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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um póstþjónustu, 149. löggjafarþing - 270. 
mál.

Vísað er í tölvupóst frá nefndasviði Alþingis, dags. 8. nóvember sl., þar sem 
umhverfis- og samgöngunefnd óskar eftir umsögnum um frumvarp til laga um 
póstþjónustu, 270. mál.

Um meginefni frumvarpsins

Frumvarpið felur í sér ný heildarlög um póstþjónustu þar sem kveðið er á um afnám 
einkaréttar ríkisins og opnun markaðar. Pá er með frumvarpinu tryggð alþjónusta í 
pósti, hverníg hún skuli skilgreind og veitt og hvernig skuli fara með kostnað við 
alþjónustu ef hún er ekki leyst af hendi á markaðslegum forsendum. Frumvarpið á 
sér langan aðdraganda en síðustu ár hefur markvisst verið dregið úr einkarétti 
ríkisins á póstþjónustu í samræmi við póstlöggjöf Evrópusambandsins. Eitt 
meginmarkmið þeirrar löggjafar er að skilgreina jafnan aðgang notenda að 
svonefndri alþjónustu, þ.e. grunnþjónustu á sviði póstþjónustu. í frumvarpinu er 
gert ráð fyrir að alþjónusta verði tryggð, þrátt fyrir afnám einkaréttar ríkisins, á 
þann veg að valdir verða einn eða fleiri póstrekendur til að sinna 
alþjónustuskyldum.

Almennt um fyrri ábendingar og aðkomu sambandsins

Sambandið hefur veitt umsögn um sambærilegt frumvarp sem var til umsagnar árið 
2016, 2017 og við drög að núverandi frumvarpi er birt var í samráðsgátt 
stjórnarráðsins 7. júní sl. í umsögnum sambandsins hefur komið fram að ekki er 
gerð athugasemd við að einkaréttur íslandspósts verði felldur niður í samræmi við 
EES skuldbindingar íslands en áhersla lögð á að við ákvarðanir um fyrirkomulag 
alþjónustu verði sérstaklega hugað að hagsmunum landsbyggðarinnar, þannig að 
viðunandi þjónustustig verði ávallt tryggt.

í greinargerð með frumvarpinu má lesa samantekt á fyrri ábendingum sambandsins 
og viðbrögð ráðuneytisins við þeim. Almennt hefur verið brugðist við þeim 
ábendingum fyrir utan athugasemdir um að lágmarksþjónustustig verði ávallt 
tryggt um allt land.
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Póstþjónusta í dreifðum byggðum

Áhyggjur sambandsins snúa sérstakiega að því að litlar skorður eru settar gagnvart 
skerðingu póstþjónustu á dreifbýlum svæðum. í 3. tl. 2. mgr. kemur fram að miða 
skal dreifingu innan alþjónustu við tvo daga í viku til einstaklinga sem hafa fasta 
búsetu. í 4. tl. sömu málsgreinar kemur síðan fram að losun póstkassa sé í samræmi 
við fjölda dreifingardaga á viðkomandi svæði. Síðan kemur fram í 1. tölul. 2. mgr. 41. 
gr. að ráðherra geti heimilað fækkun dreifingardaga og í greinargerð kemurfram að 
forsendur slíkra undantekninga geti verið kostnaður við dreifingu, breyttar 
markaðsaðstæður eða þörf á þjónustu. Segir í greinargerðinni að mikilvægt sé að 
hafa slíka heimild ef bréfum heldur áfram að fækka með sama hraða og verið hefur 
og ef kostnaðarsamt verður fyrir ríkið að tryggja tveggja daga þjónustu eða ef hún 
verður af öðrum ástæðum talin óþörf.

Sambandið telur heimild ráðherra til þess að fækka dreifingardögum, sem á sama 
tíma hefur áhrif á losun póstkassa, of víðtæka. Samkvæmt pósttilskipun 
Evrópusambandsins á alþjónusta að fela í sér póstdreifingu að lágmarki 5 virka daga 
í hverri viku. Norðmenn hafa farið þá leið að lögfesta að eingöngu skuiu vikið frá 
meginreglunni um póstdreifingu 5 daga í viku, við sérstakar aðstæður eða sérstakar 
landfræðilegar aðstæður sem ákveðið er í hverju tilviki fyrir sig. í greinargerð 
frumvarpsins kemur fram að ráðherra geti fækkað dreifingadögum vegna 
kostnaðar við dreifingu, breyttra markaðsaðstæðna eða þörf á þjónustu. Er þetta 
mun víðtækari heimild tíl fækkunar dreifingardaga en t.d. Norðmenn hafa innleitt.

Sambandið óskaði sérstaklega eftir því við ráðuneytið að Byggðastofnun yrði falið 
að greina hvaða áhrif siík skerðing á póstþjónustu gæti haft á skilyrði til búsetu og 
atvinnurekstur í dreifbýli, m.a. fyrir fyrirtæki sem senda vörur til viðskiptavina í 
öðrum landshlutum og fyrir rekstraraðila sem reiða sig á að fá sendingar, t.d. litla 
varahluti, senda í pósti. Ráðuneytið varð ekki við þeirri beiðni. Pað er miður að ekki 
hafi verið orðið við þeirri beiðni og ber greinargerðin með sér að ekki hafi verið 
skoðuð með fullnægjandi hætti þessi áhríf á dreifbýli. í kaflanum um samráð þar 
sem fjallað er um fyrri ábendingar sambandsins segir eftirfarandi um áhyggjur 
sambandsins um fækkun dreifidaga:

„Ráðuneytið bendir á að á íslandi er aðgangur að háhraðatengingum mjög góður á 
iandsvísu og er það til þess fallið að jafna aðstöðu landsmanna til að nýta sér þjónustu 
á netinu en hún gerir bréfasendingar ímörgum tilfellum óþarfar."

Ætla má að hér hafi ráðuneytið misskilið ábendingar sambandsins en sambandið 
tók sérstaklega fram að greina þyrfti áhrif á skilyrði til búsetu og atvinnurekstrar, 
m.a. fyrir fyrirtæki sem senda vörur til viðskiptavina í öðrum landshlutum og fvrir 
rekstraraðila sem reiða sig á að fá sendingar, t.d. litla varahluti. senda í pósti. 
Augljóst er að slíkar póstsendingar geta ekki farið fram í gegnum háhraðatengingu. 
Það gæti því haft mikil áhrif á atvinnurekstur í dreifbýli ef dreifingardögum fækkar 
og því tengt losunardagar póstkassa. Því leggur sambandið til að skilyrt sé í 
löggjöfinni að eingöngu sé hægt að fækka dreifingardögum ef sérstakar aðstæður 
eða sérstakar landfræðilegar aðstæður eru til staðar sbr. sambærilegt ákvæði í 
Noregi og að áður en ákvörðun um fækkun dreifingardaga er tekin skal liggja fyrir 
greining Byggðastofnunar um áhrif á atvinnu- og búsetumöguleika þess svæðis 
sem tíl skoðunar er.
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Lokaorð

Að áliti sambandsins er mikilvægt að brugðist sé við þessum ábendingum og eru 
fulitrúar sambandsins reiðubúnir eins og ávalit til að veita nánari skýringar á 
umsögninni ef þess er óskað.

Virðingarfyilst 
5AMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA
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