
Ed. 396. Eöff

um breyting á póstlögum  nr. 43, 16. nóvem ber 1907.

(Afgreidd frá Ed. 16. ágúst).

1. gr.
í  stað 1. gr. kom i:

a) H inum  islensku póstm álum  skal stjórnað af aðalpóstm eistara, sem  hefir um - 
sjón m eð rekstri póststarfanna.

A ðalpóstm eistari stendu r und ir ráð h e rra  þeim , sem  póstm álin  heyra 
undir, án n o k k u rra  milliliða.

b) Til aðstoðar aðalpóstm eistara skal skipa póstritara, póstfu lltrúa og aðra  að- 
stoðarm enn.

c) 1 Reykjavík, Akureyri, ísafirði og Seyðisfirði skulu skipaðir póstm eistarar, 
og skulu  þeir og póstafgreiðslum enn, sem  hafa sjálfstæða reikningsfærslu, 
standa  beint und ir aðalpóstm eistara.



2. gr.
í stað 2. gr. c, 2. m álsgr. kom i:
U ndir fylgibrjef m eð bögglum má að eins nota eyðublöð þau, sem póst- 

stjórnin  gefur út.

3. gr.
í  stað 7 . - 9 .  m álsgr. 9. gr. k o m i:
Póststjórn in  greiðir fyrir flutning sendinga þeirra, er hjer um  ræðir, 

sanugjarna borgun, m iðað við flutningsgjald á öð rum  vörum .

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

sem  nú  skal greina:

a) Fyrir laus brjef:
1. A lm enn brjef, sem  borgað er und ir fyrirfram  m eð frím erkjum ,

ef þau  vega 20 gröm m  eða m inna ........................................................  15 au ra r
ef þau vega yfir 20 gröm m  að 125 gröm m um  .............................  30 —
ef þau vega yfir 125 gröm m  að 250 g röm m um  .............................. 45 —

B urðarg ja ld  und ir þyngri b rjef er hið sam a eins og til landa ut- 
anrik is, sem  er:

F y rir h in  fyrstu 20 gröm m  20 au rar, og svo 10 a u ra r fyrir hver 
20 gröm m , sem  þ ar eru fram  yfir.
Spjaldbrjet .......................................................................................................  10 au ra r
Spjaldbrjef m eð borguðu s v a r i ................................................................. 20 —

Sjeu frim erki eigi viðhöfð eða eigi næg frím erki, skal auk  hins 
ógreidda bu rðarg jalds taka 10 au ra  fyrir hverja sendingu, þó aldrei nleira 
en burðarg jald ið  tvöfalt.

2. P ren tað  m ál í krossbandi eða einbrugðnu bandi, eða að eins sam anbro t- 
ið eða þá opið spjaldblað, sýnishorn af vöru eða snið, þegar frim erki 
eru höfð, 5 a u ra r fyrir hver 50 gröm m  eða m inni þunga.

E f á póstsendingar þessar er skrifað eitthvað, sem eigi er leyft 
af póststjórninni, ef um búðirnar, sem  eiga að vera þannig lagaðar, að 
hægt sje að kanna, hvað í þeim  er, eru  með öðru  móti en hún  hefir 
fy rirlag t, eða ef þyngdin er m eiri e n 2 .g r .  póstlaga 16. nóv. 1907 ákveð- 
ur, þá fer um  borgunina sem fyrir er m ælt um  alm enn brjef, þegar fri- 
m erki eru ekki viðhöfð.

3. 15 a u ra r greiðist enn frem ur fyrir ábyrgð hverra r sendingar, sem talin 
er í 1. og 2.

b) Fyrir peningabrjef: .
10 a u ra r  í ábvrgðargjald  fyrir hverjar 100 k ró n u r eða m inni upp- 

hæð, sem  tilfærð er u tan  á brjefinu, þó ekki m inna en 30 au rar, og þar 
að auki bu rðarg jald  eins og fyrir a lm enn brjef.

Sje þess krafist, að tahð sje í peningabrjefi á pósthúsinu, þ a r sem  það



er afhent, hvort he ldu r er gjaldgeng m ynt eða brjefpeningar, handhafaskulda- 
brjef eða ö n n u r slík brjef, skal borgunin  fyrir það vera:
F yrir 500 kr. upphæ ð eða m inna ...........................................................  10 a u ra r
og fy rir hverjar 1000 kr. eða m inna af því, sem  fram  yfir er .......  5 —

B orgun fyrir talning fellur til h lutaðeigandi pósthúss.

c. Fyrir böggla:
20 a u ra r  fyrir hvern  böggul og að auki 10 a u ra r  fyrir hvert V3 kíló- 

g ram m  eða m inni þunga.
Eigi að senda bögglana m eð landpóstum , skal þ a r að auki greiða: 

F rá  15. apríl til 14. október, að báðum  dögum  m eðtöldum , und ir hvert V*
kilógram m  eða m inni þunga ........................................................................  40 au ra
F rá  15. ok tóber til 11. april, að báðum  dögum  m eðtöldum , und ir 
hver 125 gröm m  eða m inni þunga ...........................................................  40 —

F yrir böggla, sem  rúm frek ir eru  i hlutfalli við þyngd sina, svo og 
böggla, sem  eftir ásigkom ulagi sínu ú theim ta, að varlega sje m eð þá farið, 
skal borgað alt að 100 °/° m eira.

