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Minnisblað til samgöngunefndar: Um aths. íslandspósts hf. um frv. til laga um 
póstþjónustu.

1) Almenn aths.
í frv. er gert ráð fyrir að orðið móttaka sé notað þegar sendandi afhendir póst til 
póstrekanda en viðtaka þegar sendingin er afhent þeim sem hún er stíluð á. 
Islandspóstur leggur til að orðunum verði víxlað. Það er samt athyglisvert að félagið 
vill kalla þann sem að lokum þiggur póstinn viðtakanda og talar um "móttöku 
viðtakanda". Aðalatriðið hlýtur að vera samræmi í orðanotkun.
2) Orðaskýringar 4. greinar.
Islandspóstur leggur til að breyta orðaskýringu á ábyrgðarbréfi í þá veru að í stað 
orðsins póstsending komi ábyrgðarsending og að bætt verði við orðunum "eða þeim 
sem heimild hefur til að móttaka slíka sendingu fyrir hans hönd (umboðsmanni 
hans)". Hvort tveggja er ásættanlegt nema að í stað orðsins "að móttaka" er betra að 
segja "að taka við". Hins vegar er óæskilegt að fella niður orðin "viðtöku 
póstsendingar" eins og íslandspóstur leggur til en það má breyta þeim í "viðtöku 
ábyrgðarsendingar" til samræmis við fyrri hluta athugasemdarinnar. Astæðan fyrir því 
að lagst er á móti þessari breytingu er sú að það geta komið upp mál þar sem sendandi 
þarf á að halda kvittun viðtakanda sem sönnun fyrir því að sendingin hafi komist í 
hendur honum.
Gerð er aths. við orðskýringu á bréfi. Skýringin er þýdd úr tilskipun ESB, 97/67/EB. 
Vegna þess hversu bréf skiptir miklu máli í sambandi við einkaréttinn verður að telja 
æskilegt að samræmi sé á milli laganna og tilskipunarinnar. Það verður að spyrja 
hvort diskettur og geisladiskar geti talist bréf. Islandspóstur vill að í orðskýringu á 
bréfi verði staðfestur einkaréttur hans á póstkortum. Það mun vera almennt viðurkennt 
að skýring tilskipunarinnar á bréfi nái til póstkorta, sjá einnig orðskýringu á bréfi í frv. 
í samræmi við það er póstkort ekki nefnt á nafn í tilskipuninni né heldur í 
frumvarpinu.
íslandspóstur leggur til að það komi fram í orðskýringu á póstsendingu í frumvarpinu 
að undir póstsendingar falli óáritaðar sendingar. í 4. gr. frv. stendur: Póstsendingar 
með eða án áritunar. Athugasemdin hlýtur að vera byggð á misskilningi.
Orðið tryggð sending var tekin upp í frumvarpinu vegna þess að Islandspóstur kynnir 
í gjaldskrá sinni þjónustu sem heitir pósttrygging en ekki verðtryggingu. Orðskýringin 
er enn fremur í samræmi við tilskipun ESB. Það er nokkuð sérkennilegt að gerð er 
athugasemd við brottfall orðskýringar á verðsendingu með hliðsjón af því að 
íslandspóstur segir í umsögn sinni að verðsendingar séu notaðar af mjög þröngum hóp 
viðskiptavina.
3) Um 6. gr.
íslandspóstur leggur til að orðunum "orðsendingar með utanáskrift" verði sleppt. Þessi 
orð voru viðhöfð til áherslu og mundi brottfall þeirra ekki valda breyttri merkingu.
4) Um 7. gr.
Hér verður vísað til fyrri umfjöllunar um bréf, sbr. lið 2).



