
Nd. 91. Frum varp

til laga um breyting á póstlögum nr. 43, 16. nóvember 1907.
Frá fjárhagsnefnd.

1. gr.
1 stað 1. gr. komi:

a) Hinum islensku póstmálum skal stjórnað af aðalpóstmeistara, sem  hefir um- 
sjón með rekstri póststarfanna.



Aðalpóstmeistari stendur undir ráðherra þeim , sem  póstmálin heyra 
Undir, án nokkurra milliliða.

b) Til aðstoðar aðalpóstmeistara skal skipa póstritara, póstfulltrúa og aðra að- 
stoðarmenn.

c) í  Reykjavík, Akureyri, ísafirði og Seyðisfirði skulu skipaðir póstmeistarar, 
og skulu þeir og póstafgréiðslumenn, sem  hafa sjálfstæða reikningsfærslu, 
standa beint undir aðalpóstmeistara.

2. gr.
í  stað 2. gr. c, 2. mátsgr. komi:
Undir fylgibrjef með bögglum má að eins nota eyðublöð þau, seím ipóst- 

stjórnin gefur út. '
3. gr.

í  stað 7 . - 9 .  málsgr. 9. gr. k o m i:
Póststjórnin greiðir fyrir flutning sendinga þeirra, er hjer um ræðir, 

sanngjarna borgun, miðað við flutningsgjald á öðrum  vörum.
4. gr.

1 stað 11. gr. kom i:
Burðargjald fyrir póstsendingar þær, sem  nefndar eru i 2. gr., er svo  

sem  nú skál greina:
a) Fgrir laus brjef:

1. Alm enn brjéf, sem  borgað er undir fyrirfram m eð frímerkjum,
ef þau vega 20 gröm m  eða m inna .........................................................  15 aurar
ef þau vega yfir 20 grömm að 125 gröm m um   .........................  30 —
ef þau vega yfir 125 gröm m  að 250 gröm m um  ... ...........................  45 —

Burðargjald undir þyngri brjef er hið sama eins og til landa ut- 
anrikis, sem er:

Fyrir hin fyrstu 20 grömm 20 aurar, og svo 10 aurar fyrir hver 
20 grömm, sem þar eru fram yfir.
Spjaldbrjef .......................................................................................................... 10 aurar
Spjaldbrjef með borguðu svari ..................................................................  20 — .

Sjeu frimerki eigi viðhöfð eða eigi næg frímerki, skal auk hins 
ógreidda burðargjalds taka 10 aura fyrir hverja sendingu, þó aldrei meira 
en burðargjaldið tvöfalt.

2. Prentað mál i krossbandi eða einbrugðnu bandi, eðö að eins samanbrot- 
ið eða þá opíð spjaldblað, sýnishorn af vöru eða snið, þegar frímerki 
éru höfð, 5 aurar fyrir hver 50 grömm eða minni þunga.

E f á póstsendingar þessar ér skrifað eitthvað, sem  feigi er leyft 
af-póststjórninni, ef umbúðirnar, sem  eiga að vera þannig lagaðar, að 
hægt sje að kanha, hvað í þeim er, eru með öðru m óti én hún hefir 
fyrirlagt, eða ef þyngdin er meiri e n 2 . gr. pósttaga 16. nóv. 1907 ákveð- 
ur, þá fer um borguniná sem fyrir er mælt Um almenn bijéf, þegar frí- 
merki eru ekki viðhöfð.

3. 15 aurar greiðist énn fremur fyrir ábyrgð hvérrar sendingar, sem talin 
er í 1. og 2. '



b) Fyrir peningabrjef:
10 aurar í ábyrgðargjald fyrir hverjar 100 krónur eða m inni upp- 

hæð, sem  tilfærð er utan á brjefinu, þó ekki minna en 30 aurar, og þar 
að auki burðargjald eins og fyrir alm enn brjef.

Sje þess krafist, að talið sje i peningabrjefi á pósthúsinu, þar sem það 
er afhent, hvort heldur er gjaldgeng mynt eða brjefpeningar, handhafaskulda-
brjef eða önnur slík brjef, skal borgunin fyrir það vera:
Fyrir 500 kr. upphæð eða minna ............................................................  10 aurar
og fyrir hverjar 1000 kr. eða m inna af því, sem  fram yfir er   5 —

Borgun fyrir talning fellur til hlutaðeigandi pósthúss. 
c. Fgrir böggla:

20 aurar fyrir hvern böggul og að auki 10 aurar fyrir hvert */* kíló- 
gramm eða minni þunga.

