
UMSÓKN UM ALMENNT LEYFI
til hljóð- eða myndmiðlunar fjölmiðlaveitu
skv. lögum um fjölmiðla nr. 38/2011Borgartún 21  105 Reykjavík

Nýtt leyfi Endurnýjun fyrra leyfis Hvenær fyrst veitt leyfi:

UMSÆKJANDI

ÁBYRGÐARMAÐUR

FYRIRSVARSMAÐUR FJÖLMIÐLAVEITU

EIGNARHALD Á FJÖLMIÐLAVEITU

ÖNNUR FJÖLMIÐLASTARFSEMI UMSÆKJANDA

Erlent endurvarp

Sjónvarpsútsending

Hljóðmiðlun eftir pöntun

Prentmiðill

Myndmiðlun eftir pöntun

Rafrænn ritmiðill

Hljóðvarp

framhald á næstu síðu...

SÓTT ER UM LEYFI TIL

Hljóðmiðlunar - Sótt er um leyfi til               ára. 

Hægt er að sækja um leyfi til allt að sjö ára. Gjald fyrir leyfi til hljóðmiðlunar er 40.000 kr. fyrir hvert ár sem leyfi er veitt. 

Myndmiðlunar - Sótt er um leyfi til               ára. 

Hægt er að sækja um leyfi til allt að sjö ára. Gjald fyrir leyfi til myndmiðlunar er 60.000 kr. fyrir hvert ár sem leyfi er veitt.
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framhald á næstu síðu...

Kallmerki / auðkenni: 

Hvenær er fyrirhugað að hefja miðlun hljóð- eða myndefnis:

Er sótt um leyfi til miðlunar hljóð- eða myndefnis á erlendu tungumáli? Já  Nei
Hverjar eru ástæður þess, ef já?

Áætlaður útsendingartími:

Alla daga vikunnar      Eftirtalda daga vikunnar: 

Allan sólarhringinn              Útsending hluti úr sólarhring frá             til  

Mán  Þri  Mið  Fim  Fös  Lau  Sun

Fyrirhuguð dagskrárstefna. Lýsið dagskrárstefnu fjölmiðilsins:

DAGSKRÁRSTEFNA

Sótt er um leyfi fyrir landið allt         

Sótt er um staðbundið leyfi        og þá hvar?      Áætlaður íbúafjöldi sem útsending nær til?
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Ef sótt er um staðbundið leyfi og íbúafjöldi á staðnum er undir 10.000 manns er gjaldið síðan helmingi lægra
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Vegna 2. mgr 26. gr. er óskað upplýsinga um hvort fjölmiðlaveitan hafi þá yfirlýstu stefnu að beita sér fyrir tilteknum 
málstað en þá skal henni vera óskylt að miðla efni sem gengur í berhögg við stefnu miðilsins.

Já og þá hver: Nei

FLUTNINGUR

TEKJUÖFLUN

Fyrirhugað er að miðla um        þráð         þráðlaust
Á hvaða tíðnisviði(um) og/eða með hvaða hætti er fyrirhugað að senda stöðina út? 

viðskiptaboð

fjarkaup

áskriftargjald

sala eða leiga á vörum sem tengjast dagskrárstefnu

Hver er fyrirhugaður markhópur stöðvarinnar:

Einungis fyrir hljóðvarp:

Tónlist

Fréttir og fréttatengt efni 

Fræðsluefni 

Menningarefni 

Íþróttaefni

Dægurmál

Efni fyrir börn og ungmenni 

Trúarlegt efni

Annað: 

Einungis fyrir sjónvarp:

Fræðsluefni

Dægurmál

Tónlist

Menningarefni

Efni fyrir börn og ungmenni

Fréttir og fréttatengt efni

Íþróttaefni

Þáttaraðir

Kvikmyndir

Trúarlegt efni

Fjarkaup

Annað:

Fyrirhugað hlutfall íslenskrar dagskrárgerðar

Fyrirhugað hlutfall evrópsks efnis

Fyrirhugað hlutfall efnis frá sjálfstæðum framleiðendum

framhald á næstu síðu...
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Hefur leyfi verið aflað frá rétthöfum skv. höfundarlögum s.s.         STEF og         SFH?
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FYLGISKJÖL MEÐ UMSÓKN

Vottorð Þjóðskrár um lögræði ábyrgðarmanns 

Vottorð Fyrirtækjaskrár um stofnun og tilvist félags

Vottorð Héraðsdóms um búsforræði ábyrgðarmanns 

Vottorð Þjóðskrár um heimilisfesti ábyrgðarmanns

Rafrænnar undirritunar er krafist. Afgreiðsla umsókna um almennt leyfi getur tekið allt að einn mánuð.

Staður og dagsetning Undirskrift fyrirsvarsmanns

Um starfsemi fjölmiðlaveitna og fjölmiðla gilda lög um fjölmiðla nr. 38/2011. 

Vakin er athygli á 19. gr. laganna sem fjallar um sérstakar skyldur leyfishafa. Þar segir:

Í 20. gr. laganna er fjallað um breytingu á skilmálum og endurnýjun og niðurfellingu leyfis.

Fjölmiðlaveitum er heimilt að afla tekna með útvarpsgjaldi, áskriftargjaldi, 

viðskiptaboðum, fjarkaupum og sölu eða leigu á vörum sem tengjast  

dagskrárefni þeirra.

Rekstri, bókhaldi og fjárreiðum vegna hinnar leyfisskyldu starfsemi skal haldið 

aðgreindum frá öðrum rekstri og fjárreiðum leyfishafa. Fjölmiðlanefnd getur krafist 

upplýsinga úr bókhaldi og reikningum leyfishafa, ef þess er talin þörf, um hvort laga- 

eða reglugerðarákvæði eða leyfisskilmálar hafi verið brotnar.  

Aðal- og varafulltrúar í fjölmiðlanefnd og starfsmenn nefndarinnar eru bundnir 

þagnarskyldu um allt það sem leynt á að fara. 

Leyfi til hljóð- og myndmiðlunar verður ekki framselt, leigt eða flutt með öðrum hætti 

til annars aðila. Nú er bú leyfishafa tekið til gjaldþrotaskipta og/eða ábyrgðarmaður 

uppfyllir ekki skilyrði þau sem fram koma í 3. mgr. 17. gr. og fellur þá leyfið þegar í stað 

úr gildi.

Fjölmiðlaveitu ber að tilkynna fjölmiðlanefnd allar breytingar sem á  

leyfistímanum kunna að verða á högum hennar og varða þær upplýsingar  

sem liggja til grundvallar umsókn hennar skv. 17. gr.

Óski leyfishafi eftir því að breyting verði gerð á skilmálum leyfis skal hann  

sækja um slíkt sérstaklega til fjölmiðlanefndar.

Óski leyfishafi eftir endurnýjun leyfis skal sótt um það til fjölmiðlanefndar  

eigi síðar en tveimur mánuðum áður en gildandi leyfi rennur út. 

Hafi leyfishafi ekki hafið starfsemi innan sex mánaða frá uppgefnu tímamarki  

skv. j-lið 1. mgr. 17. gr. fellur leyfið sjálfkrafa niður. Sé starfsemi hætt og hún  

ekki hafin á ný innan fjögurra mánaða telst leyfi sjálfkrafa niður fallið.  

Leyfishafa ber að tilkynna fjölmiðlanefnd þegar starfsemi lýkur varanlega.
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