
	

	

	

	
	
Umboðsmaður	Alþingis	
Templarasundi	5	
101	Reykjavík	

Reykjavík,	23.	apríl	2021	

Efni:	Kvörtun	til	umboðsmanns	Alþingis	

I.	

Með	 ákvörðun	 Póst-	 og	 fjarskiptastofnunar	 (hér	 eftir	 „PFS“)	 nr.	 1/2021,	 dags.	 16.	 febrúar	 2021,	 var	
íslenska	ríkinu	gert	að	greiða	Íslandspósti	ohf.	(hér	eftir	„Íslandspóstur“	eða	„ÍSP“)	509	millj.	kr.	vegna	
hreins	 kostnaðar	 fyrir	 veitta	 alþjónustu	 á	 árinu	 2020	 að	 frádregnu	 250	 millj.	 kr.	 varúðarframlagi.	 Í	
ákvörðuninni	kom	fram	að	181	millj.	kr.	væri	framlag	vegna	dreifingar	á	óvirkum	markaðssvæðum	og	126	
millj.	kr.	væri	framlag	vegna	kvaðar	um	sömu	gjaldskrá	um	land	allt,	sjá	fskj.	1.	

Í	ákvörðuninni	fellst	PFS	á	að	ákveða	framlag	á	grundvelli	gjaldskrár	Íslandspósts	sem	tók	gildi	1.	janúar	
2020.	

Félag	 atvinnurekenda	 (hér	 eftir	 „FA“)	 er	 í	 forsvari	 fyrir	 fyrirtæki	 sem	 eru	 í	 beinni	 samkeppni	 við	
Íslandspóst	og	hefur	framangreind	ákvörðun	því	mikil	áhrif	á	hagsmuni	þeirra	en	það	er	mat	þeirra	að	
framangreind	gjaldskrá	Íslandspósts	sé	ólögmæt	og	PFS	hafi	virt	að	vettugi	gildandi	lagaákvæði.	Engu	að	
síður	teljast	félagsmenn	FA	ekki	aðilar	máls	að	ákvörðuninni	og	þeim	er	því	ekki	unnt	að	kæra	hana	til	
úrskurðarnefndar	Póst-	og	fjarskiptamála.		

FA	telur	framangreinda	ákvörðun	haldna	verulegum	annmörkum	og	fer	því	þess	á	leit	við	umboðsmann	
Alþingis	að	taka	kvörtunina	til	meðferðar.	

II.	

Í	2.	mgr.	17.	 gr.	 laga	um	póstþjónustu	nr.	98/2019	 (hér	eftir	 „póstlög“)	kemur	 fram	að	gjaldskrá	 fyrir	
alþjónustu	skuli	vera	sú	sama	um	allt	land.	Í	3.	mgr.	sömu	greinar	laganna	kemur	fram	að	gjaldskrá	fyrir	
alþjónustu	skuli	taka	mið	af	raunkostnaði	við	að	veita	þjónustuna	að	viðbættum	hæfilegum	hagnaði.		

Ný	gjaldskrá	Íslandspósts	tók	gildi	þann	1.	janúar	2020.	Til	að	uppfylla	fyrirmæli	ákvæðis	2.	mgr.	17.	gr.	
póstlaga	 felur	 gjaldskráin	 í	 sér	 sama	 verð	 um	 allt	 land	 en	 þó	 þannig	 að	 verð	 er	 lækkað	 langt	 undir	
raunkostnað	við	að	veita	þjónustuna	að	viðbættum	hæfilegum	hagnaði,	þvert	á	fyrirmæli	3.	mgr.	17.	gr.	
laganna.	Gjaldskráin	er	af	þessum	sökum	ólögmæt	en	PFS	fer	á	grundvelli	2.	mgr.	3.	gr.	póstlaga	með	eftirlit	
með	framkvæmd	laganna	og	getur	á	grundvelli	7.	mgr.	17.	gr.	laganna	farið	fram	á	úrbætur	á	gjaldskrá	
telji	stofnunin	gjaldskrána	ekki	uppfylla	skilyrði	17.	gr.	laganna.	

