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Útdráttur 

Skilgreining á auglýsingu er í stórum dráttum sú að um tilkynningu/umfjöllun um ímynd, vöru eða 

þjónustu, gegn endurgjaldi sé að ræða. Samkvæmt íslenskum lögum verður uppbygging auglýsingar 

að vera þannig að neytendum sé alveg ljóst að um auglýsingu gegn endurgjaldi sé að ræða. Þá skulu 

auglýsingar vera skýrt aðgreindar frá öðru efni fjölmiðla. Ef framsetning auglýsingar orkar tvímælis 

og neytendur geta ekki vitað hvenær verið er að reyna að selja þeim vörur eða þjónustu þá er það 

túlkað þannig að um dulda auglýsingu sé að ræða.  

     Duldar auglýsingar eru bannaðar á Íslandi og á Evrópsak efnahagssvæinu. Neytendastofa hefur 

eftirlit með því að lögum um viðskiptahætti og markaðssetningu sé framfylgt á Íslandi. Ef brotið er 

gegn lögunum er Neytendastofu heimilt að beita sektum og öðrum viðurlögum.  

     Neytendayfirvöld á Norðurlöndum hafa unnið að samræmdum aðgerðum gegn duldum 

auglýsingum. Þrátt fyrir það er um töluvert misræmi að ræða þegar kemur að niðurstöðum 

ákvarðana landanna. Það má segja að misvísun sé í ákvörðunum og það kemur alls ekki nógu skýrt 

fram hver er ábyrgur þegar um duldar auglýsingar er að ræða á vefsíðum og samfélagsmiðlum.   

      

Abstract 

The understanding of an advertisement is generally, a paid coverage of an image, product or ser-

vices. According to Icelandic legislation, the buildup of an advertisement shall be such that it be-

comes clear to the consumer that it is a paid coverage. If the manner in which the advertisement is 

presented, is ambiguous by any means, and the consumer has difficulty in understanding when a 

product or services are being offered for sale, then this is interpreted as surreptitious advertisement. 

     Surreptitious advertisement is forbidden in Iceland as well as in the European Economic Area. 

The Consumer Agency carries out surveillance of business practices and marketing efforts in re-

spect to legal obligations. The agency is empowered by law to use fines, sanctions and enforcement 

measures as laid down in the legislation. 

     Consumer agencies in the Nordic countries have conjoint efforts on order to fight against surrep-

titious advertisement. However, there is a considerable amount of discrepancy when it comes down 

to specific country interpretation. It can be noted that the observed discrepancy lies within the 

decisions made and responsibility is not clear when it comes down to surreptitious advertisement on 

webpages and in social media. 
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Inngangur 

Með aukinni notkun neytenda á interneti og samfélagsmiðlum hefur umræða hér á landi um duldar 

auglýsingar farið vaxandi á síðustu árum. Duldar auglýsingar eru sú tegund auglýsinga þar sem vafi 

leikur á um hvort raunverulega sé verið að auglýsa vöru eða þjónustu, þá er átt við að ekki er skýrt 

tekið fram hvort um auglýsingu er að ræða eða ekki. Þó svo að umræða um duldar auglýsingar sé 

fyrirferðamikil í dag hefur notkun slíkra auglýsinga tíðkast um lagt skeið í fréttamiðlum, dagblöðum, 

útvarpi og sjónvarpi. Umræðuna í dag má hins vegar rekja til aukinnar vitundar neytenda um góða 

viðskiptahætti, hertrar löggjafar og aukins eftirlits sem þrátt fyrir allt nær ekki að fylgja þeirri hröðu 

þróun sem átt hefur sér stað í markaðsetningu fyrirtækja á samfélagsmiðlum. Aðgangur neytenda að 

nýjustu tækni hefur stóraukist og aðgengi að frétta- og samfélagsmiðlum er orðinn sjálfsagður hluti 

daglegs lífs.  

     Eins og áður hefur komið fram samræmast duldar auglýsingar ekki góðum viðskiptaháttum og eru 

þær bannaðar nema skýrt sé tekið fram að um auglýsingu er að ræða, þannig að ekki sé hætta á því 

að þær blekki neytendur.  

     Þrátt fyrir þetta hafa duldar auglýsingar orðið fyrirferðameiri. Sem dæmi um það hafa fyrirtæki að 

undanförnu verið í auknum mæli að nýta sér tengslanet þekktra einstaklinga í samfélaginu, til þess 

að koma vöru sinni eða þjónustu á framfæri, þar sem einstaklingurinn talar um ágæti vörunnar eða 

þjónustunnar og hvetur aðra til að nýta sér það sem fyrirtækið hefur upp á að bjóða.  

     Árið 2015 hófu norræn neytendayfirvöld að samhæfa aðgerðir gegn duldum auglýsingum og gáfu 

meðal annars út leiðbeiningar ætlaðar þeim sem auglýsa eða útbúa auglýsingar í fjölmiðlum, 

vefsíðum og á samfélagsmiðlum. Ári seinna kom út skýrsla um stefnu samnorrænna 

neytendayfirvalda um duldar auglýsingar, þar sem meðal annars kemur fram að hver sá sem starfar 

fyrir hönd fyrirtækis eða tekur verulegan þátt í markaðssetningu geti verið ábyrgur fyrir henni. Ekki 

verður sérstaklega fjallað um innihald skýrslu samnorrænna neytendayfirvalda í þessari ritgerð og 

ekki verður heldur fjallað um ákvarðanir fjölmiðlanefndar, sem starfar samkvæmt lögum nr. 38/2011 

um fjölmiðla, sem lúta að duldum auglýsingum.  

     Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvernig eftirliti íslenskra yfirvalda með duldum 

auglýsingum hefur verið háttað frá því að þær voru fyrst bannaðar hér á landi árið 1933 og að bera 

ákvarðanir Neytendastofu saman við ákvarðanir sambærilegra stofnana í Danmörku, Svíþjóð og 

Noregi. Til þess að komast að niðurstöðu mun ég skilgreina hvað auglýsing er annars vegar og hins 

vegar hvað dulin auglýsing er. Því næst fer ég yfir þróun 1. mgr. 6. gr. laga um eftirlit með 

viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005 en ákvæðið leggur bann við allri notkun dulinna 

auglýsinga. Síðan skilgreini ég orðalag ákvæðisins, tengsl þess við önnur ákvæði íslenskra laga og 

að lokum gildissvið þess. Þar á eftir fjalla ég í stuttu máli um Neytendastofu, hlutverk stofnunarinnar 

og úrræði samkvæmt lögum um viðkiptahætti og markaðssetningu. Því næst verður fjallað um 
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réttarframkvæmd Neytendastofu og ákvarðanir hennar byggðar á áðurnefndri 1. mgr. 6. gr. Að lokum 

mun ég fjalla um álíka ákvarðanir stofnana í Danmörku, Svíþjóð og Noregi, sem eru sambærilegar 

ákvörðunum Neytendastofu, til þess að komast að því hvort munur sé á því milli þessara landa 

varðandi það, hver ber ábyrgð á notkun dulinna auglýsinga. 
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2. Auglýsingar  

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 2. gr. l. nr. 38/2011 laga um fjölmiðla er auglýsing 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. Auglýsingar eru notaðar af mörgum fyrirtækjum til að miðla 

tilteknum skilaboðum um sig, vöru sína eða þjónustu sem að þau veita. Að notast við auglýsingar er 

góð leið til að upplýsa og sannfæra almenning, hvort sem tilgangurinn með tiltekinni auglýsingu er 

að byggja upp vörumerki eða hvetja fólk til að láta af einhverskonar vana til dæmis að hætta að drekka 

kaffi.1 

     Hverskyns auglýsingum hefur fjölgað á síðustu árum og eru fyrirtæki farin að setja meira fjármagn 

í markaðssetningu en áður var gert. Til dæmis hafa útgjöld fyrirtækja í Evrópusambandinu, á árunum 

2011-2016, til auglýsinga á netinu aukist um 14% og voru á árinu 2016 rúmlega 101 milljarður evra.2   

      Auglýsingar á internetinu hafa færst í aukana frá aldamótum og hafa fyrirtæki nýtt sér í auknum 

mæli samélagsmiðla nútímans til að miðla skilaboðum, auglýsa vörur sínar, þjónustu eða hugmyndir. 

Auglýsingar getur birst í öllum mögulegum formum en á síðustu árum hafa duldar auglýsingar orðið 

fyrirferðarmeiri og þá sérstaklega á samfélagsmiðlum vegna svokallaðra áhrifavalda.3 

 

2.1 Duldar auglýsingar 

Frá og með aldamótum hefur duldum auglýsingum, einnig kallað dulin viðskiptaboð, fjölgað til muna 

bæði á internetinu og í dagblöðum. Í 2. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 38/2011 um fjölmiðla eru dulin 

viðskiptaboð skilgreind sem „kynning í máli eða myndum á vörum, þjónustu, heiti, vörumerki eða 

starfsemi aðila sem framleiðir vöru eða veitir þjónustu í dagskrárliðum þegar slík kynning er til þess 

ætluð af hálfu fjölmiðlaveitu að þjóna auglýsingamarkmiðum og gæti villt um fyrir neytendum að því 

er eðli hennar varðar“. Duldar auglýsingar geta komið fram í ýmiskonar fjölmiðlum en sem dæmi má 

nefna í dagblöðum, sjónvarpi og í útvarpi. Miklir peningar geta verið í spilunum í slíkum auglýsingum 

en í James Bond kvikmyndinni „Die another day“ borgaði bílaframleiðandinn Ford til að mynda 35 

milljónir bandaríkjadala fyrir það að aðal karakter myndarinnar æki um á bíl frá fyrirtækinu.4  

     Á síðustu árum hafa duldar auglýsingar verið fyrirferðarmiklar á samfélagsmiðlum á borð við 

Facebook, Youtube, Twitter og Snapchat.5 Skilgreining á auglýsingu samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga 

nr. 57/2005 er í stórum dráttum sú að um tilkynningu/umfjöllun um ímynd, vöru eða þjónustu, gegn 

                                                 
1 Philip Kotler o.fl., Principles of Marketing (2. útg., Prentice Hall Europe 1999) 793 
2 Christian Grece, „The EU online advertising market update 2017“(European Audiovisual Observatory 

desember 2017) 1 
3 Áhrifavaldur er einstaklingur með stóran hóp fylgenda og getur haft áhrif á kauphegðun þeirra með 

auglýsingum og umfjöllun um vöru eða þjónustu. 
4 Lynne Eagle, Stephan Dahl „Product Placement in Old and New Media: Examining 

the Evidence for Concern“ [2015] 147 J Bus Ethics 605-606 
5 Lynne Eagle, Stephan Dahl „Product Placement in Old and New Media: Examining 

the Evidence for Concern“ [2015] 147 J Bus Ethics 605-606 
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endurgjaldi sé að ræða. Samkvæmt íslenskum lögum verður uppbygging auglýsingar að vera þannig 

að neytendum sé alveg ljóst að um auglýsingu gegn endurgjaldi sé að ræða. Þá skulu auglýsingar vera 

skýrt aðgreindar frá öðru efni fjölmiðla. Ef framsetning auglýsingar orkar tvímælis og neytendur geta 

ekki vitað hvenær verið er að reyna að selja þeim vörur eða þjónustu þá er það túlkað þannig að um 

dulda auglýsingu sé að ræða.  

 

 

3. Uppruni og þróun ákvæðis 1. mgr. 6. laga nr. 57/2005 

Ákvæði 1. mgr. 6. gr. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005 sem 

fjallar um bann við duldum auglýsingum mátti fyrst sjá í lögum árið 1933 en þá voru lög nr. 84/1933 

um óréttmæta verslunarhætti samþykkt á Alþingi og mátti þá sjá ákvæðið í 1.-3. gr. laganna. Ákvæðið 

tók breytingum með tilkomu laga nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta 

viðskiptahætti en þar var ákvæðið lögfest í 27. gr. laganna. Á Alþingi árið 1993 voru lög nr. 

56/1978um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti felld úr gildi en í stað þeirra 

komu samkeppnislög nr. 8/1993 en þar var ákvæðið í breyttri mynd í 21. gr. laganna. Lög nr. 57/2005 

um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins tóku gildi árið 2005 og stóð 

ákvæðið í 6. gr laganna með nýju orðalagi. Með breytingalögum nr. 50/2008 var heiti laga nr. 57/2005 

breytt og bera lögin nú heitið Lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu og var orðalagi 

6. gr. einnig breytt til þeirrar myndar sem er í dag.  

     Hér á eftir verður leitast við að gera grein fyrir þróun ákvæðis 1. mgr. 6. gr. laga um eftirlit með 

viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005 eins og það kom fyrir í lögum frá árinu 1933 og 

fram til dagsins í dag. 

