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Stöð 1 hefur borist til umsagnar frumvarp til breytingar á Útvarpslögum nr 53/2000.

Félagið telur eðlilega mikilvægt að hefja víðtæka umræðu um stöðu fjölmiðla á markaði, 
samþjöppun þeirra, samkeppnisumhverfi, auk þess sem félagið telur mikilvægast að verði 
rætt, en það er staða RÚV á samkeppnismarkaði sjónvarps á íslandi.

Félagið hefur ítrekað orðið fyrir viðskiptahöflum í rekstri sínum, en það hefur nú komið að 
rekstri tveggja sjónvarpsstöðva hér á landi, annarsvegar Skjás 1, og hinsvegar Stöðvar Eitt, 
sem hafði hér uppi tilraunaútsendingar á hefðbundnu analog dreifikerfi, auk þess að gera 
tilraunir með s.k. DVB-T stafræna dreifmgu merkja, en þeim hefur nú verið hætt.

Fyrst fékk það rekstrarfélag sem félagið kom að, einungis úthlutað tilraunaleyfi til reksturs á 
stafrænum útsendingum, en mátti ekki reka þjónustu því samfara, þar sem lög hafa ekki verið 
sett um tilhögun stafrænnar sjónvarpsdreifingar hér á landi, en félagið er því fylgjandi að 
þeim sem þess óska sé gert kleift að reka s.k. fjölflettubúnað á eigin kostnað í samræmi við 
gildandi staðla, og að ekki verði farin sú leið að veita einum aðila sbr. Símanum einkarétt á 
stafrænum útsendingum, en ljóst þykir að þar með er fijáls samkeppni að engu orðin, vegna 
þeirra gjalda sem Síminn mun óska eftir fyrir dreifingu sjónvarpsmerkja, enda slík 
vinnubrögð nú viðhöfð þegar kemur að Breiðbandi Símans, en tengigjald fyrir hveija nýja 
sjónvarpsrás er þar 2.5 milljónir króna, þegar búnaður til kóðunnar stendur fyrirtækjum nú til 
boða fyrir um 200.000.- Þá er ríflegs mánaðargjalds krafist. Stöð 1 skorar á nefiidina að kynna 
sér ástand stafrænnar dreifmgar hér á landi.

Samkeppni á sviði dreifingar sjónvarpsmerkja hér á landi er engin. Hvert fyrirtæki rekur sín 
eigin dreifikerfi, og er augljós mismunum í sendahúsum og viðskiptahindrunum beitt til að 
hefta aðgengi nýrra sjónvarpsfyrirtækja að markaði.

Stöð 1 var gert af hálfu Póst & Fjarskiptastofiiunnar að senda út merki sitt frá Vatnsenda. Þar 
eru einungis tveir aðilar með starfsemi, Síminn og RÚV. Óskað var eftir tilboðum firá báðum 
um uppsetningu á útsendingarloftnetum, hýsingu sendabúnaðar, og flutningi á merki í 
sendastæðu. Að lokum var gert samkomulag við RÚV. Stofhunin krafði félagið um 18 
mánaða fyrirframgreiðslu, auk þess að leggja fram fé á vörslureikning. Því miður verður að 
líta á framferði Ríkisútvarpsins í málinu sem tilraun til viðskiptahafta, með því að gera litlum 
aðila sem reynir eftir mætti að tryggja sér aðgengi að markaði, með takmörkuð fjárráð, að 
reiða fram rúmlega 1.5 milljónir. Leigumálinn er nú fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur þar sem 
tekist er á um
ýmis ákvæði hans. Það orkar tvímælis að RÚV meðhöndlar samkeppnisaðila með það fyrir 
augum að ryðja þeim af markaði, með slíkum bolabrögðum, niðurgreiðslu á 
auglýsingamarkaði, innheimtu áskriftargjalda, yfirboða á efniskaupum og fleiru sem of langt 
mál er að rekja hér.

Stöð 1 hefur í sjálfu sér engar athugasemdir um frumvarp til breytinga á útvarpslögum fram 
að færa, enda er félagið lítið, og því utanvið þá baráttu sem því fylgir að reka margþætta 
ljósvakastarfsemi sem endalaust virðist fjárvana, enda rekstrarumhverfi erfitt í samkeppni við 
Ríkisútvarpið.



Þá vill félagið benda á þá staðreynd að Norðurljós hafa til umráða 9 af hverjum 10 
sjónvarpsrásum, hvort sem um er að ræða hefðbundin VHF/UHF eða örbylgju/mmds tíðnisvið 
og hefur það hamlað eðlilegum uppgangi á samkeppnismarkaði, þar sem nýjum aðilum á 
markaði er nær ókleift að fá til umráða sjónvarpstíðni, þó Útvarpsréttamefnd veiti þeim leyfi.

Nær væri að takmarka tíðniúthlutun til eins og sama aðila, eða félögum þeim tengdum til að 
koma í veg fyrir samþjöppun á sviði ljósvakareksturs.

Þá vill félagið vekja athygli Allsherjamefndar á þeirri staðreynd að Útvarpsréttameíhd setur 
það sem skilyrði fyrir veitingu útvarpsleyfa að samið verði við samtök á borð við STEF, sem 
eru samtök tónskálda og eigenda flutningsréttar. Félagið getur ekki sætt sig við að opinber 
nefnd sem annast útgáfu leyfa af þvi tagi, sé að annast hagsmunagæslu fyrir samtök eins og 
STEF, og hefur nú óskað eftir áliti Umboðsmanns Alþingis á stöðunni, en hann hefur nú 
óskað eftir áliti Útvarpsréttameftidar vegna málsins, og er hennar beðið.

Stöð 1 telur eðlilegt að frjálst samningaumhverfi sé virkt, enda er það ljóst að hveijum 
eigenda flutningsréttar sé það heimilt að semja beint við félag á borð við Stöð 1 um réttindi 
sín til opinbers flutnings hér á landi, og þarf því ekki að koma að málinu aðili sem i mörgum 
tilfellum hefur ekki til þess gilt samningsumboð. Þegar keyptur er réttur til sýninga á verkum 
á borð við kvikmyndir, til opinberrar birtingar hér á landi er um að ræða flutning á verkinu í 
heild sinni, ekki bara hluta þess.

Það eru þvi ijölmörg atriði sem lúta að rekstrarumhverfi sjónvarps hér á landi, og er 
Forráðamaður þessa félags reiðubúinn að miðla af reynslu sinni og koma fram með sjónarmið 
sín, hvenær sem er, sé þess óskað.
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