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10. febrúar 2020 

Álit nr. 1/2020 

 

 

Brot Golfsambands Íslands á reglum um viðskiptaboð fyrir áfengi 

 

 

I. Kvörtun og málsatvik  

 

1. Kvörtun 

 

Þann 13. júní 2019 barst fjölmiðlanefnd kvörtun frá Foreldrasamtökum gegn áfengisauglýsingum 

vegna ætlaðrar áfengisauglýsingar sem birst hafði í 1. tbl. 2019 tímaritsins golf.is / Golf á Íslandi. 

Í kvörtuninni sagði: 

 

„Áfengisauglýsingar eru óheimilar samkvæmt 20. gr. áfengislaga sem og samkvæmt 4. mgr. 37. gr. 

laga um fjölmiðla nr. 38/2011. Umrædd áfengisauglýsing Stella Artois Premium Lager Beer er eins 

og greinilega má sjá skýlaust brot á ofangreindum ákvæðum laga. Foreldrasamtök gegn 

áfengisauglýsingum óska eftir að fjölmiðlanefnd grípi til viðeigandi ráðstafana vegna þessara brota. 

Börn og ungmenni eiga lögvarinn rétt á því að vera laus við áfengisáróður eins og 

áfengisauglýsingar.“ 

 

Með kvörtuninni fylgdi afrit af tilvísaðri auglýsingu í viðhengi. Telur kvartandi að með miðlun 

fyrrgreindra viðskiptaboða í 1. tbl. 2019 tímaritsins golf.is / Golf á Íslandi hafi verið brotið gegn 

4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla (hér eftir lög um fjölmiðla). 

 

 

2. Málsatvik 

 

Auglýsing sú sem um ræðir er heilsíðuauglýsing sem birtist í 1. tbl. 2019 tímaritsins golf.is / Golf 

á Íslandi fyrir Sumarsólstöðumót Stella Artois sem fór fram 22. júní sl. á vegum Golfklúbbs 

Kópavogs og Garðabæjar (hér eftir GKG). Í forgrunni var fullt bjórglas merkt Stella Artois og 
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bjórflaska með sama vörumerki, á hvítu timburborði. Í bakgrunni auglýsingarinnar var golfvöllur, 

klúbbhús og himinn. Efst á síðunni, fyrir miðju, var eftirfarandi texti:  

 

Sumarsólstöðumót 

STELLA ARTOIS 

22. júní 2019 – Leirdalsvöllur – Golfklúbbur GKG 

 

Þar fyrir neðan, fyrir miðju, var eftirfarandi texti: 

 

Tveggja manna Betri Bolti 

1. VERÐLAUN 

Lúxus golfferð fyrir 2 

með GB ferðum 

Glæsilegar teiggjafir / Dregið úr skorkortum 

Kvöldskemmtun og verðlaunaafhending í skálanum að móti loknu um kl. 22:00 

 

Neðst á síðunni, í vinstra horninu, var svo eftirfarandi texti: 

 

Allir velkomnir í fjörið eftir mót. 

Léttar veitingar og auðvitað Stella Artois! 

 

Neðst í hægra horni auglýsingasíðunnar sást vörumerki Stella Artois. Orðin „Stella Artois“ í heiti 

golfmótsins ofarlega á síðunni voru einnig í formi vörumerkis Stella Artois með leturgerð 

vörumerkisins og Stella Artois jólastjörnunni á milli orðanna. 

 

 

II. Málsmeðferð og sjónarmið málsaðila 

 

1. 

 

Með tölvupósti dags. 23. ágúst sl. óskaði fjölmiðlanefnd eftir upplýsingum og sjónarmiðum 

Golfsambands Íslands vegna kvörtunar Foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum, dags. 13. júní 

sl., á ætluðu broti Golfsambands Íslands á 4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla um viðskiptaboð fyrir 

áfengi með birtingu heilsíðuauglýsingar fyrir Sumarsólstöðumót Stella Artois í 1. tbl. 2019 

tímaritsins golf.is / Golf á Íslandi. Fram kom að kvörtunin hefði verið tekin fyrir á fundi 

fjölmiðlanefndar 8. ágúst sl. Fjölmiðlanefnd teldi auglýsingu þá sem kvartað hafði verið yfir falla 
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undir skilgreiningu 4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla um viðskiptaboð fyrir áfengi þar sem í henni 

væri ekki vísað til vörutegundar sem hefði 2,25% eða minna áfengisinnihald. 