 

3.1 Lög nr. 84/1933 um óréttmæta verslunarhætti 

Að tilmælum Verslunarráðs Íslands var frumvarp um óréttmæta verslunrahætti flutt af allsherjarnefnd 

á Alþingi árið 1933. Frumvarpið var að mörgu leyti samið með hliðsjón af hliðstæðum lögum í 

Danmörku sem áður höfðu verið sniðin eftir þýskri verslunarlöggjöf.6 Tilgangur laganna var að gera 

umbætur á viðskiptalífi Íslendinga og laga þá vankanta sem á því þóttu vera á þessum tíma en 

frumvarp til laganna hlaut stuðning hinna ýmsu sérfélaga innan kaupmannastéttarinnar.7  

     Framsögumaður allsherjarnefndar, Jóhann Jósepsson sagði í flutningsræðu sinni um frumvarpið 

að um nauðsynjamál væri að ræða fyrir þjóðina í heild, ekki einungis fyrir verslunarstéttina heldur 

líka fyrir almenning sem við stéttina verslaði.8  

                                                 
6 Alþt. 1933, B-deild, 2304. 
7 Alþt. 1933, B-deild, 2394. 
8 Alþt. 1933, B-deild, 2304. 
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     Þá sagði Jóhann einnig um íslensku verslunarstéttina, „íslenzka verzlunarstéttin er á ýmsum 

sviðum mjög dugleg og framtakssöm. En hana vantar, e.t.v., af eðlilegum ástæðum, að sumu leyti 

þann þroska, sem æskilegur er í heilbrigðu og öflugu viðskiptalífi, sem verða má landi og þjóð til 

þrifa“.9  

     Af orðum Jóhanns má draga þá ályktun að með þeim uppgangi sem lögleiðing verslunarfrelsis, frá 

árinu 1855, hafði á verslunarstéttina hefði tilhneiging manna í viðskiptalífinu, til að viðhafa slæma 

viðskiptahætti aukist þegar kom að því að gera betur en samkeppnisaðilar. Ákvæði sem gaf 

einhverskonar upplýsingar um hvað væri leyfilegt við gerð auglýsinga og hvað ekki mátti í fyrsta sinn 

finna í lögum með lögfestingu laga um óréttmæta verslunarhætti 84/1933. Lagaákvæðið var í 1. gr 

laganna svohljóðandi: 

Óheimilt er hverjum þeim, sem selur vöru eða hefir hana á boðstólnum að gefa út villandi 

upplýsingar um vöruna til að hafa áhrif á eftirspurn hennar eða sölu. Um allar auglýsingar, hvort 

sem er þær er birtast í blöðum, tímaritum, útvarpi eða annarsstaðar, skal þess gætt, að þær séu 

látlaust orðaðar, lausar við skrum og hæpnar fullyrðingar, en segi það eitt, sem satt er og rétt í 

öllum greinum. 

 

Með ákvæðinu átti að sporna við óréttmætum auðkennum á vörum til að auka eftirspurn þeirra og 

jafnframt að gæta þess að auglýsingar væru alla jafna látlaust orðaðar og lausar við skurm og hæpnar 

fullyrðingar. Af orðalagi ákvæðisins má greina að með ákvæðinu hafi átt að sporna við óhæfilegri 

auglýsingameðferð og þá sérstaklega óréttmætum viðskiptaháttum kaupmanna sín á milli. 

Neytendasjónarmiðum var ekki mikill gaumur gefinn.  

 

3.2 Lög nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti  

Í mars 1976 fól viðskiptaráðherra embættismönnunum Björgvini Guðmundssyni, Georg Ólafssyni og 

Gylfa Knudsen að semja frumvarp til laga um verðlagsmál. Drögum að frumvarpi til laga um verðlag, 

samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti var skilað í október 1976 og frumvarpið varð að 

lögum 16. maí 1978. Í V. kafla laganna er fjallað um óréttmæta viðskiptahætti og neytendavernd.10 

Þar er í raun, með hliðsjón af norrænum lögum, um að ræða endurskoðun á þágildandi lögum nr. 

84/1933 um varnir gegn óréttmætum verslunarháttum. Í norrænu lögunum sem höfð voru til 

hliðsjónar við gerð nýju laganna var horft meira til sjónarmiða neytenda og var verndun þeirra mun 

ríkari en íslensk lög höfðu gert ráð fyrir áður þar sem tilgangur laga frá 1933 var einungis að koma í 

veg fyrir að verslunarmenn beittu óréttmætum verslunarháttum innan sinnar eigin stéttar, hver gegn 

                                                 
9 Alþt. 1933, B-deild, 2304. 
10 Alþt. 1977-1978, A-deild, 1942. 
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öðrum. Neytendavernd var í hávegum höfð við endurskoðun löggjafarinnar, tekin var ákvörðun um 

að koma á fót neytendamáladeild innan Verðlagsstofnunar en hlutverk hennar var að hafa eftirlit með 

ákvæðum V. kafla.11  

     Neytendamáladeild var sem sé ný deild sem ætlað var það hlutverk að gæta hagsmuna almennings 

gegn villandi eða röngum upplýsingum í auglýsingum eða öðrum viðskiptum sem gátu flokkast undir 

óréttmæta viðskiptahætti. Ákvæði er varðaði duldar auglýsingar mátti nú finna í 27. gr. laga nr. 

56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti kom í stað 1. gr. laga nr. 

84/1933 um óréttmæta verslunarhætti en í greininni segir: 

Óheimilt er að veita rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar í auglýsingum eða með 

öðrum hætti eða beita öðrum slíkum viðskiptaaðferðum, sem sama marki eru brenndar, enda 

séu upplýsingar þessar og viðskiptaaðferðir fallnar til þess að hafa áhrif á eftirspurn eða 

framboð vara, fasteigna, þjónustu eða annars þess, sem haft er á boðstólnum í atvinnustarfsemi, 

sem lög þessi taka til, sbr. 2. gr.  

Nú eru upplýsingar og aðrar viðskiptaaðferðir óhæfilegar gagnvart öðrum atvinnurekendum 

eða neytendum vegna forms þeirra eða sökum þess, að skírskotað er til óviðkomandi mála og 

eiga þá ákvæði 1.mgr. við. 

Ákvæði 1. og 2. mgr. eiga einnig við um félög og samtök, sem vinna að hagsmunum 

atvinnurekenda og neytenda.  

 

Ýmsar breytingar voru því gerðar á ákvæðinu. Orðalag 1. gr. laga nr. 84/1933 um óréttmæta 

verslunarhætti var talið of þröngt en það tók aðeins til villandi upplýsinga og villandi auðkennis. 

Ákvæðið var rýmkað töluvert þar sem 27. gr. lagði bann við að veita rangar, ófullnægjandi eða 

villandi upplýsingar í auglýsingum og að auki skipti ekki máli í hvaða formi upplýsingarnar voru, 

það er munnlegar eða skriflegar.12 Áður hafði höfuðáhersla verið lögð á villandi upplýsingar í rituðu 

máli og minni áhersla verið lögð á munnlega skírskotun. Ástæðan fyrir því að bann var lagt við 

ófullnægjandi upplýsingum er að það sem er látið ósagt getur verið vel til þess fallið að hafa áhrif á 

framboð eða eftirspurn vöru.13 Flutningsmaður frumvarpsins á Alþingi, Ólafur Jóhannesson sagði í 

framsöguræðu sinni að í ákvæðinu væri fjallað um eina mikilvægustu meginregluna, sem löggjöf um 

ólögmæta viðskiptahætti hefur almennt að geyma. Það er, að upplýsingar og önnur skírskotun til 

annarra, sem atvinnurekendur beita til framdráttar starfsemi sinni, mega ekki vera villandi.14 Af 

breyttum áherslum í lagaákvæðinu má draga þá ályktun að auglýsingar hafa í auknum mæli verið að 

færast í útvarp og sjónvarp eins og tíðkast í dag og tilefni þótt til aðgerða. 

                                                 
11 Alþt. 1977-1978, A-deild, 1949. 
12 Alþt. 1978-1979, A-deild. 1943. 
13 Þskj. 662 —116. löggjafarþing 1992. Mál: Frv. til samkeppnislaga. 
14 Alþt. 1978-1979, A-deild. 1951. 
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3.3 Lög nr. 8/1993 Samkeppnislög  

Frumvarp til samkeppnislaga var flutt á Alþingi 19. ágúst 1992 af þáverandi viðskiptaráðherra Jóni 

Sigurðssyni. Löggjöfin sem frumvarpið gerði tillögu um átti að leysa af hólmi lög nr. 58/1978 um 

verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti. Meginástæða þess að talin var þörf á nýrri 

og bættri löggjöf um samkeppnismál var að frá árinu 1978 er gildandi löggjöf var samþykkt höfðu 

víðtækar breytingar orðið á skipulagi og starfsháttum atvinnulífsins á Íslandi. Fyrirkomulag á sölu 

vöru og þjónustu hafði aukist og breyst töluvert og einnig hafði vaxandi milliríkjaverslun haft áhrif á 

samkeppnisaðstæður á mörgum sviðum atvinnulífsins. Af þessum ástæðum þótti fyllilega tímabært 

að endurskoða alla íslensku samkeppnislöggjöfina. Með löggjöfinni var megináhersla lögð á það að 

ná meginmarkmiði laganna um hagkvæma nýtingu framleiðsluþátta með eflingu virkrar samkeppni 

og í samræmi við það var lagt til að Verðlagsstofnun yrði breytt í Samkeppnisstofnun og að í stað 

Verðlagsráðs kæmi Samkeppnisráð. Samkeppnisráði var jafnframt veitt sú heimild að leggja á 

stjórnvaldssektir vegna brota á samkeppnisreglum. Með ákvörðun um að beita stjórnvaldssektum 

þurfti hverju sinni að taka mið af skaða sem samkeppnishömlurnar höfðu valdið eða gátu valdið og 

þess ávinnings sem þær höfðu í för með sér.15  

     Með nýjum samkeppnislögum birtist 27. gr. laga nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og 

óréttmæta viðskiptahætti nú í 21. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 sem var svohljóðandi:  

Óheimilt er að veita rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar í auglýsingum eða með 

öðrum hætti eða beita öðrum slíkum viðskiptaaðferðum sem sama marki eru brenndar, enda 

séu upplýsingar þessar og viðskiptaaðferðir fallnar til að hafa áhrif á eftirspurn eða framboð 

vara, fasteigna, þjónustu eða annars þess sem haft er á boðstólum í atvinnustarfsemi sem lög 

þessi taka til. Auglýsingar og aðrar viðskiptaaðferðir skulu ekki vera ósanngjarnar gagnvart 

keppinautum eða neytendum vegna forms þeirra eða sökum þess að skírskotað er til 

óviðkomandi mála.  

 

Aðeins hafði verið gerð smávægileg orðalagsbreyting á ákvæðinu frá því sem áður stóð í lögunum. 

Tekin var ákvörðun um að orðið „keppinautur“ kæmi í staðinn fyrir orðið „atvinnurekandi“ en 

orðalagsbreytingin var gerð til að víkka gildissvið ákvæðisins enn frekar. Þá var ekki talin þörf á að 

taka það sérstaklega fram að ábyrgð samkvæmt 1. og 2. mgr. 21. gr. hvíldi á félögum eða samtökum 

og því var 3. mgr. ákvæðisins felld niður.16 Áfram er áhersla lögð á að upplýsingar mega ekki vera 

villandi á neinn hátt enda hefur mest reynt á þá lagagrein.17  

                                                 
15 Þskj. 662 —116. löggjafarþing 1992. Mál: Nefndarálit efh.- og viðskiptanefndar. 
16 Þskj. 662 — 116. löggjafarþing 1992. Mál: Frv. til samkeppnislaga. 
17 Þskj. 662 — 116. löggjafarþing 1992. Mál: Frv. til samkeppnislaga. 



   

9 

 

3.4 Lög nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins 

Í janúar 2004 skipaði iðnaðar- og viðskiptaráðherra nefnd um stefnumótun íslensks 

viðskiptaumhverfis sem var meðal annars ætlað að taka fyrir hvernig bregðast mætti við aukinni 

samþjöppun í íslensku viðskiptalífi og með hvaða hætti þróa ætti reglur þannig að viðskiptalífið yrði 

skilvirkt og nyti trausts.18  

     Frumvarp að lögum um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gangsæi markaðarins sem 

varð að lögum nr. 57/2005 var samið með hliðsjón af niðurstöðu nefndarinnar. Nefndin taldi að með 

því að skilja að eftirlit með samkeppnishömlum annars vegar og eftirlit með óréttmætum 

viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins hins vegar væri hægt að efla eftirlit með 

samkeppnishömlum á markaði, en það taldi nefndin mjög þarft að gera.19 

     Í nýju lögin voru VI. og VII. kaflar samkeppnislaga nr. 8/1993 teknir upp í nánast óbreyttri mynd. 

