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Þann 12.2 2016 voru póstmerktar hjá Íslandspósti 74.721 þúsund bréfsendingar til félagsmanna 

aðildarsamtaka ASÍ. Um var að ræða umslag hvar í var eitt A4 blað með upplýsingum um 

kjarasamning ASÍ og SA frá 21.1 2016 ásamt lykilorði vegna aðgangs að rafrænni 

atkvæðagreiðslu um nefndan kjarasamning. Dreifing hófst skv. fyrirmælum ASÍ, 15.2 2016 og  

skyldi atkvæðagreiðslu lokið 24.2 2016.  

 

Fyrirtækið Advania annaðist um framkvæmd atkvæðagreiðslunnar og fyrirtækið Umslag hvað 

varðar prentun o.fl. Kjörskrám aðildarsamtaka ASÍ var komið til Advania í formi 

kennitöluskrár. Prentun heimilisfangs byggðist á skráðu lögheimili viðtakanda skv. þjóðskrá.  

 

Strax þann 15.2 2016 voru afhentar á skrifstofu ASÍ um það vil 1.500.- „óskilasendingar“ og 

daginn eftir álíka magn. Dagana á eftir bárust síðan endursendingar en í minna mæli. Þann 17.2 

var haft samband við þjónustustjóra Íslandspósts, Ástu Dröfn og borin fram kvörtun. Í framhaldi 

samtals var sendur tölvupóstur til Íslandspósts hvar sagði: 

 

„Vísað er til samtals fyrr í dag vegna póstsendinga fyrir Alþýðusamband Íslands. Mótmælt er 

harðlega því verklagi Íslandspósts að skila ekki pósti skv. áritun á lögheimili viðtakanda. Um 

3000 bréf af liðlega 75000  sem póstburðargjöld hafa verið greidd af hafa nú verið afhent á 

skrifstofu ASÍ án þess að þau hafi verið borin út. Skv. upplýsingum þínum er endursending 

byggð á upplýsingum starfsmanna Íslandspóst um að tilteknir einstaklingar hafi ekki aðsetur 

þar sem lögheimili þeirra er skráð. Hin endursendu umslög eru flest merkt með bleikum miða, 

sum eru með engum miða auk þess í þessum endursendingabunkum frá Íslandspósti eru 

sendingar sem sendar hafa verið frá Stólpa og Ríkisskattstjóra eins og umslög þeirra bera skýrt 

með sér. Hér með er þessu verklagi og framkvæmd mótmælt og þess krafist að Íslandspóstur 

sæki þessar endursendingar hingað á skrifstofu ASÍ og komi þeim til skila á lögheimili 

viðtakanda, en það er það heimilisfang sem á þau er ritað. Bréf þessi varða framkvæmd 

allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna ASÍ. Sú atkvæðagreiðsla stendur næstu daga og 

því brýnt að brugðist sé hratt og vel við. Áskilinn er réttur til þess að halda Íslandspósti til 

ábyrgðar.“ 

 

Þann 18.2 2016 barst svar frá Íslandspósti þar sem mótmælt var sbr. meðfylgjandi sbr. og 

meðfylgjandi frekari samskipti. Jafnframt sótti Íslandspóstur ofangreindar endursendingar á 

bréfum Stólpa o.fl. og sendingar á Egilsstaði þann 20.2 2016 sem endursendar höfðu verið en 

báru engar skýringar með sér. Rétt er að taka fram að í dag fannst enn ein óskilasending sem 



 

 

ekki tilheyrir ASÍ og sem skýrt er merkt Afs. og tilteknum sendanda. Í samræmi við póstlög 

fylgir sendingin með bréfi þessu.  

 

Mótmæli ASÍ vegna framkvæmdar Íslandspóst byggja á því, að skv. skýru ákvæði 4.mgr. 31.gr. 

laga nr. 19 frá 2002 um póstþjónustu skal póstsendingu dreift til eða afhent þeim aðila sem hún 

er stíluð á eða hefur umboð til viðtöku hennar, í bréfakassa eða pósthólf viðtakanda eða þangað 

sem utanáskrift segir að öðru leyti til um. Póstrekendum er skv. þessu ákvæði einungis heimilt 

að endursenda póstsendingar ef bréfarifur og bréfakassar viðtakanda eru ekki í samræmi við 

ákvæði byggingarreglugerðar. Tæmandi talningu er síðan að finna í 32.gr. sömu laga um 

hvenær ekki telst hægt að koma póstsendingum til skila en það þá vegna rangs eða ónógs 

heimilisfangs eða vegna þess að skráður viðtakandi hefur flust búferlum til annars lands. 

