
40. Frumvarp

til laga um breyting á póstlögum, nr. 43, 16. nóvem ber 1907, og lögum nr. 64,
28. nóvem ber 1919. '

(Lagt fyrir Alþingi 1921).

1. gr.
Póstlögum nr. 43, 16. nóvem ber 1907, skal breytt þannig, að á eftir 

liðnum c í 5. málsgrein kom i nýr liður:
d. Opium, morfin, cocain og ön n u r  deyfandi efni til útlanda, nema í 

böglum, þó að eins til þeirra landa, sem veita heimild til þess, 
og aítan við 21. gr. komi ný málsgrein:

Söm u hegningu skal sá sæta, sem brý tur á móti ákvæðunum  i ."i. gr.

2. gr.
Lögum nr. 64, 28. nóvem ber 1919, skal breytt þannig: 
í  stað k. gr. a. og b. kom i:
Burðargjald fyrir póstsendingar þær, sem nefndar eru í 2. gr., er svo 

sem nú  skal greina:
a. Fyrir  laus brjef:

1. Almenn brjef, sem borgað er undir fyrirfram með frimerkjum,
ef þau vega 20 gröm m  eða m i n n a .............................25 au rar
ef þau vega yfir 20 g röm m  að 125 g rö m m u m  . . .  50 —
ef þau vega yfir 125 g röm m  að 250 g röm m um  . . 100 —

Burðargjald und ir  þyngri brjef er hið sam a eins og til 
landa utanrikis, sem er:

Fyrir  hin fyrstu 20 gröm m  40 aurar, og svo 20 au ra r  fyrir 
hver 20 gröm m , sem þar eru fram yfir.
S p j a l d b r j e f ..............................................................................15 au rar
Spjaldbrjef m eð borguðu s v a r i ...................................... 30 —

Sjeu frímerki eigi við höfð eða eigi næg frímerki, skal auk



hins ógreidda burðargjalds taka 20 aura  fyrir hverja send- 
ingu, þó aldrei meira enn burðargjaldið tvöfalt.

2. Prentað mál i krossbandi eða e inbrugðnu bandi, eða að eins 
sam anbrotið  eða þá opið spjaldblað, sýnishorn af vöru  eða snið, 
þegar frimerki eru höfð, 10 au ra r  tyrir hver 50 g röm m  eða 
minni þunga.

Ef 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 fyrir lagt, eða ef þyngdin er meiri en heim- 
ilt er að senda með póstum , þá fer um  borgunina sem fyrir
mælt um alm enn  brjef, þegar frimerki eru ekki viðhöfð.

3. 25 au ra r  greiðist enn frem ur fyrir ábyrgð hverrar  sendingar,
sem  talin er í 1. og 2.

b. Fyrir  peningabrjef:
20 au ra r  í ábyrgðargjald fyrír hverjar 100 k rónu r  eða minni 

upphæð, sem tilfærð er utan á brjefinu, þó ekki m inna  en 60 aurar, 
og þar  að auki burðargjald eins og fyrir a lm enn  brjef.
* Sje þess krafist, að talið sje í peningabrjefi á pósthúsinu, þar 
sem það er afhent, hvort he ldur er gjaldgeng m ynt eða brjefpening- 
ar, handhafaskuldabrjef  eða önnu r  slík brjef, skal borgunin  fyrir 
það vera:

Fyrir  500 kr. upphæð eða m i n n a ........................ 20 aurar
og fyrir hverjar 1000 kr. eða m inna af því, sem fram
yfir e r .............................................................................................  10 —

Borgun fyrir talning fellur til hlutaðeigandi pósthúss.
í  4. gr. c. kom i i stað »20 aurar«, »50 aurar«.
t  stað 4. gr. d., e. og f. komi:
d. Fvrir póstávisanir:

25 kr. eða minni u p p h æ ð ..........................................30 au rar
vfir 25 kr. alt að 100 .................................................................  60 —
og 20 au ra r  fyrir hverjar 100 kr. eða minni upphæ ð af því,' sem
fram yfir er.