Aðeins höfðu þær breytingar verið gerðar að 26. gr. og 33. gr. voru felldar brott og til þess að efla 

neytendavernd var Neytendastofa sett á laggirnar. Neytendastofa átti að taka við þeim verkefnum sem 

Samkeppninsstofnun hafði áður haft og snéru að eftirliti með óréttmætum viðskiptaháttum og 

gagnsæi á markaði ásamt verkefnum Löggildingarstofu. Þá var sett á embætti talsmanns neytenda.20 

     Ákvæði sambærilegt 21. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 var nú að finna í 6. gr. laga um eftirlit með 

óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins nr. 57/2005.21 

Óheimilt er að veita rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar í auglýsingum eða með 

öðrum hætti eða beita öðrum slíkum viðskiptaaðferðum sem sama marki eru brenndar, enda 

séu upplýsingar þessar og viðskiptaaðferðir fallnar til að hafa áhrif á eftirspurn eða framboð 

vara, fasteigna, þjónustu eða annars þess sem haft er á boðstólum í atvinnustarfsemi sem lög 

þessi taka til. Auglýsingar og aðrar viðskiptaaðferðir skulu ekki vera ósanngjarnar gagnvart 

keppinautum eða neytendum vegna forms þeirra eða sökum þess að skírskotað er til 

óviðkomandi mála. 

 

 Frá fyrri lögum var ákvæðið tekið upp í óbreyttri mynd að öllu leyti. Með nýjum lögum hafði nú ný 

stofnun verið sett á fót, Neytendastofa. og einnig embætti talsmanns neytenda en það var gert að 

fyrirmynd norrænna laga þar sem eftirlit með samkeppnishömlum annars vegar og eftirlit með 

                                                 
18 Nefnd um stefnumótun íslensks viðskiptaumhverfis, ”Íslenskt viðskiptaumhverfi” (Iðnaðar- og 

viðskiptaráðuneytið september 2004) 3 
19 Alþt. 2005, B-deild, 591. mál, 85. fundur (Valgerður Sverrisdóttir) skoðað 21. desember 2018.  
20 Alþt. 2005, B-deild, 591. mál, 85. fundur (Valgerður Sverrisdóttir) skoðað 21. desember 2018. 
21 Þskj. 884 — 131. löggjafarþing 2004-2005. Mál: Frv. til laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum 

og gagnsæi markaðarins. 
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óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins hins vegar var ekki á hendi eins og sama aðila 

eins og tíðkast hafði á Íslandi, meðal annars vegna smæðar markaðarins.22  

     Neytendastofu og talsmanni neytenda verða gerð sérstök skil í kafla 5. hér á eftir.  

 

3.5 Breytingalög nr. 50/2008 á lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu 

Í byrjun árs 2008 mælti viðskiptaráðherra, Björgvin G. Sigurðsson fyrir frumvarpi til laga um 

breytingu á lögum nr. 57/2005 um óréttmæta viðskiptahætti og gagnsæi markaðarins.  

     Með lögum átti nafn laganna að taka breytingum og kallast Lög um eftirlit með viðskiptaháttum 

og markaðssetningu. 23  Frumvarpið var flutt í þeim tilgangi að innleiða í íslenskan rétt ákvæði 

tilskipunar 2005/29/EB frá 11. maí 2005 um óréttmæta viðskiptahætti gagnvart neytendum á innri 

markaði Evrópusambandsins. Tilskipun 2005/29/EB var ætlað að samræma löggjöf aðildarríkja 

Evrópusambandsins um vernd fjárhagslegra hagsmuna neytenda gagnvart óréttmætum 

viðskiptaháttum fyrirtækja. Fram til ársins 2008 höfðu tilskipanir á sviði neytendaverndar frá 

Evrópusambandinu einungis falið í sér lágmarks kvöð fyrir aðildarríkin. Þær tilskipanir á sviði 

neytendaverndar sem höfðu verið í gildi fólu það í sér að aðildarríkin gátu sett ítarlegri og/eða 

strangari reglur er vörðuðu vernd neytenda en ákvæði tilskipunarinnar sögðu til um. Með hinni nýju 

tilskipun var stefnt að allsherjarsamræmingu á svæðinu á innri markaði Evrópusambandsins en það 

felur í sér að lög aðildaríkjanna mega hvorki ganga lengra eða skemur en ákvæði tilskipunarinnar 

segja til um.24  

     Töluverðar breytingar þurfti að gera á II. kafla gildandi laga. Í stað II. kafla laganna komu fimm 

nýir kaflar. Þá tók 6. gr. gildandi laga einnig töluverðum breytingum en hana var að finna undir II. 

kafla breytingarlaga sem fjallaði um bann við óréttmætum viðskiptaháttum og hljóðaði svo: 

 Auglýsingar skulu þannig úr garði gerðar að ekki leiki vafi á að um auglýsingar sé að ræða. 

Skulu þær skýrt aðgreindar frá öðru efni fjölmiðla. Auglýsingar og aðrar viðskiptaaðferðir 

skulu ekki vera ósanngjarnar gagnvart keppinautum eða neytendum vegna forms þeirra eða 

sökum þess að skírskotað er til óviðkomandi mála. Auglýsingar sem höfða eiga til íslenskra 

neytenda skulu vera á íslensku. Fullyrðingar sem fram koma í auglýsingum eða með öðrum 

hætti þarf fyrirtæki að geta fært sönnur á.  

 

Í tilskipuninni er áhersla lögð á að aðgreina háttsemi fyrirtækja gagnvart neytendum annars vegar og 

háttsemi fyrirtækja gagnvart keppinautum hins vegar. Ákvæði 6. gr. fyrri laga verndaði bæði 

                                                 
22 Alþt. 2005, B-deild, 591. mál, 85. fundur (Valgerður Sverrisdóttir) skoðað 21. desember 2018. 
23 Alþt. 2008, B-deild, 362. mál, 63. fundur. (Björgvin G. Sigurðsson) skoðað 21. desember 2018. 
24 Alþt. 2008, B-deild, 362. mál, 63. fundur. (Björgvin G. Sigurðsson) skoðað 21. desember 2018. 
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hagsmuni neytenda og keppinauta en 6. gr. breytingalaganna gerir nú einungis ráð fyrir vernd 

gagnvart neytendum.25  

     Þegar litið er til dulinna auglýsinga eins og þær birtast okkur í dag hvort sem er á miðlum líkt 

Snapchat eða í sjónvarpi, útvarpi, dagblöðum og tímaritum, á breytt orðalag 1. mgr. 6. gr. laga nr. 

57/2005 betur við en það gerði í fyrri lögum. Draga má þá ályktun að með tilkomu samfélagsmiðla 

og nýrra möguleika við markaðssetningu hafi lagaákvæðið verið aðlagað að nútímanum, en þess má 

geta að samfélagsmiðillinn Facebook hefur verið til frá árinu 2004.26 

  

3.6 Reglugerð um viðskiptahætti sem teljast undir öllum kringumstæðum óréttmætir nr. 

160/2009 

Þegar tilskipun 2005/29/EB frá 11. maí 2005, um óréttmæta viðskiptahætti gagnvart neytendum var 

innleidd í íslenskan rétt gerði nýtt ákvæði laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu, ráð fyrir að ráðherra setti reglugerð. Árið 2009 var reglugerð nr. 160/2009 um 

viðskiptahætti, sem teljast undir öllum kringumstæðum óréttmætir, sett. Í 1. gr. reglugerðarinnar eru 

alls 23 töluliðir þar sem upp eru taldir þeir viðskiptahættir sem teljast óréttmættir undir öllum 

kringumstæðum og gilda hjá öllum ríkjum sem aðilar eru að innri markaði Evrópusambandsins. Í 11. 

tl. 1. gr. er fjallað um bann við notkun dulinna auglýsinga: 

Að nota ritstjórnarefni úr miðlum til að auglýsa vöru þegar söluaðilinn borgar fyrir 

auglýsinguna og lætur þetta ekki koma fram í auglýsingunni á myndum eða með hljóði sem 

neytandinn getur auðveldlega borið kennsl á (auglýsing með ritstjórnarefni). Með fyrirvara 

um 16. og 21. gr. útvarpslaga nr. 53/2000. 

 

4. Skýring á ákvæði 1. mgr 6. gr. laga nr 57/2005 

Í fjórða kafla verður almennt fjallað um ákvæði 1. mgr. 6. gr laga um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu nr. 57/2005. Einnig verður fjallað um gildissvið ákvæðisins og tengsl þess við aðrar 

greinar sem notaðar eru í réttarframkvæmd Neytendastofu. 

 

4.1 Almennt um ákvæði 1. mgr. 6. gr. laga nr. 57/2005 

Ákvæði 1. mgr. 6. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu er undir 

II. kafla laganna sem fjallar um bann við óréttmættum viðskiptaháttum. Í 5. gr laganna segir að 

óréttmætir viðskiptahættir séu bannaðir og að bannið gildi áður en, á meðan og eftir að viðskipti með 

vöru fara fram eða þjónusta veitt. Viðskiptahættir teljast óréttmætir ef þeir ganga gegn kröfum um 

                                                 
25 Þskj. 603— 135. löggjafarþing 2007-2008. Mál: Frv. til laga um breytingu á lögum með eftirlit með 

óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins. 
26 Mark Hall „Facebook American Company“ (Brittanica 7. febrúar 2019). 
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faglega kostgæfni og ef þeir raska verulega eða eru líklegir til að raska verulega hegðun 

meðalneytandans í fjárhagslegu tilliti, varðandi vöruna sem hann fær eða sem ætluð er honum eða 

meðalneytanda í hópi þegar viðskiptaháttum er beint að sérstökum hópi neytanda.27 

     Í tilviki þeirrar skilgreiningar sem lögð er fram er litið á meðalneytanda sem tiltölulega vel 

upplýstan, athugulan og varkáran einstakling, að teknu tilliti til félagslegra, menningarlegra og 

málfarslegra þátta. Beri einstaklingur tiltekin sérkenni, svo sem aldur, líkamlega eða andlega fötlun 

eða trúgirni sem gerir söluaðila auðvelt að ráðskast með hann í fjáhagslegu tilliti með tilteknum 

viðskiptaháttum, þá er rétta aðferðin til að tryggja einstaklingnum nægilega vernd sú, að meta hann 

sem meðaleinstaklinginn út frá meðaleinstaklingnum í þeim hópi sem hann tilheyrir. Í ákvæðinu segir 

einnig að viðskiptahættir teljist óréttmættir ef þeir annars vegar ganga gegn kröfum um faglega 

kostgæfni og hins vegar ef þeir raska verulega eða eru líklegir til þess að raska verulega hegðun 

meðalneytandans í fjárhagslegu tilliti. Þegar talað er um faglega kostgæfni er annars vegar átt við þau 

viðmið sem búist er við að söluaðili viðhafi gagnvart neytanda í samræmi við heiðarlega 

markaðsvenju og hins vegar þegar verið er að tala um að „raska verulega hegðun neytandans í 

fjárhagslegu tilliti“ er átt við að söluaðili má ekki beita viðskiptaháttum sínum þannig að hann dragi 

verulega úr getu neytandans til að taka upplýsta ákvörðun og verði til þess að neytandinn taki aðra 

ákvörðun en hann annars hefði gert.28  

4.1.1 Viðskiptahættir teljast einkum óréttmætir ef þeir eru villandi eða uppáþrengjandi 

Fram kemur að ofan að 1. mgr 6. gr laga nr 57/2005 sé undir II. kafla laganna er leggur bann við 

óréttmætum viðskiptaháttum og er því mikilvægt að gera grein fyrir því hvað telst til óréttmætra 

viðskiptahátta en viðskiptahættir teljast einkum óréttmætir ef þeir eru villandi eða uppáþrengjandi. 

Tvennt má telja til villandi viðskiptahátta; í fyrsta lagi ef þeir fela í sér rangar upplýsingar og eru því 

ótrúverðugir eða ef þeir eru líklegir til að blekkja meðalneytandann með til dæmis almennri 

framsetningu. Í öðru lagi og það sem einnig telst til villandi viðskiptahátta er aðgerðarleysi söluaðila 

en þá er átt við ef einstaklingur vísvitandi heldur eftir mikilvægum upplýsingum tengdum vöru eða 

þjónustu, leynir upplýsingum, veitir á óljósan, óskiljanlegan, margræðan eða ótímabæran hátt 

mikilvægar upplýsingar eða lætur líða hjá að gera grein fyrir viðskiptalegum tilgangi viðkomandi 

viðskiptahátta sem meðalneytandinn þarf á að halda til þess að taka upplýsta viðskiptaákvörðun. 