Í	bréfi	PFS	til	Íslandspósts,	dags.	5.	febrúar	2020,	sagði	um	þetta:	

„Að	mati	PFS	þarf	ÍSP	að	sýna	fram	á	að	verðlagning	fyrirtækisins	hverju	sinni	taki	mið	af	raunkostnaði	að	viðbættum	
hæfilegum	hagnaði.	Á	 þetta	 sérstaklega	 við	um	kröfuna	um	 sömu	gjaldskrá	um	 land	allt	 þar	 sem	 ÍSP	kýs	 að	miða	
verðlagningu	á	landinu	við	gildandi	verð	á	svæði	1,	þ.e.	vegna	svæða	2,	3	og	4,	sem	orsakar	samsvarandi	tekjutap	á	
pökkum	innanlands	að	öðru	óbreyttu.“	

Af	bréfi	PFS	má	ráða	að	stofnunin	taldi	gjaldskrá	ÍSP	ekki	standast	3.	mgr.	17.	gr.	póstlaga	enda	orsakaði	
sú	 leið	 sem	 farin	 var,	 að	 miða	 verðlagningu	 á	 landinu	 öllu	 við	 verð	 á	 pakkasendingum	 innan	



	

	

höfuðborgarsvæðisins,	 tekjutap	á	pökkum	innanlands	og	verðlagningin	tók	því	augljóslega	ekki	mið	af	
raunkostnaði	við	að	veita	þjónustuna	að	viðbættum	hæfilegum	hagnaði.	

PFS	birti	ákvörðun	sína	um	framlag	til	Íslandspósts	16.	febrúar	sl.	þar	sem	stofnunin	féllst	engu	að	síður	
á	að	ákveða	framlag	á	grundvelli	umræddrar	gjaldskrá	Íslandspósts	án	þess	að	víkja	að	nokkru	leyti	að	
ákvæði	3.	mgr.	17.	gr.	póstlaga.	Í	ákvörðuninni	segir	á	bls.	7-8:	

„Í	greinargerð	færir	fyrirtækið	eftirfarandi	rök	fyrir	gjaldskrá	innan	alþjónustu:	
[...]	ÍSP	taldi	sér	ekki	stætt	á	því	að	miða	við	annað	verð	en	það	verð	sem	miðar	við	kostnað	á	höfuðborgarsvæðinu.	
Að	baki	þeirri	ákvörðun	 liggja	nokkur	sjónarmið.	 Í	 fyrsta	 lagi	má	 lesa	út	úr	 lögskýringargögnum	að	baki	 laga	nr.	
98/2019	að	byggðarsjónarmið	hafi	verið	lögð	til	hliðsjónar	þess	að	sama	verð	skyldi	innheimt	fyrir	alþjónustu	um	
allt	land.	Ekki	má	með	góðu	móti	sjá	hvernig	það	væri	byggðasjónarmið	að	íbúum	á	höfuðborgarsvæðinu	yrði	gert	
að	greiða	fyrir	alþjónustu	verð	sem	tekur	mið	af	kostnaði	við	landspósts.	Má	heldur	álykta	að	tilgangur	ákvæðisins	
hafi	verið	að	gera	íbúa	minni	og	dreifðari	byggða	jafn	vel	setta	og	íbúa	höfuðborgarsvæðisins.	

Í	 öðru	 lagi	má	 benda	 á	 að	 í	 lögum	nr.	 98/2019	 var	 ekki	 skýrlega	 kveðið	 á	 um	heimild	 til	 þess	 að	 innheimta	 af	
notendum	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 gjöld	 sem	ætlað	 væri	 að	 niðurgreiða	 þjónustu	 í	 minni	 og	 dreifðari	 byggðum.	
Fyrirtækjum	í	sterkri	markaðsstöðu	eru,	samkvæmt	samkeppnisrétti,	mjög	þröngar	skorður	settar	við	slíku	athæfi	
og	 má	 þar	 geta	 bæði	 sjónarmiðum	 um	 víxlniðurgreiðslu	 og	 arðránsmisnotkun.	 Án	 sérstakrar	 og	 skýrrar	
lagaheimildar	var	ÍSP	því	ekki	stætt	annað	en	að	miða	við	kostnað	á	höfuðborgarsvæðinu.	[...]	

Lýsir	ÍSP	hinum	neikvæða	spíral	sem	færi	í	gang	að	mati	fyrirtækisins	með	þeim	hætti	að	samkeppnisaðila	ÍSP	geta	
stillt	sinni	gjaldskrá	miðað	við	kostnað	á	hverju	svæði	og	munu	þ.a.l.	geta	boðið	lægra	verð	á	höfuðborgarsvæðinu	
en	ÍSP	sem	leiðir	til	lækkunar	á	markaðshlutdeild	og	tekjum	félagsins.	[...]	