Gerð er aths. við að ábyrgðarbréf með ákveðnum tilkynningum stjómvalda falli undir 
einkarétt þar sem ekki sé vitað um innihald bréfa. Frumvarpið eins og tilskipunin gerir 
ráð fyrir að hið opinbera virði sjálfkrafa ákvæði um einkarétt.
Einnig er gerð aths. við að markpóstur falli utan einkaréttar og að það sé óheppilegt að 
efnisinnihald sendinga ráði því hvort sending falli undir einkarétt eða eigi. Lög og 
tilskipanir kveða í ýmsum öðrum tilfellum á um innihald. Komi til álita hvort 
póstsending sé markpóstur eða bréf í einkarétti verður það hlutverk eftirlitsstofnunar 
að skera úr um það.
5) Um 8. gr.
íslandspóstur leggur til að fellt verði niður orðalagið "með nauðsynlegum 
verðgildum". Við gerð frumvarpsins var hugað að kostum og göllum þess að gefa út 
frímerki án verðgildis og voru þeir taldir eftirfarandi:
Kostir:
1. Frímerki án verðgildis er óháð gjaldskrá, það er þess vegna alltaf tiltækt hvemig 
sem gjaldskrá breytist og sér í lagi þegar verðhækkun ber brátt að.
2. Frímerkjaútgáfum má fækka, frímerki hannað fyrir 20 g bréf getur þess vegna 
dugað til eilífðar.
3. Einhverjir kunna að vilja fjárfesta í frímerkjum, þ.e. líkum þess að burðargjöld 
hækki innan tíðar og hægt verði þá að selja frímerkin með hagnaði.
Gallar:
1 .Frímerki er ekki lengur ávísun á almenna póstþjónustu heldur eingöngu bréf í 
ákveðnum þyngdarflokki. Notkunargildi þess hefur rýmað.
2. Frímerki sem keypt er fyrir ákveðinn þyngdarflokk er ekki nothæft með viðbót fyrir 
önnur þyngri bréf.
3. Það verður spurning hvort frímerki, sem merkt er t.d. með 250 g, gildi sem ávísun á 
póstsendingu á 250 g almennu bréfi í A eða B flokk, 250 g ábyrgðarbréfi eða 
einhverri annarri þjónustu innan sömu þyngdarmarka.
4. Óljóst er hvað verður um bréf sem er þyngra en frímerkið sem notandi hefur sett á 
það gefur til kynna. Ef sendanda verður á að líma frímerki á bréf sem er þyngra en 
þyngdarflokkurinn sem frímerkið er gert fyrir, verður hann væntanlega að kaupa nýtt 
frímerki fyrir bréfið og tapar þar með verðmæti fyrsta frímerkisins.
5. Ef svo skyldi vilja til (sem að vísu er ekki líklegt) að gjaldskrá lækkaði mundi 
frímerkið rýma að verðmæti í vörslu viðskiptavina.
6. Búast má við að verðskyn almennings muni rýrna þegar verð eru ekki lengur sýnd á 
frímerkjum.
7. Það eru óljós áhrif á söfnunargildi frímerkja erlendis. Erfitt getur orðið fyrir safnara 
að gera sér grein fyrir verðmæti frímerkja sem ekki bera verðáletrun.
8. Hætta getur verið á því að einkaréttarhafi sæki um tíðari verðhækkanir og með 
minni fyrirvara.
9. Möguleiki getur jafnvel skapast til spámennsku með frímerki ef fyrirhugaðar 
hækkanir spyrjast út.

6) Um 27. gr.
íslandspóstur vekur athygli á því að einkaleyfishafi er útilokaður frá framlagi úr 
jöfnunarsjóði. Málið er að rangt þykir að rekstrarleyfishafar sem keppa við