Uppáþrengjandi viðskiptahættir eru síðan þeir viðskiptahættir sem fengnir eru fram með því að 

þröngva fram samþykki meðalneytandans að teknu tilliti til allra séreinkenna og þar af leiðandi skerða 

frelsi hans til vals eða athafna varðandi ákvörðunartöku. Þegar ákveðið er hvort að viðskiptahættir 

                                                 
27 Þskj. 968—133. löggjafarþing 2006-2007. Mál: Tillaga til þingsályktunar. 
28 Þskj. 968—133. löggjafarþing 2006-2007. Mál: Tillaga til þingsályktunar. 
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séu uppáþrengjandi þarf að taka tillit til tímasetningar slíkra viðskiptahátta og aðstæðna hverju sinni, 

notkunar talsmáta og hegðunar þegar viðskipti áttu sér stað, hvort söluaðili hafi notfært persónulegar 

aðstæður neytanda sem hafi slævt dómgreind hans, hótanir eða hindranir.29  

     Líkt og að framan greinir hefur ákvæði 1. mgr. 6. gr. laga nr. 57/2005 verið í stöðugri þróun frá 

því að það var fyrst lögfest árið 1933. Ákvæðið sækir fyrirmynd sína til tilskipunar 

Evrópusambandsins og hefur þann megintilgang að vernda neytendur gegn auglýsingum sem hafa 

verið þannig úr garði gerðar að vafi leikur á því hvort um auglýsingu sé að ræða eða ekki. Ákvæði 1. 

mgr. 6 gr. laga nr. 57/2005 er svohljóðandi „Auglýsingar skulu þannig úr garði gerðar að ekki leiki 

vafi á að um auglýsingar sé að ræða. Skulu þær skýrt aðgreindar frá öðru efni fjölmiðla“.  

     Samkvæmt ákvæði 1. mgr. 6. gr. skal hinum almenna neytanda alltaf vera ljóst þegar um 

auglýsingu er að ræða og hvenær svo er ekki.30 

 

4.2 Gildissvið ákvæðis 1. mgr. 6. gr laga nr. 57/2005 

Í upphafi umfjöllunar um gildissvið 1. mgr. 6. gr. laga nr. 57/2005 er nauðsynlegt að gera grein fyrir 

því um hvaða tilvik reglur ákvæðisins gilda. Í 1. gr. laga nr. 57/2005 segir að lög um eftirlit með 

viðskiptaháttum og markaðssetningu taki til hvers konar atvinnustarfsemi þar sem endurgjalds er 

krafist, svo sem framleiðslu, verslunar og þjónustu, án tillits til þess hvort hún er rekin af 

einstaklingum, félögum, opinberum aðilum eða öðrum. Þá kemur einnig fram í 2. gr. að lögin nái til 

skilmála, samninga og athafna sem hafa eða ætlað er að hafa áhrif á Íslandi. Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. 

laga nr. 57/2005 eiga auglýsingar sem falla innan gildissviðs 1. og 2. gr. að vera þannig úr garði 

gerðar að enginn vafi leiki á að um auglýsingu sé að ræða. 

 

4.3 Tengsl 1. mgr. 6. gr. laga nr. 57/2005 við önnur ákvæði laga nr. 57/2005 

Á Íslandi hefur Neytendastofa átta sinnum tekið ákvörðun um brot gegn ákvæði 1. mgr. 6. gr. laga 

nr. 57/2005 þar sem vafi lék á að um auglýsingar væri að ræða. Í einu málinu taldist málsaðili einnig 

brotlegur samkvæmt 5. gr., 2. mgr. 6. gr. og b. lið 10. gr. laga nr. 57/2005.31 Í tveimur málanna töldust 

málsaðilar einnig hafa brotið gegn 5. gr., 2. mgr. 6. gr., 8. gr. og 2. mgr. 9 gr. laga nr. 57/2005.32 33 Í 

tveimur öðrum málum höfðu aðilar brotið gegn 1. mgr. 6. gr., 1. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 9. gr. sbr. 5. 

                                                 
29 Þskj. 968—133. löggjafarþing 2006-2007. Mál: Tillaga til þingsályktunar. 
30 Ákvörðun Neytendastofu nr. 18/2017, 15. maí 2017  
31 Ákvörðun Neytendastofu nr. 14/2009, 26. maí 2009  
32 Ákvörðun Neytendastofu nr. 18/2017, 15 maí 2017 
33 Ákvörðun Neytendastofu nr. 5/2018, 5. júní 2018 
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gr. sömu laga.34 35 Í síðasta málinu taldist málsaðili brjóta ásamt 1. mgr. gegn 2. mgr. 6. gr. laga nr. 

57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.36  

     Nánar verður fjallað um ákvarðanir Neytendastofu í þessum átta málum í kafla 5.3. 

 

5. Neytendastofa  

Með lagasetningu um Neytendastofu og talsmann neytenda nr. 62/2005 tók Neytendastofa til starfa 

1. júlí 2005. Tilefni lagasetningarinnar var að tryggja framkvæmd og eftirlit með löggjöf er sneri að 

neytendamálum. Með nýjum lögum tók Neytendastofa við verkefnum Löggildingarstofu sem lögð 

var niður, ásamt því að verkefni Samkeppnisstofnunar sem snéru að eftirliti með óréttmætum 

viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins, nú lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu 

nr. 57/2005, færðust yfir til Neytendastofu.37  

     Hlutverk talsmanns neytenda var að standa vörð um hagsmuni og réttindi neytenda og stuðla 

þannig að aukinni neytendavernd.38  

     Þann 3. desember 2013 samþykkti Alþingi breytingar á lögum nr. 62/2005 sem fólu meðal annars 

í sér að Neytendastofa tók við því hlutverki sem Embætti talsmanns neytanda hafði gegnt og embættið 

lagt niður og heiti laganna breytt í Lög um Neytendastofu nr. 62/2005. Samkvæmt 2. gr. laga um 

Neytendastofu nr. 62/2005 kemur fram að stofnunin sinni margþættu hlutverki sem snertir hagsmuni 

neytenda með einum eða öðrum hætti. Ásamt því að annast framkvæmd laga um eftirlit með 

óréttmætum viðskiptaháttum og gangsæi markaðarins annast Neytendastofa einnig framkvæmd laga 

um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu og hefur yfirumsjón með lögmælifræði og hagnýtri 

mælifræði og sér um framkvæmd laga um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn. 

 

5.1 Neytendastofa annast eftirlit með lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu nr. 57/2005 

Samkvæmt 4. gr laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu er það í 

höndum Neytendastofu að framfylgja boðum og bönnum laganna ásamt því að ákveða aðgerðir gegn 

óréttmætum viðskiptaháttum. Neytendaréttarsvið stofnunarinnar annast eftirlit og umsjón með lögum 

um óréttmæta viðskiptahætti og markaðssetningu, þar með talið röngum og villandi auglýsingum. 

Meginmarkmið neytendaréttarsviðs er að stuðla að bættum hag neytenda með því að tryggja að 

réttindi neytenda séu þekkt og virt. Mál sem koma á borð Neytendastofu hefjast ýmist að eigin 

frumkvæði Neytendastofu eða í kjölfar nafnlausra ábendinga neytenda í gegnum heimasíðu 

                                                 
34 Ákvörðun Neytendastofu nr. 34/2018, 27. september 2018 
35 Ákvörðun Neytendastofu nr. 31/2018, 27. september 2018 
36 Ákvörðun Neytendastofu nr. 4/ 2018 5. júní 2018 
37 Neytendastofa „Hlutverk“ 
38 Þskj. 886, 131. löggjafarþing 2004-2005 Mál: Frv. til laga um Neytendastofu og talsmann neytenda. 
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stofnunarinnar, síma eða bréfapóst. Fyrirtæki getur fengið erindi tekið til meðferðar hjá 

Neytendastofu með því að senda inn skriflegt erindi þar sem málavöxtum er lýst og tilheyrandi 

fylgigögnum er skilað inn með erindinu. Neytendaréttarsvið sér um málsmeðferð þeirra mála sem 

upp koma og varða lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Eftir að 

málsmeðferð líkur hjá Neytendaréttarsviði kemur afgreiðsla máls í hlut Neytendastofu. Flest mál eru 

afgreidd formlega með tilmælum, ábendingum eða sátt en ákvörðun Neytendastofu er kæranleg til 

áfrýjunarnefndar neytendamála samkvæmt 2. mgr. 4. gr. laga nr. 62/2005. 

 

5.2 Úrræði Neytendastofu vegna brota á 6. gr. laga nr. 57/2005 

Eins og áður hefur komið fram hefur Neytendastofa átta sinnum lokið máli byggðu á 1. mgr. 6. gr. 

laga nr. 57/2005 með ákvörðun um að fyrirtæki hafi gerst brotlegt varðandi birtingu auglýsinga. Í 

öllum tilfellunum var fyrirtækjunum, með vísan í 2. mgr. 21. gr. laga nr. 57/2005, bannað að birta 

auglýsingar með þeim hætti sem þau gerðu og jafnframt var fyrirtækjunum gert ljóst að ef ekki yrði 

farið að banninu mætti búast við að tekin yrði ákvörðun á grundvelli IX. kafla laga nr. 57/2005, um 

stjórnvalds- eða dagsektir. Aðgerðir Neytendastofu gegn viðskiptaháttum sem brjóta í bága við 

ákvæði II.—VII. kafla geta, eftir því sem við á, falið í sér bönn, fyrirmæli eða heimildir með 

ákveðnum skilyrðum. Í ákvörðunarorðum Neytendastofu kemur fram, eftir því sem við á, að verði 

ekki farið eftir ákvörðun stofnunarinnar skuli frekari viðurlögum beitt samkvæmt lögum nr. 57/2005. 

Í þeim ákvörðunum sem fyrir liggja beitir Neytendastofa, með stoð í 22. gr. laga nr. 57/2005 

stjórnvaldssektum og með stoð í 23. gr. laga nr. 57/2005 dagsektum á þá aðila og fyrirtæki sem ekki 

fara eftir ákvörðunarorðum. Dæmi þar um er ákvörðun í máli nr. 2/2008 og máli nr. 38/2012. Í 

ákvörðunarorðum máls nr. 2/2008 gaf Neytendastofa aðilum máls tilskilinn frest til þess að afskrá 

firmanafnið Nesfrakt úr firmaskrá ellegar legðust á dagsektir, kr. 50.000 á dag þar til farið yrði að 

ákvörðun stofnunarinnar.39  

     Að sama skapi ákvað Neytendastofa með heimild í 22. gr. laga nr. 57/2005 að beita stjórnvaldssekt 

kr. 500.000 gegn Hagkaupum ef fyrirtækið færi ekki að ákvörðun stofnunarinnar í máli nr. 38/201240 

innan ákveðins tíma en áður hafði Neytendastofa ákvarðað í máli nr. 4//2011 að sekta Hagkaup vegna 

auglýsinga um Tax Free afslátt án þess að afsláttarprósenta væri tilgreind. Þrátt fyrir ákvörðun 

Neytendastofu birti Hagkaup auglýsingu um Tax Free helgi án þess að fram kæmi afsláttarprósenta. 

Með heimild í b. lið 1. mgr. 22. gr. laga nr. 57/2005, lagði Neytendastofa því fyrrnefnda 

stjórnvaldssekt á Hagkaup vegna brots gegn fyrri ákvörðun Neytendastofu. 

 

                                                 
39 Ákvörðun Neytendastofu nr. 2/2008, 28. janúar 2008 
40 Ákvörðun Neytendastofu nr. 38/2008, 21. september 2012 
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5.2.1 Stjórnvaldssektir og dagsektir 

Stjórnvaldssekt er fésekt sem stjórnvaldi er heimilt að beita, lögum samkvæmt, vegna brota gegn 

tilteknum fyrirmælum í lögum eða reglum.41  

     Samkvæmt 22. gr. laga um Neytendastofu nr. 57/2005 er Neytendastofu heimilt að leggja 

stjórnvaldssektir á fyrirtæki sem brjóta gegn öðrum ákvæðum laganna. Í ákvæðinu er talið upp hvaða 

brot falla undir ákvæðið. Í a. lið 1. mgr. er Neytendastofu veitt heimild til þess að leggja á sektir vegna 

brota gegn ákvæðum laganna, og reglum settum samkvæmt þeim um bann við óréttmætum 

viðskiptaháttum, sbr. II.—V. kafla. Í b. lið 1. mgr. segir að Neytendastofa geti lagt stjórnvaldssektir 

á fyrirtæki sem brjóta gegn stjórnvaldsreglum og ákvörðunum Neytendastofu gegn viðskiptaháttum 

sem brjóta í bága við ákvæði II.—VIII. kafla og fyrirmælum Neytendastofu, sbr. b. lið 21. gr. Í c. lið 

er Neytendastofu veitt heimild til að leggja sektir á fyrirtæki sem brjóta gegn reglum og fyrirmælum 

Neytendastofu um ráðstafanir til að auðvelda viðskiptavinum að meta verð og gæði, sbr. 18. gr. 