 

Í erindinu var einnig tekið fram að brot á VI. kafla laga um fjölmiðla um viðskiptaboð og fjarkaup 

varða stjórnvaldssektum skv. n-lið 1. mgr. 54. gr. og refsingu skv. n-lið 1. mgr. 56. gr. laganna. Þá 

óskaði fjölmiðlanefnd ennfremur eftir upplýsingum um tekjur Golfsambands Íslands, vegna 

ætlaðra brota á ákvæðinu, en skv. 4. mgr. 54. gr. laga um fjölmiðla skal við ákvörðun sektar m.a. 

taka mið af tekjum fjölmiðla af broti þegar það á við. Þess var óskað að sjónarmið og upplýsingar 

Golfsambands Íslands bærust fjölmiðlanefnd eigi síðar en 6. september sl. 

 

 

2. 

 

Með tölvupósti dags. 12. september sl. ítrekaði fjölmiðlanefnd beiðni um sjónarmið og upplýsingar 

Golfsambands Íslands þar sem engin svör hefðu borist. Var tekið fram að frummat yrði unnið án 

þess að sjónarmið Golfsambands Íslands kæmu fram ef engin svör bærust við erindi nefndarinnar. 

Sama dag barst svar frá Golfsambandi Íslands og kom þá í ljós að vegna mistaka hefði tölvupóstur 

með beiðni um framlengdan frest ekki borist fjölmiðlanefnd 6. september sl. Óskaði Golfsamband 

Íslands því í kjölfarið eftir framlengdum fresti símleiðis til að koma að sjónarmiðum og 

upplýsingum og var sá frestur veittur út 16. september sl. 

 

Með tölvupósti dags. 16. september sl. bárust svör við erindi fjölmiðlanefndar frá Golfsambandi 

Íslands. Þar kom fram að Golfsamband Íslands og „Haugen (Vínnes ehf.)“, sem heitir nú Vínnes 

ehf., hafi gert með sér samkomulag fyrr á árinu 2019 um að birta auglýsingar vegna 

sumarsólstöðumóts á vegum fyrirtækisins sem haldið væri í samstarfi við GKG. Samið var um 

birtingu þriggja auglýsinga sem myndu birtast í tölublöðum tímaritsins golf.is / Golf á Íslandi fyrir 

maí, júní og júlí. Kom fram að Vínnes ehf. hefði greitt samtals [...]1 fyrir allar auglýsingarnar. Í 

auglýsingu þeirri sem Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum hefðu kvartað yfir hefði komið 

fram hvenær sumarsólstöðumótið færi fram, og var fyrirkomulag mótsins kynnt ásamt lokahófi. 

Auglýsingar í næstu tveimur tölublöðum snerust um að þakka kylfingum fyrir þátttökuna og minna 

á að golfmótið yrði haldið aftur að ári. Kom fram í svörum Golfsambands Íslands að sambandið 

liti svo á að um auglýsingu fyrir golfmót væri að ræða en „ekki auglýsingu á léttöli“. Rétt væri að 

geta þess að auglýsingin hefði ekki verið unnin af sambandinu sjálfu, heldur hefði sambandið 

fengið hana senda frá Vínnesi ehf. Kom fram að Golfsamband Íslands hefði haft samband við 

 
1 Upplýsingar um mikilvæga fjárhags- og viðskiptahagsmuni sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari hafa verið 

felldar brott, sbr. h-lið 1. mgr. 21. gr. laga um fjölmiðla. 
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Vínnes ehf. eftir að þeim hefði borist tölvupóstur fjölmiðlanefndar 23. ágúst sl. og að fyrirtækið 

væri sammála sambandinu í því að auglýsingin væri „fyrst og fremst“ auglýsing fyrir golfmót. Að 

lokum tók Golfsamband Íslands fram að það væri rétt athugað hjá fjölmiðlanefnd að ekki kæmi 

fram í auglýsingunni að áfengisinnihald drykkjarins væri 2,25% líkt og áskilið væri í lögum. 