FjTir sím apóstávísanir skal greiða 100°/o meira eða tvöfalt 
ávísanaburðargjald. •

e. Fyrir  póstkröfur
greiðist sama gjald og fyrir póstávisanir, og 20 au ra r  að auki fyrir 
hverja sendingu.

f. Fyrir  blöð og tímarit:
Á tímabilinu frá 15. april til 14. október, að báðum  dögum 

m eðtöldum , undir hvert 1 /* kilógramm eða minni þunga 75 aurar.
A tímabilinu frá 15. október til 14 april, að báðum  dögum 

m eðtöldum , undir  hvert l/* kilógramm eða m inni þunga 100 aurar.
Pó skal burðargjaldið undir  blöð þau og timarit, sem inn-

rituð hafa verið til fiutnings með póstum fyrir 1. apríl 1921, hald- 
ast óbreytt til ársloka.



Pað skal alt vegið i einu, scm í einu er látið á póslhúsið af 
sam a blaði eða timariti, þótt sendingar sjeu m argar og til ýmissa.

Póststjórnin setur nánari reglur um  þessar sendingar, og má 
ákveða sjerstakt innritunargjald fyrir blöð og timarit.
Póststjórninni er heimilt að taka aukagjald fyrir flutning á póst- 
sendingum með flugferðum og i flotkistum.
Sje miði látinn fylgja ábyrgðarbrjefum, peningabrjefum eða böglum 
til kvittunar af hálfu viðtakanda, verður undir  hann  að borga sem 
fyrir alm ent brjef.

Pegar peningabrjef eða böggulsendingar, sem eigi hafa farið úr 
vörslum póststjórnarinnar, verða sendar aftur frá þeim stað, sem 
þær áttu að fara lil, eða þeim verður komið lengri veg, gjaldast i 
aukagjald fvrir þann  flutning 10 a u ra r  fyrir hverjar 100 kr., ef 
peningar eru sendir eða verðm ætir  m unir, og fvrir böggulsending- 
ar hálfur burðareyrir , eins og hann  er ákveðinn i staflið c.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. apríl 1921.

4. gr.
Þegar lög þessi öðlast staðfestinging, skal færa breytingar þær og við- 

auka, sem ræðir um í þeim, lögum nr. 22, 2. nóvem ber 1914, lögum nr. 64, 
28. nóvem ber 1919, og lögum nr. 19, 18. mai 1920, inn i meginmál póstlaganna 
nr. 43, 16. nóvem ber 1907, og getur konungur þá gefið nefnd lög út þannig 
breytt sem póstlög. .

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :

Kostnaður við flutning á pósti hjer á landi hefir hækkað ákaflega mikið 
siðustu ár  og þó mest siðastliðið ár. I 'rum varp  þelta er framkortiið til 
þess að reyna að höggva nokkurt skarð í þennan  gifurlega kostnað, sem póst- 
sjóður hefir af póslflutningunum, og er búist við að það m undi geta gefið 60000 
kr. tekjuauka, ef það yrði að lögum.

Það hefir eigi þótt ráðlegt að hækka brjelburðargjald meira en farið er
fram á i frum varpinu, með því að meiri hæ kkun  á því gæti haft þau áhrif 
að brjefunum fækkaði að m iklum  m un og það drægi vitanlega úr tekjunum,
en brjefin er sú tegund póstsendinga, sem ríkið hefir m estar tekjur af.

Burðargjald undir prentað mál í krossbandi er hækkað upp í það 
sama og væntanJega verður tekið fvrir slikar sendingar milli landa, og þótt 
póstsjóður hafi nokkurn  skaða við flutning á þeim hjer innanlands, hefir eigi 
þótt tiltækilegt að setja burðargjaldið hærra.

Ábyrgðargjald fyrir meðm ælingarbrjef og peningabrjef er hækkað all-

g.

h.

«



mikið, en reynslan hefir sýnt að það er eigi ráðlegt að setja það lægra, vegna 
áhæ ltunnar  sem þeim fylgir.

Burðargjald undir bögla er hækkað um  30 aura  fyrir hvern böggul, 
og er þá lægsta burðargjald  und ir  hvern böggul hið sam a eins og innanlands 
i Danniörku.

Það má gera ráð fyrir að með þvi sleppi póstsjóður skaðlaus við 
tlnlning þeirra, þvi böglar eru að miklu leyti að eins fluttir sjóveg.