Dagsektir eru fjárgreiðslur sem aðilum er gert að greiða samkvæmt ákvörðun stjórnvalds. Dagsektir 

eru notaðar ef aðili máls hefur ekki fullnægt skyldu sem honum hefur verið gert að uppfylla 

samkvæmt ákvörðun. Markmið dagsekta er því að knýja aðila til þess að uppfylla skyldur sínar.42  

    Í 23. gr. laga nr. 57/2005 er kveðið á um heimild Neytendastofu til að ákveða þeim dagsektir sem 

ekki fara að ákvörðun sem stofnunin hefur tekið samkvæmt lögunum. Dagsektum er því beitt þar til 

skyldu hefur verið framfylgt.43 

 

5.3 Réttarframkvæmd 

Eins og fram hefur komið í kafla 4.3 hefur Neytendastofa einungis átta sinnum lokið ákvörðun þess 

efnis að auglýsing uppfyllti ekki skilyrði 1. mgr. 6. gr. laga nr. 57/2005 þar sem vafi lék á hvort um 

auglýsingu væri að ræða eða ekki. Árið 2015 greip Neytendastofa til þess ráðs að gefa út leiðbeiningar 

um duldar auglýsingar til þeirra sem auglýsa eða útbúa auglýsingar á samfélagsmiðlum í fjölmiðlum 

og á vefsíðum. Leiðbeiningarnar eiga rætur að rekja til samnorræns starfs neytendayfirvalda á 

Norðurlöndum. Markmið Neytendastofu var að veita „einfaldar og aðgengilegar upplýsingar um 

íslenskt lagaumhverfi og þau sjónarmið sem Neytendastofa byggir á við eftirlit með lögum og reglum 

sem gilda um duldar auglýsingar“.44  

     Af þessu og umfjöllun á heimasíðu Neytendastofu45 um mitt ár 2015, um duldar auglýsingar, er 

greinilegt að á Íslandi og á hinum Norðurlöndunum hafa menn haft áhyggjur af auknum fjölda 

                                                 
41 Páll Sigurðsson, Lögfræðiorðabók: með skýringum (Bókaútgáfan CODEX 2008) 419 
42 Páll Hreinsson, „Þvingunarúrræði stjórnvalda“ [2007] Afmælisrit til heiðurs Jónatan Þórmundssyni. 373, 

384. 
43 Þskj. 884, 131. löggjafarþing 2004-2005. Mál: Frv. til laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og 

gagnsæi markaðarins.  
44 Neytendastofa, „Leiðbeiningar Neytendastofu um auðþekkjanlegar auglýsingar“. 
45 Neytendastofa „Norræn neytendayfirvöld samhæfa aðgerðir gegn duldum auglýsingum“. 
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auglýsinga, þá sérstaklega á samfélagsmiðlum, þar sem ekki var nægilega skýrt fyrir neytendum að 

um auglýsingar væru að ræða.  

     Verður nú vikið að ákvörðunum Neytendastofu og réttarframkvæmdin könnuð. 

 

 

Ákvörðun Neytendastofu 26. maí 2009 (14/2009) 

Fyrirtækið Garðlist ehf. dreifði á heimili í landinu auglýsingu í formi persónulegs handskrifaðs 

sendibréfs frá nágrönnum þar sem þjónustu Garðlistar var hælt. Bréfið var skrifað með bláu 

bleki á línustrikað blað og bar öll þess merki að vera sendibréf. Framan á bréfið var búið að 

handskrifa Kæri nágranni. Efst í hægra hornið var búið að prenta frímerki og póststimpil og 

neðst í vinstra horni með smáu letri var gefið til kynna að um auglýsingu frá Garðlist ehf. væri 

að ræða. Neytendastofu bárust fjölmargar kvartanir frá neytendum sem ekki áttuðu sig á því að 

um auglýsingu væri að ræða fyrr en búið var að ganga úr skugga um að bréfið kæmi ekki frá 

neinum nágranna þeirra. Vísuðu nokkrir til þess að í húsinu byggju bæði Gunnar og Sigga og 

lýsingin í bréfinu ætti vel við um þá vinnu sem unnin hefði verið í garðinum og umræður vegna 

þeirrar vinnu. Því hafi bréfið verið mjög trúverðugt og ekkert sem benti til þess að um 

auglýsingu væri að ræða. Neytendastofa komst að þeirri ákvörðun að Garðlist ehf. hefði brotið 

gegn ákvæðum 5. gr., 1. og 2. mgr. 6. gr. og b. lið 10. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með 

viðskiptaháttum og markaðssetningu með dreifingu auglýsingar í formi sendibréfs, með 

yfirskriftinni Kæri nágranni án þess að fram kæmi með skýrum hætti að um auglýsingu væri 

að ræða, með því að setja auglýsinguna fram með villandi hætti svo ætla mætti að um bréf frá 

nágrönnum væri að ræða og með því að greina ekki frá því frá hvaða fyrirtæki auglýsingin 

væri.46 

 

Að framangreindu má sjá að þrátt fyrir að Garðlist ehf. hafi merkt sendibréfið sem auglýsingu frá 

fyrirtækinu þótti merkingin ekki koma fram með nægilega skýrum hætti. Auglýsing var merkt sem 

auglýsing frá Garðlist ehf. með aðeins örsmáu letri og þótti ekki í neinu samræmi við annan texta 

auglýsingarinnar þar sem þjónusta Garðlistar ehf. var lofuð í formi persónulegs sendibréfs. Bar því 

bréfið öll merki þess að vera handskrifað sendibréf frá nágranna. Því var það mat Neytendastofu að 

tilgangur sendibréfsins væri að blekkja neytendur svo þeir gætu ekki áttað sig á að um auglýsingu 

væri að ræða. 

 

 

                                                 
46 Ákvörðun Neytendasofu nr. 14/2009, 26. maí 2009 
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Ákvörðun Neytendastofu 15. maí 2017 (18/2017)  

Neytendastofu bárust ábendingar vegna meintra duldra auglýsinga með færslum einstaklinga á 

samfélagsmiðlinum Instagram þar sem vörur 17 sorta ehf. og verslanir Krónunnar ehf. voru 

auglýstar. Krónan ehf. og 17 sortir ehf. höfðu ráðið íslenska hugbúnaðarfyrirtækið Ghostlamp 

ehf. í herferð áhrifavalda með vörur 17 sorta á samfélagsmiðlinum Instagram. Um var að ræða 

14 stöðuuppfærslur frá 12 einstaklingum sem birtust helgina 9.-11. desember 2016. í 

stöðuuppfærslunum á Instagram höfðu áhrifavaldar samfélagsmiðilsins mælt með vörum 17 

sorta með einum eða öðrum hætti auk þess sem þar kom fram að vörurnar fengust aðeins í 

verslunum Krónunnar. Þá báru allar stöðufærslurnar sömu myllumerkin, það er #krónan, 

#17sortir, #aðeinsíkrónunni og #jól2016. Í eftirfarandi ákvörðun snýr mál þetta að 

markaðssetningu Krónunnar ehf. og 17 sorta ehf. Neytendastofa komst að þeirri ákvörðun að í 

auglýsingunum hafi ekki verið nægilega greint frá viðskiptalegum tilgangi stöðufærslanna og 

því hafi fyrirtækin Krónan og 17 sortir með notkun dulinna auglýsinga í formi stöðufærslna á 

samfélagsmiðli, án þess að fram kæmi með skýrum hætti að um auglýsingu verið að ræða og 

með villandi viðskiptaháttum, brotið gegn 5. gr., 1. og 2. mgr. 6. gr., 8. gr. og 2. mgr. 9. gr. laga 

nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.47 

 

Í ofangreindri ákvörðun kom til álita hvort kostaðar stöðufærslur Krónunnar og 17 sorta hafi verið 

nægilega skýrt merktar til samræmis við kröfur laga nr. 57/2005. Krónan og 17 sortir báru fyrir sig 

að með notkun myllumerkjanna #krónan, #17sortir, #aðeinsíkrónunni og #jól2016 ætti öllum að vera 

ljóst að um væri að ræða kostaðar auglýsingar af þeim aðilum sem tilgreindir voru með 

myllumerkjunum og því væri ekki um að ræða brot gegn áður tilgreindum ákvæðum laga nr. 57/2005. 

Krónan og 17 sortir vísuðu einnig til þess að ákvæði 1. og 2. mgr. 6 .gr. laga nr. 57/2005 sem 

Neytendastofa vísaði til væru óljós þegar kæmi að notkun samfélagsmiðla þar sem þeir gætu ekki 

talist til fjölmiðla. Því töldu Krónan og 17 sortir að þær stöðufærslur sem um væri að ræða gætu ekki 

á nokkurn hátt falið í sér brot á þeim lögum og reglum sem Neytendastofa vísaði til. Neytendastofa 

benti á að jafnvel þótt nafn vöru, þjónustu eða fyrirtækis kæmi fram í stöðufærslum væri það ekki 

nægilegt til þess að hinn almenni neytandi gerði sér grein fyrir því hvort um kostaða auglýsingu væri 

að ræða eða einungis meðmæli einstaklings með vörunni og því nægðu myllumerki með nafni vöru, 

þjónustu eða fyrirtækis ekki til þess að auðkenna auglýsingar í stöðufærslum á samfélagsmiðlum. 

Neytendastofa áréttaði einnig í svörum sínum að samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 25/2005 ber 

fyrirtækjum að sjá til þess að auglýsingar á þeirra vegum séu þannig úr garði gerðar að ekki leiki vafi 
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á hvort um auglýsingu sé að ræða, óháð því hvar þær birtast og því ætti ákvæði 1. mgr. 6. gr. við um 

viðskipti Krónunnar og 17 sorta.  

 

Ákvörðun Neytendastofu 5. júní 2018 (5/2018) 

Neytendastofa bárust ábendingar um að fyrirtækið Pizza-Pizza ehf., sérleyfishafi Dominos á 

Íslandi hafi notað duldar auglýsingar á samfélagsmiðlinum Snapchat til þess að auglýsa vörur 

sínar. Í uppfærslu á Snapchat sem áhrifavaldur hafi fengið greitt fyrir að birta var uppfærslan 

ekki merkt sem auglýsing eða með öðrum skýrum hætti gefið til kynna að færslurnar væru 

gerðar í viðskiptalegum tilgangi. Í svari Pizza-Pizza við bréfi sem fyrirtækinu barst 21. febrúar 

2018 frá Neytendastofu vegna meintra dulinna auglýsinga segir að Íslandsbanki hafði haft 

samband við Dominos um samstarf í svonefndum „Meistaramánuði Íslandsbanka“. 

Auglýsingaherferð Íslandsbanka fól í sér að hvetja viðskiptavini til að skora sjálfa sig á hólm 

og setja sér margvísleg markmið. Dominos fékk til liðs við sig fjölmiðilinn Nútímann og einnig 

þekktan áhrifavald. Með samningi sem ofangreindir aðilar gerðu sín á milli var það hlutverk 

áhrifavaldsins að borða allar pizzur af matseðli Dominos í febrúar og Nútíminn átti að fylgjast 

með átakinu og birta þrjú myndbönd um árangurinn. Ekki var samið um nánari skuldbindingar 

áhrifavaldsins, svo sem birtingar á samfélagsmiðlum. Þrátt fyrir að birting auglýsingar á 

samfélagsmiðlinum Snapchat hafi ekki verið hluti af samningi sem Pizza-Pizza ehf. og 

áhrifavaldurinn gerðu sín á milli var það mat Neytendastofu að það skipti ekki máli þó ekki hafi 

verið samið sérstaklega um aðrar færslur en á Nútímanum. Pizza-Pizza hafi mátt vera fulljóst 

að það fælist í hinu umrædda átaki að einstaklingurinn myndi fjalla um vörur fyrirtækisins í 

febrúarmánuði á Snapchat. Að öllu ofangreindu virtu taldi Neytendastofa að Pizza-Pizza hafi 

brotið gegn ákvæðum 5. gr., 1. og 2. mgr. 6. gr., 8. gr. og 2. mgr. 9. gr. laga nr. 57/2005 með 

notkun dulinna auglýsinga á samfélagsmiðlinum Snapchat.48 

 

Ákvörðun Neytendastofu er áhugaverð að því leyti að Pizza-Pizza og Íslandsbanki höfði einungis 

samið við áhrifavaldinn um að birta myndir á Instagram reikningi sínum sem fréttamiðilinn Nútíminn 

átti síðan að fylgja eftir en Pizza-Pizza var sakfellt fyrir notkun auglýsinga í formi færslna á 

samfélagsmiðlinum Snapchat. Niðurstaða ákvörðunarinnar gefur til kynna að þegar áhrifavaldur fær 

greitt fyrir að koma vöru fyrirtækis á framfæri þurfi hann hverju sinni þegar hann talar um vöruna, 