Tilvísanir Íslandspóst til innanhússreglna eða annarra reglna og reglugerða sem ekki eru í 

samræmi við framangreindar meginreglur og sem Íslandspóstur byggir á í andsvörum sínum er 

mótmælt en um 3000 endursendingar byggja á mati starfsmanna Íslandspósts án þess að tilraun 

hafi verið gerð til útburðar.  

 

Áritun fyrrgreindra sendinga byggir á þjóðskrá sem haldin er skv. lögum um þjóðskrá og 

almannaskráningu nr. 54 frá 1962. Þar eru skráð lögheimili manna en um skráningu þeirra gilda 

lög nr. 21 frá 1990. Þar segir í 2.mgr. 10.gr. „Tilkynning um að lögheimili sé að heimili annars 

manns verður ekki tekin til greina ef hann mótmælir því að lögheimilið sé talið hjá honum.“ Í 

1.mgr. sömu greinar segir síðan að ákvæði laga nr. 73 frá 1952 gildi um tilkynningar 

aðsetursskipta gildi um breytingar á skráningu lögheimila. 9.gr. þeirra laga geymir ítarlegar 

reglur í þessu efni en þar segir m.a:“ ... Hver húsráðandi er skyldur til að tilkynna aðsetursskipti 

einstaklinga, sem taka sér aðsetur í húsnæði á hans vegum eða hverfa úr því, eftir sömu reglum 

og þeir sjálfir eru tilkynningarskyldir. Sama skylda hvílir á forstöðumönnum hæla, sjúkrahúsa, 

skóla, gistihúsa, fangelsa og annarra slíkra stofnana. Enn fremur ber hverjum húseiganda að 

fullnægja tilkynningarskyldu fyrir einstaklinga í húsnæði hans en hann er ekki ábyrgur fyrir 

því, að tilkynningarskyldu sé fullnægt fyrir framleigutaka í húsi hans.“   

 

Samkvæmt þessum lagafyrirmælum eru löglíkur taldar á því, að aðsetur manns og búseta sé 

skv. skráðu lögheimili og rétt í skilningi laga. Jafnframt er hverjum og einum húseiganda eða 

umráðamanni húsnæðis skylt að tilkynna með formlegum hætti aðsetursskipti þeirra sem í 

húsnæði hans hafa skráð lögheimili. Engar lagaheimildir eru til þess að safna saman og halda 

aðrar skrár um aðsetur manna.  

 

Íslandspósti ber skylda til þess að taka við og dreifa pósti í samræmi við lög og áritun sendanda. 

Fyrirtækið hefur engar heimildir að lögum til þess neita að afhenda póstsendingar á skráð og 

óumdeild lögheimili manna hér á landi ef frá eru taldar tæmandi reglur 32.gr. laga nr. 19 frá 

2002 um póstþjónustu. Fjarri lagi getur fyrirtækið byggt slíka neitun á upplýsingum einstakra 

bréfbera, húsráðenda sem vanrækja tilkynningarskyldu sína eða öðrum þeim ástæðum sem 

fyrirtækið hefur borið fyrir sig í samskiptum við ASÍ.   

 

 

Í einu af svari fyrirtækisins segir jafnframt að „Allar heimilisfangabreytingar [séu] skráðar í 

Póstfangagrunn Póstsins“. Þessi skrá virðist vera einkaskrá fyrirtækisins sem seldur er 



 

 

aðgangur að og haldin án tilskilinna leyfa skv. lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77 frá 2000.  

 

Atkvæðagreiðslu um kjarasamning ASÍ og SA er lokið og lauk án þess að rúmlega 3000 

félagsmönnum gæfist tækifæri til þess að nýta sér atkvæðisrétt sinn. Hér með eru fyrri mótmæli 

við þjónustuneitun Íslandspósts ítrekuð.  

 

Gerð er krafa til þess að endurgreiddur verði sendingarkostnaður ASÍ vegna þeirra fyrstu 3120 

póstsendinga sem bárust ASÍ fyrstu tvo daga atkvæðagreiðslunnar og sem aldrei var gerð tilraun 

til þess að bera út. Með vísan til 45. gr. laga um póstþjónustu er þess krafist að fyrirtækið 

viðurkenni bótaskyldu vegna þjónustuneitunar sinnar og að teknar verði upp viðræður um 

fjárhæð bóta. ASÍ mun í náinni framtíð þurfa að láta framkvæma viðlíka allsherjar 

atkvæðagreiðslur og þá sem nú hefur verið framkvæmd. Brýnt er að fyrir liggi skýrar 

samskiptareglur við Íslandspóst í því efni.  

 

Óskað er heiðraðs svars fyrirtækisins inna 10 daga frá dagsetningu þessa bréfs.  

 

 

Virðingarfyllst, 

f.h. Alþýðusambands Íslands, 
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