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EM 2004/33
Bemærkninger til forordningsforslaget
Almindelige bemærkninger

Med ikrafttræden af lov nr. 469 af 6. november 1985 for Grønland om forsyning, trafik,
postbesørgelse m.v., blev kompetencen til at fastsætte regler for postbefordring fra og i
Grønland og postbesørgelsen i Grønland overført til Grønlands Hjemmestyre.
Under hensyn til det fortsatte nødvendige samarbejde med det danske postvæsen, idet
halvdelen af de forsendelser som Grønlands Postvæsen (nu POST Greenland) ekspederer er
forsendelser til eller fra Danmark, blev landstingsforordning nr. 5 af 8. november 1985 om
Grønlands Postvæsen udarbejdet i overensstemmelse med den danske postlov, der i vid
udstrækning var fastsat efter internationale aftaler om postbefordring.
Med ikrafttræden af landstingsforordning nr. 15 af 30. oktober 1992 om Grønlands Postvæsen
blev Grønlands Postvæsen en del af KNI A/S. I bemærkningerne til landstingsforordningen
fremgår det, at Grønlands Postvæsen i væsentlig grad skal drives som en forretning efter
forretningsmæssige principper, samt at takster og gebyrer principielt bør fastsættes af
selskabets ledelse. Dertil blev tilføjet, at det må antages, at der som hidtil rent politisk skal
tages visse sociale hensyn i forbindelse med takstfastsættelsen, hvorfor taksten for de mest
betydningsfulde forsendelsesarter, det vil sige breve, pakker og aviser internt i Grønland og til
Danmark, stadig skal godkendes af Landsstyret.
Med ikrafttræden af landstingsforordning nr. 8 af 6. juni 1997 om ændring af
landstingsforordning om omdannelse af TELE Attaveqaatit, blev Grønlands Postvæsen (nu
POST Greenland) overdraget til Teleselskabet (nu TELE Greenland A/S) fra KNI Pilersuisoq
A/S. I den forbindelse blev lovgivningen om Grønlands Postvæsen ikke revideret, og der har
derfor gennem længere tid været behov for en modernisering af lovgivningen for
postsektoren.
Landsstyret finder, at denne revision mest hensigtsmæssigt sker ved fremlæggelse af dette
forordningsforslag, der foreslår den gældende landstingsforordning om Grønlands postvæsen
ophævet, da de ønskede ændringer er af væsentlig omfang.
A. De gældende regler
Det nuværende lovgrundlag for POST Greenland er landstingsforordning nr. 15 af 30. oktober
1992 om Grønlands Postvæsen, som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 6. juni 1997.
Landsstyret har taget initiativ til en modernisering af lovgivningen på baggrund af en
henvendelse fra POST Greenland og Air Greenland A/S vedrørende fortolkningen af den
gældende § 21. Bestemmelsen fortolkes således, at TELE Greenland A/S kan fastsætte
vilkårene for Air Greenland A/S eller andre transportører, som har pligt til at medtage de
EM 2004/33
IAP J.nr. 33.02.01

forsendelser, der er pålagt befordringspligt. Udgangspunktet for denne befordring bør være
indgåelse af frivillige aftaler. Det findes af såvel Landsstyret som parterne uhensigtsmæssigt,
at gældende lovgivning placerer denne beslutningskompetence hos TELE Greenland A/S.
Med forslaget præciseres, at der i første omgang skal søges at opnå frivillige aftaler. I de
tilfælde, hvor parterne ikke kan nå til enighed, kan Landsstyret pålægge Air Greenland A/S
eller andre transportører at medtage forsendelserne og fastsætte de nærmere vilkår herfor.
B. Forordningsforslagets indhold - Hovedpunkter
I. Transportørers pligtige befordring af post
I den gældende forordning er det selskabet (TELE Greenland A/S), der kan fastsætte de
vilkår, hvorefter en transportør skal medtage forsendelser omfattet af befordringspligten.
Der er i forslaget lagt vægt på, at der skal tages hensyn til POST Greenland, der er pålagt
befordringspligt, men at der også skal tages hensyn til transportører, der har pligt til at
transportere posten på forlangende fra Landsstyret. Derfor foreslås forordningen ændret
således, at det er Landsstyret, der kan pålægge transportører, der udfører regelmæssig
transport, at medtage forsendelser omfattet af befordringspligten, ligesom det foreslås, at
Landsstyret kan fastsætte vilkår for disse forsendelser.
II. Forretningsbetingelser
Der foreslås endvidere udarbejdelse af generelle forretningsbetingelser, der er tilgængelige for
kunderne, og en intern manual til brug for POST Greenlands medarbejdere, i stedet for den
nuværende postinstruks, som både indeholder interne procedureregler, der ikke er egnede til
offentliggørelse, og regler, der er møntet på POST Greenlands kunder. Den interne manual er
specielt tiltænkt interne procedureregler og sikkerhedsprocedurer i forbindelse med
toldbehandling o. lign., som ikke er velegnet til offentliggørelse. De generelle
forretningsbetingelser skal indeholde de regler, der vedrører POST Greenlands kunder.
III. Befordringspligtens afgrænsning
Der foretages en præcisering af, at befordringspligten kun gælder til nærmeste by eller bygd.
En bygd defineres i dette forslag som det sted, hvor Pilersuisoq, efter aftale med Landsstyret,
er forpligtet til at have en butik for forsyning af forbrugsvarer og erhvervsredskaber, hvor der
er etableret et elværk eller lignende permanent strømforsyning til brug for indbyggerne, samt
hvortil der tillige er etableret regelmæssig transport.
IV. Internationale relationer
I henhold til landstingsforordning om Grønlands Postvæsen repræsenterer det danske
postvæsen Grønland i postale relationer. Post Danmark A/S har overtaget driften med det
danske postvæsen, hvorfor det foreslås, at Post Danmark A/S repræsenterer Grønland i
internationale postale relationer.
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V. Remail
Der foreslås indsat en ny bestemmelse om remail som følge af ændringerne i
Verdenspostkonventionen. Remail er brevforsendelser, der indleveres i et andet land med
henblik på befordring og omdeling i Grønland for at udnytte de forskelle i portotakster og
afregninger mellem landene, der måtte være for den internationale udveksling.
VI. Krav om opsætning af brevkasser
For at sikre, at det er praktisk muligt for POST Greenland at foretage omdeling af adresserede
breve, foreslås en bestemmelse om opstilling af brevkasser, hvorom Landsstyret fastsætter de
nærmere regler.
VII. Godkendelse af takster
I den gældende forordning fremgår det, at Landsstyret godkender portoen for postforsendelser
internt i Grønland og til Færøerne og Danmark.
Det foreslås, at godkendelsesproceduren for takster bibeholdes i sin nuværende form. I praksis
indebærer denne godkendelsesprocedure en udvidelse af kompetencen til at omfatte udlandet,
idet POST Greenland, efter den seneste ændring af takststrukturen, kategoriserer Danmark
som udland. Udvidelsen af Landsstyrets kompetence er begrundet i en ændring af POST
Greenlands takststruktur, ikke i reguleringsmæssige indgreb. POST Greenland er fri til at
ændre deres takststruktur efter behov, både efter den gældende forordning og efter dette
forslag. Landsstyret ønsker at bibeholde den nuværende godkendelsesprocedure, idet
størstedelen af al post, der sendes fra Grønland har adressat i Danmark, hvorfor Landsstyret
finder det vigtigt at have kontrol med taksten til Danmark.
VIII. Erstatning
Forslaget vil bringe erstatningsreglerne i overensstemmelse med reglerne i
Verdenspostkonventionen, som også følges i praksis. Erstatningsbestemmelserne i
forordningen er tilpasset reglerne i den almindelige transportret. Endvidere indeholder
forslaget en række præciseringer af erstatningsforpligtelsen for de enkelte forsendelser.
IX. Postanvisning
Det foreslås, at fristen for anmeldelse af krav i forbindelse med postanvisninger nedsættes fra
2 år til 1 år. Postanvisninger er typisk aftalt på forhånd mellem afsender og adressat, og
sendes sædvanligvis pr. fax, hvilket indebærer, at postgangen finder sted inden for samme
dag, hvorfor 2 år synes at være en unødig lang frist.
X. Konsekvensrettelser
Endvidere foreslås der en række konsekvensændringer i forbindelse med, at Grønlands
Postvæsen er blevet overdraget til Teleselskabet (nu TELE Greenland A/S) fra KNI
Pilersuisoq A/S.
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C. Administrative konsekvenser
Forslaget forventes ikke at medføre administrative konsekvenser for Hjemmestyret eller
kommunerne.
Forslaget forventes ikke at medføre administrative konsekvenser for borgerne.
D. Økonomiske konsekvenser
Forslaget forventes ikke at medføre økonomiske konsekvenser for Hjemmestyret eller
kommunerne.
Forskrifter udstedt i medfør af forslagets § 22, hvorefter Landsstyret fastsætter regler om
opstilling af brevkasser ved indgangen til enfamiliehuse og rækkehuse samt om
brevkasseanlæg i etageejendomme, forventes at medføre en udgift for borgeren til en
brevkasse eller et brevindkast.
Cirka 70 % af al brevpost er adresseret til postboks, hvilket koster borgeren 200 kr. årligt. En
brevkasse vil kunne anskaffes af borgeren til under 200 kr.
Generelt er problemstillingen ikke til stede i bygder, da der ikke sker omdeling af post i
bygder. Posten afhentes hos POST Greenlands samarbejdspartnere.
Der forventes ikke yderligere økonomiske konsekvenser for borgeren i forbindelse med
udstedelse af disse forskrifter.
E. Miljømæssige konsekvenser
Forslaget forventes ikke at medføre miljømæssige konsekvenser.
F. Erhvervsøkonomiske konsekvenser
Forskrifter udstedt i medfør af forslagets § 22, hvorefter Landsstyret fastsætter regler om
opstilling af brevkasser ved indgangen til enfamiliehuse og rækkehuse samt om
brevkasseanlæg i etageejendomme, forventes at medføre erhvervsøkonomiske konsekvenser.
Forskrifternes kerneområde vil være nyopførelse af f.eks. boligblokke, hvor der vil blive
krævet brevindkast/brevkasseanlæg, hvilket må forventes at udgøre en ubetydelig
meromkostning ved det samlede byggeri.
Den økonomiske konsekvens skal ses i sammenhæng med, at hvis der ikke er en brevkasse,
brevkasseanlæg eller en postboks, så er det en fysisk umulighed at aflevere et brev.
Der forventes ikke yderligere erhvervsøkonomiske konsekvenser i forbindelse med udstedelse
af disse forskrifter.
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G. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre
Grønlands Hjemmestyre er i medfør af § 10, stk.1, i lov nr. 577 af 29. november 1978 om
Grønlands Hjemmestyre (hjemmestyreloven), undergivet de forpligtelser, der følger af
traktater og andre internationale regler, som til enhver tid er bindende for riget. Det
forudsættes, at sådanne aftaler forelægges Hjemmestyret til udtalelse, jf. hjemmestyrelovens §
13. Dette indebærer, at POST Greenland er bundet af ændringer i Verdenspostkonventionen,
som Danmark ratificerer uden geografisk forbehold for Grønland.
Post Danmark A/S repræsenterer POST Greenland i internationale postale relationer, jf.
ovenstående. Praksis har altid været, at Post Danmark A/S hører POST Greenland på forhånd
eller ”inviterer” POST Greenland med ved relevante beslutninger for Grønland eller andre
principielle beslutninger.
Forslaget har ikke konsekvenser for forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre.
H. Høring
Forslaget har været sendt i høring af to omgange, idet der på baggrund af de indkomne
høringssvar i første høringsrunde blev foretaget en række ændringer i forordningsforslaget.
Endvidere vurderede Landsstyret, at kredsen af høringsparter burde udvides i forhold til første
høringsrunde, da bl.a. alle potentielle transportører burde have mulighed for at kommentere
den foreslåede bestemmelse i § 21.
Forslaget har været i høring hos: Administrationsdirektoratet, Air Alpha Greenland A/S, Air
Greenland A/S, Artic Umiaq Line, Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked,
Direktoratet for Fiskeri og Fangst, Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke,
Direktoratet for Miljø og Natur, Direktoratet for Selvstyre, Direktoratet for Sundhed,
Familiedirektoratet, Fællessekretariatet for Konkurrencenævnet og Grønlands Forbrugerråd,
Grønlands Arbejdsgiverforening, Grønlands Landsret, Hjemmestyrets Edb-afdeling, ILIK, ITrådet, KANUKOKA, Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg, Landsstyrets Sekretariat,
Pilersuisoq, Politimesteren i Grønland, Post Greenland, Rigsombudet, Royal Artic Line,
Råstofdirektoratet, Skattedirektoratet, TELE Greenland A/S, Udenrigsdirektoratet og
Økonomidirektoratet.
I. Høringssvar
Følgende har meddelt, at man ingen kommentarer har: Administrationsdirektoratet, Air Alpha
Greenland A/S, Air Greenland A/S, Artic Umiaq Line, Direktoratet for Erhverv, Landbrug og
Arbejdsmarked, Direktoratet for Fiskeri og Fangst, Direktoratet for Kultur, Uddannelse,
Forskning og Kirke, Direktoratet for Miljø og Natur, Direktoratet for Selvstyre, Direktoratet
for Sundhed, Familiedirektoratet, ILIK, KANUKOKA, Qaqortoq Kommune,
Råstofdirektoratet, og Skattedirektoratet.
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POST Greenland havde følgende kommentar til høring af forslag til ny landstingsforordning
om post:

”§ 1, stk. 1
"Grønlands Postvæsen" skal ændres til "POST Greenland".”
Landsstyret har indarbejdet POST Greenlands bemærkning i forslaget.
”§ 4
For at undgå fremtidige diskussioner om definitionen på en bygd, bør dette præciseres
eventuelt i bemærkningerne. Eksempelvis: "bygder er, hvor Pilersuisoq efter aftale med
Landsstyret er forpligtiget til at have en butik for forsyning af forbrugsvarer og
erhvervsredskaber, samt hvor der tillige er etableret regelmæssig transportforhold".”
Landsstyret har indarbejdet POST Greenlands bemærkning i forslaget.
”§ 6
Som POST tidligere over for direktoratet har gjort opmærksom på, så giver det en meget
dårlig forhandlingssituation for POST, når direktoratet fastholder, at POST lovmæssigt
pålægges at varetage told-opgaver, hvilket ikke virker rimeligt for POST.”
Forslaget er revideret således, at § 6 henviser til landstingslov om ind- og udførsel af varer,
der regulerer POST Greenlands forpligtelser på dette område.
”§ 11
Denne paragraf er medtaget for at imødegå remail fænomenet. §11 er omskrevet i forhold til
det af Post Danmarks jurister fremsendte. POST mener, at det oprindelige oplæg, hvori remail
er forbudt, er væsentligt bedre end at POST ”kan afvise forsendelserne”, hvilket betyder, at
det ikke er ulovligt. Der må i øvrigt være en fejl i §11, da her står Danmark og ikke
Grønland.”
Ændringen af § 11 er foranlediget af en ændring af Verdenspostkonventionen, som Danmark
har ratificeret uden geografisk forbehold for Grønland. Dette indebærer, at Grønland også er
forpligtet af konventionen. Forordningen foreslås derfor ændret, idet bestemmelsen således
bringes i overensstemmelse med Verdenspostkonventionen. Ordlyden af § 11 er revideret af
fortolkningsmæssige hensyn i forhold til det forslag, der har været sendt i høring.