þrátt fyrir að ekki sé samið um að koma vörunni á framfæri á viðkomandi hátt, að merkja 

stöðufærsluna sem varan birtist í sem auglýsingu. 
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Ákvörðun Neytendastofu 5. júní 2018 (4/2018)  

Neytendastofu bárust ábendingar um að Íslandsbanki hafi notað duldar auglýsingar á 

samfélagsmiðlunum Twitter og Instagram til þess að auglýsa þjónustu bankans. Íslandsbanki 

hafði gert samkomulag við sjö áhrifavalda, sex þeirra beint og einn í gegnum fyrirtækið 

Ketchup Creative um að taka þátt í meistaramánuði. Af þeim sjö einstaklingum sem fengu greitt 

fyrir að birta færslur tengdar meistaramánuði voru það færslur þriggja áhrifavalda sem til álita 

komu um hvort þær væru nægilega vel merktar, tvær á samfélagsmiðlinum Twitter og ein á 

samfélagsmiðlinum Instagram. Íslandsbanki taldi að áhrifavaldarnir væru ekki að auglýsa vörur 

eða þjónustu bankans með því að setja fram sín persónulegu markmið, sem alla jafna voru 

jákvæð og miðuðu að jákvæðri framþróun í leik og starfi. Neytendastofa komst að þeirri 

niðurstöðu að ljóst væri að um auglýsingar væri að ræða enda markmið stöðufærslnanna að 

vekja athygli á starfsemi og vörumerki bankans. Auglýsingar Íslandsbanka voru því í formi 

persónulegra stöðufærslna einstaklinga á samfélagsmiðlum og ekki gefið til kynna að um 

auglýsingar væri að ræða og því, vegna forms þeirra og útfærslu taldi Neytendastofa þær þannig 

úr garði gerðar að vafi hafi leikið á að um auglýsingu væri að ræða. Að ofangreindu virtu taldi 

Neytendastofa að Íslandsbanki hafi brotið gegn 1. og 2. mgr. 6. gr. laga nr. 57/2005.49 

 

 Neytendastofa heldur með niðurstöðu í tiltekinni ákvörðun uppi sama hætti og í fyrri ákvörðunum 

og kemst að þeirri niðurstöðu að einungis fyrirtækið sem á vöruna beri ábyrgð en ekki áhrifavaldarnir 

sem birtu auglýsingar án þess að merkja þær sem slíkar eða fyrirtækið sem sá um milligöngu 

fyrirtækis sem hér um ræðir það er Íslandsbanka og áhrifavaldanna. Ákvörðunin er skýr, fyrirtækin 

bera sjálf ábyrgð á því að viðskiptahættir þeirra standist þau skilyrði sem lög krefjast. 

 

Ákvörðun Neytendastofu 27. september 2018 (31/2018) 

Neytendastofu bárust ábendingar um að fyrirtækið Origo hf. hafi notað duldar auglýsingar á 

vefsíðunni trendnet.is til þess að auglýsa vöru fyrirtækisins. Í svari við bréfi sem að 

Neytendastofa sendi frá sér til fyrirtækisins Origo hf. segir að fyrirtækið Sahara Media ehf., 

sem sérhæfi sig í markaðssetningu á samfélagsmiðlum hafi átt frumkvæði að samstarfi við 

áhrifavalda sem gegn því að auglýsa myndavél að gerðinni Canon EOS M100 fengu slíka 

myndavél að gjöf en að öðru leyti hafði umfjöllunin verið endurgjaldslaus. Samstarf Origo við 

áhrifavaldana var að öllu leyti í höndum Sahara Media ehf. að undanskildu því að það hafi verið 

í höndum Origo að afhenda myndavélarnar og kynna bloggurunum helstu eiginleika hennar. Á 

tímabilinu apríl til júní 2018 höfðu tveir bloggarar trendnet.is birt sjö bloggfærslur tengdar 
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myndavélinni en hvergi var hægt að finna að færslurnar væru gerðar í viðskiptalegum tilgangi. 

Út frá staðreyndum máls tók Neytendastofa þá ákvörðun að Origo hafi brotið gegn ákvæðum 

1. og 2. mgr. 6. gr., 1. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 9. gr. sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005 með notkun 

dulinna auglýsinga á vefsíðu Trendnet.50 

 

Ákvörðun Neytendastofu 27. september 2018 (32/2018) 

Með bréfi til bloggara á vefsíðunni trendnet.is greindi Neytendastofa bloggaranum frá því að 

færslur birtar í hans nafni tengdar Canon EOS M100 myndavél þar sem ágæti myndavélarinnar 

er tíundað og tekið fram að umrædd myndavél fáist í verslun Origo hf. kynnu að brjóta gegn 

lögum þar sem ekki kæmi fram að færslurnar væru birtar í viðskiptalegum tilgangi og óskaði 

neytendastofa eftir upplýsingum frá bloggaranum um hvert viðskiptasamband hans við 

trendnet.is væri annars vegar og hins vegar hver aðkoma fyrirtækisins Origo hf. væri að 

undirbúningi umfjöllunarinnar. Í svari við bréfi Neytendastofu segir bloggarinn að hann hafi 

fengið myndavél að gerðinni Canon EOS M100 að gjöf frá Origo hf. skilyrðislaust. Eftir reynslu 

af myndavélinnni hafi hann ákveðið að blogga um ágæti myndavélarinnar. Bloggarinn segir 

einnig í bréfinu að viðskiptasamband hans við Trendnet hafi ekki verið til staðar þar sem enginn 

samstarfssamningur hafi verið gerður. Neytendastofa komst að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir 

að bloggarinn fengi myndavélina endurgjaldslaust og án allra skilmála frá fyrirtækinu Origo hf. 

væru stöðufærslur bloggarans ein tegund markaðssetningar sem fellur undir ákvæði gildandi 

laga og takmarkanir þeirra. Ekki skipti máli hvort fyrirtækið eða annar aðili hafi leiðbeint 

viðkomandi, hvort gjafir væru óumbeðnar eða ekki, hvort rætt hafi verið um efni 

umfjöllunarinnar eða hvort umfjöllunin lýsti persónulegri skoðun viðkomandi. Að öllu 

ofangreindu virtu taldi Neytendastofa að bloggarinn hafi brotið gegn ákvæðum 1. og 2. mgr. 6. 

gr., 1. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 9. gr. sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005 með notkun dulinna auglýsinga á 

bloggi á vefsíðunni Trendnet.51 

 

Ákvörðun Neytendastofu 27. september 2018 (33/2018) 

Þetta mál snýr að umfjöllunum bloggara á vefsíðunni trendnet.is um vöru fyrirtækisins Origio 

hf., myndavél að gerðinni Canon EOS M100. Vafi lék á um hvort umfjallanir tengdar vörunni 

væru nægilega vel merktar sem auglýsing en fram kom í færslunum að myndavélin væri gjöf. 

Sahara Media ehf. hafði verið í samstarfi við Origo hf. og Origo hf. haft samband við 

bloggarann. Origo hf. bauð bloggaranum að gjöf myndavél að gerðinni Canon EOS M100 án 

nokkura kvaða. Bloggarinn tiltók í svari við bréfi frá Neytendastofu að hann hefði ekki fengið 
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endurgjald í formi greiðslu, hvorki frá Sahara Media ehf. né Origo hf. Neytendastofa komst að 

þeirri niðurstöðu að viðskiptahættirnir sem að ofan er lýst hafi verið gerðir í viðskiptalegum 

tilgangi en markmið bloggarans var að vekja athygli neytenda á vörum fyrirtækisins. Aðilar 

sem fái endurgjald og skrifa um eða dreifa upplýsingum um vörur eða þjónustu fyrirtækja á 

vefsíðum eða samfélagsmiðlum heyra undir lög nr. 57/2007, óháð því í hvaða formi 

endurgjaldið er. Þá taldi Neytendastofa ekki nægjanlegt að taka fram að myndavélin hafi verið 

fengin að gjöf frá fyrirtækinu Origo til þess að hinn almenni neytandi gæti áttað sig á að færslan 

hafi verið gerð í viðskiptalegum tilgangi.  

Að öllu ofangreindu virtu taldi Neytendastofa að bloggarinn hafi brotið gegn ákvæðum 1. og 2. 

mgr. 6. gr., 1. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 9. gr., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005 með notkun dulinna 

auglýsinga á bloggi á vefsíðunni Trendnet.52 

 

Ákvörðun Neytendastofu 27. september 2018 (34/2018) 

Neytendastofu bárust ábendingar um að fyrirtækið Sahara Media ehf. hafi verið í samstarfi við 

Origo hf. til þess að auglýsa myndavél að gerðinni Canon EOS M 100 fyrir fyrirtækið á 

vefsíðunni Trendnet.is. Í svarbréfi Sahara Media ehf. til Neytendastofu kom fram að fyrirtækið 

hafi haft milligöngu um samstarf Origo og áhrifavalda og ekki hafi verið um samstarf að ræða 

milli Sahara Media ehf. og áhrifavalda heldur á milli Origo og áhrifavalda. Enginn samningur 

hafi verið gerður sem Sahara Media ehf. hafi verið kunnugt um en Origo hafi sem fyrr segir 

tekið við öllum samskiptum við bloggarana eftir milligöngu Sahara Media ehf. Að mati 

Neytendastofu skipulagði Sahara Media ehf. markaðssetninguna að hluta og kom á 

samkomulagi milli bloggaranna og Origo. Þá hefur Sahara Media ehf. greint frá því að 

fyrirtækið bæri ábyrgð á viðskiptaháttunum. Að öllu ofangreindu virtu taldi Neytendastofa að 

Sahara Media ehf. hafi brotið gegn ákvæðum 1. og 2. mgr. 6. gr., 1. gr. 8. gr. og 2. mgr. 9. gr. 

sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005 með notkun dulinna auglýsinga í formi bloggfærslna á vefsíðu 

Trendnet.53 

 

Ákvarðanir Neytendastofu nr. 31/2018, 32/2018, 33/2018 og 34/2018 byggja allar á sama máli þar 

sem ólíkir aðilar sem eiga hlut að máli hafa brotið gegn 1. mgr 6. gr. laga nr. 57/2005. Þetta þykir 

áhugavert í ljósi fyrri ákvarðana Neytendastofu, sem dæmi 4/2018 og 5/2018. Í fyrri málunum 

byggjast ákvarðanirnar á því að sá lögaðili sem semur við eða ræður áhrifavalda til að auglýsa vöru 

sína eða þjónustu sé einn ábyrgur fyrir því að uppfyllt séu þau lög sem sett hafa verið um þá 

viðskiptahætti sem að duldum auglýsingum snúa. Það er því lögaðilinn einn sem gerist brotlegur gegn 
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1. mgr 6. gr. laga nr 57/2005 þegar meðalneytandanum er ekki ljóst að um auglýsingu sé að ræða 

þegar hún fer í loftið en í því máli sem hér um ræðir gengur Neytandastofa lengra í ákvörðun sinni 

og kemst að þeirri niðurstöðu að bæði lögaðilinn sem semur við áhrifavalda, milliliður og 

áhrifavaldarnir hafi allir gerst brotlegir gegn ákvæði 1. og 2. mgr. 6. gr., 1. gr. 8. gr. og 2. mgr. 9. gr. 

sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005. 