Félagið	hækkar	verðið	og	sama	ferli	fer	í	gang	og	skv.	ÍSP	fer	ákveðinn	spírall	í	gang	sem	leiðir	til	þess	að	félagið	
hefur	verðlagt	sig	útaf	höfuðborgarsvæðinu	og	myndi	fyrst	og	fremst	sinna	landsbyggðinni.“	

Þá	segir	á	bls.	23-24:	

„Í	erindi	ÍSP	kemur	fram	að	áætlað	tap	vegna	pakkasendinga	innanlands	upp	að	10	kg.	nemi	samtals	um	126	millj.	
kr.	á	árinu	2020	miðað	við	hverjar	tekjurnar	hefðu	orðið	ef	svæðisbundin	gjaldskrá	frá	árinu	2019	hefði	verið	í	gildi	
á	árinu	2020.	

Í	umsókn	ÍSP	eru	færð	rök	fyrir	því	af	hverju	félagið	taldi	rétt	að	miða	gjaldskrá	félagsins	við	þá	gjaldskrá	sem	áður	
tók	til	höfuðborgarsvæðisins.	[...]	

Við	meðferð	Alþingis	á	 lögum	um	póstþjónustu	var	sú	breyting	gerð	á	2.	mgr.	17.	gr.	að	 í	 stað	þess	að	krafa	um	
jafnaðarverð	tæki	einungis	til	bréfa	undir	50	gr.,	eins	og	var	samkvæmt	upphaflega	frumvarpinu.	Tekur	það	nú	til	
allra	vara	innan	alþjónustu,	þ.e.	bréfa-	og	pakkasendinga.	Í	nefndaráliti	var	breytingin	rökstudd	með	tilliti	til	byggða-	
og	 jafnræðissjónarmiða.	 Engin	 greining	 virðist	 hins	 vegar	 hafa	 farið	 fram	 af	 hálfu	 þingsins	 um	 mögulegar	
fjárhagslegar	afleiðingar	fyrir	þann	aðila	sem	skylt	væri	að	starfa	undir	þessari	tilteknu	kvöð.“	[...]	

Leiða	má	líkum	að	því	að	ákvörðun	Alþingis	um	að	takmarka	svigrúm	ÍSP	til	verðlagningar	á	vörum	innan	alþjónustu	
með	 þeim	 hætti	 sem	 gert	 var	 fari	 gegn	 upphaflegum	markmiðum	 frumvarpsins	 um	 sveigjanleika	 til	 að	 breyta	
þjónustufyrirkomulagi	til	kostnaðarlækkunar	og/eða	tekjuauka.	[...]	

Tilgangur	þeirra	breytinga	sem	gerðar	voru	á	frumvarpi	til	laga	á	póstþjónustu	er	að	jafna	aðgengi	landsmanna	að	
póstþjónustu	innan	alþjónustu,	með	tilliti	til	verðlagningar	á	þjónustunni.	[...]	

Í	því	ljósi	er	ekki	óeðlilegt	að	ÍSP	hafi	í	sinni	ákvarðanatöku	um	hvernig	fyrirtækið	uppfylli	kröfur	laganna	tekið	mið	
af	gjaldskrá	félagsins	á	höfuðborgarsvæðinu.	

Að	mati	PFS	er	erfitt	að	sjá	ef	tekið	er	mið	af	þeim	jafnræðis	–	og	byggðasjónarmiðum	sem	samgöngunefnd	vísaði	til,	
að	mögulegt	 hefði	 verið	 fyrir	 ÍSP	 að	miða	 við	 aðrar	 forsendur,	 en	 fyrirtækið	 gerði	 í	 upphafi,	 til	 að	 uppfylla	 þá	
skilyrðislausu	kröfu	laganna	um	sömu	gjaldskrá	um	land	allt	á	vörum	fyrir	alþjónustu.	Ef	gengið	hefði	verið	lengra	í	
þá	átt	að	„jafna“	gjaldskránna	í	áttina	að	þeim	svæðisbundnu	verðum	sem	áður	giltu	hefði	mögulega	komið	upp	sú	
staða	að	fyrirtækið	væri	að	„okra“	á	höfuðborgarsvæðinu.“	



	

	

