
ÞJOÐSKRA ISLANDS
R E G I S T E R S  IC E L A N D

Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík, 26.11.2018 
Tilvísun ÞÍ: 2018110792/0.1

Efni: Umsögn um frumvarp um póstþjónustu, þingskjal 293 -  270. mál. 149. 
löggjafarþing 2018-2019.

Þjóðskrá íslands vísar til erindis Umhverfís- og samgöngunefndar Alþingis, dags. 8. 
nóvember sl., þar sem frumvarp til laga um póstþjónustu, þingskjal 293 -  270. mál er 
sent til umsagnar. Athugasemdir stofnunarinnar fara hér á eftir.

Almennar athugasemdir

Þjóðskrá Islands fagnar þeim áfonnum ráðherra um setja fram frumvarp til laga um 
póstþjónustu, þar sem m.a. póstnúmerakerfið er skilgreint, tilgangur þess og markmið. 
Jafnframt að póstnúmerkerfið heyri undir Póst- og Ijarskiptastofnun og að breytingar 
á því séu gerðar í samvimiu við Þjóðskrá íslands. Hefur efni frumvarpsins fjölmarga 
snertifleti við starfsemi stofnunarinnar og jákvæð áhrif á áreiðanleika þeirra gagna 
sem Þjóðskrá Islands miðlar t.a.m. til neyðarþjónustu.

Eitt af meginhlutverkum Þjóðskrár Islands er að annast almannaskráningu sbr. 1. gr. 
laga nr. 54/1962, um þjóðskrá og almannaskráningu. Samkvæmt 1. mgr. 19. gr. 
laganna veitir Þjóðskrá Islands upplýsingar um aðsetur manna og önnur atriði 
samkvæmt skrám sínum og gögnum eftir reglum sem ráðherra setur. Þjóðskráin sjálf, 
þ.e. almannaskrá byggir á upplýsingum sem stofnuninni berast úr ýmsum áttum, bæði 
frá einstaklingum og opinberum aðilum. Meðal þess sem skráð er í þjóðskrá eru 
kennitölur manna, nöfn þeirra, lögheimili, aðsetur ef við á, hvort fólk vilji fá sendan 
markpóst, auk breytinga sem verða á þessum atriðum og öðrum högum manna. Þar af 
leiðir að þjóðskrá er mikilvægt stoðgagn til póstdreifingar.

Póstnúmerakerfið er í dag notað af fleirum en póstdreifingaraðilum m.a. til að 
staðsetja neyðartilvik til neyðarþjónustu, sbr. þegar mörg lík eða eins staðföng 
(heimilisföng) eru imian sama sveitarfélags/svæðis -  sér í lagi þar sem sveitarfélög 
hafa sameinast. Sem dæmi: í sveitarfélaginu Fjarðabyggð er Túngötu númer þrjú að 
finna í fjórum póstnúmerum. Póstnúmerin eru því orðin mikilvægur hluti 
staðíángaskráningar til að tryggja einkvæmni staðfangs til rötunar og skráningu hvort
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sem um er að ræða fyrir neyðarþjónustu, póstáritun, opinberar skrár, almannaþjónustu 
svo sem íjarskipti og veitur, ferðaþjónustu o.s.frv.
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Mynd 1 Skjámynd a fle it í fasteignaskrá þegar leitað er að Túngata 3.

Hér að neðan er að finna athugasemdir Þjóðskrár íslands við einstakar greinar 
frumvaipsins.

Um 4. gr. frumvarpsins

I 9. tl. 1. mgr. 4. gr. um dreifikerfi, segir m.a. að gagnagrunnar um heimilisföng og 
upplýsingar um breytingar á heimilisföngum sé hluti af dreifikerfmu. í gildandi 
lögheimilislögum nr. 21/1990 segir í 1. mgr. 3. lögheimili skal, svo framarlega sem 
unnt er, talið vera í tilteknu húsi við tiltekna götu eða á tiltelmum stað, í nafngreindu 
húsi eða á sveitabæ sem er staðfang”. Sambærilegt ákvæði er að finna í 3. mgr. 2. gr. 
laga nr. 80/2018 um lögheimili og aðsetur sem öðlast gildi 1. janúar 2019. Samkvæmt 
reglugerð nr. 577/2017 um skráningu staðfanga heldur Þjóðskrá íslands staðfangaskrá 
en staðfang lýsir landfræðilegri staðsetningu, svo sem aðkomu að mannvirki, lóð eða 
áfangastað. Lagt er til að í stað hugtaksins heimilisfang í orðskýringunni verði notað 
hugtakið staðfang í samræmi við það sem að framan segir. Ákvæðið yrði þá 
svohljóðandi: „Dreifikerfi: Aðföng og kerfi sem póstrekandi notar til að koma
póstsendingum til skila, svo sem floldcunarstöðvar, afgreiðslustaðir, flutningsleiðir, 
póstnúmer, pósthólf, póst- og bréfakassar, gagnagrunnar um staðföng, upplýsingar 
um breytingar á staðföngum, aðgangur að áframsendingarþjónustu og þjónusta í 
tengslum við endursendingu bréfa.

