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Almenn athugasemd um hugtök sem notuð eru í frumvarpinu: komudaguf' I / 200/
I póstþjónustu eru notuð ákveðin hugtök sem fengin eru úr fyrri póstlögum og 
reglugerðum. Merking þessara pósthugtaka stangast á stundum á við notkun sömu 
heita í ýmsum greinum frumvarpsins. I ljósi þessa er lagt til að endurskoðuð sé 
notkun á eftirfarandi hugtökum í frumvarpinu:
“Viðtökustaður”: lagt er til að notað verði í staðinn ákvörðunarstaður i samræmi við 
málvenju í póstþjónstu. Viðtökustað má rugla saman við pósthúsið er tekur við 
sendingunni til póstflutnings sem skv. málvenju kallast viðtökupósthús (sjá í 4. gr. 
skilgreiningu á “ábyrgðarbréfí” og “útburði”, sem og 31. gr.).
“Móttaka”: lagt er til að notað verði í staðinn viðtaka líkt og gert er í núgildandi 
póstlögum og reglugerð um grunnpóstþjónustu. Skv. málvenju í póstþjónustu er 
greint á milli viðtöku, þ.e. þegar tekið er við sendingu á pósthúsi, og móttöku 
viðtakanda á viðkomandi sendingu (sjá í 4. gr. skilgreiningu á “móttöku” og 
“póstþjónustu”, sem og 34. gr. og 48. gr.).

4. gr.

Orðskýringar: Að þessu leyti leyfir IP sér að benda á eftirfarandi:

Ábyrgðarsending, afhenda má ábyrgðarsendingu þeim sem hefur til þess skriflegt 
umboð frá viðtakanda og er mælst til þess að það verði tekið fram í orðskýringunni:
“...sönnun um afhendingu ábvreðarsendingar árituðum viðtakanda eða þeim sem 
heimild hefur til að móttaka slíka sendingu fvrir hans hönd (umboðsmanni hans).”

Bréf. ÍP leyfir sér að gera aths. við skilgreininginguna “hvers konar miðil sem senda 
á”. Orðið miðill er víðtækara en hefðbundin skilgreining á bréfi og getur tekið yfir 
hvers konar tæki til miðlunar (skrifaðar diskettur og geisladiskar). Skv. núgildandi 
lögum falla póstkort undir einkarétt. Til að taka af öll tvímæli er lagt til að í 1. mgr. 7. 
gr. verði tekið skýrt fram að einkaréttur nái til bréfa og póstkorta innan uppgefmna 
marka: “Bréfa án tillits til innihalds og póstkorta allt að 250g að þyngd...”. Til að 
taka af öll tvímæli er lagt til að undir skilgreiningu á bréfi, komi "þ.m.t. póstkort".

í athugasemd við 4. gr. kemur fram að undir skilgreininguna póstsending falla einnig 
óáritaðar sendingar. Æskilegt er að það komi skýrt fram í orðskýringum í lögunum 
sjálfum (sbr. upptalning til nánari útlistunar á því hvað telst póstsending).

Til ath. er hugtakið tryggð sending sem tryggð er gegn tapi. ÍP telur ástæðulaust að 
búa til nýtt hugtak yfir þessar sendingar sem áratugum saman hafa verið kallaðar 
verðsendingar (stytting á sending með tilgreindu verði). Nafnabreyting á þjónustunni 
væri til þess fallin að valda misskilningi hjá starfsfólki sem og viðskiptavinum sem 
þekkja þjónustuna undir heitinu verðsending. Þá er hætta á að farið verði að rugla 
saman þessari þjónustu og sendingum með pósttryggingu. Á pósthúsum er hægt að 
kaupa pósttryggingu fyrir sendingar og er um að ræða allt aðra þjónustu en 
verðsendingu. Verðsendingar eru notaðar af mjög þröngum hópi viðskiptavina, 
aðallega bönkum og gullsmiðum, og er þekkt undir því heiti hjá viðskiptavinunum.
Benda má á að verðsendingar þekkjast undir sama nafni á Norðurlöndunum (danska: 
værdibrev/-pakke, norska: verdibrev/-pakke, sænska: vardebrev/-pakke) og er
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nafngiftin dregin af “envoi avec valeur déclarée” (= franska: sending með tilgreindu 
verði/verðmæti). (sjá einnig 6. gr., 24. gr., 33. gr., og 40. gr.)