Ef	ÍSP	myndi	miða	gjaldskrá	sína	við	jafnaðarverð	út	frá	kostnaði	fyrir	landið	allt	þá	eru	öll	líkindi	þess	að	fyrirtækið	
myndi	verðleggja	sig	út	af	markaðnum	ef	miðað	er	við	þau	verð	samkeppnisaðila	sem	bjóða	hliðstæða	þónustu.“	

Virðist	 PFS	 með	 framangreindum	 „óvirkja“	 gildandi	 lagaákvæði	 með	 vísan	 til	 markmiðs	 í	
lögskýringargögnum,	 afleiðinga	 fyrir	 Íslandspósts	 að	 útfæra	 gjaldskrána	 í	 samræmi	 við	 póstlög	 og	
hugleiðingar	um	hugsanlegt	„okur“	á	höfuðborgarsvæðinu.	Það	er	óþarfi	að	taka	það	fram	að	ekkert	af	
framangreindu	réttlætir	það	að	opinber	stofnun	virði	að	vettugi	gildandi	lagaákvæði.	Þá	er	rétt	að	taka	
fram	 að	 hvergi	 í	 lögskýringargögnum	 kemur	 fram	 að	 2.	 mgr.	 17.	 gr.	 póstlaga	 hafi	 átt	 að	 kosta	
skattgreiðendur	hundruði	milljóna	króna.	

Í	 framhaldi	 af	 frétt	 sem	 birtist	 í	 Morgunblaðinu	 4.	 mars	 sl.	 þar	 sem	 fram	 kom	 að	 samgöngu-	 og	
sveitarstjórnarráðuneytið	teldi	ákvæðið	í	3.	mgr.	17.	gr.	póstlaga	„ekki	að	öllu	leyti	virkt“	sendi	FA	erindi	
á	ráðuneytið	og	fór	fram	á	að	ráðuneytið	hlutaðist	til	um	að	PFS	afturkallaði	ákvörðun	sína,	sjá	fskj.	2.	Í	
svari	ráðuneytisins	dags.	26.	mars	sl.	segir,	sjá	fskj.	3:		

„Þegar	ráðuneytinu	barst	fyrirspurn	frá	Morgunblaðinu	á	dögunum,	óskaði	ráðuneytið	eftir	efnivið	frá	stofnunni	[PFS]	
til	að	geta	svarað	spurningum	blaðsins.	Ef	svar	ráðuneytisins	til	Morgunblaðsins	er	lesið	í	heild	og	samhengi	kemur	í	
ljós	að	ekki	er	um	að	ræða	afstöðu	ráðuneytisins	til	þess	hvort	3.	mgr.	sé	að	öllu	leyti	virkt.“	[innskot	höfundar]	

Af	svari	ráðuneytisins	má	ráða	að	það	er	afstaða	PFS	að	3.	mgr.	17.	gr.	póstlaga	sé	ekki	að	öllu	leyti	virk.	
Stofnunin	hafi	því	ekki	litið	til	ákvæðisins	við	úrlausn	framangreindrar	ákvörðunar.	Kemur	það	heim	og	
saman	við	innihald	ákvörðunarinnar,	en	benda	má	á	að	í	rúmlega	40	bls.	ákvörðun	er	ekki	vikið	einu	orði	
að	3.	mgr.	17.	gr.	póstlaga,	sem	hlýtur	þó	alltaf	að	vera	lykilatriði	þegar	fjallað	er	um	lögmæti	gjaldskrár	
alþjónustuveitanda.	

Í	þessu	sambandi	er	vert	að	taka	fram	að	2.	og	3.	mgr.	17.	póstlaga	eru	ekki	ósamræmanlegar.	Gjaldskrá	
fyrir	bréfapóst	 innan	alþjónustu	er	 til	að	mynda	sú	sama	um	allt	 land	og	 Íslandspóstur	hefur	ekki	séð	
vandkvæði	á	að	miða	hana	við	raunkostnað,	þótt	nú	hafi	einkaréttur	fyrirtækisins	á	bréfasendingum	verið	
felldur	 niður	 og	 opið	 sé	 fyrir	 samkeppni	 í	 bréfasendingum.	 Það	 er	 einungis	 útfærsla	 Íslandspósts	 á	
umræddri	gjaldskrá	sem	brýtur	í	bága	við	3.	mgr.	17.	gr.	laganna.	Ekki	er	unnt	að	virða	umrædda	3.	mgr.	
að	vettugi	á	grundvelli	hugsanlegra	afleiðinga	krafna	sem	löggjafinn	hefur	sett.	Telji	Íslandspóstur	og	PFS	
lögbundnar	kröfur	hafa	í	för	með	sér	óeðlilegar	afleiðingar	er	rétt	leið	að	beita	sér	fyrir	því	að	löggjafinn	
láti	af	þeirri	kröfu	sem	hefur	þær	afleiðingar.	