”§ 22
Ordet "kan" har indsneget sig i første linie, og bør fjernes, da disse regler skal forefindes.”
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Bemærkningen er indarbejdet i forslaget i overensstemmelse med POST Greenlands
anbefaling.
”§25, stk. 2
I dette forslag til Landstingsforordning har direktoratet udvidet deres godkendelsesprocedure
på vore takster & priser. I den eksisterende lov godkender Landsstyret breve indland, samt
DK og FO - nu er oplægget, at Landsstyret også skal godkende ”Øvrige udland”. Baggrunden
for denne udvidelse er vanskelig at forstå.
POST har foreslået, at priser skal godkendes alene for indland. Baggrunden herfor er, at det
kan argumenteres, at POST er pålagt en befordringspligt og har fået en eneret, hvorfor der er
rimelighed i, at Landsstyret skal godkende disse takster.
Pakketakster skal også fortsat godkendes og her har POST alene befordringspligt, men ingen
eneret - og hård konkurrence. Derfor virker det ikke rimeligt, at POST skal have sine takster
til godkendelse hos Landsstyret. Pakkekunderne i Grønland har mange alternative
pakkedistributører at vælge imellem, hvis de ikke er tilfredse med POSTs priser og service.”
Landsstyret er af den opfattelse, at spredningen såvel geografisk som størrelsesmæssigt for de
enkelte beboede steder i Grønland indebærer, at omkostningerne ved at bringe pakker ud til
de forskellige dele af Grønland er meget varierende. Derfor vil det være uhensigtsmæssigt
helt at overlade reguleringen af prisdannelsen til markedsmekanismerne. Landsstyret skal
have mulighed for, gennem godkendelse af pakketaksterne, at sikre, at prisen for udbringning
af pakker til alle egne af Grønland ikke overstiger, hvad der efter Landsstyrets opfattelse med
rimelighed kan forlanges.
”Afsluttende kommentar
POST har en sidste kommentar, nemlig at der i dette forslag til Landstingsforordning om post
og i den gældende Landstingsforordning er referencer til regler fastsat af Landsstyret,
eksempelvis: § 4 stk. 2, § 6 stk. 1, § 16 stk. 3, § 20 stk. 3 og § 22 stk. 1. POST har været i
dialog med direktoratet omkring ovenstående og der er enighed om at få udviklet disse regler
snarest i et samarbejde mellem direktoratet og POST.””
Landsstyret har iværksat udarbejdelse af en bekendtgørelse, der tager højde for disse
problemstillinger. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft samtidig med
landstingsforordningen.
Direktoratet for Selvstyre har anført følgende i deres høringssvar:
”Direktoratet for Selvstyre har ingen bemærkninger til de intentioner, som ligger til grund for
forslagets fremsættelse.
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Overtrædelse af §§ 12 og 15 er ikke sanktioneret (Se § 41). Beror dette på en forglemmelse?
Hvis ikke, kunne de overvejelser, som ligger til grund herfor, med fordel indgå i
bemærkningerne til de pgl. bestemmelser.”
I forordningsforslaget er §§ 12 og 15 tilføjet i § 41, hvorefter overtrædelse kan medføre
foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland.
”§ 41 (nu § 39) bestemmer, at POST Greenland i enkelte tilfælde kan yde erstatning efter
almindelige erstatningsregler, når skaden er opstået ved sådanne ganske særlige
omstændigheder, at anvendelsen af de begrænsninger i POST Greenlands erstatningspligt, der
er fastsat i forslagets kapitel 7 skønnes at virke urimelige. I bemærkningerne til bestemmelsen
anføres det, at en afgørelse ikke automatisk skal danne præcedens for efterfølgende sager.
Skal dette forstås således, at POST Greenland ved afgørelser efter § 41 (nu § 39) ikke er
bundet af den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning ? Koncessionerede selskaber betragtes
ikke som en del af den offentlige forvaltning, men med behørig hjemmel vil
myndighedsopgaver kunne delegeres også til private. Spørgsmålet er derfor, om (og i givet
fald: i hvilket omfang) forordningsforslaget delegerer myndighedsfunktioner til POST
Greenland, således at POST Greenland er bundet af forvaltningsgrundsætningerne. Dette
fremgår ikke klart af forordningsforslagets bemærkninger – med mindre den manglende
omtale af denne problemstilling skal fortolkes således, at der ikke i nogen henseende er tale
om myndighedsudøvelse. Omvendt kunne visse formuleringer i forordningsforslaget (”POST
Greenlands afgørelser i klagesager”) samt adgangen til at påklage POST Greenlands
afgørelser til Landsstyret måske tale for den modsatte fortolkning. Under alle omstændigheder
forekommer det mindre hensigtsmæssigt at friholde POST Greenland for overholdelse af den
forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, når POST Greenlands afgørelser kan påklages til
Landsstyret, som klart er bundet af lighedsgrundsætningen.”
Formuleringen ”En afgørelse skal ikke automatisk danne præcedens for efterfølgende sager”
er fjernet fra bemærkningerne til forordningsforslagets § 39.
Politimesteren i Grønland har opfordret Landsstyret til at overveje, hvorvidt det er
hensigtsmæssigt at sanktionere overtrædelse af forslagets § 11. Efter en tilretning af forslagets
§ 11 kan POST Greenland afvise at modtage forsendelser, hvorfor Landsstyret ikke finder, at
yderligere sanktioner er nødvendige. Landsstyret har på den baggrund foretaget rettelser i
forslagets kapitel 9 i overensstemmelse med Politimesteren i Grønlands opfordring, således at
overtrædelse af § 11 ikke kan sanktioneres.
Økonomidirektoratet har overfor Landsstyret påpeget, at det bør indarbejdes i
bemærkningerne til forslaget såvel som i forslaget, om de med hjemmel i forslaget udstedte
bekendtgørelser har administrative og økonomiske konsekvenser. Landsstyret har
efterfølgende indarbejdet dette i bemærkningerne under ”F. Erhvervsøkonomiske
konsekvenser”.
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Bemærkninger til forordningsforslagets enkelte bestemmelser
Til § 1
Bestemmelsen indebærer, at POST Greenland skal tilstræbe følgende overordnede
målsætninger:
a) Tjenester skal tilbydes alle på ensartede vilkår i alle egne af landet. For at opveje en
pålagt forsyningspligt på ellers liberaliserede områder kan, der indføres andre vilkår,
som f.eks. pris-zoneinddeling af Grønlands territorium.
b) Omkostningerne skal svare til indtægterne. I tilfælde, hvor POST Greenland pålægges
særlige opgaver, som ikke gennem opkrævning hos kunderne kan give dækning for
omkostningerne, skal der søges betaling hos opgavegiveren.
c) Påtagelse af nye opgaver i overensstemmelse med det grønlandske samfunds
udvikling, i det omfang disse opgavers løsning ikke strider mod postvæsenets opgaver
i øvrigt. Løsning af sådanne opgaver skal efter en overgangsperiode være økonomisk
rentabel.
d) Virksomheden tilrettelægges således, at opgaverne udføres sikkert, effektivt og
rationelt med en løbende tilpasning af tjenester og service under hensyntagen til
kundernes behov, og gennem indførelse af ny teknisk tilpasning, og forenkling af
eksisterende arbejdsgange, tilstræbes den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne.
Til § 2
Til stk. 1 og 2
Bestemmelsen indebærer, at POST Greenland skal udarbejde generelle forretningsbetingelser,
der er tilgængelige for kunderne, og en intern manual til brug for POST Greenlands
medarbejdere. Den interne manual er specielt tiltænkt interne procedureregler og
sikkerhedsprocedurer i forbindelse med toldbehandling o. lign., som ikke er nødvendig eller
velegnet til offentliggørelse.
De generelle forretningsbetingelser skal bl.a. indeholde følgende:
1. Indleveringsregler for produkter og tjenesteydelser.
2. Erstatningsregler for POST Greenlands produkter og tjenesteydelser.
3. Regler og beslutninger som fastsættes eller besluttes af POST Greenland i medfør af
forslaget, herunder, § 17, § 19, § 21, § 23, stk. 1, og § 26.
I henhold til § 26 fastsættes regler for takstberegningsmåden, frankeringsformer samt betaling
af porto og gebyrer af POST Greenland. Der er tale om interne procedureregler, som ikke skal
fastsættes i de offentlig tilgængelige forretningsbetingelser.
Til stk. 3
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Forretningsbetingelserne skal være offentlig tilgængelig for kunderne, f.eks. i form af en trykt
brochure, som kan stå fremme og være tilgængelig på alle posthuse.
Til stk. 4
Landsstyret skal forudgående orienteres om påtænkte væsentlige ændringer af
forretningsbetingelserne. Landsstyret vil i den relation kunne gøre sin indflydelse gældende
gennem ejerskabet af TELE Greenland A/S, men har ellers ikke umiddelbart nogle beføjelser
udover de lovfæstede godkendelsesprocedurer.
Til § 3
Bestemmelsen indeholder en beskrivelse af, i hvilket omfang POST Greenland er forpligtet til
at sikre landsdækkende postbefordring, den såkaldte ”befordringspligt”, til såvel private som
erhvervsmæssige efterspørgere af postale ydelser.
For en nærmere beskrivelse af, hvad der forstås ved adresserede breve, henvises til
bemærkningerne til forslagets § 8.
Ved dagblade forstås blade, der udkommer mindst 5 gange ugentligt.
Ved uge- og månedsblade samt tidsskrifter forstås blade, der udkommer mindre end 5 gange
pr. uge. Bladene skal samtidig udkomme mindst én gang pr. måned.
Ved adresserede pakker forstås forsendelser i kasse-, rulle- eller stangform, der overholder de
fastsatte minimums- og maksimumformater, som er fastsat i POST Greenlands
forretningsbetingelser.
Endvidere præciseres det, at postvæsenet har befordringspligt på blindeforsendelser, hvorved
forstås adresserede forsendelser, som udelukkende indeholder kommunikationsmateriale til
brug for blinde. Som blindeforsendelser kan sendes:
1. Relief- eller punktskrift til brug for blinde (også breve og klicheer). Kan afsendes af
både blinde og seende.
2. Papir til fremstilling af blindskrift, når det sendes fra eller til:
Dansk Blindebibliotek, Teglværksgade 37, 2100 København Ø.
Kommunernes Landsforening, Kommuneservice, Sommerstedsgade 7, 1718
København V.
3. Plader eller bånd med lydoptagelser, der udelukkende er bestemt til brug for blinde,
når de sendes fra eller til en af følgende adresser:
Institut for Blinde og Svagtsynede i København, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup.
Institut for Blinde og Svagtsynede børn, Refsnæsskolen, Kystvejen 112, 4400
Kalundborg.
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Dansk Blindebibliotek, Teglværksgade 37, 2100 København Ø.
Dansk Blindesamfund, Thorasvej 35, 2400 København NV og dets underafdelinger
Kristeligt arbejde blandt Blinde, c/o Ørenlyd Lydproduktion, Holstensgade 1, 2100
København Ø.
Kristeligt Lydbibliotek, Jernbanegade 19 A st., 7000 Fredericia.
Kristeligt arbejde blandt Blinde, Lundevej 37, 8300 Odder.
Kristeligt arbejde blandt Blinde, c/o Ørenlyd Lydproduktion, Odensegade 4, 2100
København Ø.
Kristeligt arbejde blandt Blinde, Finsensvej 4, Bækkelund, 8700 Horsens.
4. Blade og tidsskrifter indlæst på kassettebånd, der returneres til udgiveren. Udgiver
skal være en af de under pkt. 3 nævnte institutioner.
5. Kassettebånd, der udveksles mellem blinde, samt kassettebånd med privat
korrespondance, der sendes fra blinde til seende.
Til stk. 2
Bestemmelsen præciserer, at POST Greenland har pligt til at befordre indenlandske
postanvisninger. Ved postanvisning forstås et postalt produkt, som benyttes til
betalingsoverførsel, dvs. overførsel af penge mellem en afsender og en modtager.
Til stk. 3
Bestemmelsen fastslår, at indenlandske
rekommanderet eller med angiven værdi.