Eigi að senda bögglana m eð landpóstum , skal þar að auki greiða: 
Frá 15. apríl til 14. október, að báðum  dögum m eðtöldum , undir hvert *!%
kilógramm eða minni þunga .........................................................................  40 aura
Frá 15. október til 11. april, að báðum  dögum m eðtöldum , undir 
hver 125 grömm eða minni þunga .............................................. ............  40 —

Fyrir böggla, sem  rúmfrekir eru í hlutfalli við þyngd sína, svo og 
böggla, sem eftir ásigkomulagi sínu útheimta, að varlega sje með þá farið, 
skal borgað alt að 100 °/° meira.

Sje verð tilgreint á bögglinum, skal enn fremur greiða ábyrgðargjald 
það, sem ákveðið er í staflið b.

Sje i bögglinum gjaldgeng mynt, brjefpeningar, handhafaskuldabrjef 
eða önnur slík verðbrjef, og sje beiðst tölu á því fje, þá skal borga fyrir 
talning sem um peningabrjef segir, en ekki er hægt að heimta tölu á stærri 
upphæð en 2000 kr. i m ótuðum  peningum  i einni sendingu.

Undir fylgibrjef á ekki að borga sjerstaklega.
d) Fgrir póstávísanir:

25 kr. eða m inni upphæð .............................................................................. 15 aurar
yfir 25 kr. alt að 100 kr....................................................................................  30 —
og 15 aurar fyiir hverjar 100 kr. eða minni upphæð að því, sem fram 
yfir er.

e) Fgrir póstkröfur
greiðist sama gjaid og fyrir póstávisanir, og 10 aurar að auki fyrir hverja 
sendingu.

f )  Fgrir blöð og timarit:
Á tímabilinu frá 15. april til 14. október, að báðum dögum m eð- 

töldum, undir hvert l/» kilógramm eða m inni þunga .......................  25 aurar.
Á timabilinu frá 15. október til 14. april, að báðum dögum með- 

töldum, undir hvert V* kílógramm eða minni þunga ....................... 50 aurar.
Það skal alt vegið í einu, sem í einu er látið á pósthúsið af sama 

blaði eða timariti, þótt sendingar sjeu margar og til ýmissa.
Póststjórnin setur nánari reglur um þessar sendingar, og má ákveða 

sjerstakt innritunargjald fyrir blöð og timarit.
Sje miði látinn fylgja ábyrgðarbrjefum, peningabrjefum eða böggl-



um, til kvittunar af hálfu viðtakanda, verður undir hann að borga sem fyr- 
ir alment brjef.

Þegar peningabrjef eða böggulsendingar, sem eigi hafa farið úr vörsl- 
um póststjórnarinnar, verða sendar attur frá þeim stað, sem  þær áttu að 
fara til, eða þeim verður kom ið lengri veg, gjaldast í aukagjald fyrir þann 
flutning 5 aurar fyrir hverjar 100 kr., ef peningar eru sendir eða verðmæt- 
ir munir, og fyrir böggulsendingar hálfur hurðareyrir, eins og hann er 
ákveðinn i staflið c.

5. gr.
12. gr. orðist svo:
Borgun sú, sem  ákveðin er i 4. gr. þessara laga, skal greiðast fyrir- 

fram fyrir:
1. Ábyrgðarbrjef.
2. Peningabrjef.
3. Böggla.
4. Póstávísanir.
5. Póstkröfur.
6. Móttökukvittanir.
7. Krossbandssendingar og blöð og tímarit, sem ílutt eru samkv. 4. gr. 

f. þessara laga.
8. Sendingar til konungs og konungsættingja.
9. Sendingar til stjórnarvalda og sveitar- eða bæjarstjórna, að undan- 

skildum alm ennum  brjefasendingum, sem  eru frá öðrum en þesskonar m önn- 
um, þegar þær að eins eru umbeðnar eða krafðar skýrslur eða umsagnir, og 
sendandi hefir með eigin handar undirskrift vollað það á sendingunni.

10. Spjaldbrjef og brjef, sem  eru opin, eða utan á þau er rilað svo, að 
móttakandi getur ályktað af þvi, bvað þau hafa inni að halda.

Einstakir m enn, sem  senda eitthvað með pósli, eru skyldir til að borga 
eftir á ógoldna póstpeninga fyrir sendingar, sem  eigi eru leystar inn af þeim, 
sem  við á að taka, ef þess verður krafist af póststjórninni.

6. gr.
í stað síðustu málsgr. i 13. gr. komi:
Frimerki, spjaldbrjef, opin og þau, sem loka má, er póststjórninni heimilt 

að láta búa til með þeim verðupphæðum, setn hún álítur haganlegt, og verða 
þau til sölu á öllum  póststöðvum. Fyrir sölu á frímerkjum og spjaldbrjefum, 
samkvæmt reglum, sem póststjórnin setur, greiðast 4 af hundraði. Póststjórn- 
in lætur og búa til eyðublöð undir spjaldbrjef, póstávísanir, póstkröfur, fylgi- 
brjef, póstkvittanabækur m. m., og tiltekur verðið á þeim.

