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Burðargjöld ehf 



  Burðargjöld ehf. hóf starfsemi árið 1997. Hlutverk fyrirtækisins 
hefur verið frá upphafi að semja um sem best kjör á 0-50 gr. 
bréfum til póstdreifingar fyrir viðskiptavini sína. 

  Burðargjöld ehf. hefur náð fram verulegri hagræðingu í lækkun á 
póstburðargjöldum með því að safna saman mörgum fyrirtækjum 
sem senda út áritaðar fjöldasendingar til einstaklinga og 
fyrirtækja. 

  Allt frá stofnun Burðargjalda ehf hafa opinberir aðilar, 
tryggingafélög, fjármálafyrirtæki og lífeyrissjóðir notað þjónustu 
fyrirtækisins til lækkunar á póstburðargjöldum og hagræðingar á 
útsendingum á árituðum fjöldasendingum.  
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AM-póstur – dreyfing verður óbreytt 
 

BM-póstur – nýr skilmáli, gæði þjónustunnar miðast við að 85% af bréfum sé dreift til
      viðtakanda þremur virkum dögum eftir póstlagningu (D+3) 
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Dæmi	  um	  viðskiptavin	  sem	  er	  með	  25%	  afslá7	  



Fyrirkomulag afslátta 
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Dæmi	  um	  viðskiptavin	  sem	  er	  með	  25%	  afslá7	  



  ÍSP verður gert að reikna út 4 grunnverð sem taka eiga gildi sem 
einingaverð fyrir 50 gr. bréf innan einkaréttar 

  Almenningur eigi kost á að póstleggja “B” póst sem dreifa megi á allt 
að þremur dögum 

  Sett verði skilyrði um stigvaxandi afslátt sem byggður verði á 
grundvelli heildarviðskipta á hverju þriggja mánaða tímabili 

  Afsláttur vegna dreifingarhagræðis verði reiknaður inn í grunnverð 

  Jafnræði söfnunaraðila á markaði verði aukið með breytingum á 
skilmálum afsláttarkjara sem Íslandspóstur getur afgreitt sem magnpóst 

  Fellt verður niður skilyrði um að gera þurfi sérstakan samning við ÍSP til 
að fá hámarksafslátt 
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http://www.pfs.is/upload/files/Verðskrá%201.%20júlí%202012.pdf 
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Fyrirkomulag afslátta 

Verðskrá B-pósts lækkar úr 97 kr í 71 kr. 
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  Íslandspósti verður gert að reikna út 4 grunnverð sem taka eiga 
gildi sem einingaverð fyrir 50 gr. bréf innan einkaréttar – verðin 
hafa verið uppreiknuð 

  Grunnverð í magnpósti lækka 

•  AM – póstur  er 97 kr   verður 88 kr 

•  BM – póstur  er 97 kr – afsláttur  verður 71 kr 

  Kjör fyrirtækja batna 

  Möguleiki á að ná hærri afslætti með því að raða útsendinum á 
daga og safna upp magni pr. útsendingu 

  Afslættir póstmiðlara verða að hámarki 5% 
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  ÍSP verð á fjölpósti mun lækka fyrir 50 gr. bréf innan einkaréttar – 
verðin hafa verið uppreiknuð 

  Grunnverð í magnpósti lækka 

•  AM – póstur  er 97 kr   verður 88 kr 

•  BM – póstur  er 97 kr – afsláttur  verður 71 kr 

  Möguleiki fyrir fyrritæki á að ná hærri afslætti með því að raða 
útsendinum  

  Samningar verða beint milli ÍSP og fyrirtækja 

  Jafnræði póstmiðlara á markaði eykst verulega 

  Afslættir til póstmiðlara lækka verulega – verða um fjórðungur  
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  Semur um bestu kjör á 0-50 gr. bréfum til póstdreifingar fyrir 
viðskiptavini sína. 

  Veitir sama afslátt, óháð magni hverju sinni* 

  Safnar, skráir og skilar pósti skv. skilmálum Íslandspósts. 

 

  Fylgist með breytingum á póstmarkaði. 

  Sér um samskipti við Íslandspóst. 

* Sjá bls 11. Dæmi – júni 2012, BM ( nýtt fyrirkomulag með miðlara) 
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