Í g L

I 3. mgr. 6. gr. kemur fyrir “bréf og orðsendingar með utanáskrift”. Skv. 
orðskýringum 4. gr. eru bréf hvers konar skrifleg boðskipti með áritun og því er lagt 
til að strikað verði út “og - orðsendingar með utanáskrift”, einkum þar sem 
orðsendingar með utanáskrift koma ekki fyrir í orðskýringum 4. gr.

1-úSL

Skv. núgildandi lögum falla póstkort undir einkarétt og af greinargerð má ráða að því 
sé ekki breytt í frumvarpinu. Til að taka af öll tvímæli er lagt til að í 1. tl. 7. gr. verði 
tekið skýrt fram að einkaréttur nái til bréfa og póstkorta innan uppgefinna marka: 
“Bréfa án tillits til innihalds og póstkorta allt að 250g að þyngd...”. Jafnframt sé 
tekið skýrt fram í orðskýringum i 4. gr. að undir skilgreininguna bréf falli einnig 
póstkort.

I einkarétti eru tilteknar tegundir ábyrgðarbréfa tilgreindar, sbr. 2. tl. 7. gr. m.a. 
tilkynningar stjómvalda. Hér ber að vekja athygli á að vísað er til efnisinnihalds 
sendinga sem jafnan er óþekkt.

Af athugasemd greinargerðar um markpóst má ráða að markpóstur falli utan 
einkaréttar. Óheppilegt er að efnisinnihald sendinga ráði því hvort sending falli undir 
einkarétt. Markpóstsendingar eru iðulega i umslagi og því ekki hægt að sjá hvort um 
er að ræða markpóst eða áritað bréf með öðru efnisinnihaldi en skv. skilgreiningu á 
markpósti.

8,_gL

Lagt er til að fellt verði út orðalagið “með nauðsynlegum verðgildum” i ljósi þess að 
gefin eru út frímerki án verðgildis sem tilgreina þyngdarflokk bréfa sem frímerkið 
gildir fyrir (sjá einnig aths. við 31. gr.).

27. gr.

Vakin er athygli á því að ákvæðið um jöfhunargjald vegna óarðbærrar alþjónustu 
útilokar einkaleyfishafa frá framlögum "þó að hluti þjónustu hans eða þjónustan öll sé 
rekin með tapi":

Einkaréttur nær eingöngu til hluta af þeirri þjónustu sem einkaleyfishafi veitir. Það er 
hins vegar ljóst, að alþjónusta nær til annarra þátta en einkaleyfisbundinnar þjónustu. 
Sp. er hvort rétt sé að eingöngu einkaleyfisþjónusta falli utan þessa, en ekki "öll 
þjónusta", enda greiða rekstrarleyfishafar gjald af allri alþjónustu til sjóðsins, sbr. 29.
gr-
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Skv. skilgreiningu á gjaldmerki í 4. gr. er um að ræða merki eða áprentun á 
póstsendingu eða fylgibréf sem tákn um að greitt hafi verið fyrir viðkomandi 
póstþjónustu. Gjaldmerki er staðfesting á greiðslu burðargialds en ekki kvittun 
sendanda fyrir upphæð burðargjaldsins, enda fær hann sérstaka kvittun þegar hann 
kaupir frímerki eða póstleggur sendingu. Þessi merking endurspeglast vel í áprentun 
um greitt burðargjald PP (Port payé/Postage Paid) þar sem hvergi kemur fram hvaða 
burðargjald sé búið að greiða. í ljósi þessa er ekki þörf á því að “gjaldmerki beri með 
sér hvert er gjald fyrir póstsendinguna” eða “frímerki [...] sýni verðmæti 
frímerkisins” líkt og fram kemur í 2. mgr. Tilgangur gjaldmerkis og áprentana um 
greitt burðargjald er að fram komi að greitt hafí verið fyrir póstþjónustu fyrir 
viðkomandi sendingu. Um árabil hafa fjöldamörg lönd um allan heim gefið út 
verðgildislaus frímerki, þ.e. frímerki sem gilda fyrir ákveðin þyngdarþrep innlands 
eða til útlanda (t.d. Belgía, Austurríki, Frakkland, Noregur, Stóra Bretland, 
Lúxemborg, Mónakó, Svíþjóð, Kanada, Bandaríkin). Þar hefur útgáfa 
verðgildislausra frímerkja ekki þótt auka líkur á því að póstrekendur hækki 
burðargjöld að ósekju. Islandspóstur telur óeðlilegt að útgáfa verðgildislausra 
frímerkja hérlendis sé bundin við að P&F heimili hana þegar “sérstaklega standi á” og 
“tímabundið” líkt og fram kemur í 2. mgr. Ekki er heldur ljóst hvað átt er við með 
tímabundinni útgáfu frímerkja.