 

Ákvörðun Neytendastofu 3. april 2019 (15/2019) 

Neytendastofu bárust ábendingar um að Hekla ehf. hefði notast við duldar auglýsingar á 

samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram til þess að auglýsa vöru fyrirtækisins. Hekla hafði 

fengið þekktan tónlistarmann til þess að auglýsa Audi Q5 en engin af færslunum tengdum 

auglýsingum Gauta hafði verið merk sem slík eða með öðrum skýrum hætti greint frá því að 

færslurnar væru gerðar í viðskiptalegum tilgangi. Í svari Heklu ehf. til Neytendastofu segir 

Hekla ehf. að tónlistamaðurinn sé með rekstrarleigusamning hjá Heklu ehf. og í tengslum við 

gerð þess samnings hafi verið gerður starfssamningur við áhrifavaldinn þess efnis m.a. að hann 

myndi birta myndir á samfélagsmiðlum sínum. Tónlistarmaðurinn hefði svo átt að senda inn 

reikninga mánaðarlega sem Hekla ehf. ætlaði að greiða Birtar voru tvær færslur, önnur færslan 

var birt á Instagram reikningi tónlistarmannsins þar sem hann stendur við umtalaða Audi bifreið 

merkt myllumerkinu „audi_island“ hin færslan var birt á Instagram reikningi Heklu ehf., 

audi_island þar sem tónlistarmaðurinn og starfsmaður Heklu ehf. standi fyrir framan Audi 

bifreið en við færsluna er tónlistarmanninum óskað til hamingju með bifreiðina. Að mati 

Neytendastofu eru þær stöðufærslur sem um ræðir ein tegund markaðssetningar sem fellur undir 

ákvæði gildandi laga um takmarkanir þeirra. Neytendastofa telur að ekki komi fram með 

fullnægjandi hætti að um markaðssetningu sé að ræða eða að greiðsla eða annað endurgjald hafi 

komið fyrir myndbirtingarnar. Að ofangreindu telur Neytendastofa að Hekla ehf. hafi brotið 

gegn ákvæðum 1. og 2. mgr. 6. gr., 1. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 9. gr. sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005 

með notkun dulinna auglýsinga á Instagram.54 

 

Ákvörðun Neytendastofu 3. apríl 2019 (16/2019) 

Neytendastofu hafði borist ábendingar um að Gauti Þeyr Másson hefði notast við duldar 

auglýsingar á samfélagsmiðlunum Instagram þar sem verið væri að auglýsa bifreið að gerðinni 

Audi Q5 fyrir Heklu ehf. Á Instagram hafði Gauti birt mynd af sér og Audi Q5 bifreið merk 

millumerkinu „audi_island“ hin færslan birtist á Instagram síðu Heklu ehf., audi_island þar sem 

að Gauti ásamt starfsmanni Audi umboðsins standa fyrir framan bifreiðina og verið er að 
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afhenda Gauta hana. Hvorug þessara færslna er þó merkt sem auglýsing eða með öðrum skýrum 

hætti greint frá því að þær séu gerðar í viðskiptalegum tilgangi og í samstarfi. Neytendastofa 

sendi bréf til Gauta og óskaði eftir svörum en eftir ítrekanir barst ekkert svar frá Gauta. Það 

liggur fyrir í máli 15/2019 að gerður hafi verið rekstrarleigusamningur á milli Gauta og Heklu 

ehf. samhliða samstarfssamningi um myndbirtingar af hálfu tónlistarmannsins á 

samfélagsmiðlunum á umræddum bíl auk þess að hann muni koma fram á 

viðburðum/skemmtunum tengdum fyrirtækinu. Greiðsla vegna samstarfssamningsins sé með 

þeim hætti að tónlistarmaðurinn gefur út mánaðarlega reikninga á Heklu ehf. Að öllu 

ofangreindu virtu telur Neytendastofa að tónlistarmaðurinn hafi brotið gegn ákvæðum 1. og 2. 

mgr. 6. gr., 1. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 9. gr. sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005 með notkun dulinna 

auglýsinga á samfélagsmiðlinum Instagram.55 

 

Ákvarðanir Neytendastofu í málum nr. 15/2019 og 16/2019 byggja á sama málinu en í ákvörðun nr. 

15/2019 er það fyrirtækið Hekla ehf. sem hefur farið í samstarf við áhrifavald til þess að auglýsa fyrir 

sig sem hefur ekki farið að lögum eftir myndbirtingar annars aðila og í ákvörðun nr. 16/2019 er það 

síðan áhrifavaldurinn sem hafði birt auglýsingarnar ómerktar. Í báðum ákvörðunum hafa aðilarnir 

brotið gegn 1. mrg. 6. gr. laga nr. 57/2005 með notkun dulinna auglýsinga en niðurstaða ákvarðanna 

er í samræmi við fyrri niðurstöður Neytendastofu. 

 

6. Réttarstaðan á Norðurlöndum  

Íslenska réttarkerfið er að mörgu leyti byggt á fyrirmynd norrænna réttarkerfa. Hér á eftir verður 

fjallað um ákvæði sem svara til 1. mgr. 6. gr. laga nr. vantar í Danmörku, Svíþjóð og í Noregi.  

Áhersla á neytendarétt í heiminum er mismunandi eftir löndum en ætla má að neytendaréttarlöggjöfin 

í þeim löndum sem fjallað verður um sé nokkuð lík þar sem Danmörk og Svíþjóð eru aðilar að 

Evrópusambandinu og Ísland og Noregur aðilar að Evrópska efnahagssvæðinu, en þar er rík áhersla 

lögð á neytendavernd og búa aðildarríkin að einhverju leyti yfir heildrænni stefnu á sviði 

neytendamála í gegnum samböndin. 

 

6.1 Danmörk 

Í Danmörku hefur Konkurrence og Forbrugerstyrelsen eftirlit á sviði neytendamála. Verkefni 

stofnunarinnar er sambærilegt því sem Neytendastofa sinnir hér á landi að lögum um öryggi vöru og 

mælifræði undanskildum. Stofnunin er þó töluvert stærri en Neytendastofa en henni er skipt í sextán 

skrifstofur. Skrifstofan sem hefur eftirlit með markaðs- og viðskiptaháttum er skrifstofa 

                                                 
55 Ákvörðun Neytendastofu nr. 16/2019, 3. apríl 2019 
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forbrugerombudsmand56 en starfsemin er sambærileg starfsemi Neytendastofu á sviði neytendamála. 

Forbrugerombudsmanden getur líkt og neytendaréttarsvið Neytendastofu á Íslandi tekið upp mál út 

frá kvörtunum frá neytendum og eða samkeppnisaðilum en einnig getur hann tekið mál upp að eigin 

frumkvæði. Önnur úrræði sem forbrugerombudsmanden getur gripið til, gerist aðili brotlegur gegn 

lögum eða ef háttsemi er ekki talin samrýmast sanngjörnum og eðlilegum viðskiptaháttum, er að leita 

sátta milli aðila, sem er meginreglan. Aðilum er þá bent á ranga háttsemi og þess krafist að úrbætur 

fylgi í kjölfarið. Með dómsúrskurði getur forbrugerombudsmanden einnig sett lögbann á háttsemi 

aðila sem hann telur brotlega. Einnig getur komið til skaðabótaskyldu og sekta en þessar 

valdheimildir eru áþekkar heimildum Neytendastofu. Ákvarðanir forbrugerombudsmanden er ekki 

hægt að kæra til æðra stjórnsýslustigs heldur þarf að bera þær undir dóm vilji aðili áfrýja þeim.57  

 

6.2 Réttarframkvæmd 

Dönsku lögin, Lov om markedsføring nr. 426 frá 3. maí 2017 fjalla um markaðssetningu. Í lögunum 

er fjallað um auglýsingastarfsemi gagnvart neytendum í 2. kafla en jafnframt segir í 1. tl. 2. mgr. 6. 

hluta kaflans sem fjallar um villandi aðgerðarleysi, kauptilboð og duldar auglýsingar að villandi 

viðskiptahættir séu bannaðir og jafnframt má ekki sleppa eða fela upplýsingar í auglýsingum eða 

veita upplýsingar á óljósan, óskiljanlegan eða óviðeigandi hátt. Jafnframt kemur fram í 4. mgr. 6. 

hluta laganna að sé viðskiptalegur tilgangur að baki markaðssetningar, þar með talið auglýsingum 

þarf söluaðili að gefa það skýrt til kynna. Konkurrence og forbrugerstyrelsen hefur ekki gefið út nýjar 

leiðbeiningar varðandi merkingu auglýsinga frá því árið 2006 en það er vegna nýrra laga sem tóku 

gildi eins og áður segir 2017.58  

     Til að gera betur grein fyrir innihaldi ákvæðisins eru ákvarðanir forbrugerombudsmanden byggðar 

á 6. hluta 2. kafla lov om markedsføring reifaðar hér á eftir. 

 

Ákvörðun Forbrugerombudsmanden 13. október 2017 (16/06258) 

Í þessari ákvörðun hafði fréttablaðið Gratisavisen selt fyrirtækjum jákvæða umfjöllun í klausum 

í blaðinu. Forbrugerombudsmanden komst að þeirri ákvörðun að ekki væri nægilega ljóst hvort 

fyrirtækin hefðu keypt umfjöllunina eða hvort greinarnar hefðu verið skrifaðar að frumkvæði 

ritstjóra blaðsins. Fréttablaðið upplýsti Forbrugerombudsmanden um að sumar greinanna væru 

kostaðar af fyrirtækjum og þegar að svo væri fylgdi alltaf firmamerki fyrirtækisins greininni til 

þess að neytendum væri ljóst að um kostaða auglýsingu væri að ræða.  

                                                 
56 Umboðsmaður neytenda. 
57 „Neytendavernd á fjármálamarkaði“ (Forsætisráðuneytið apríl 2013) 79-80. 
58 „Retningslinjer og vejledninger“ (forbrugerombudsmanden). 
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Jafnframt ætlaði fréttablaðið í framtíðinni að skilja að auglýsingar og ritstjórnarefni svo 

neytendur ættu auðveldara með að átta sig á hvenær um væri að ræða kostaðar auglýsingar og 

hvenær almennt efni blaðsins. Þrátt fyrir að firmamerki fylgdi greinunum taldi 

Forbrugerombudsmanden ekki nægilega skýrt að um kostaða auglýsingu væri að ræða og því 

væri um brot á 6. gr Lov om markedsføring nr. 426/2017 að ræða.  

Í ákvörðuninni sagði Forbrugerombudsmanden að mestu máli skipti að neytendurnir vissu hvort 

að viðskiptaforsenda lægi að baki greinum í blaðinu áður en, eða þegar þeir læsu efnið.  

 Ef fyrirtæki greiddi fyrir að fá grein birta í blaðinu eða tilbúin grein send inn til fréttablaðsins 

og nafn eða firmamerki auglýsandans birtist með greininni þá sé greinin auglýsing fyrir 

fyrirtækið. Ef greinin birtist sem efni frá ritstjórn blaðsins sé ekki nóg að greininni fylgi 

firmamerki fyrirtækis sem kostar auglýsinguna eða merki sett fram á óáberandi hátt sem á að 

segja til um að um auglýsingu sé að ræða. Það brjóti gegn góðum viðskiptaháttum ef nafn eða 

firmamerki auglýsanda sé sett fram á þann hátt. Meðalneytandinn á alltaf að geta séð það skýrt 

og greinilega hvort texti greinar sé auglýsing eða ritstjórnarefni. Að lokum gerði 

Forbrugerombudsmanden það ljóst að efst við kostaðar greinar ætti alltaf að koma skýrt fram 

að greinin væri kostuð þannig að lesandinn væri meðvitaður um að svo sé og geti ákveðið út 

frá því hvort hann lesi textann eða ekki.59 

 

 

Ákvörðun Forbrugerombudsmanden 17. ágúst 2017 (14/09254) 

Í þessari ákvörðun höfðu fyrirtæki og auglýsingastofa sem sá um Instagram reikning þekktrar 

söngkonu verið sektuð vegna dulinna auglýsinga í tengslum við sjö færslur á Instagram. 

Myndböndin sjö sem birtust á Instagram reikningi söngkonunnar voru birt á tímabilinu janúar 

til júní 2014. Í færslunum sjö birtust myndir og tilvísanir á vöru sem fyrirtækið seldi. Öllum 

færslunum fylgdi myllumerki með nafni vörunnar og voru færslurnar innan um aðrar 

einkamyndir söngkonunnar. Eftir að Forbrugerombudsmanden hafði farið fram á svar frá 

fyrirtækinu um hvort að um auglýsingu á þeirra vegum væri að ræða, svaraði fyrirtækið því að 

það hefði gert munnlegan samning við söngkonuna um að hún myndi birta myndir af vöru 

fyrirtækisins gegn greiðslu og einnig að myndirnar væru nægilega vel merktar. 

Forbrugerombudsmanden taldi að hinum almenna neytenda væri ekki ljóst að með færslunum 

sjö væri um auglýsingar fyrir vöruna að ræða. Forbrugerombudsmanden gerði söngkonunni 

einnig viðvart um að hún gæti einnig hlotið sekt fyrir það að birta duldar auglýsingar á 

samfélagsmiðlareikningunum sínum.60 

                                                 
59 Ákvörðun Forbrugerombudsmanden nr. 16/06258. 13. október 2017 
60 Ákvörðun Forbrugerombudsmanden nr. 14/09254. 17. ágúst 2017 
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 Ákvörðun umboðsmanns svipar til annarra ákvarðana sem hafa verið teknar fyrir hér á undan en 

bæði auglýsingafyrirtækið og fyrirtækið sem var að auglýsa vöruna og þar að leiðandi komu nálægt 

markaðsetningunni voru sektuð. 

 

6.3 Svíþjóð 

Í Svíþjóð hefur Konsumerverket eftirlit og sinnir hagsmunagæslu neytenda. Verksvið 

Konsumerverket er öllu víðtækara en Neytendastofu en verkefni hennar snúa meðal annars að 

vöruöryggi, skuldamálum heimilanna, málefnum fatlaðra neytenda og umhverfismálum er varða 

neytendur. Konsumerverket skiptist í þrjár deildir. Sú deild sem sér um að vernda hagsmuni neytenda 

innan stofnunarinnar nefnist einfaldlega Neytendaverndardeild. Líkt og í Danmörku er umboðsmaður 

neytenda starfandi í Svíþjóð og nefnist hann „Konsumentombudsmannen“ en hann er jafnframt 

forstjóri Neytendaeftirlitsins. Konsumentombudsmannen getur lagt lögbann á aðila og sektað fyrir 

villandi auglýsingar, ólögmæta samningsskilmála og rangrar verðmerkingar. Einnig getur hann farið 

fyrir hópmálum hjá dómstólum af hálfu neytenda.61  

     Valdheimilda Konsumentombudsmannen í Svíþjóð svipar þar af leiðandi til þeirra valdheimilda 

sem Neytendastofa hefur á Íslandi. 