adresserede

breve

skal

kunne

befordres

Ved rekommandation forstås forsendelser (alle arter), hvortil der gives kvittering ved
indlevering på posthuset, at forsendelsen alene udleveres til modtager eller dennes
fuldmægtige mod behørig kvittering, og at forsendelsen transporteres sammen med
værdibreve.
Ved forsendelser med angiven værdi (værdibreve) forstås en forsendelse, hvor værdien
anføres på adressesiden i kroner og øre anført i tal og bogstaver. Det maksimale værdibeløb,
der kan angives, er fastsat i de generelle forretningsbetingelser.
Til stk. 4
Bestemmelsen fastslår, at POST Greenland kun har pligt til at befordre indenlandske pakker
med angiven værdi. Der er ikke befordringspligt på hverken indenlandske eller udenlandske
rekommanderede pakker.
Til stk. 5
Bestemmelsen præciserer, at befordringspligten også gælder forsendelser til og fra udlandet
samt Danmark og Færøerne med de ændringer, der måtte følge af internationale
overenskomster. Forpligtelsen til at modtage breve, blindeforsendelser og pakker som
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angivet, gælder i det omfang, modtagerlandet har tilsluttet sig aftalerne om udveksling af de
pågældende ydelser.
Til § 4
Bestemmelsen definerer, hvad der er omfattet af befordringspligten således, at det præciseres,
hvor langt POST Greenlands befordringspligt rækker.
POST Greenland har pligt til at transportere forsendelsen til nærmeste by eller bygd.
En bygd defineres i dette forslag som det sted, hvor Pilersuisoq, efter aftale med Landsstyret,
er forpligtet til at have en butik for forsyning af forbrugsvarer og erhvervsredskaber, hvor der
er etableret et elværk eller lignende permanent strømforsyning til brug for indbyggerne, samt
hvortil der tillige er etableret regelmæssig transport.
Landsstyret fastsætter de overordnede retningslinier for, i hvilket omfang omdeling af
almindelige breve skal finde sted, herunder frekvenser for postomdeling i henholdsvis byer og
bygder. POST Greenland beslutter herefter nærmere, hvorledes disse retningslinjer skal
komme til udførelse. Landsstyret vil kunne fastsætte antal gange (frekvensen) for
postomdeling, og POST Greenland vil herefter kunne fastsætte de specifikke ugedage for
postomdeling.
Til § 5
Bestemmelsen indebærer, at POST Greenland kan beslutte at ekspedere andre forsendelser i
overensstemmelse med formålet, jf. forslagets § 1, stk. 2, og uden at være pålagt
befordringspligt, hvilket blandt andet indebærer, at løsning af sådanne opgaver efter en
overgangsperiode skal være økonomisk rentabel. Et eksempel på en sådan forsendelse kunne
være kurerforsendelser.
POST Greenland kan endvidere udføre andre opgaver, der kan indgå som naturligt led i dets
virksomhed, herunder indgå samarbejdsaftaler med andre logistikvirksomheder, sælge
billetter på posthusene til kulturelle arrangementer, rutefart og lignende, varetagelse af ”Santa
Claus of Greenland” eller lignende. Begrebet ”naturlig led i dets virksomhed” skal således
fortolkes bredt.
POST Greenlands beslutninger om at ekspedere andre forsendelser eller at udføre andre
opgaver, kan, jf. § 2, stk. 2, fremgå af de generelle forretningsbetingelser, men der er ikke
noget krav herom. Dette skyldes at, POST Greenland fra tid til anden påtager sig andre
opgaver, herunder opgaver af mere ad hoc præget karakter, hvorfor Landsstyret ikke finder
det hensigtsmæssigt, at fastsætte en pligt for POST Greenland til at offentliggøre disse
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beslutninger. I modsat fald vil de generelle forretningsbetingelser skulle ændres ofte, hvilket
ville påføre POST Greenland unødigt merarbejde.
Til § 6
POST Greenland er, i medfør af bekendtgørelse om ind- og udførsel af varer udstedt i medfør
af landstingsloven om ind- og udførsel af varer, pålagt at udføre godsregistrering og medvirke
til indførselskontrol og afgiftsopkrævning i samarbejde med og efter instruktion fra
Skattedirektoratet. De nærmere regler om arbejdets udførelse fastsættes i de til
landstingsloven om ind- og udførsel af varer tilhørende forskrifter.
POST Greenland skal fremsende udfyldte indførselsangivelser for pakkeforsendelser direkte
fra andet udland end Danmark, eller i transit via Danmark, til Skattedirektoratet, jf.
landstingsloven om ind- og udførsel af varer.
Bestemmelsen omfatter alle pakkeforsendelser direkte fra udlandet, eller i transit via
Danmark. Idet den eneste atlantforbindelse til Grønland for øjeblikket er via Danmark, sendes
alle forsendelser pr. luftpost i transit via Danmark.
Til § 7
Bestemmelsen præciserer, at Post Danmark A/S har overtaget driften m.v. af postvæsenet i
Danmark.
Bestemmelsen regulerer forholdet mellem nærværende forslag og de internationalt
vedtagne bestemmelser, hvor der ikke er taget geografisk forbehold for virkning for
Grønland. I praksis er der alene tale om Verdenspostforeningens konvention, som udgør
grundlaget for forholdet mellem postvæsener i hele verden. Verdenspostkonventionen er
tiltrådt af Danmark, herunder også Grønland.
I medfør af § 10, stk.1, i lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands Hjemmestyre
(hjemmestyreloven), er Hjemmestyret undergivet de forpligtelser, der følger af traktater og
andre internationale regler, som til enhver tid er bindende for riget. Det forudsættes, at
sådanne aftaler forelægges Hjemmestyret til udtalelse, jf. hjemmestyrelovens § 13.
Til § 8
Til stk. 1
Bestemmelsen indebærer, at POST Greenland har eneret på befordring af visse forsendelser.
Dette er en konsekvens af, at POST Greenland har pligt til at sikre en landsdækkende
befordring af breve, pakker og blade til ensartede priser og på højt kvalitetsniveau. Eneretten
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bør imidlertid ikke række udover, hvad der er nødvendigt for at sikre opfyldelsen af POST
Greenlands samfundsmæssige forpligtelser på postområdet.
Eneretten afgrænses til omfattende breve af ethvert indhold, når dette er lagt i en konvolut
eller lignende emballering. Dette ”konvolut-kriterium” vil tillige være udgangspunktet for
fortolkningen af, i hvilket omfang nyudviklede tjenester anses for at henhøre under
eneretsområdet. Kriteriet vil, eksempelvis vedrørende elektronisk post, indebære, at
håndteringen af den elektroniske post i form af printning, kuvertering, adressering m.v. udgør
en del af det liberaliserede område. Den eventuelle efterfølgende postbefordring af det
færdige produkt vil derimod være omfattet af eneretten, såfremt slutproduktet er et adresseret
brev.
Til adresserede breve henregnes, foruden de i stk. 1, nr. 1, nævnte forsendelser, skriftlige
meddelelser, herunder postkort, fakturaer, følgesedler, konnossementer og lignende
følgedokumenter, med et individuelt indhold. Dette supplerende kriterium for afgrænsningen
af eneretten er nødvendig, da forsendelser af individuel karakter ellers ville kunne befordres
uden om POST Greenland, hvis forsendelsen distribueredes uden brug af konvolut eller
lignende emballering.
For overtrædelse af bestemmelsen kan idømmes bøde efter kriminalloven for Grønland, jf. §
41.
Til stk. 2
Bestemmelsen fastslår af praktiske grunde, f.eks. vejrmæssige, at adresserede kataloger,
brochurer, blade og andre forsendelser med et ensartet, trykt indhold også kan omdeles af
andre end POST Greenland i emballeret stand. Det er i givet fald en forudsætning, at der
anvendes gennemsigtig emballage, f.eks. plastfolie, idet afsender normalt vil afstå fra at
fremsende individuelle meddelelser med eller i en forsendelse, hvis indholdet i kraft af
gennemsigtig emballage er synligt. Dette ville også være i strid med POST Greenlands eneret.
Det vil være tilladt at forsyne adresserede kataloger, brochurer, blade m.v. med omslag i form
af mavebælte, korsbånd eller lignende, uden at forsendelserne dermed får karakter af
konvolutemballerede forsendelser.
Til stk. 3
Bestemmelsen fastslår, at POST Greenland har eneret til postbefordring af adresserede breve
på grønlandsk område til og fra Danmark, Færøerne og udlandet.
For overtrædelse af bestemmelsen kan idømmes bøde efter kriminalloven for Grønland, jf. §
41.
Til stk. 4
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Eneretten omfatter hvert enkelt af de 3 led, der er indeholdt i definitionen på postbefordring,
det vil sige indsamling, transport og omdeling.
For overtrædelse af bestemmelsen kan idømmes bøde efter kriminalloven for Grønland, jf. §
41.
Til § 9
Stk. 1
Bestemmelsen indebærer, at forsendelser kan befordres uden om POST Greenland, når det
sker i eget anliggende eller for en anden i hvis tjeneste den, der befordrer forsendelsen, er
ansat. Et eksempel kunne være en virksomhed med filialer eller flere afdelinger, som selv
varetager befordringen af forsendelser mellem disse. En bank vil også kunne have en person
ansat til at omdele bankens individuelle forsendelser til kontohavere og lignende. Endvidere
vil udgivere af aviser kunne omdele aviserne til deres abonnementer, forudsat at de har en
specifik person ansat til dette. Det er derimod ikke tilladt, at lade en anden virksomhed eller
udefrakommende person varetage befordringen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2
Befordring uden om POST Greenland er også tilladt, såfremt befordringen sker for en anden,
for hvem den pågældende kun lejlighedsvis har påtaget sig denne bestemte befordring. Efter
denne bestemmelse vil en virksomhed kunne lade en person, som virksomheden ikke har
ansat, varetage befordringen i forbindelse med en ansats sygdom i en kortere periode
Ved ”lejlighedsvis” forstås, at der ikke er sat system i en udefrakommende person eller
virksomheds varetagelse af befordringen.
Til § 10
Bestemmelsen indebærer, at forsendelser lovligt kan befordres uden om POST Greenland, når
hver enkelt forsendelse er forsynet med gyldige grønlandske frimærker efter POST
Greenlands takster for den pågældende befordring, og disse frimærker behørigt annulleres
efterfølgende således, at POST Greenland ikke lider noget indtægtstab ved, at frimærket
bruges igen.
Frimærker skal som udgangspunkt annulleres med et dagstempel, idet dette tjener som
kvittering for, hvornår forsendelsen er modtaget. Såfremt et frimærke konstateres ikke
værende afstemplet, kan det annulleres med kryds af kuglepen, tusch eller lignende permanent
skrift.
Befordring uden om POST Greenland kan eksempelvis tænkes som etablering af private
kurerfirmaer. Et sådant selskab skal i forbindelse med transport af breve frankere disse i
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henhold til dette forslag. Det antages, at der allerede transporteres sådanne forsendelser af
enkelte selskaber, som har et kurerprodukt, men omfanget vurderes p.t. som værende
minimalt.
Til § 11
Til stk. 1
Forslaget tilpasser grønlandsk lovgivning i forhold til Verdenspostkonventionen, som udgør
grundlaget for forholdet mellem postvæsener i hele verden. Verdenspostkonventionen er
tiltrådt af Danmark, herunder også Grønland.
I Verdenspostforeningen, som udarbejder konventionen, samles medlemslandene hvert 5.
år til en verdenspostkongres, hvor foreningens fremtidige strategi og arbejdsopgaver for
den kommende 5-års periode fastlægges.
Verdenspostforeningen tæller 189 lande, hvilket indebærer, at der ikke er praksis for de
store og epokegørende ændringer i konventionen. De ændringer i konventionen, som
Verdenspostforeningen måtte vedtage, er mindstekrav til medlemsstaterne for, at den
postale udveksling af ydelser kan foregå så hurtigt og gnidningsfrit som muligt.
Verdenspostkonventionens artikel 43 fastlægger hvilke administrative beføjelser,
medlemslandene har med hensyn til remail. Ved remail forstås, at en brevforsendelse
indleveres i et andet land med henblik på befordring og omdeling i Grønland med henblik
på udnyttelse af forskelle i portotakster og afregninger mellem landene for den
internationale udveksling.
Forslaget indebærer, at POST Greenland ikke er forpligtet til at befordre eller omdele
adresserede forsendelser her i landet, som afsendere bosiddende i Grønland afgiver eller lader
afgive til postforsørgelse i et andet land, for at drage fordel af de dér mere fordelagtige
takster. Den såkaldte remail-trafik.
Det er et krav, at der foreligger mistanke om remail med henblik på udnyttelse af forskelle i
portotakster og afregninger mellem landene for den internationale udveksling af breve.
Remail er såvel forsendelser, der er bragt i stand til afsendelse i Grønland og herefter bragt
over grænsen, som forsendelser, der er bragt i stand til afsendelse i et andet land. Det er et
krav, at forsendelserne er bestemt til adressater her i landet.
Et eksempel på remail kunne være, at en virksomhed eller institution med hjemsted i
Grønland lader forsendelser, til adressater her i landet, trykke i et andet land, og indleverer
produkterne til befordring i dette land. Derimod er der ikke tale om remail, såfremt
forsendelserne ikke er tiltænkt adressater her i landet.
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POST Greenland skal kunne sandsynliggøre, at der foreligger en mistanke om remail. POST
Greenland skal kun sandsynliggøre denne mistanke, idet motivet bag bestemmelsen er at
beskytte de indenlandske postvæsner mod udnyttelse af de forskellige portoregler. Mistanken
er under alle omstændigheder sandsynliggjort, såfremt forsendelserne beviseligt stammer fra
adressater i Grønland, for eksempel hvis den grønlandske adressat står trykt som afsender. For
forsendelser indgivet på vegne af en afsender i Grønland vil bevisbyrdekravet til ”mistanke
om remail” for eksempel være sandsynliggjort, såfremt forsendelses indhold giver indtryk af,
at være afsendt fra en adressat i Grønland.
Sandsynliggør POST Greenland denne mistanke, har afsenderen af forsendelsen eller den
postvirksomhed, der afgiver forsendelsen til viderebefordring i Grønland, bevisbyrden for, at
der ikke er tale om remail.
Til stk. 2
Landsstyret fastsætter i bekendtgørelse de nærmere regler for, i hvilket omfang POST
Greenland i overensstemmelse med reglerne herom i Verdenspostkonventionen kan afvise
viderebefordring af adresserede breve fra udlandet, som giver indtryk af at være remail-trafik,
herunder krav til afsenderens dokumentation for, at der ikke er tale om remail, afsenderens
eventuelle accept af at betale de gældende indenrigstakster, samt for hvad der skal ske med
remail-forsendelser, som afsenderen ikke vil betale indenrigstakster for.
Landsstyret kan fastsætte regler om, at POST Greenland kan afvise remail forsendelser i
overensstemmelse med § 11, stk. 1, medmindre afsenderen eller den postvirksomhed, der har
afgivet forsendelserne til postbefordring i Grønland, umiddelbart dokumenterer, at der ikke
reelt er tale om forsendelser fra afsendere i Grønland til modtagere i Grønland eller,
afsenderen eller den pågældende postvirksomhed accepterer at betale de gældende
indenrigske takster for de pågældende forsendelser eller accepterer at betale efter de
overenskomster, der måtte være indgået med vedkommende postvirksomhed vedrørende
sådanne forsendelser.