III.	

Framangreind	afgreiðsla	PFS	er	að	mati	FA	ámælisverð	með	eindæmum	enda	virðist	stofnunin	viljandi	
virða	 að	 vettugi	 gildandi	 lagaákvæði.	 Slíkar	 ákvarðanir	 opinbers	 stjórnvalds	 brjóta	 í	 bága	 við	 2.	 gr.	
stjórnarskrár	lýðveldisins	Íslands	nr.	33/1944	sem	kveður	á	um	að	Alþingi	og	forseti	Íslands	fari	saman	
með	löggjafarvaldið.	Þessi	grundvallarregla	stjórnskipunar	landsins	felur	í	sér	að	stjórnvöldum	ber	við	
úrlausn	verkefna	að	hafa	í	huga	öll	þau	lagaákvæði	er	á	reynir	við	úrlausn	lögfræðilegra	verkefna	og	leysa	
þau	 á	 þeim	 grundvelli.	 Stjórnvöldum	 er	 undir	 engum	 kringumstæðum	 heimilt	 að	 ákveða	 upp	 á	 sitt	
einsdæmi	 að	 gildandi	 lagaákvæði	 sé	 óvirkt.	 Brýtur	 ákvörðunin	 þannig	 gegn	 formreglu	 lögmætisreglu	
stjórnsýsluréttarins	sem	felur	í	sér	að	ákvarðanir	stjórnvalda	megi	ekki	vera	í	bága	við	lög.	

Af	 framangreindum	 ástæðum	 er	 það	 mat	 FA	 að	 ákvörðunin	 sé	 haldin	 verulegum	 annmarka	 og	 því	
ógildanleg.	Þar	sem	félagsmenn	FA	eiga	ekki	aðild	að	stjórnsýslumálum	Íslandspósts	hjá	PFS	hefur	FA	
farið	þess	á	 leit	við	 samgöngu-	og	sveitarstjórnarráðið	að	hlutast	 til	 að	PFS	afturkalli	 ákvörðun	sína	á	
grundvelli	 25.	 gr.	 stjórnsýslulaga	 auk	þess	 sem	kröfu	um	afturköllun	hefur	 verið	beint	 að	 stofnuninni	
sjálfri	án	þess	að	henni	hafi	verið	svarað,	sjá	fskj.	4.	Ráðuneytið	hefur	hafnað	kröfunni	og	PFS	ekki	svarað	
kröfu	FA.	



	

	

FA	fer	því	þess	á	leit	við	umboðsmann	að	taka	til	skoðunar	framangreinda	ákvörðun	PFS	nr.	1/2021	og	
kanna	m.a.	hvort	brotið	sé	gegn	lögmætisreglu	stjórnsýsluréttarins	og	réttmætisreglu.	Þá	er	þess	óskað	
að	 umboðsmaður	 kanni	 sérstaklega	 hvort	 samgöngu-	 og	 sveitarstjórnarráðuneytið	 hafi	 vanrækt	
eftirlitsskyldur	sínar	gagnvart	stofnuninni	með	því	að	bregðast	ekki	við	er	ráðuneytið	var	upplýst	af	hálfu	
stofnunarinnar	um	að	hún	hefði	virt	að	vettugi	gildandi	lagaákvæði.	
	

	

Virðingarfyllst,	
f.h.	FA	

	
__________________________________________	
Guðný	Hjaltadóttir,	lögfræðingur	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fylgiskjöl:	

1.	Ákvörðun	Póst-	og	fjarskiptastofnunar	nr.	1/2021,	dags.	16.	febrúar	2021.	
2.	Erindi	FA	til	samgöngu-	og	sveitarstjórnarráðuneytisins,	dags.	18.	mars	2021.	
3.	Svarbréf	samgöngu-	og	sveitarstjórnarráðuneytisins,	dags.	26.	mars	2021.	
4.	Krafa	FA	um	afturköllun,	dags.	12.	apríl	2021.	

	