Sambandið harmaði það en skýringin á því að svo væri mætti fyrst og fremst rekja til þess að 

tilgangur auglýsingarinnar hafi verið annar en að auglýsa áfengi. Golfsamband Íslands harmaði 

það einnig að auglýsingin hafi ratað á síður tímaritsins golf.is / Golf á Íslandi „í því formi sem ekki 

er samræmanlegt lögum um fjölmiðla“. 

 

Fjölmiðlanefnd svaraði svarerindi Golfsambands Íslands með tölvupósti dags. 16. september sl. 

Var upplýst að svör Golfsambands Íslands yrðu lögð fyrir fjölmiðlanefnd á næsta fundi hennar. 

 

Svör Golfsambands Íslands dags. 16. september sl. voru lögð fyrir fjölmiðlanefnd á fundi hennar 

28. október sl. Leiddu þau svör ekki til breyttrar afstöðu nefndarinnar, sem kom fram í tölvupósti 

til Golfsambands Íslands 23. ágúst sl., og var því samþykkt að óska eftir andmælum og frekari 

sjónarmiðum Golfsambands Íslands með frummati. 

 

Þann 25. nóvember 2019 sendi fjölmiðlanefnd Golfsambandi Íslands frummat nefndarinnar vegna 

málsins. Þar kom fram að nefndin teldi að með birtingu viðskiptaboða fyrir áfengi í 1. tbl. 2019 

tímaritsins golf.is / Golf á Íslandi, fyrir Sumarsólstöðumót Stella Artois sem fór fram 22. júní sl. á 

vegum GKG, hafi Golfsamband Íslands brotið gegn 4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla. Í frummatinu 

benti fjölmiðlanefnd á að samkvæmt n-lið 1. mgr. 54. gr. laga um fjölmiðla leggur fjölmiðlanefnd 

stjórnvaldssektir á fjölmiðlaveitur vegna brota á ákvæðum 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. Var einnig bent á að brot 

gegn ákvæðinu geta einnig varðað refsingu skv. n-lið 1. mgr. 56. gr. laganna ef sakir eru miklar. 

Var Golfsambandi Íslands gefið færi á að koma frekari skýringum og sjónarmiðum vegna málsins 

á framfæri áður en komist yrði að endanlegri niðurstöðu um hugsanlegt brot gegn 4. mgr. 37. gr. 

laga um fjölmiðla. Þess var óskað að athugasemdir og sjónarmið Golfsambands Íslands bærust 

nefndinni eigi síðar en 9. desember sl.  

 

Svör við erindi fjölmiðlanefndar dags. 25. nóvember sl. bárust með tölvupósti frá Golfsambandi 

Íslands þann 9. desember sl. Þar kom fram að frummat fjölmiðlanefndar hafi verið tekið fyrir hjá 

Golfsambandi Íslands. Var það niðurstaða sambandsins að því þætti mjög miður að málið hafi 

komið upp. Engar athugasemdir væru gerðar við frummat fjölmiðlanefndar. Golfsamband Íslands 

myndi í framhaldinu skoða ítarlega birtingu slíkra auglýsinga með það fyrir augum að mál sem 
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þetta kæmi ekki upp aftur. Að lokum tók Golfsamband Íslands fram að það myndi ekki koma 

frekari skýringum eða athugasemdum á framfæri við fjölmiðlanefnd vegna málsins og myndi una 

við niðurstöðu nefndarinnar. 

 

 

III. Niðurstaða fjölmiðlanefndar 

 

1. 

