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Tilv. 201811-0017

Bændasamtök íslands fengu sent til umsagnar ffumvarp til laga um póstþjónustu, 270. mál, með 
tölvubréfi frá nefiidasviði Alþingis þann 8. nóvember sl. Frestur til að skila umsögn var veittur 
til 29. nóvember. Bændasamtökin hafa farið yfir efhi frumvarpsins og gera eftirfarandi 
athugasemdir.

I

í fyrsta lagi árétta samtökin að þjónusta íslandspóst er nauðsynleg fyrir bændur og fyrirtæki á 
landsbyggðinni. Á þeim svæðum sem langt er í afhendingarstað vara, svo sem lyfja og 
varahluta, eru póstsendingar gríðarlega mikilvægur hluti af fullnægjandi búsetuskilyrðum. 
Bændasamtökin hafa lagst gegn ýmsum breytingum sem gerðar hafa verið á reglugerð um 
alþjónustu og ffamkvæmd póstþjónustu nr. 364/2003, sbr. reglugerð nr. 858/2015, og bent á að 
ef áætlunin er að draga úr kostnaði við dreifingu með því að fækka póstdreifingardögum sé 
eðlilegt að líta til landsins alls en ekki aðeins dreifbýlis. Samtökin leggja þunga áherslu á að 
lágmarksþjónusta við hinar dreifðari byggðir landsins verði ekki skert ffekar.

II

Varðandi inntak alþjónustu í 9. gr. ffumvarpsins leggja samtökin áherslu á að dreifing innan 
alþjónustu skuli vera tveir dagar, eins og frumvarpið liggur fyrir er það meginreglan sem ekki 
skuli gerðar undantekningar á nema tímabundið og í algjörum undantekningartilvikum. í 41. 
gr. er m.a. að fmna víðtæka heimild til handa ráðherra til að kveða á um nánari útfærslu á 
þjónustu sem fellur undir alþjónustu skv. 9. gr. Stjómvöld hafa þannig mikið að segja um það 
á hverjum tíma hver lágmarksþjónusta innan alþjónustu skuli vera. Bændasamtökin líta á 
póstþjónustu sem hluta af nauðsynlegustu innviðum samfélagsins sem eðlilegt er að allir 
landsmenn hafi sambærilegan aðgang að og leggja enn og aftur áherslu á að tryggja þarf 
jafnræði milli dreifbýlis og þéttbýlis.

III

Bændasamtökin telja reglugerheimild til handa ráðherra heldur rúma til takmarkana á 
póstþjónustu við landsbyggðina sem gengur gegn markmiðum ffumvarpsins í 1. gr. sem er að 
stuðla að hagkvæmri, virkri og áreiðanlegri póstþjónustu um land allt og til og ffá landinu.
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Bændur búa við það að fá póst ekki borinn heim  eins og aðrir heldur í póstkassa sem í m örgum 
tilvikum  er ekki sjáanlegur frá heim ili viðtakanda. Sam tökin leggja til að heim ildin verði þrengd 
og það komi fram m eð skýrum  hætti að póstþjónusta verði áfram  tryggð í hinum  dreifóari 
byggðum  landsins, sér í lagi í Ijósi þess að ólíklegt er að þeirri þjónustu verði sinnt a f  aðilum á 
m arkaði.
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