7. gr.
í  stað »20« i 21. gr. kom i: 200.

8. gr.
í stað »stjórnarráð« i 27. gr. komi: póststjórn.



G r e i n a r g e r ð .
Nefndin flytur frv. þetta eftir tilmælum ráðuneytisins. Hefir hún farið 

gegnum frv. allvandlega og vili mæla með, að það nái fram að ganga eins 
og það liggur fyrir.

Frv. er sarnið af póstmeistara, en litilíjörlegar breytingar hafa verið 
gerðar á því, og fylgdi því svo hijóðandi brjef, dags. 7. júlí 1919:

Hjer með leyfi jeg mjer virðingarfylst að senda hinu háa stjórnarráði 
hjálagt frumvarp til breytinga á póstlögunum  i því skyni, að stjórnarráðið 
komi þvi áleiðis með þeim breytingum, sem það kynni að vilja gera á fru.m- 
vax-pinu.

1. gr. ræðir um þá breytingu á stjórn póstmála, sem  staða íslands sem  
fullvalda riki hefir í för með sjer, og er fram komin eftir tilmælum forsætis- 
ráðherra.

Aðalpóststjórnin danska hefir hingað til annast alla samninga við er- 
lend ríki fyrir íslands hönd og haft á hendi reikningsviðskifti íslands og end- 
urskoðun á þeim, og yíir höfuð haldið uppi brjefaviðskiftum um póstmál ís- 
lands við önnur ríki, en nú verða þessi mál að flytjast hingað, og er ætlast til, 
að aðalpóstmeistari taki þetta að sjer.

Vitanlega er þetta svo mikið starf, að varla getur kom ið til mála, að 
sami maður hafi á hendi hin daglegu störf við afgreiðslu og reikningsfærslu á 
pósthúsinu í Reykjavík.

Þess vegna álit jeg rjett, að sjerstökum manni sje falin forstaða póst- 
stofunnar i Reykjavik, sem hafi þar líkum störfum að gegna og póstafgreiðslu- 
menn úti um land á hinum stærri afgreiðslum.

1 frumvarpinu er gert ráð fyrir, að þessi inaður sje netndur póstmeist- 
ari, og söm uleiðis póstafgreiðslumennirnir á Akureyri, ísafirði og Seyðisfirði.

Þar sem jeg geri ráð fyrir, að á skrifstofu aðaipóstmeistara fari fram, 
eins og að undanförnu hjá póstmeistaranum í Reykjavik, reikningsviðskifti við 
pósthúsin á öllu landinu, endurskoðun á reikningum þeirra m. m., eins og 
jeg gat um i brjefi mínu 25. nóv. f. á., hlýtur að þurfa að bæta duglegum  
manni við á skrifstofu póstmálanna.

Að undanförnu hafa þar unnið 3 fastir m enn, auk póstmeistara, en 
þar sem  nú bætist þar við utanrikismáiin og þar af ieiðandi reiknings- og 
brjefaviðskifti á ým sum  málum, sjerstaklega á frönsku, að ógleymdri hinni 
árlegu statistik og öðrum skýrslum, sem  þarf að senda póstmálastofunni í 
Bern, er gert ráð fyrir, að á skrifstofu aðalpóstmeistara þurfi póstritara, póst- 
fulltrúa og tvo fasta aðstoðarmenn, auk annarar aðstoðar.

Eins og i Danmörku og öðrum fullvalda rikjum er gert ráð fyrir, að 
aðalpóstmeistari, þar sem hann er eigi sjálfur póstmálaráðherra, heyri beint 
undir hlutaðeigandi ráðherra, án skrifstofumiiiiliða, og var i rikisdeginum danska, 
þegar lög um sljórn póstmála voru þar til umræðu, lögð mjög mikil áhersla á 
þetta ákvæði. •



Breytingin á 2. grein miðar að þvi að hætta við lokuð fylgibrjef, sem  
nú orðið þekkjast hvergi, og getur það flýtt mjög fyrir afgreiðslu að láta kvitta 
á sjálf brjeíin og geyma þau, í stað þess að færa alla böggla inn i kvitt- 
anabækur.

Breytingin á9. gr. er nauðsynleg vegna þess, að nú mun erfitt og ókleitt 
að komast að samningum við sum a skipaeigendur um flutning á pósti, en 
ástæðulaust að borga tvöfalt eða þrefalt meira fyrir póstfiutning en aðrar vörur.

