
   
 

 

 

 

 

 

24. júní 2016 

Ákvörðun nr. 3/2016 

 

 

 

Efni: Áfengisauglýsing í Morgunblaðinu 9. júní 2016. 

  

 

I. Málsatvik 

 

Fjölmiðlanefnd barst þann 9. júní 2016 ábending þess efnis að í Morgunblaðinu þann sama dag 

væri að finna áfengisauglýsingu en blaðinu var dreift frítt á öll heimili á höfuðborgarsvæðinu. 

Nánar tiltekið var vísað til auglýsingar frá Hamborgarafabrikkunni á bls. 79 í 133. tölublaði, 

104. árgangs Morgunblaðsins, sem út kom fimmtudaginn 9. júní 2016. Auglýsingin samanstóð 

af texta og tveimur myndum; annars vegar mynd af bjórglasi merktu vörumerkinu Víking, sem 

Vífilfell framleiðir, og hins vegar mynd af bjórflöskum merktum vörumerkjunum Víking 

Classic, Víking Stout og Víking Pils Organic. 

 

Nánari lýsing: 

Efst á auglýsingasíðunni var vörumerki Hamborgarafabrikkunnar. Hægra megin við miðja síðu 

var stór mynd af bjórglasi merktu vörumerkinu Víking. Vinstra megin við þá mynd var 

eftirfarandi texti: 

 

EM TILBOÐ 

2 FYRIR 1 AF VÍKING Á KRANA 

ALLIR LEIKIR MÓTSINS SÝNDIR Á RISATJÖLDUM 

LEIKIR ÍSLANDS MEÐ HLJÓÐI 

 

Neðar á síðunni, til vinstri, gaf að líta mynd af „bjórkörfu“ og þremur bjórflöskum úr gleri. 

Vörumerki á flöskunum voru eftirfarandi: Víking Classic, Víking Stout og Víking Pils Organic. 

Til hliðar við myndina af flöskunum þremur var eftirfarandi texti:  

 

BJÓRKARFAN 

VÆNTANLEG Á FABRIKKUNA 

SMAKKAÐU KRAFT BJÓRA VÍKINGS 



   
 

Hvergi, hvorki í texta né á myndum, kom fram að varan sem auglýst væri hefði 2,25% eða 

minna áfengisinnihald og teldist til léttöls eða „pilsners“.  

 

 

II. Málsmeðferð og sjónarmið málsaðila 

 

1. 

Með bréfi dags. 10. júní 2016 óskaði fjölmiðlanefnd eftir upplýsingum og sjónarmiðum 

Árvakurs hf. (hér eftir Árvakur) um það hvort framangreind auglýsing samrýmdist ákvæðum  

4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011 (hér eftir lög um fjölmiðla) um auglýsingar á 

áfengi. Bent var á að brot á VI. kafla laga um fjölmiðla um viðskiptaboð varða 

stjórnvaldssektum skv. n-lið 1. mgr. 54. gr. laga um fjölmiðla og refsingu skv. n-lið 1. mgr. 56. 

gr. laga um fjölmiðla. Þá óskaði fjölmiðlanefnd ennfremur eftir upplýsingum um tekjur 

Árvakurs vegna birtingar á áðurnefndri auglýsingu, en samkvæmt 4. mgr. 54. gr. laga um 

fjölmiðla skal við ákvörðun sektar m.a. taka mið af tekjum fjölmiðlaveitu af broti. 

 

Þess var óskað að sjónarmið og upplýsingar Árvakurs bærust fjölmiðlanefnd eigi síðar en 15. 

júní 2016.  

 

 

 

2. 

Svar Árvakurs barst með bréfi dags. 14. júní 2016. Þar sagði að félagið hafi alla tíð lagt áherslu 

á að fara eftir lögum og hafi það verið stefna félagsins að öll vafatilvik skuli túlkuð þannig að 

ekki skuli birtar auglýsingar sem orki tvímælis út frá ströngum lagaskilningi. Hafi það átt við 

þegar um áfengisauglýsingar sé að ræða, svo og í öðrum tilvikum. Telji Árvakur að þessi stefna 

félagsins sé m.a. ástæða þess að félagið hafi aldrei áður fengið erindi frá fjölmiðlanefnd vegna 

t.d. áfengisauglýsinga.  

 

Jafnframt sagði í bréfi Árvakurs að eftir yfirferð efnisatriða umræddrar auglýsingar sé ljóst að 

hún sé ekki í samræmi við 4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla. Mistök hafi átt sér stað á vettvangi 

félagsins þar sem umrædd auglýsing hefði ekki átt að hljóta birtingu í miðlum Árvakurs. Beðist 

sé velvirðingar á þessum mistökum.  Muni umrædd auglýsing muni aldrei birtast aftur í miðlum 

félagsins og sömuleiðis muni félagið brýna það fyrir starfsmönnum sínum að birting slíkra 

auglýsinga sé óheimil.  