Til § 12
Bestemmelsen indebærer, at det for POST Greenland godkendte bomærke ikke må benyttes af
andre uden Landsstyrets godkendelse. POST Greenlands bomærke er dets logo.
Bestemmelsen modsvarer reglerne om POST Greenlands eneret til postbefordring af
indenlandsk adresserede breve.
For overtrædelse af bestemmelsen kan idømmes bøde efter kriminalloven for Grønland, jf. §
41.
Til § 13
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Bestemmelsen indebærer, at POST Greenland har eneret til opstilling af postkasser. En
postkasse defineres i denne bestemmelse via sin funktion, d.v.s. at POST Greenland har
eneret til at etablere indsamlingssteder ved gade, vej og andre steder, hvor offentligheden har
adgang.
For overtrædelse af bestemmelsen kan idømmes bøde efter kriminalloven for Grønland, jf. §
41.
Til § 14
Bestemmelsen indebærer, at POST Greenland har eneret til udgivelse af frimærker. Det
forudsættes, at eneretshaveren tillige kan lade kort, konvolutter og lignende, der er fremstillet
af private, forsyne med frimærkepåtryk eller andet frankopåtryk.
For overtrædelse af bestemmelsen kan idømmes bøde efter kriminalloven for Grønland, jf. §
41.
Til § 15
Bestemmelsen indeholder regler om posthemmelighed og tavshedspligt. Bestemmelsen
fastslår, at POST Greenlands ansatte og de, der udfører befordring i medfør af § 20, er
underlagt tavshedspligt. POST Greenlands medarbejdere eller de, der i medfør af § 20 har
indgået aftale om befordring, må således ikke give uvedkommende underretning eller
lejlighed til selv at skaffe sig sådanne oplysninger, om andres benyttelse af postale ydelser.
Denne tavshedspligt vedvarer efter ansættelsesforholdets eller aftalens ophør.