einkaréttarhafa sem nýtur ákveðinna forréttinda geti lent í því að greiða niður 
taprekstur einkaréttarhafans í alþjónustu. Með tilliti til þess hversu stórt hlutmengi 
einkaréttur er af alþjónustu þótti rétt að láta þetta ákvæði gilda um alla alþjónustu.
7) Um31.gr.
íslandspóstur heldur því hér fram að gjaldmerki sé staðfesting á greiðslu burðargjalds 
en ekki kvittun. I 4. gr. frumvarpsins er orðskýring sem er höfð mjög almenn en í 31. 
gr. er því nánar lýst hvaða form gjaldmerkið getur tekið. í fyrsta lagi er sagt að 
gjaldmerki geti verið í formi frímerkis sem gildir sem ávísun á póstþjónustu. Að því 
leyti er frímerki frábrugðið öðrum gerðum gjaldmerkis. Gjaldmerki getur einnig verið 
í formi ástimplunar á póstsendingu eða fylgibréfi hennar (t.d. þegar um er að ræða 
bögglasendingar). Ástimplunin getur verið með frímerkingavél sem er staðsett hjá 
notanda eða með annarri ástimplun sem rekstrarleyfishafi framkvæmir. Heimilt er 
einnig að búa til gjaldmerki með ástimplun og líma á póstsendingu. Slíkt gjaldmerki 
er að jafnaði einfaldara að gerð en frímerki. Þá segir að póstrekendum sé heimilt að 
taka við fjöldasendingum án þess að gjaldmerki fylgi hverri sendingu svo framarlega 
sem póstsendingar verða merktar sérstaklega og dagstimplaðar. I ljósi þessa er 
athugasemd íslandspósts ekki skiljanleg.
Þá gerir íslandspóstur á ný aths. við kröfu um að frímerki skulu bera verðgildi nema 
sérstök undanþága verði veitt. Nefnd eru til ýmis lönd sem heimilað hafa útgáfú 
verðgildislausra frímerkja. Ekki hefur verið áður kunnugt um önnur lönd en Frakkland 
í þessu sambandi, en PFS hefur í tilefni hinna nýju upplýsinga sett af stað könnun 
meðal Evrópulanda um þetta. Vakin er athygli á því að Póst- og ijarskiptastofnun er í 
frumvarpinu heimilað að veita undanþágur.
íslandspóstur spyr hvað sé átt við með tímabundinni útgáfu frímerkja. I frumvarpinu 
er ekki minnst á tímabundna útgáfu en þar stendur að hægt sé að heimila að notuð 
verði, tímabundið, frímerki með áletrun um þyngdarflokk bréfa í stað verðgildis. Með 
orðinu tímabundið er gefið til kynna að um sé að ræða undanþágu sem gildir á meðan 
verið er að leysa vanda sem kann að hafa skapast vegna þess gjaldskrárhækkun hefur 
borið bratt að.
Enn spyr íslandspóstur um orðalagið "í stað ástimplunar á póstsendingu má nota 
ástimplað gjaldmerki". Hér er átt við að í stað þess að stimplað sé beint á 
póstsendingu eða fylgibréf hennar er stimplað á límmiða sem síðan er festur við 
sendinguna. Hér er haft til hliðsjónar möguleiki þess að erfitt kunni að vera að stimpla 
á t.d. mjúkan böggul.
Næsta athugasemd er lítt skiljanleg, því að ákvæðið um sérlega merktar póstsendingar 
(ljöldasendingar) er í málsgreininni um gjaldmerki.
íslandspóstur leggur til að fellt verði niður orðalagið "samkvæmt ósk sendanda". Ef 
gjaldmerki er ekki sett á fyrr en eftir móttöku póstsendingar þá er með þessum orðum 
gert ráð fyrir því að það sé ósk sendanda að sleppa við að líma frímerki á t.d. 
fjöldasendingu eða að strauja hana gegnum frímerkingavél. Athyglisvert er að hér 
notar íslandspóstur sjálfur orðið móttöku um afhendingu pósts á afgreiðslustað sbr. 1. 
tölulið þessa skjals.



Um 32. gr.
íslandspóstur leggur til að notað verði óskilasending í stað vanskilasendingar. Ekki 
verður séð að um merkingarmun sé að ræða og er sjálfsagt hægt að fallast á að breyta 
frumvarpinu að þessu leyti ef samgöngunefnd er sammála athugasemd Islandspósts.
Því er haldið fram af hálfu íslandspósts að 2-3 starfsmenn vinni daglega í 
póstmiðstöðinni við að opna sendingar sem ekki er hægt að finna viðtakanda á og að 
slíkar sendingar séu 250-350 á dag. Þessar upplýsingar hafa ekki komið fram áður og 
það hefur verið skilningur Póst- og fjarskiptastofnunar að umfangið væri margfalt 
minna. Það er út af fyrir sig nokkuð áhyggjuefni að starfsmenn Islandspósts opni allt 
að því 350 bréf á dag alla virka daga. Póst- og f|arskiptastofnun getur hins vegar ekki 
haft fulltrúa í póstmiðstöð íslandspósts alla daga og er þess vegna augljóst að grípa 
þarf til annarra ráða. Eðlilegast er ef til vill að reglur sem samgönguráðherra setur sbr. 
35. gr. frumvarpsins kveði á um opnun póstsendinga. Texti 3. mgr. 32. gr. gæti þá 
breyst þannig að í stað orðanna "að viðstöddum fulltrúa Póst- og fjarskiptastofnunar" 
kæmu orðin "í samræmi við reglur settar samkvæmt 35. gr."