Lagt er til að í 18. tl. 1. mgr. 4. gr. verði skerpt á markmiði póstnúmerakerfísins og 
ákvæðið orðist svo: Póstnúmer. Númer, eða kerfi númera ásamt landfræðilegri 
afmörkun, sem tryggir einkvæma póstáritun og auðveldar dreifingu póstsendinga.
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Það er almenn orðnotkun að nota hugtakið póstáritun við merkingar sendinga s.s. 
bréfa og böggla. Því er einnig lagt til að hugtakið „póstáritun" verði skýrt í 4. gr. 
frumvarpsins, t.d. svohljóðandi:

Póstáritun: Merking póstsendingar með einkvæmu auðkenni sem er, nafn viðtakanda, 
land, póstnúmer, staður, staðfang og íbúðarnúmer.

Um 10. gr. frumvarpsins

I 1. mgr. 10. gr. frumvarpsins segir m.a: „er ciðeins virk e f  viðtakandi er með þekkt 
heimilisfang skráð í þjóðskrá“ Rétt er að talca fram að Þjóðskrá íslands heldur aðeins 
utan um lögheimili einstaklinga í þjóðskrá. Ekld er um að ræða skráningu 
heimilisfanga lögaðila í þjóðskrá. Það er á hendi fyrirtækjaskrár að halda utan um 
heimilisföng lögaðila. Þess vegna leggur Þjóðskrá íslands til eítirfarandi orðalag: „er 
aðeins virk e f  viðtakandi er með þekkt heimilisfang sem skráð er sem lögheimili og 
eða aðsetur íþjóðskrá eða heimilisfang ífyrirtcekjaskrá “ Með þessu nær ákvæðið yfir 
skráð heimilisföng í þjóðskrá (lögheimili) og skráð heimilisfang í fyrirtækjaskrá. Vert 
er að hafa í huga að heimilisfang og aðsetur eru hvorutveggja staðföng og hluti af 
staðfangaskrá Þjóðskrár Islands. Hugtakið staðfang hefur þó víðari skírskotun þar sem 
það getur náð yfir áfangastaði sem ekki heyra undir póstdreifmgu. Sjá ennfremur 
reglugerð irm skráningu staðfanga 577/2017.

Um 15. gr. frumvarpsins

Þjóðskrá Islands leggur til breytingar á 15. gr. frumvarpsins og að greinin verði 
svohljóðandi: Póst- og fjarskiptastofnun ákvarðar landfræðileg mörk póstnúmera, 
heldur og gefur út póstnúmeraskrá og landfræðilega þekju póstnúmera. Breytingar á 
póstnúmeraskrá skulu eldci gerðar nema að höfðu samráði við Þjóðskrá íslands.

Rölcin fyrir þessum breytingum eru þau að landfræðileg afmörlcun póstsvæða er 
nauðsynleg til þess að ákvarða póstnúmer í staðfangaslcrá. Mikilvægt er að gögnin séu 
aðgengileg öllum notendum og að breytingar skili sér sem næst rauntíma út í 
samfélagið. Staðfangasla'á er hluti af ömefnagrunni og honum skal miðlað gjaldfijálst 
samkvæmt lögum um örnefni 22/2015 og lögum um landmælingar og grunnlcortagerð 
103/2006. Póstnúmeri staðfanga er miðlað með staðfangaslaá og er eiginlegur hluti af 
birtingarmynd staðfangs, t.a.m. í póstáritun. Því leggur Þjóðslaá íslands til að 
póstnúmeraþekjunni sé með sama hætti og staðfangaskrá miðlað opið og gjaldfijálst.

Lolcs telur Þjóðskrá Islands að setja verði nánari reglur, t.a.m. í reglugerð, um 
framkvæmd póstnúmeraslaáningar og afmörkun póstnúmera. Sem dæmi er mikilvægt 
að afmörkun póstnúmerasvæða nái að netlögum svo að ný mannvirki sem lcunna að
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vera reist á landfyllingum séu innan þegar afmarkaðra póstnúmera. Eins þurfa að vera 
leiðir til þess að taka á athugasemdum við afmörkun póstnúmera eftir fyrirfram 
skilgreindum ferlum þar sem breytingar á skránni geta hafa fjárhagslegar afleiðingar í 
för með sér. Til að mynda eru í dag lægri iðgjöld trygginga í dreifbýlispóstnúmerum 
en í þeim póstnúmerum sem tilheyra þéttbýli.

Þjóðski'á Islands getur, sé þess óslcað, mætt á fund Umhverfis- og samgöngunefndar 
og skýrt umsögn þessa nánar.

F.h. Þjóðskrár íslands

Indriði Björn Ármannsson 
Lögfrœðingur
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