For overtrædelse af bestemmelsen kan idømmes bøde efter kriminalloven for Grønland, jf. §
41.
Til § 16
Bestemmelsen regulerer, hvornår der gives mulighed for at åbne og undersøge ellers
uanbringelige lukkede forsendelser, der befordres af POST Greenland, og som ikke på anden
måde kan bringes afsenderen eller modtageren i hænde.
POST Greenland vil inden for en frist på maksimalt 2 uger åbne og undersøge forsendelsen,
såfremt der ikke forinden modtages en efterlysning, der kan identificere forsendelsen. Af
administrative hensyn fastsættes ikke en minimumsfrist for, hvor længe en ellers uanbringelig
forsendelse skal henligge inden åbning.
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Såfremt POST Greenland ikke finder tilstrækkelige oplysninger til at bringe forsendelsen i
hænde til afsenderen eller modtageren, skal forsendelsen behandles som uanbringelig i
medfør af forslagets § 23, stk. 1.
Kompetencen til at fastsætte regler om forsendelsers åbning ligger hos Landsstyret, da der er
tale om en indgriben i borgerens ejendomsret, der er beskyttet i grundloven § 72. Det findes
hensigtsmæssigt, at denne mulighed forefindes, da alternativet i modsat fald vil være, at
forsendelsen ikke når frem til hverken adressat eller afsender. Landsstyret finder således, at
der i disse sager er et særligt behov, der berettiger fravigelse af grundlovens krav om
forudgående retskendelse.
Bestemmelsen omfatter både breve og pakker. At pakker er omfattet af bestemmelsen skyldes
bl.a., at en meddelelse kan foreligge på anden måde end som almindelig skrift. En diskette
eller andre meddelelser med et individuelt indhold kan eksempelvis sendes som pakke
afhængig af vægt og dimension. Landsstyret vil blandt andet kunne fastsætte de nærmere
regler om, hvem der kan åbne og undersøge forsendelserne, herunder forholdet til
posthemmeligheden i denne forbindelse, jf. forslagets § 15.
Til § 17
Bestemmelsen indebærer, at POST Greenland i de generelle forretningsbetingelser fastsætter
de nærmere regler for forsendelsers beskaffenhed, afgrænsning af de enkelte grupper af
forsendelser samt betingelser for, at forsendelser kan modtages til postbefordring og beløb
kan fremsendes på postanvisning. Ved fastsættelse af de nærmere regler, må POST Greenland
ikke fastsætte regler, der gør befordringspligten i § 3 illusorisk, f.eks. ved at fastsætte
urimelige krav til format eller vægt.
POST Greenland fastsætter ligeledes i de generelle forretningsbetingelser regler for, hvornår
en forsendelse er udelukket fra postbefordring. Forsendelser, der kan udelukkes fra
befordring, kunne f.eks. være forsendelser, der indeholder genstande, hvis udbredelse er
forbudt, letfordærvelige fødevarer, levende fugle, pattedyr og slanger, forsendelser hvis ydre
frembyder noget ulovligt, usømmeligt eller fornærmende, forsendelser, der under
befordringen kan forvolde skade eller er forbundet med fare eller væsentlig ulempe for
personer eller materiel o. lign. Oplistningen er ikke udtømmende.
Til § 18
Bestemmelsen indebærer, at POST Greenland efter anmodning skal kvittere for indlevering af
pakker, rekommanderede forsendelser, forsendelser, der sendes med angiven værdi og beløb,
der indbetales til forsendelse på postanvisning. Dette tjener som bevis for, at forsendelsen er
modtaget af POST Greenland til befordring.
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Til § 19
Bestemmelsen indebærer, at POST Greenland i de generelle forretningsbestemmelser skal
fastsætte regler for, i hvilket omfang afsenderen har rådighed over allerede indleveret eller
anmeldt post. Dette medfører, at der skal fastsættes regler for, i hvilket omfang afsenderen
kan forlange afsendelsen tilbageleveret eller udleveret til en anden end adressaten i tilfælde,
hvor der henholdsvis er tale om allerede afsendte forsendelser og ikke afsendte forsendelser.
Som vejledende retningslinje vil en afsender kunne disponere fuldt over forsendelsen,
sålænge den ikke har forladt afsenderposthuset. Har forsendelsen forladt afsenderposthuset, er
det op til POST Greenland at bestemme rækkevidden af afsenderens dispositionsret.
Til § 20
Til stk. 1
Bestemmelsen præciserer, at frivillige aftaler mellem POST Greenland og transportører om
befordring af post på transportørernes ruter er hovedreglen, hvilket anses som
hensigtsmæssigt som følge af overdragelsen af POST Greenland til TELE Greenland A/S.
POST Greenland betaler for denne befordring i henhold til indgået aftale.
Til stk. 2
Landsstyret kan, når særlige omstændigheder gør det nødvendigt, pålægge transportører at
medtage forsendelser omfattet af befordringspligten, såfremt disse udfører regelmæssig
befordring på grønlandsk territorium eller fra Grønland til Danmark, Færøerne eller udlandet,
og efter begæring fra POST Greenland. Som særlige omstændigheder anses f.eks. de tilfælde,
hvor de eksisterende aftaler opsiges, eller hvor der er behov for nye aftaler, og enighed ikke
kan opnås. Landsstyret vil kunne pålægge Air Greenland A/S, Air Alpha Greenland A/S,
Artic Umiaq Line A/S og Royal Artic Line A/S og andre transportører at medtage posten på
deres ruter.
Til stk. 3
Landsstyret bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for transporten, herunder postens
prioritering i forhold til anden fragt, betalingen samt hvem der har ansvaret for posten under
befordringen. Hovedreglen er indgåelse af frivillige aftaler, hvilket Landsstyret bør tage
hensyn til ved fastsættelsen af betalingen for befordringen.
POST Greenland betaler for befordringen.
Til § 21
Bestemmelsen indebærer, at POST Greenland i de generelle forretningsbetingelser fastsætter
de nærmere bestemmelser for forsendelsers udlevering, herunder bestemmelser om hvilke
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forsendelser, der skal omdeles henholdsvis opsorteres i postboks til adressaten, hvilke
forsendelser, der skal afhentes på posthuset samt minimumskravene til husstandsomdeling.
Til § 22
Til stk. 1
Landsstyret fastsætter regler om opstilling af brevkasser til enfamiliehuse og rækkehuse samt
brevkasseanlæg i etageejendomme, herunder regler for opstilling af brevkasseanlæg og
brevkasser, anvendelse, placering , opstillingsorden samt krav til målene for brevkasser og
brevindkast.
Til stk. 2
Såfremt POST Greenland grundet husstandens forhold ikke har praktisk mulighed for at
aflevere posten, og Landsstyret har fastsat regler for opstilling af brevkasseanlæg, brevkasser
eller brevindkast, kan POST Greenland undtage disse husstande for postomdeling. Posten skal
i sådanne tilfælde ligge til afhentning på posthuset i mindst en uge.
Til § 23
Bestemmelsen indebærer, at POST Greenland i de generelle forretningsbetingelser fastsætter
regler for uanbringelige forsendelser og uanbringelige genstande fra forsendelser, herunder
hvilke årsager, der gør forsendelser uanbringelige.
Forsendelser kan f.eks. være uanbringelige af følgende årsager: Modtagelse nægtet,
modtageren er afrejst, utilstrækkelig adresse, modtageren er ubekendt på adressen og
lignende.
Endvidere skal POST Greenland i de generelle forretningsbetingelser gøre rede for, hvad der i
givet fald skal ske med forsendelser, der må anses for uanbringelige.
En forsendelse karakteriseres som uanbringelig, såfremt forsendelsen ikke kan bringes
adressaten i hænde, hvorimod kravet til poståbning, jf. reglerne i forslagets § 16, er, at POST
Greenland hverken kan finde adressat eller afsender. Bemyndigelsen til at fastslå, under
hvilke omstændigheder en forsendelse må anses for uanbringelig, ligger i modsætning til
reglerne om poståbning, hos POST Greenland, da der her ikke er tale om en indgriben i
borgerens ejendomsret.
POST Greenland skal sørge for, at forsendelser, der indeholder eller skønnes at indeholde
indførselsforbudte varer, herunder afgiftsvarer, der ikke er afgiftsberigtiget, overgives til rette
myndighed i medfør af landstingsloven om ind- og udførsel af varer.
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I praksis indebærer dette, at eneretsvarer, som f.eks. cigaretter, tobak, vin og spiritus,
opbevares hos det enkelte posthus og Skattedirektoratet underrettes. De videre tiltag afklares
herefter af Skattedirektoratet. Er der tale om euforiserende stoffer, skal varerne overgives til
politiet.
Til § 24
Bestemmelsen præciserer, at blanketter, der er benyttet ved postens ekspedition og som er
påklistret frimærker, er POST Greenlands ejendom.
Sådanne blanketter vil typisk være følgepapirer til pakker i form af adressekort, som må
betragtes som POST Greenlands interne arbejdspapirer, der skal anvendes ved for
eksempelvis reklamationer og efterlysninger.
På disse blanketter klæbes frimærker med satsen for den pågældende forsendelse, som typisk
vil være en pakke. Disse frimærker må ikke fjernes fra blanketterne.

Til § 25
Til stk. 1
POST Greenland fastsætter taksterne for postale ydelser.

Taksterne skal som udgangspunkt fastsættes ud fra princippet om at være
omkostningsdækkende således, at POST Greenland kan foretage nødvendige investeringer og
afskrivninger.
Taksterne skal være offentlig tilgængelig for kunderne, f.eks. i form af en trykt folder, som
kan stå fremme og være tilgængelig på alle posthuse. Takstændringer skal endvidere
offentliggøres i dagspressen inden ikrafttræden.
Til stk. 2
Landsstyret skal godkende taksterne for de befordringspligtige forsendelser opregnet i
forslagets § 3, stk. 1, nr. 1 – 3, såfremt der er tale om forsendelser internt i Grønland, til
Færøerne eller Danmark. POST Greenland rubricerer Danmark og Færøerne under udland,
hvilket medfører, at Landsstyret i praksis også godkender taksterne til udlandet.
Spredningen såvel geografisk som størrelsesmæssigt for de enkelte beboede steder i Grønland
indebærer, at omkostningerne ved at bringe post ud til alle dele af Grønland er meget
varierende. Derfor vil det være uhensigtsmæssigt helt at overlade reguleringen af
prisdannelsen til markedsmekanismerne. Landsstyret skal have mulighed for gennem
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godkendelse af taksterne at sikre, at prisen for udbringning af post til alle egne af Grønland
ikke overstiger, hvad der med rimelighed kan forlanges.
Til stk. 3
Indenlandske blindeforsendelser befordres portofrit. Blindeforsendelserne skal opfylde de af
POST Greenland fastsatte krav til mål, vægt og format for blindeforsendelser. Kravene skal
være offentligt tilgængelig i de generelle forretningsbetingelser, jf. § 2, stk. 1.

Til § 26
POST Greenland fastsætter regler for takstberegningsmåden, det vil sige, hvordan lande
kategoriseres takstmæssigt. Takststrukturen er således på nuværende tidspunkt: Grønland,
Europa og øvrige udland, hvorfor der gælder forskellige takster.
POST Greenland fastsætter regler for frankeringsformer, det vil sige, at POST Greenland
fastsætter regler for, hvad der skal anvendes som frankering (frimærker eller franko påtryk),
hvorledes en frankeringsmaskine skal anvendes ved påtrykning af frankering og krav for
anvendelse af franko påtryk (Port Pay).
POST Greenland fastsætter regler for betaling af porto og gebyrer. Dette indebærer, at POST
Greenland fastsætter regler for, hvornår der skal anvendes porto (frimærker), og hvornår der
skal anvendes kontant betaling. For betaling af indbetalingskort opkræves der for eksempel et
kontant gebyr. Dette gebyr kan ikke betales med porto i form af frimærker.
Til § 27
POST Greenland fastsætter regler for salg af frimærker fra detailforretninger, herunder regler
for rabatter, hvilke værdier detailforretningerne som minimum skal have til salg, regler for
stykvis salg af frimærker, regler om misbrug, regler om skiltning m.v.
Reglerne for salg af frimærker til detailforretninger fastsættes i en intern manual og ikke i de
offentlig tilgængelige forretningsbetingelser.
Til § 28
Bestemmelsen præciserer i stk. 1, at der ikke ydes erstatning for forsinkelse af
postanvisninger og befordringspligtige forsendelser. POST Greenland yder ikke erstatning for
forsinket udførelse af forretningerne.

