu.

Ein megin breytingin frá gildandi lögum er að frumvarpið gerir ráð fyrir að 
landsmönnum verði tryggður aðgangur að alþjónustu í stað grunnpóstþjónustu í 
gildandi lögum. Er þetta í samræmi við lög í nágrannalöndum okkar og tilskipanir 
EES. Alþjónusta er að mörgu leyti sambærileg grunnpóstþjónustu en nær til fleiri 
þátta svo sem um aðgang að afgreiðslustöðum og útburð pósts. í frumvarpinu er sagt 
að aðgangur landsmanna að lágmarksþjónustu skuli vera tryggður með ákvæðum í 
leyfisbréfum og skyldan er með því færð yfir á leyfishafa í stað þess að skyldan um 
þjónustu hvíli beint á ríkinu skv. ákvæðum gildanda laga um grunnpóstþjónustu. Það 
má segja að verið sé að innleiða í lög fyrirkomulag það sem gilt hefur í framkvæmd 
síðan Islandspóstur hf. var stofnaður.

í kaflanum um heimildir til að starfrækja póstþjónustu eru nú ítarlegri ákvæði um 
leyfisveitingu en áður. Gert er ráð fyrir því að rekstrarleyfi verði gefm út til þeirra sem 
vilja starfrækja alþjónustu en almennar heimildir gildi fyrir alla aðra póstþjónustu. 
Þegar um er að ræða almennar heimildir nægir póstrekanda að skrá sig hjá Póst- og 
ljarskiptastofnun og með skýrari ákvæðum um skráningu er þess vænst að nýir 
póstrekendur eigi léttara með að skrá sig. Mjög auðvelt verður t.d. fyrir íþróttafélög, 
skáta og aðra áhugahópa að skrá sig sem póstrekendur. A hinn bóginn mega þessir 
hópar skv. frumvarpinu ekki annast alþjónustu nema sótt hafi verið um rekstrarleyfi 
og sæta þeir þá skilyrðum til jafns við aðra rekstrarleyfishafa, sbr. 15. gr. 
frumvarpsins.

í frumvarpinu er einnig mikilvæg breyting að því er varðar póstútburð og er kveðið á 
um að allir landsmenn skulu fá póst borinn til sín alla virka daga vikunnar nema 
sérstakar aðstæður komi í veg fyrir það. A undanfömum árum hefur verið fjölgað 
ferðum landpósta og þar með fækkað stöðum sem fá póst einvörðungu 3 eða 4 daga 
vikunnar. Nú er útburður pósts alla virka daga hvarvetna á landinu gerður að 
alþjónustukvöð sem Póst- og fjarskiptastofiiun ber að framfylgja. Einnig er í fyrsta 
sinn kveðið á um að móttöku- og söfnunarstaðir pósts skuli tæmdir a.m.k. einu sinni 
hvem virkan dag. Gæðakröfum til alþjónustu eru gerð betri skil en í gildandi lögum, 
m.a. í viðauka við frumvarpið.

Breytingar á afgreiðslustöðum pósts á ýmsum stöðum á landinu hafa verið til umræðu 
að undanfomu. Óánægju hefur gætt á nokkrum stöðum þar sem afgreiðsla pósts hefur 
verið sameinuð annarri afgreiðslu í hagræðingarskyni. Settar hafa verið fram óskir um 
að Póst- og fjarskiptastofnun semji reglur um fyrirkomulag afgreiðslustaða. Með 
hliðsjón af því að slíkar reglur hljóti að verða íþyngjandi fyrir rekstrarleyfishafa taldi
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stofnunin að heimildir hennar til að setja slíkar reglur yrðu að vera skýlausar en svo er 
ekki í gildandi lögum. Þessu á að breyta með síðustu málsgrein 15. greinar.