 

6.4 Réttarframkvæmd  

Sænsku lögin Marknadsföringslagen nr. 2008/486 fjalla um auglýsingar og markaðsmál. Í 9. gr. 

laganna er lagt bann við duldum auglýsingum. Í 1. mgr. 9. gr. segir jafnframt að hverskonar 

markaðssetning eigi að vera útbúin með þeim hætti að neytendum sé ljóst að um markaðsefni sé að 

ræða. Fram kemur í 2. mgr. sömu gr. að ávalt þurfi að koma skýrt fram hver standi að baki hverskyns 

markaðssetningar hverju sinni. Árið 2015 gaf Konsumerverket út leiðbeiningar um markaðssetningu 

á bloggi og samfélagsmiðlum, en leiðbeiningarnar áttu að hjálpa þeim sem auglýsa eða útbúa 

auglýsingar að merkja auglýsingarnar sínar á réttan hátt. Til að gera betur grein fyrir hvað felst í 

orðum ákvæðisins er réttast að taka fyrir mál Konsumentombudsmannen til einkaleyfis og 

markaðsdómstólsins í Svíþjóð.  

 

Ákvörðun Patent- och marknadsdomstolen 31. janúar 2018 (11949-16) 

Konsumentombudsmannen stefndi Alexandra Nilsson og Tourn Media, en fyrirtækið er 

auglýsingastofa sem sér um að koma fyrirtækjum í samband við áhrifavalda. Málið seri að 

birtingu þriggja færslna, tvær færslanna birtust á bloggi Alexöndru og ein á Instagram reikning 

                                                 
61 „Neytendavernd á fjármálamarkaði“. (Forsætisráðuneytið apríl 2013) 80 



   

28 

hennar. Færslurnar þrjár höfðu verið kostaðar og voru kynning á fyrirtækinu Mobilpenger. 

Mobilpenger hafði haft samband við fyrirtækið Tourn Media sem sér um að koma á sambandi 

fyrirtækja og áhrifavalda. Færslur Alexöndru höfðu allar verið merktar „samstarf“ en á 

mismunandi stöðum innan færslanna. Í fyrstu færslunni á blogginu hafði færslan verið merkt í 

lokin, seinni færslan á blogginu hafði strax í byrjun verið merkt sem samstarf, þriðja færslan 

sem birtist á samfélagsmiðlinum Instagram hafði líkt og fyrsta færslan verið merkt í lokin. 

Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að af þeim þremur færslum sem voru til skoðunar væru 

tvær þeirra ekki skýrt merktar og ekki kæmi fram hver bæri ábyrgð á auglýsingunni svo 

meðalneytandinn gæti áttað sig á að um kostað efni var að ræða. Eina færslan sem þótti 

nægilega vel merkt sem kostað efni var seinni færslan sem birtist á bloggi Alexöndru. 

Alexandra Nilsson var dæmd sek en fyrirtækið Tourn Media sýknað.62 

 

Þetta var í fyrsta skipti sem Konsumentombudsmannen stefndi aðila fyrir Patent- och 

marknadsdomstolen í Svíþjóð vegna meintra dulinna auglýsinga en Konsumentombudsmannen vildi 

með dómsmálinu fá dómstólinn til að skýra hversu augljóslega það þyrfti að koma fram að um 

auglýsinu væri að ræða og hver stæði á bak við hana. Samkvæmt Umboðsmanni neytenda eru lögin 

ekki nægilega skýr.63 Það vekur athygli að í niðurstöðu ákvörðunarinnar var fyrirtækið Tourn Media 

sýknað. Alexandra Nilsson hafði gerst áhrifavaldur í gegnum það. Tourn Media átti frumkvæði að 

því að fyrirtækið Mobilpenger hóf auglýsingaherferð sína og átti verulegan þátt í markaðssetningunni. 

Eftir að dómurinn var kynntur áfrýjaði Konsumentombudsmannen dómnum til æðra dómstigs vegna 

þess að auglýsingafyrirtækið var sýknað fyrir neðri dómstól.64 

 

6.5 Noregur 

Neytendastofa Noregs, Forbrukertilsynet, fer með eftirlit með neytendamálum þar í landi. Ný 

markaðslög tóku gildi í Noregi árið 2018. Með lögunum var nafni Forbrukerombudet breytt í 

Forbrukertilsynet og hefur stofnunin nú leyfi til þess að taka ákvarðanir í málum fyrirfram án þess að 

láta söluaðila vita þegar um augljóst lögbrot er að ræða.65 Að öðru leyti starfar Forbrugertilsynet fyrst 

og fremst að því að koma í veg fyrir og stöðva ólöglega markaðssetningu, ósanngjarna skilmála í 

samningum og aðrar tegundir ólöglegra viðskiptahátta sem beinast að neytendum.66 Forbrugertilsynet 

tekur við kvörtunum frá einstaklingum og lögaðilum en getur einnig hafið rannsóknir á málum á eigin 

forsendum. Í Noregi tóku ný markaðslög Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår nr. 

                                                 
62 Ákvörðun Patent- och marknadsdomstolen nr. 11949-16. 21. janúar 2018 
63 Konsumentverket „KO tar bloggaren Kissie till domstol“.  
64 „Appeal of judgment in the case between KO and Alexandra Media and Tourn Media“ (konsumentverket).  
65 Forbrukertilsynet „Agenda 2018“. 
66 Forbrukertilsynet „Om Forbrukertilsynet“. 
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2/2009, eða markedsføringsloven eins og þau eru gjarnan kölluð, gildi árið 2009. Ákvæði 3. gr. 

laganna leggur skýrt bann við duldum auglýsingum. Ákvæðið segir að öll markaðssetning þurfi að 

vera hönnuð á þann hátt að það sé skýrt að um markaðssetningu sé að ræða. Það er, að ekki eigi að 

vera erfitt að bera kennsla á hvað er auglýsing og hvað ekki. Í Noregi hefur ekki enn komið til þess 

Forbrugertilsynet eða forveri stofnunarinnar hafi tekið ákvörðun byggða á 3. gr.  

markedsføringsloven. Þó hefur oftar en einu sinni reynt á 3. gr. laganna, sem dæmi í máli Norsk 

Tipping AS67 en auglýsing þeirra þótti vera nægilega vel merkt sem auglýsing og því ekki dulin. 

      Í máli norsku verslunarkeðjunnar Kondomeriet68 sem notaðist við kítlu auglýsingar (e.teaser ad). 

Auglýsingar þar sem hvorki vara né upplýsingar um auglýsanda birtast í fyrstu auglýsingum. Þetta er 

gert í þeim tilgangi að byggja upp spennu neytenda fyrir næstu auglýsingar þar sem svo kemur í ljós 

hver stendur að baki auglýsinganna. Slíkar auglýsingar teljast ekki til dulinna auglýsinga samkvæmt 

Forbyrgertilsynet. Forbrugertilsynet hefur undanfarin ár unnið að því að upplýsa almenning um 

hvernig skuli fara með auglýsingar á samfélagsmiðlum þar sem aðili fær greiðslu eða önnur fríðindi 

gegn því að auglýsa vörur, þjónustu eða fyrirtæki á samfélagsmiðlum eða bloggi.69 

      Forbrugertilsynet virðist þrátt fyrir allt ekki bera tilætlaðan árangur en í lok árs 2017 gerði 

Forbrukerombudet, forveri Forbrukertilsynet könnun hjá 20 stærstu áhrifavöldum Noregs. Í ljós kom 

að meirihluti þeirra birtir á samfélagsmiðlum sínum auglýsingar sem brjóta gegn ákvæðum 

Markedsføringsloven en sjö af hverjum tíu póstum sem skoðaðir voru þóttu ekki nægilega vel merktir 

og því brot gegn 3. gr laganna. Af þeim 20 einstaklingum sem skoðaðir voru fengu 18 þeirra aðvörun 

frá Forbrugertilsynet og var gert að breyta eða fjarlægja auglýsingar.70  

     Í byrjun hvers árs gefur Forbrugertilsynet út skýrslu sem segir til um hver forgangsmál 

stofnunarinnar verði yfir komandi ár. Í skýrslu ársins 2019 kemur fram að eitt af forgangsmálum 

stofnunarinnar sé að grípa til aðgerða vegna dulinna auglýsinga áhrifavalda á samfélagsmiðlum.71 

  

                                                 
67 Ákvörðun Forbrukertilsynet nr. MR-2013-207, mars 21. 2013 
68 Ákvörðun Forbrukertilsynet nr. MR-2013-1141, 30. janúar 2014 
69 Forbrugertilsynet „Forbrukertilsynets veileder for merking av reklame i sosiale medier“. 
70 Tobias Fredø „Har fått 269 tips om skjult bloggreklame - neste år kommer bøtene“ (kampanje 19. 

desember 2017). 
71 Forbrukertilsynet „Agenda 2019“. 
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7. Niðurlag 

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvernig eftirliti íslenskra yfirvalda með duldum auglýsingum 

hefur verið háttað frá því að þær voru fyrst bannaðar hér á landi árið 1933 og bera ákvarðanir 

Neytendastofu saman við ákvarðanir sambærilegra stofnana í Danmörku, Svíþjóð og Noregi.  

     Eins og hér að ofan hefur verið rakið hefur mikil þróun orðið á eftirliti með duldum auglýsingum 

frá því að þær voru fyrst bannaðar með lögum um óréttmæta verlunarhætti nr. 84/1933 sem beindust 

helst að íslensku kaupmannastéttinni og þeim agnúum sem helst þótti þurfa að bæta eftir lögleiðingu 

verslunarfrelsisins frá árinu 1855.  

     Frá þeim tíma hefur íslensk löggjöf sem leggur bann við duldum auglýsingum þróast í takt við 

tíðarandann og þær áskoranir sem hafa verið uppi hverju sinni, nú síðast tilkomu samfélagsmiðla.  

     Neytendastofa fer nú með eftirlit með duldum auglýsingum. Í þeim tilgangi að koma í veg fyrir 

notkun dulinna auglýsinga hefur Neytendastofa gefið út leiðbeiningar fyrir fyritæki og einstaklinga 

sem byggðar eru á samnorrænum reglum sem eins og tæpt var á í inngangi ritgerðarinnar. Markmið 

leiðbeininganna er að markaðsetning standist lög og reglur. Þrátt fyrir tilkomu leiðbeininganna hefur 

Neytendastofa ákvarðað í níu málum eftir útgáfu þeirra. 

     Þó svo aðgerðir neytendayfirvalda á Norðurlöndum hafi verið samræmdar virðist ekki mikils 

samræmis gæta í niðurstöðum ákvarðana stofnana eftir löndum.  

     Neytendastofa fer þá leið í nýrri ákvörðunum sínum (31/2018) (32/2018) (33/2018) (34/2018) 

(15/2019) (16/2019) að sekta alla þá aðila sem koma að markaðsherferðinni en í eldri ákvörðunum 

hafði eigandi vöru eða þjónustu sem verið var að auglýsa einungis verið sektaður þrátt fyrir að í 

leiðbeiningum sem stofnunin birti standi orðrétt að lögin gildi um alla einstaklinga sem fái greiðslu 

eða annað endurgjald gegn því að skrifa um eða dreifa upplýsingum um vörur eða þjónustu fyrirtækja 

á vefsíðum eða samfélagsmiðlum.  

     Í Danmörku virðist vera farin sú leið að sá einstaklingur eða fyrirtæki sem leggur markaðsherferð 

lið sem inniheldur duldar auglýsingar sé sekur um að brjóta gegn banni við duldum auglýsingum.  

     Í Svíþjóð hefur Konsumentombudsmannen áfrýjað eina dómnum sem fallið hefur þar í landi til 

æðra dómstigs vegna þess að hann taldi alla aðila jafn ábyrga eins og Neytendastofa gerði í sínum 

nýrri málum.  

      Mín niðurstaða er sú að það sé alls ekki skýrt, hvorki í lögum né réttarframkvæmd hver það er 

hverju sinni sem ber ábyrgð á notkun dulinna auglýsinga á samfélagsmiðlum eða hversu mikið eða 

hvernig einstaklingur eða lögaðili þurfi að taka þátt í slíkri markaðssetningunni til að hljóta sekt fyrir 

vikið. Það mætti hugsa sér að Neytendastofa gæfi út skýrari leiðarvísi þar um og lagt fram í 

ákvörðunarorðum sínu hvar mörkin liggja.   
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