23

En ekspedition anses for forskriftsmæssigt udført, når beløbet eller forsendelsen er udbetalt
eller udleveret til rette vedkommende, uagtet at der har været tale om fejlpostering eller
fejlaflevering med derpå følgende forsinkelse.
Til stk. 2
I stk. 2 præciseres i hvilket omfang POST Greenland er ansvarlig for bortkomst og
beskadigelse af forsendelser, der er omfattet af befordringspligten, i tiden fra forsendelsens
modtagelse til dens udlevering.
POST Greenland er ansvarlig for forsendelsen, mens denne er i POST Greenlands varetægt,
dvs. indtil forsendelsen er udbetalt eller udleveret til rette vedkommende.
Til stk. 3
I overensstemmelse med almindelige transportretlige principper omfatter ansvarsfrihedsgrundene tillige force majeure eller forsømmelse begået af afsenderen.
Bestemmelsen opererer med omvendt bevisbyrde således, at ansvar alene kan undgås, hvis
POST Greenland kan bevise, at der er sket fejl eller forsømmelse fra afsenderens side eller, at
der er tale om en hændelse omfattet af force majeure.
Til § 29
Til stk.1
Bestemmelsen præciserer, at der ikke ydes erstatning for almindelige breve, herunder
portogodtgørelse.
Almindelige breve er en fællesbetegnelse for breve A (luftpost), breve B (skibspost) og
blindeforsendelser, der ikke sendes som en særlig forsendelsesform. Der ydes erstatning for
almindelige breve, der sendes med de særlige forsendelsesformer ”værdi” eller
”rekommandation”.
Til § stk. 2
Almindelige pakker, der er bortkommet eller beskadiget, eller hvis indhold helt eller delvist er
gået tabt, erstattes inden for et maksimumbeløb, der fastsættes af POST Greenland i de
generelle forretningsbetingelser.
Almindelige pakker er en fælles betegnelse for pakker, der ikke sendes som en særlig
forsendelsesform i form af ”værdi”. Erstatningsbeløbet kan maksimalt udgøre den maksimale
forsikringssum, som fastsættes i de generelle forretningsbetingelser. Ønskes forsendelsen
forsikret for et større beløb, må en særlig forsendelsesform vælges.
Til § 30
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Værdibreve og værdipakker der bortkommer, beskadiges eller hvis indhold helt eller delvist
går tabt, erstattes maksimalt med den angivne værdi, selv om disse måtte indeholde større
værdier end angivet.
Ved forsendelser med angiven værdi (værdibreve og værdipakker) forstås forsendelser, hvor
værdien anføres på adressesiden i kroner og øre anført i tal og bogstaver. Det maksimale
værdibeløb, der kan angives, er fastsat i de generelle forretningsbetingelser.

Til § 31
Ved et rekommanderet brev forstås et brev, hvortil der gives kvittering ved indlevering på
posthuset, at forsendelsen alene udleveres til modtager eller dennes fuldmægtige mod behørig
kvittering, og at forsendelsen transporteres sammen med værdibreve.
For et rekommanderet brev, der bortkommer, ydes en standardiseret godtgørelse, der
fastsættes af POST Greenland i de generelle forretningsbetingelser.
For et rekommanderet brev, der beskadiges eller hvis indhold helt eller delvist går tabt, ydes
erstatning for værdien af det beskadigede eller manglende indhold. Erstatningen vil uanset
indholdets værdi maksimalt kunne udgøre den standardiserede forsikringssum, som fastsættes
i de generelle forretningsbetingelser.
Til § 32
Det fastslås i bestemmelsen, at der ikke ydes erstatning for dag-, uge- og månedsblade samt
tidsskrifter. Begrundelsen herfor er bl.a., at der gælder særlige lave takster for disse
forsendelser, det vil sige, der betales ikke almindelig brevtakst. Endvidere betragtes
forsendelserne stort set som breve, for hvilke der ikke ydes erstatning. Såfremt der ønskes
mulighed for erstatning for et almindeligt brev, skal der betales særskilt herfor, det vil sige,
befordringen skal ske som en særlig forsendelsesform, for eksempel rekommanderet eller som
værdiforsendelse.
Til § 33
Til stk. 1
Bestemmelsen præciserer, at der i praksis ydes erstatning efter reglerne i
Verdenspostkonventionen. Verdenspostkonventionen omfatter 189 lande og regulerer
forsendelse af post over landegrænser for derved at gøre ekspeditionen hurtigere og lettere.