 

Þá var á það bent í bréfi Árvakurs að félagið hafi ekki áður sætt athugun vegna brota á lögum 

um fjölmiðla á vettvangi fjölmiðlanefndar og að um eitt einstakt tilvik hafi verið að ræða. Vísað 

var til 5. mg. 54. gr. laga um fjölmiðla þar sem segir að falla megi frá sektarákvörðun teljist 

brot óverulegt eða af öðrum ástæðum er ekki talin þörf á beitingu sekta. Fram kom var að 

Árvakur teldi brot þetta óverulegt í skilningi laganna, sem og með vísan til meðalhófsreglu 12. 

gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 þar sem að um eina staka birtingu auglýsingar hafi verið að ræða 



   
sem muni ekki koma til aftur. Þá hafi Árvakur gengist við brotinu og muni skerpa á verkferlum 

sínum þannig að ekki komi til sambærilegrar birtingar á nýjan leik í miðlum félagsins.  

 

Aukinheldur upplýsti Árvakur í bréfi sínu að tekjur fyrir umrædda heilsíðuauglýsingu hafi verið 

að fjárhæð [...] kr. að viðbættum virðisaukaskatti.  

 

 

 

 

 

3. 

Samkvæmt 4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla eru viðskiptaboð og fjarkaup fyrir áfengi og tóbak 

óheimil. Þá segir að fullyrðingar sem fram koma í viðskiptaboðum og fjarkaupainnskotum fyrir 

óáfengar drykkjarvörur þurfi að vera hægt að færa sönnur á. Í greinargerð með frumvarpinu 

segir að markmið reglu 4. mgr. 37. gr. sé meðal annars að vernda neytendur og takmarka neyslu 

á tóbaksvörum og áfengi. Þannig er tilgangur ákvæðisins öðru fremur að stuðla að bættu 

heilsufari almennings.  

 

Að öllu framangreindu virtu telur fjölmiðlanefnd að áðurnefnd auglýsing falli undir 

skilgreiningu 4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla um auglýsingu fyrir áfengi. Þá sé ljóst að í 

auglýsingunni sé ekki vísað til vörutegundar sem hafi 2,25% eða minna áfengisinnihald.  

 

Við málsmeðferðina hefur Árvakur viðurkennt að mistök hafi átt sér stað á vettvangi félagsins 

og fallist á að með birtingu auglýsingar frá Hamborgarafabrikkunni í Morgunblaðinu 9. júní 

2016, þar sem auglýstur var bjór með vörumerkinu Víking sem Vífilfell framleiðir, hafi félagið 

brotið gegn 4. mgr. 37 .gr. laga um fjölmiðla. Þá hefur komið fram að félagið muni tryggja að 

frekari birting auglýsingarinnar og sambærilegra auglýsinga eigi sér ekki stað í miðlum 

félagsins. Ennfremur er ljóst að um er að ræða fyrsta brot félagsins gegn ákvæði 4. mgr. 37. gr. 

laga um fjölmiðla. 

 

Samkvæmt n-lið 1. mgr. 54. gr. laga um fjölmiðla leggur fjölmiðlanefnd stjórnvaldssektir á 

lögaðila vegna brota á ákvæðum í VI. kafla laga um fjölmiðla, þar með talið ákvæði 4. mgr. 37. 

gr. Þó má falla frá sektarákvörðun teljist brot óverulegt eða af öðrum ástæðum er ekki talin þörf 

á beitingu sekta, sbr. 1. málsl. 5. mgr. 54. gr.  

 

Í ljósi viðbragða Árvakurs, sem þegar í stað hefur gripið til aðgerða til að tryggja að frekari 

birting áfengisauglýsinga eigi sér ekki stað, og með vísan til þess að um er að ræða fyrsta brot 

Árvakurs gegn ákvæði 4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla hefur fjölmiðlanefnd ákveðið að falla 

frá sektarákvörðun í málinu.  

 

 

 

 



   
III. Ákvörðunarorð 

 

„Árvakur hf. braut gegn 4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011 með birtingu auglýsingar 

frá Hamborgarafabrikkunni í 133. tölublaði, 104. árgangs Morgunblaðsins, sem út kom 

fimmtudaginn 9. júní 2016.  

 

Með vísan til 5. mgr. 54. gr. laga um fjölmiðla er fallið frá sektarákvörðun í máli þessu.“  

                          

 

 

 

 

 

                         Ingvi Hrafn Óskarsson        Hulda Árnadóttir 

 

 

 

 

Arna Schram     Salvör Nordal 

 

 

 

 

Vilhjálmur H. Vilhjálmsson 