 

Í 1. málsl. 4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla segir að viðskiptaboð og fjarkaup fyrir áfengi og tóbak 

séu óheimil. Þá eru gerðar þær kröfur í 3. málsl. 4. mgr. 37. gr. laganna að fullyrðingar sem fram 

komi í viðskiptaboðum og fjarkaupainnskotum fyrir óáfengar drykkjarvörur þurfi að vera hægt að 

færa sönnur á. Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum um fjölmiðla segir að markmið 

reglu 4. mgr. 37. gr. sé meðal annars að vernda neytendur og takmarka neyslu á tóbaksvörum og 

áfengi. Þannig sé tilgangur ákvæðisins öðru fremur að stuðla að bættu heilsufari almennings. Þá 

kemur einnig fram í greinargerðinni að ákvæði 3. málsl. 4. mgr. 37. gr. sé sett fram til að taka af 

öll tvímæli um að þær óáfengu drykkjarvörur sem verið er að auglýsa séu sannanlega á markaði 

fyrir neytendur. Einungis sé heimilt að auglýsa drykki sem hafi minna en 2,25% áfengisinnihald. 

 

Hugtakið viðskiptaboð er skýrt í 40. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga um fjölmiðla. Þar segir að 

viðskiptaboð séu texti, myndir og/eða hljóð sem er ætlað að vekja, beint eða óbeint, athygli á 

vörum, þjónustu eða ímynd lögaðila eða einstaklings sem stundar atvinnustarfsemi og er miðlað 

gegn greiðslu eða öðru endurgjaldi eða til kynningar í eigin þágu. Til viðskiptaboða teljast m.a. 

auglýsingar, kostun og vöruinnsetning. 

 

Hugtakið auglýsing er skilgreint í 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga um fjölmiðla. Þar segir að auglýsing 

sé viðskiptaboð sem í felst hvers konar tilkynning sem er miðlað gegn endurgjaldi eða í þágu 

fjölmiðlaveitu og felur í sér kynningu á ímynd, vöru eða þjónustu. 

 

 

2. 

 

Að mati fjölmiðlanefndar fellur umrædd heilsíðuauglýsing fyrir Sumarsólstöðumót Stella Artois, 

sem fór fram 22. júní sl. á vegum GKG, og birtist í 1. tbl. 2019 tímaritsins golf.is / Golf á Íslandi, 

undir skilgreiningu 4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla um viðskiptaboð fyrir áfengi. Ljóst er að vísað 
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er til vörutegundar sem hefur ekki 2,25% eða minna áfengisinnihald, sbr. verðlista Vínness ehf.2, 

umboðsaðila vörumerkisins Stella Artois hér á landi, þar sem kemur fram að allar innfluttar 

tegundir af Stella Artois hafi 5% áfengisinnihald. Þau rök Golfsambands Íslands, sem komu fram 

í tölvupósti dags. 16. september sl., um að láðst hafi að tiltaka í auglýsingunni að um léttöl, sem 

hefur 2,25% eða minna áfengisinnihald, væri að ræða, og sambandið harmi að auglýsingin hafi 

ratað á síður tímaritsins golf.is / Golf á Íslandi „í því formi sem ekki er samræmanlegt lögum um 

fjölmiðla“, eiga því ekki við um Stella Artois. 

 

Ótvírætt er að um auglýsingu er að ræða í skilningi 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga um fjölmiðla. Vakin 

er athygli á vörutegund, sem inniheldur meira en 2,25% áfengisinnihald, með mynd af bjórglasi 

og bjórflösku merktum vörunni, og birtingu vörumerkis hennar greinilega í heiti golfmótsins í 

auglýsingunni, og neðst í hægra horni hennar. Einnig er vakin athygli á því í texta neðst í vinstra 

horni auglýsingarinnar að eftir umrætt golfmót verði boðið upp á léttar veitingar og „auðvitað 

Stella Artois!“. Auglýsing sú sem um ræðir er því ekki einungis auglýsing fyrir golfmót, eins og 

Golfsamband Íslands hélt fram í tölvupósti dags. 16. september sl. Að mati fjölmiðlanefndar var 

heilsíðuauglýsingu þeirri sem birtist í 1. tbl. 2019 tímaritsins golf.is / Golf á Íslandi því ætlað að 

vekja sérstaka athygli á vörutegund og vörumerki Stella Artois. Þar sem sú vara er ekki boðin til 

sölu hér á landi með 2,25% eða minna áfengisinnihald er um áfengisauglýsingu að ræða. Einnig 

styður það þá ályktun að umræddri auglýsingu hafi verið ætlað að vekja sérstaka athygli á 

vörutegund og vörumerki Stella Artois að samið var á milli Golfsambands Íslands og Vínnes ehf., 

umboðsaðili vörumerkisins Stella Artois hér á landi, en ekki Golfsambands Íslands og GKG, sem 

hélt umrætt golfmót, um birtingu auglýsingarinnar, samkvæmt því sem kom fram í tölvupósti 

Golfsambands Íslands til fjölmiðlanefndar dags. 16. september sl. 