25

Idet så mange lande skal være enige om nogle retningslinjer, fremstår
Verdenspostkonventionen som en minimumskonvention, hvorved forstås, at der er tale om
regler som landene som minimum skal overholde, herunder reglerne om erstatning.
Konventionen opererer med standardiserede ansvarsbegrænsninger for forsendelser, som
passerer landegrænser.
Verdenspostkonventionen regulerer i artikel 34 og 35 erstatningsansvaret mellem
medlemslandene. De overordnede principper i Verdenspostkonventionen er som følger:
Medlemslandene er som hovedregel erstatningspligtige for bortkomne forsendelser, tyveri
eller beskadigelse af rekommanderede forsendelser, almindelige pakker og forsikret post,
indtil disse er udleveret i henhold til regulativerne for forsendelser af samme art.
Medlemslandene er dog fritaget for erstatningspligt, såfremt der er tale om force majeure, fejl
eller forsømmelse fra afsenderens side, indholdets karakter eller såfremt afsenderen svigagtig
har forsikret forsendelsen for mere end den aktuelle værdi.
Til stk. 2
Er en forsendelse fra Grønland til udlandet, Danmark eller Færøerne bortkommet eller
beskadiget, eller indholdet helt eller delvist gået tabt, medens forsendelsen var i POST
Greenlands varetægt, kan afsenderen opnå erstatning efter reglerne for indenlandske
forsendelser, såfremt denne derved stilles gunstigere, hvilket indebærer erstatning foretaget i
medfør af beregningsmetoden i forslagets § 35.
Al post over landegrænser udveksles på såkaldte ”Office of Exchange” (OE), som oprettes på
baggrund af specifikke aftaler landene imellem. Generelt har et postvæsen ansvaret for
posten, herunder transporten, indtil posten modtages på det aftalte OE. Alle forsendelser fra
Grønland skal gennem transit i Danmark. Forsendelser til Danmark, herunder Færøerne og
udlandet, har, for så vidt angår luftpost, OE i Kastrup, mens Aalborg er OE for
skibsforsendelser. Er en forsendelse synligt beskadiget, eller kan det synligt konstateres, at
indholdet helt eller delvist er gået tabt, vil dette blive konstateret på EO og POST Greenland
har ansvaret herfor.
Bestemmelsen i stk. 2 omhandler erstatning til afsenderen, som typisk vil være den
erstatningsberettigede person. Bevisbyrdespørgsmålet hviler på en praksis i branchen, hvor
der indledes en dialog mellem de implicerede postvæsener. Denne praksis er begrundet i, at
mange forsendelser passerer flere landegrænser, hvilket besværliggør ansvarsspørgsmålet. Det
er kutyme, at det i første omgang er afsenderlandet, der udreder erstatningen. Er det
modtagerlandet, der har handlet ansvarspådragende, vil afsenderlandet kunne søge regres for
det beløb, dette har måttet udrede, hos modtagerlandet. Bevisbyrden vil her ligge hos POST
Greenland som afsenderland.
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POST Greenland ophører normalt med at være ansvarlig for forsendelser, hvis udlevering har
fundet sted i overensstemmelse med pågældende lands indenrigske bestemmelser, og som
rette vedkommende har modtaget uden forbehold.
Ansvar ophører ikke, såfremt der enten før eller ved udleveringen er konstateret beskadigelse
eller indholdsberøvelse. Ansvar for breve med angiven værdi samt for pakker ophører ikke,
når modtageren gør indsigelse umiddelbart efter modtagelsen, forudsat det kan bevises, at
skaden er sket forinden udlevering.
Til stk. 3
Ved forsendelser fra udlandet, Danmark eller Færøerne til Grønland, kan modtageren opnå
erstatning efter reglerne for indenlandske forsendelser, hvis en skade sker på et tidspunkt,
hvor befordringen varetages af POST Greenland, og modtageren derved stilles gunstigere.
Al post over landegrænser udveksles på såkaldte ”Office of Exchange” (OE), som oprettes på
baggrund af specifikke aftaler landene imellem. Generelt har et postvæsen ansvaret for
posten, herunder transporten, indtil posten modtages på det aftalte OE. For forsendelser fra
udlandet, Danmark eller Færøerne er Nuuk ”Office of Exchange” (OE) for skibspost. Der er
flere OE’er for luftpost, men de primære er Kangerlussuaq og Narsarsuaq. Post Danmark A/S
har ansvaret for posten indtil den er afleveret på disse OE’er til POST Greenland (al post skal
gennem transit i Danmark). POST Greenland overtager dermed forsendelserne i deres
varetægt på ”Office of Exchange”.
Er en forsendelse beskadiget medens forsendelsen var i POST Greenlands varetægt, erstatter
POST Greenland skaden foretaget i medfør af beregningsmetoden i forslagets § 35.
Konstateres der skade på en forsendelse ved ”Office of Exchange”, har forsendelsen ikke
været i POST Greenlands varetægt, hvorfor der ikke kan opnås erstatning efter reglerne for
indenlandske forsendelser. Konstateres der derimod ikke skade på forsendelsen ved ”Office of
Exchange”, og adressaten ved modtagelsen kan konstatere, at emballeringen af forsendelsen
er skadet, vil POST Greenland betale erstatning efter de indenlandske regler, såfremt selve
forsendelsen også er beskadiget.
Bestemmelsen omfatter kun forsendelser, der beskadiges. Denne forskel i formuleringen i
forhold til stk. 2 er tilsigtet, idet denne bestemmelse omhandler erstatning til modtageren, og
ikke til afsenderen, jf. stk. 2.
Til § 34
Bestemmelsen indebærer, at et beløb på postanvisning først er rigtig udbetalt, når beløbet
udbetales til den retmæssige ejer.
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Er et beløb på postanvisning udbetalt til en uretmæssig modtager ved en fejl fra posthusets
side, medfører dette erstatningspligt for POST Greenland.
Eksempler kunne være udbetaling ved brug af falsk fuldmagt eller udbetaling ved blanket, der
er stjålet og herefter hævet af urette modtager (falsk underskrift).
I de nævnte eksempler er POST Greenland erstatningspligtig over for rette beløbsmodtager,
medmindre der kan påvises fejl eller forsømmelse fra indbetalers eller beløbsmodtagers side.
Endvidere kan der opstå krav om erstatning for postanvisning, når blanketten må anses for at
være bortkommet under postbefordringen.
En forudsætning for, at der kan udbetales erstatning for indbetalinger til forsendelse på
postanvisning er, at der er ført bevis for, at beløbet er indbetalt. Det kan ske ved, at der
forevises en gyldig postkvittering eller ved, at indbetalingen fremgår af indbetalingslisten.
Der kan i ganske særlige tilfælde opstå tvivl om, hvorvidt et beløb, der er udstedt
postkvittering for, er indbetalt til POST Greenland på foreskreven måde. Dette er en
forudsætning for, at erstatningspligten kan anerkendes. POST Greenland kan bestride
kvitteringens gyldighed, hvis der med sikkerhed kan føres bevis for, at beløbet ikke kan være
indbetalt.
Det er ikke tilstrækkeligt, at beløbet ikke er bogført. I almindelighed er det med fuld
sikkerhed godtgjort, hvorledes fejlen er opstået, f.eks. når kunden er i besiddelse af både
kvittering og hoveddel. Er der derimod den mindste tvivl om, hvordan fejlen er opstået, skal
beløbet erstattes i de tilfælde, hvor POST Greenland er erstatningspligtig.
POST Greenland er ikke erstatningspligtig i de tilfælde, hvor der er tale om fejl eller
forsømmelser fra betalers eller beløbsmodtagers side. Fejl fra beløbsmodtagers side kan f.eks.
bestå i, at beløbet på en postanvisning er anført forskelligt på henholdsvis hoveddel og
kvitteringsdel. Da fejlen skyldes beløbsmodtageren, kan POST Greenland i almindelighed
ikke anses for erstatningspligtig i sådanne tilfælde. Hvis det i sådanne tilfælde overses, at
indbetalingen er udfyldt med forskellige beløb, er der dog også tale om fejl fra POST
Greenlands side, idet POST Greenland som arbejdsgiver er ansvarlig for fejl begået af
medarbejderne.
Er der forskellige beløb på henholdsvis hoveddelen og kvitteringsdelen, og har både kunden
og POST Greenland overset dette, bærer POST Greenland ansvaret, idet de som arbejdsgiver
er ansvarlig for fejl begået af deres medarbejdere.
Til § 35
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Bestemmelsen regulerer erstatningens omfang. Er et brev eller en pakke med angiven værdi
bortkommet eller beskadiget eller indholdet helt eller delvist gået tabt, medens forsendelsen
var i POST Greenlands varetægt, erstatter POST Greenland skaden.
Erstatningen omfatter alene den bortkomne tings værdi eller den værdiforringelse, der er sket
ved beskadigelsen af forsendelsen. Der skal ved beregningen lægges vægt på forholdene ved
skadens opståen.
Erstatningsudregningen tager udgangspunkt i den bortkomne eller beskadigede genstands
værdi, og tabsposter som for eksempel tabt avance, driftstab, tabt fordel, afsavn, kurstab, tab
af affektionsværdi eller andre indirekte følger af skaden vil derfor ikke blive erstattet.
Endvidere ydes ikke erstatning for forsinkelse, jf. § 28, stk. 1.
For en bortkommen forsendelse ydes, foruden erstatning, godtgørelse for forsendelsens
postbefordring, hvilket vil sige udgifter til porto. Dette gælder også for en forsendelse, der er
blevet beskadiget eller hvis indhold helt eller delvist er gået tabt og dette har givet anledning
til, at den må tilbagesendes.
Til § 36
POST Greenland yder kun erstatning, herunder tilbagebetaling af porto, for bortkomne
forsendelser og beløb, hvis det kan bevises, at forsendelsen er indleveret til POST Greenland,
eller beløbet er indbetalt til POST Greenland.
Bevisbyrdekravet vil f.eks. være opfyldt ved forevisning af en gyldig postkvittering eller
såfremt en indbetaling fremgår af indbetalingslisten.
Til § 37
Reklamation skal være foretaget inden 1 år efter en forsendelses indlevering eller et beløbs
indbetaling til forsendelse på postanvisning. POST Greenlands erstatningspligt ophører, hvis
kravet ikke er anmeldt til POST Greenland inden 1 år.
En post- eller pengeforsendelse kan reklameres ved ethvert posthus i Grønland.
Reklamationer fra bygder fremsendes til det nærmeste posthus til videre behandling.
Til § 38
POST Greenland har opfyldt sit erstatningsansvar, når erstatning udbetales til afsenderen i de
tilfælde, hvor forsendelsen endnu ikke er modtaget af adressaten.
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Har adressaten modtaget forsendelsen, kan POST Greenland kun opfylde sit erstatningsansvar
ved at udbetale erstatningen til adressaten.
Til § 39
En forudsætning for at kunne anvende § 39 er, at forudsætningerne i § 28 er opfyldt, jf.
bemærkningerne til § 28.
Bestemmelsen er en undtagelsesbestemmelse. POST Greenland kan i enkelte tilfælde yde
erstatning efter almindelige erstatningsregler, såfremt en skade er opstået ved sådanne ganske
særlige omstændigheder, at anvendelsen af de begrænsninger i POST Greenlands
erstatningspligt, der er fastsat i forslagets kapitel 7, skønnes at ville virke urimelige.
Udbetaling af erstatning i medfør af denne bestemmelse kan kun ske efter en samlet vurdering
i det enkelte tilfælde, herunder af den skete fejl set i relation til erstatningskravets størrelse.
Bestemmelsen indebærer, at der, til forskel fra forslagets § 28, ikke er noget maksimumbeløb
for erstatningens størrelse. Endvidere er der ikke begrænsninger med hensyn til
forsendelsesarter, dvs. at der efter denne bestemmelse kan ydes erstatning for almindelige
brevforsendelser, hvis POST Greenland har begået fejl, og kunden er erstatningsberettiget
efter almindelig erstatningsret.
Betingelserne for at anvende denne bestemmelse er:
- At der er begået fejl eller forsømmelse fra POST Greenlands side i forbindelse med
forsendelsens ekspedition,
- at skaden skyldes særlige omstændigheder, som en afsender eller modtager ikke med
rimelighed kan forvente, at forsendelsen bliver udsat for under befordringen,
- at der er tale om enkelte tilfælde og
- at skaden er opstået under sådanne omstændigheder, at anvendelsen af de
begrænsninger i POST Greenlands erstatningspligt, der er fastsat i forslaget, skønnes
at virke urimelige.
Der vil i sådanne tilfælde kunne udbetales erstatning for indirekte skader, herunder tabt
fortjeneste, uanset bestemmelserne i forslagets § 35. Der skal foreligge et dokumenteret
erstatningskrav fra forsendelsens afsender eller modtager.
Forslagets § 39 kunne f.eks. tænkes anvendt i følgende tilfælde:
- En forsendelse er forberedt og klargjort til forsendelse som rekommanderet brev eller
som værdibrev, men angivelsen slettes af ekspedienten, og fremsendelsen sker som
almindeligt brev.
- Et parti forsendelser beskadiges i et transportbånd, selv om emballeringen af
forsendelserne er tilstrækkelig.
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En forsendelse beskadiges ved overkørsel af et transportmiddel efter at være tabt
under omlæsning eller lignende.
En forsendelse returneres længe efter henliggefristens udløb, og indholdet mister sin
værdi for afsenderen. Forudsætter at afsender eller modtager har efterlyst
forsendelsen, det vil sige anvendt sin reklamationsret.
Til § 40

POST Greenlands afgørelser kan som hovedregel påklages til Landsstyret. Klagefristen er her
4 uger efter modtagelse af den afgørelse, der påklages.
Afgørelse af klagesager om erstatninger, der ligger ud over de af POST Greenland fastsatte
beløbsrammer, jf. forslagets § 39, kan ikke påklages til Landsstyret. Afgørelser i disse sager
træffes af domstolene efter de til enhver tid gældende regler herom. Baggrunden herfor er
primært, at domstolene efter Landsstyrets opfattelse har den største ekspertise med hensyn til
udmåling af erstatning, hvorfor det skønnes mest hensigtsmæssigt, at disse afgørelser træffes
af domstolene.
Til § 41
Den der overtræder § 8, stk. 1, stk. 3 og 4, §§ 12, 13, 14 og 15, kan idømmes bøde efter
kriminalloven for Grønland.
Til § 42
Der kan i forskrifter udstedt i henhold til dette forslag, fastsættes regler om bøde for
overtrædelse af forskrifterne, herunder overtrædelse af regler om opstilling af brevkasser og
overtrædelse af regler om poståbning m.v.
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