Sje verð tilgreint á bögglinum , skal enn frem ur greiða ábyrgðargjald 
það, sem  ákveðið er i staflið b.

Sje í bögglinum  gjaldgeng m ynt, brjefpeningar, handhafasku ldabrjef 
eða ö n n u r slík verðbrjef, og sje beiðst tö lu  á því fje, þá skal borga fyrir 
talning sem  um  peningabrjef segir, en ekki er hægt að heim ta tö lu  á stæ rri 
upphæ ð en 2000 kr. í m ó tuðum  peningum  i einni sendingu.

U ndir fylgibrjef á ekki að borga sjerstaklega.

d) Fgrir póstáuisanir:
25 kr. eða m inni upphæ ð ............................................................................  15 au ra r
yfir 25 kr. alt að 100 k r ......................................   30 —
og 15 a u ra r  fyrir hverjar 100 kr. eða m inni upphæ ð að því, sem  fram  
yfir er.

e) Fgrir póstkröfar
greiðist sam a gjald og fyrir póstávisanir, og 10 a u ra r  að auki fyrir hverja 
sendingu.

f)  Fgrir blöð og tímarit:
Á tíraabilinu  frá 15. apríl til 14. október, að báðum  dögum  m eð-

töldum , und ir hvert V* kílógram m  eða m inni þunga     25 au rar.
Á tim abilinu frá 15. ok tóber til 14. april, að báðum  dögum  m eð- 

töldum , undir hvert V* kílógram m  eða m inni þunga   50 au rar.
Það skal alt vegið í einu, sem  i einu er látið á pósthúsið  af sam a 

blaði eða tim ariti, þótt sendingar sjeu m argar og til ým issa.
Póststjórn in  se tu r nánari reg lu r um  þessar sendingar, og m á ákveða 

sjerstakt inn ritu n arg ja ld  fy rir b löð og tím arit.
Sje m iði látinn fylgja ábyrgðarbrjefum , peningabrjefum  eða böggl- 

um , til kv ittunar af hálfu v ið takanda, verður u n d ir h an n  að borga sem fyr- 
ir  alm ent brjef.



Þegar peningabrjef eða böggulsendingar, sem  eigi hafa farið ú r  vörsl- 
um  póststjó rnarinnar, verða sendar a ttu r frá þeim  stað, sem  þæ r áttu  að 
fara til, eða þeim  verður kom ið lengri veg, gjaldast í aukagjald  fyrir þann  
ílutning 5 a u ra r  fyrir hverja r 100 kr., ef pen ingar e ru  send ir eða verðm æ t- 
ir m unir, og fyrir böggulsendingar hálfur bu rðarey rir, eins og hann  er 
ákveðinn i staflið c.

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

fram  fyrir:
1. Á byrgðarbrjef.
2. Peningabrjef.
3. Böggla.
4. Póstávisanir.
5. Póstkröfur.
6. M óttökukvittanir.
7. K rossbandssendingar og blöð og tím arit, sem  flutt eru  sam kv. 4. gr. 

f. þessara laga.
8. Sendingar til konungs og konungsæ ttingja.
9. Sendingar til s tjó rnarvalda  og sveitar- eða bæ jarstjó rna , að undan- 

skildum  a lm ennum  brjefasendingum , sem eru frá öðrum  en þesskonar m önn- 
um , þegar þæ r að eins eru um beðnar eða k rafðar skýrslu r eða um sagnir, og 
sendandi hefir m eð eigin h an d a r und irskrift votlað það á sendingunni.

10. Spjaldbrjef og brjef, sem  eru  opin, eða u tan  á þau  er ritað  svo, að 
m óttakandi getur ályktað af þvi, bvað þau hafa inni að halda.

E instak ir m enn, sem senda eittbvað með pósti, eru skyld ir 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 a f póststjórninni.

6. gr.
í  stað síðustu m álsgr. í 13. gr. kom i:
F rim erk i, spjaldbrjef, opin og þau , sem  Ioka m á, er póststjórn inni heim ilt 

að láta búa  til m eð þeim  verðupphæ ðum , sem  hún  á litu r haganlegt, og verða 
þau  til sölu á öllum  póststöðvum . F y rir sölu á frim erk jum  og spjaldbrjefum , 
sam kvæ m t reglum , sem  póststjórnin  setur, greiðast 4 af hundrað i. Póststjórn- 
in  læ tur og b ú a  til eyðublöð und ir spjaldbrjef, póstávisanir, póstkröfur, fylgi- 
brjef, póstkvittanabæ kur m. m., og tilteku r verðið á þeim .

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

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

9. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan . 1920.