Burðargjald undir  póstávisanir er og hækkað töluvert. Það er tvöfald- 
að á lægslu upphæ ðununi, og þótl f lntningskostnaður á þeim sje eigi mikill, 
þá útheinita þær mikla vinnu af póstm anna hálfu, og laun þeirra hafa hækk- 
að og verða að hækka mikið. Póstsjóður þarf  og þeirra vegna að liggja með 
mikið fje vaxtalaust úti um land á pósthúsunum ,

Það hefir þótt ástæða til að láta burðarg jald ið  und ir  símapóstávisanir 
vera helmingi hærra  heldur en und ir  að rar  póstávisanir, aðallega vegna þess 
að simastjórnin eða s im am enn telja sig eigi hafa neina ábyrgð á að þær sjeu 
rjett simaðar.

Þegar fjárhæð slikra ávisana er simuð miklu hærri en rjett er, hefir
það oft revnst erfitt að ná hinni rangsim uðu fjárhæð til baka aftur, enda
koniið fyrir að það hefir verið ómögulegt.

Það er því mikil áhælta fyrir póstsjóð að láta nota simapóstávísanir,
en á hinn bóginn er það mikið hagræði fyrir þá, sem nota þær, og póst- 
stjórnin á ætið að hafa það í huga, að greiða fyrir viðskiftunum eftirföngum.

Þá hefir og þótt nauðsynlegt að hækka burðarg jald  und ir  póstkröfur 
um  10 aura  fvrir hverja sendingu, með því að þær auka störf póstm anna og 
fyrirhöfn að m iklum  mun.

Burðargjöld  undir  blöð og límarit hafa verið hækkuð mikið i frum- 
varpinu, en á flutningi þeirra skaðast póstsjóður langmest.

F lutningur með landpóstunum  nú kostar póstsjóð nálægt 10 kr. fyrir 
hvert kílógramm að meðaltali, og þótt póstsjóður taki 1 kr. 50 a. og 2 kr. af 
blöðum og límaritum, hlýtur skaðinn við flutning á þeim, að ógleymdum 
öðrum  kostnaði við þau, að vera geysimikill og því meiri, sem þau stækka 
og þeim fjölgar.

N okkuð má draga úr kostnaði við ilutning blaða og krossbandssend- 
inga íheð þvi að kom a þeim áleiðis með skipum, en sum ir  afgreiðslumenn 
blaða hafa það fyrir venju að kom a eigi með þau á pósthúsið fvr en kvöldið 
fvrir burtför aðalpósta, þótt þau sjeu kornin út löngu áður og þótt skipsferð 
falli einum eða fáin dögum fvr, og meginþorri landsm anna geli fengið þau 
jafnsnemnia, með þvi að nota slíka ferð, og kaupstaðarbúar  miklu fyr, held- 
ur en með póstum.

Þa r sem búast má við því, að verð á blöðum og tím aritum  hafi verið 
ákveðið fyrirfram fyrir árið, hefir þótt sanngjarnt, að láta hæ kkunina  eigi ná 
til þeirra blaða og rita, þar sem slíkf á sjer stað, fvrr en i bvrjun næsta árs.

Það er sum staðar i ú t löndum  farið að flytja póst i flotkistum, sem 
eru geym dar uppi á þilfari skipanna og geta ekki sokkið.

Þótt eigi sje vist að farið verði að nota slikar flotkistur á skipum hjer 
við land í náinni framtið, nje að senda póst með flugferðum, getur það eigi



gert neinn skaða, þótt póststjórninni sje heimilað að taka aukagjald  fvrir 
póstsendingar, ef hún  kynni að eiga kost á þannig löguðum flutningum.

Loks skal tekið fram, að viðaukinn við 5. og 21. gr. póstlaganna frá 
1907, sem 1. gr. þessa frum varps ræðir um, er fram kom inn  sam kvæ m t ákvæð- 
um á nýafstöðnum fundi alþjóðapóstfjelagsins í Madrid, þar  sem fulltrúarnir 
skuldbundu sig til þess að gera það, sem i þeirra valdi stæði, til að kom a 
slikum ákvæðum i lög hver i sinu landi.