 

 

3. 

 

Að öllu framangreindu virtu er það niðurstaða fjölmiðlanefndar að með birtingu viðskiptaboða 

fyrir áfengi í 1. tbl. 2019 tímaritsins golf.is / Golf á Íslandi, fyrir Sumarsólstöðumót Stella Artois 

sem fór fram 22. júní sl. á vegum GKG, hafi Golfsamband Íslands brotið gegn 4. mgr. 37. gr. laga 

um fjölmiðla. 

 

Komið hefur fram að Golfsambandi Íslands þyki mjög miður að málið hafi komið upp og muni 

skoða ítarlega birtingu slíkra auglýsinga með það fyrir augum að mál sem þetta komi ekki upp 

 
2 Sjá bls. 3 í verðlistanum sem finna má hér: https://vinnes.is/verdlisti/, sótt 30. október 2019. 

https://vinnes.is/verdlisti/
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aftur. Golfsamband Íslands hefur einnig bent á að umrædd auglýsing hafi ekki verið unnin af 

sambandinu sjálfu, heldur hafi sambandið fengið hana senda frá Vínnesi ehf. Breytir það engu um 

ábyrgð Golfsambands Íslands á birtingu auglýsingarinnar en sem fjölmiðlaveita ber sambandið 

ábyrgð á efni auglýsingarinnar á grundvelli n-liðar 1. mgr. 54. gr. laga um fjölmiðla. 

 

Golfsamband Íslands hefur einnig staðfest að greiðsla hafi komið frá Vínnesi ehf., umboðsaðila 

Stella Artois á Íslandi, fyrir umrædda auglýsingu, en umrætt Sumarsólstöðumót Stella Artois var 

haldið á vegum GKG í samstarfi við fyrirtækið. 

 

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

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

37. gr. Með fjölmiðlaveitu er átt við einstakling eða lögaðila sem starfrækir fjölmiðil, sbr. 15. tölul. 

1. mgr. 2. gr. laga um fjölmiðla. 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. laganna. Í slíku tilviki er 

fjölmiðlanefnd heimilt að ljúka málsmeðferð með útgáfu álits sem birt er á vefsíðu hennar, sbr. 2. 

málsl. 5. mgr. 54. gr. sömu laga. Brot á ákvæði 4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla geta einnig varðað 

refsingu skv. n-lið 1. mgr. 56. gr. laganna ef sakir eru miklar. Með vísan til þess að fjölmiðlanefnd 

hefur ekki áður birt álit eða ákvörðun vegna brota Golfsambands Íslands gegn ákvæðum laga um 

fjölmiðla, eðli brots, ávinnings af því og að sambandið muni sjá til þess að birting 

áfengisauglýsinga eigi sér ekki aftur stað í miðlum á þeirra vegum hefur fjölmiðlanefnd ákveðið 

að falla frá sektarákvörðun í málinu. 

 

 

IV. Álitsorð 

 

Golfsamband Íslands braut gegn 4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla með birtingu 

viðskiptaboða fyrir áfengi í 1. tbl. 2019 tímaritsins golf.is / Golf á Íslandi fyrir 

Sumarsólstöðumót Stella Artois sem fór fram 22. júní sl. á vegum GKG. 

 

Með vísan til 1. málsl. 5. mgr. 54. gr. laga um fjölmiðla er fallið frá ákvörðun um 

stjórnvaldssekt í máli þessu. 
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Fyrir hönd fjölmiðlanefndar, 

 

 

                 

 

      Einar Hugi Bjarnason              María Rún Bjarnadóttir 

 

                

 

Róbert H. Haraldsson 