Ákvæðin i póstlögunum um borgunina var á sínum  tima m iðuð við 
smábrjefapósta, en ekki við bögglapóstfiutning i stórum stíl.

Um breytinguna á l l .g r .  skal tekið fraro, að iaxtinn fyrir laus brjef er 
i samræmi við samninga, sem  jeg hefi nýlega gert við póststjórnina í Dan- 
mörku um dansk-íslenskan brjefataxta, og mjer er nær að halda, að póstsjóð- 
ur græði fult svo mikið á að hafu 15 aura taxta fyrir almenn brjef eins og þó 
taxtinn væri settur á 20 aura.

Það hefir vantað ákvæði um brjef, sem  vega yfir 250 gr., og því hefi 
jeg bætt þvi ákvæði við, að um þau brjef gildi söm u taxtar og erlend brjef.

Ábyrgðargjald fyrir peningabrjef er hækkað um helming, en póstávis- 
anagjaldið látið standa óhaggað, af því að rjettara virðist að draga heldur úr 
sendingu peningabrjefa vegna ábyrgðarinnar eða áhættunnar.

Burðargjald undir böggla er hækkað um 10 aura undir fyrsta hálfa 
kílógraromið, og svo er landburðargjaldinu bætt við, því að það þykir eðlilegra, 
sjerstaklega gagnvart útlöndum, að landburðargjaldinu sje bætt við burðar- 
gjald böggla, bæði innlendra og útlendra.

Landburðargjaldið er hækkað að miklum m un, en þó ekki að sama 
skapi og flutningskostnaðurinn liefir hækkað á mörgum póstleiðum.

Póstkröfugjaldið er hækkað lítið eitt, enda er fyrirhöfnin við póstkröf- 
urnar roiklu meiri en við póstávísanir.

Borgun fyrir krossbandssendingar er færð upp i 5 aura fyrir 50 grömm, 
eins og til útlanda, og burðargjald fyrir blöð og timarit hefi jeg stungið upp 
á að sje hækkað í 25 aura fyrir hálft kilógramm á sumrum og 50 aura á vetrum.

Meðalþyngd á einföldum  brjefum er fyrir neðan 10 grömm, en fyrir
100 brjef 10 gröm m  á þ}rngd er nú tekið 20 kr.; fyrir sama þunga i blöðum
og ritum er tekið 10 aurar á sumrum og 30 aurar á vetrum.

Því fer fjarri, að m eð þessari borgun sje greitt einu sinni fyrir óm ök
pósthúsanna við afgreiðslu blaða og tímarita. Fyrir flutningskostnað þeirra 
fær póstsjóður alls ekkert, og það tap má telja i mörgum tugum þúsunda.

Það getur þvi eigi talist ósanngjarnt að láta blöðin og ritin, eða rjett- 
ara sagt kaupendur þeirra, borga dálitið upp i þennan kostnað, sjerstaklega 
þegar skaði póstsjóðs á þessum flutningi vex hröðum skrefum, eftir því sem  
kostnaður við póstferðirnar og blaðamergðin eykst.

Að þessu athuguðu hefi jeg stungið upp á framannefndri hækkun á 
borgun undir blöð og tímarit, sem  er mikið lægri en fyrir aðrar krossbands- 
sendingar, sjerstaklega af því allar sendingarnar eru vegnar í einu, en kross- 
bandssendingar eru frímerktar hver fyrir sig.

Þá er og samkvæmt breytingu við 12. gr. gert ráð fyrir, að fyrirfram 
skuli borgað undir peningabrjef og böggla.



Þegar bögglar eru sendir óborgaðir og neitað er móttöku á þeim, er 
oft erfitt að ná i borgun fyrir flutning þeirra, sjerstaklega þegar sendandi er 
óþektur eða farinn burtu.

Samkvæmt breytingum við 13. gr. er ekki gert ráð fyrir, að kaupandi 
fái neinn afslátt á frímerkjum, heldur skulu seljendur fá afsláttinn, 4 af hund- 
raði. Þessi breyting er gerð til þess að fjölga útsölustöðum  á frimerkjum og 
draga þannig úr aðsókn að pósthúsunum , enda má telja það hagræði fyrir 
fólk, að frimerkin fáist keypt víðar.

Þegar kaupendur eigi fá neinn afslátt, er hægt að vita, hve miklar tekj- 
ur hver póstmaður hetir haft af frímerkjasölu, og þá er hægt að skifta þeim  
hagnaði milli allra starfsmannanna, en eins og nú er spillir það heldur sam- 
vinnunni milli þeirra, að sá einn heldur hagnaðinum , sem  selur, þvi að þá 
vilja allir helst selja frimerki, þegar ös er á pósthúsinu. Þessi breyting miðar 
og að því að bæta launakjör póstmanna yfirleitt.