Ekki er ljóst hvað átt er við með að “í stað ástimplunar á póstsendingu má nota 
ástimplað gjaldmerki” í ljósi þess að framar í sömu mgr. er tekið fram að “gjaldmerki 
getur einnig verið i formi ástimplunar á póstsendingu eða fylgibréf hennar með 
frímerkingarvél notanda eða annarri ástimplun að hálfu rekstrarleyfishafa.”

I lok 2. mgr. kemur fram að póstrekendum sé heimilt að taka við ijöldasendingum án 
þess að þær séu merktar með gjaldmerki svo framarlega sem póstsendingamar séu 
“merktar sérstaklega”. í athugasemd við 31. gr. kemur fram að fjöldasendingar skuli 
merkja með fjöldasendingarmerki og gerir IP ráð fyrir að þar sé átt við áprentun um 
greitt burðargjald eða svokallað PP-merki. Eðlilegast er að áprentun um greitt 
burðargjald eða PP-áprentun falli undir gjaldmerki þar sem um er að ræða 
staðfestingu á greiðslu burðargjalds, líkt og aðrar tegundir gjaldmerkja.

í 3. mgr. er lagt til að fellt verði út “samkvæmt ósk sendanda” þar sem stendur að 
dagstimpill geti verið hluti gjaldmerkis sem rekstrarleyfishafi setur á póstsendingu 
eftir móttöku, enda er ljóst skv. ákvæðum greinarinnar að skylt er að nota gjaldmerki 
á sendingar sem falla undir alþjónustu.

32._gr.

Lagt er til að notað verði óskilasending í stað “vanskilasending”, líkt og gert er í 
núgildandi lögum og reglugerð um grunnpóstþjónustu. Vanskilasending ber með sér 
að hún tengist vanskilum. Einnig er lagt til að yfirskrift greinarinnar taki fram að hún 
fjalli einnig um vangreiddar sendingar t.d. “Óskilasendingar og vangreidd 
burðargjöld”.
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3. mgr. í stað þess að kveðið sé á um að sending sé opnuð að viðstöddum fulltrúa 
P&F, er lagt til að opnun fari fram "skv. reglum sem Póst- og fjarskiptastofnun 
setur".

I dag eru allar óskilasendingar, hvaðan sem er af landinu, sendar í póstmiðstöðina í 
Reykjavík. Þar vinna að jafnaði 2-3 starfsmenn daglega að því að opna sendingar þar 
sem ekki er hægt að finna sendanda með öðrum hætti. Sömu starfsmenn opna alltaf 
óskilasendingar og koma aðrir starfsmenn ekki nálægt afgreiðslu óskilasendinga. 
Daglega berast um 250-350 óskilasendingar til afgreiðslu í póstmiðstöð og er magnið 
meira í jólaösinni. Þar sem umfang óskilasendinga er þetta mikið er verulegt 
óhagræði af þvi að geta ekki afgreitt óskilasendingar jafnt og þétt, og er ljóst að ef 
opna ætti allar óskilasendingar í viðurvist fiilltrúa P&F þyrfti hann að koma daglega 
upp í póstmiðstöð til að fylgjast með því er óskilasendingar eru opnaðar og leitað að 
upplýsingum um sendanda.
Það er álit IP að öllum kröfum um trúnað og póstleynd sé fullnægt með núverandi 
vinnulagi við opnun óskilasendinga. Þá tryggir ákvæði póstlaga um póstleynd að 
óheimilt sé að láta uppi hvert innihald póstsendinga er. Ekki er ljóst hvað sé betur 
tryggt með viðurvist fulltrúa P&F nema sá fulltrúi eigi sjálfur að opna óskilasendingar 
og koma upplýsingum um sendanda áfram til starfsmanna póstsins? ÍP telur sjálfsagt 
að P&F setji reglur um opnun óskilasendinga og tilgreini jafhvel þá starfsmenn sem 
hafi heimild til að opna óskilasendingar, en telur jafnframt að krafa um að 
óskilasendingar séu einungis opnaðar í viðurvist fulltrúa P&F tryggi ekki frekar 
póstleynd og sé til þess fallin að tefja afgreiðslu óskilasendinga i ljósi magns þeirra 
sem berst daglega i póstmiðstöð.
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