Kafli um jöfnunarsjóð alþjónustu er að mestu óbreyttur en þó er þar að finna tvær 
umtalsverðar breytingar. I fyrsta lagi getur rekstrarleyfíshafi sem falinn er einkaréttur 
ríkisins ekki sótt um framlög úr jöfnunarsjóði skv.frumvarpinu. Þykir ekki eðlilegt að 
leyfishafi sem fengin hafa verið ákveðin sérréttindi geti sótt um framlag úr sjóði sem 
öðrum rekstrarleyfishöfum er gert að greiða í. I öðru lagi er gert ráð fyrir að 
jöfnunarsjóður hafi sérstakan íjárhag og verði í vörslu Póst- og fj arskiptastofnunar í 
stað þess að vera hluti fjárhags stofnunarinnar. Póst- og fjarskiptastofnun semur í 
byrjun hvers árs fjárhagsáætlun sína fyrir næsta ár en á því stigi er ekki ljóst hverjar 
verða þarfir rekstrarleyfishafa alþjónustu fyrir framlag á því ári. Þetta getur valdið 
talsverðum erfiðleikum sem bæta á úr með frumvarpinu.

Kaflinn um póstmeðferð kemur í stað almennra reglna um póstþjónustu í gildandi 
lögum en efnið er aukið og endurbætt. í 33. og 34. gr. eru t.d. ítarlegri ákvæði um 
óheimilar póstsendingar og um frágang sendinga sem innihalda efni sem geta valdið 
skaða, smiti eða veikindum og virðist ekki vanþörf á slíkum reglum ef atburðir síðustu 
vikna eru skoðaðir.

Settar eru fram kröfur um að póstsendingar sem teljast til alþjónustu skuli vera 
dagstimplaðar. I mörgiun tilfellum kann það að vera mikilvægt fyrir móttakanda að 
geta gengið úr skugga um hvenær sending var afhent til póstmeðferðar því að 
dagsetning á innihaldi bréfsins getur verið villandi. Þar að auki er dagstimpill 
forsenda þess að hægt sé að fylgjast með því að gæðakröfur hafi verið uppfylltar.

Það hefur ofit reynst erfitt fyrir Póst- og fjarskiptastofnun að fá ýmsar upplýsingar frá 
póstrekendum þ.m.t. tölfræðilegar upplýsingar um póstmagn. Nýjum kafla um 
upplýsingaskyldu póstrekenda er ætlað að bæta úr þessu. I kaflanum um póstleynd og 
undanþágur hefur verið bætt við grein um ólögmæta háttsemi sem er nauðsynleg 
vegna þess að starfsmenn Islandspósts hf. eru ekki lengur opinberir starfsmenn.
Einnig er lögð skylda á póstrekendur að kynna fyrir starfsmönnum sínum reglur um 
póstleynd. Skv. 24. gr. er Póst- og fjarskiptastofnun heimilt að setja reglur um 
öryggismál á afgreiðslustöðum.

í frumvarpinu er felld niður heimild í gildandi lögum til samgönguráðherra að mæla 
fyrir um sérstaka gjaldskrá fyrir póstmeðferð dagblaða, vikublaða og tímarita. Það 
hefur sýnt sig að ekki hefur verið þörf fyrir slik tilmæli því að venjulega er um slíkt 
magn að ræða að afsláttur er veittur frá venjulegri gjaldskrá póstrekenda. Einnig má 
spyrja hvort handstýring af því tagi sem ákvæðið felur i sér komi ekki í veg fyrir að 
samkeppni þróist á þessum markaði.

Það kemur fram í athugasemdum við frumvarpið að það hafi verið samið af starfshópi 
með fulltrúum frá samgönguráðuneytinu og Póst- og fjarskiptastofnun. Af þeirri 
ástæðu hefur stofnunin ekki ástæðu til gagnrýni á stefnuna sem kynnt er með 
frumvarpinu eða einstökum ákvæðum þess. Þess í stað hefur hér verið reynt að gera 
grein fyrir þeim sjónarmiðum sem réðu afstöðu stofnunarinnar til 
frumvarpsgerðarinnar.

19.11.2001.
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