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Ávarp framkvæmdastjóra

S

vokallaðar „falsfréttir“ hafa mikið

pólitískar skoðanir, vinatengsl og margt

miklu leyti saman í undirmeðvitundinni.

verið til umræðu á undanförn-

fleira.

Með því að styrkja eitt gildi er hægt að

um misserum. Slíkar fréttir

komust í kastljós fjölmiðla
eftir forsetakosningarnar í

Jafnframt er rétt að hafa það
hugfast að upplýsingamiðlun felur ekki aðeins í sér

breyta öðrum gildum eða hafa áhrif á
þau. Þannig má breyta gildum fólks,
skoðunum, smekk og viðhorfum án þess

Bandaríkjunum árið 2016.

að skilaboðum sé miðlað

að það geri sér grein fyrir því. Þetta gæti

Þá var kerfisbundið farið að

frá einum einstaklingi til

að hluta skýrt af hverju samfélög virðast

rannsaka útbreiðslu þeirra,

annars. Miðlun upplýsinga

orðin pólaríseraðri.

einkenni og áhrif af mun

eru boðskipti sem fela m.a.

meiri þunga en áður. Aukin dreifing staðlausra fréttra,
sérstaklega í aðdraganda kosninga

í sér að samhliða er ákveðnum gildum eða frásögn komið
á framfæri. Í upplýsingamiðlun felst

Fólk tekur fremur trúanlegar upplýsingar sem koma heim og saman við
gildi þess. Þetta þýðir að hægt er að hafa
áhrif á allt fólk, en skilaboðin þurfa að

í Bandaríkjunum og Evrópu, gerði það

ávallt að ákveðnum gildum sé haldið á

vera sniðin að hverjum og einum miðað

að verkum að viðfangsefnið var mikið

lofti, sett séu spurningamerki við þau

við þau gildi sem hann hefur.

til umræðu á árinu 2017. Umræðan um

eða að miðlunin feli í sér staðfestingu

„falsfréttir“ tengist einnig svokölluðum

eða andstöðu við tiltekin viðhorf.

bergmálsherbergjum (e. echo chambers)

Á undanförnum áratugum hefur

Aldrei í sögunni hafa jafn margir veitt
eins miklar upplýsingar um skoðanir sínar, fjölskylduhagi, vinatengsl og

og síubólum (e. filter bubbles) sem tald-

miklu fé verið varið í rannsóknir á

annað sem gefur vísbendingar um lífs-

ar eru hafa áhrif á samfélagsumræðu,

því hvernig hægt er að markaðssetja

viðhorf og gildi þeirra. Samanlagt verður

skoðanamótun almennings og þar með

vörur, þjónustu og skoðanir. Við verðum

því til mynd af afstöðu og heimsmynd

þróun lýðræðis á Vesturlöndum.

ómeðvitað á degi hverjum fyrir áreiti

fólks. Google státar sig t.d. af því að vita

þar sem reynt er að hafa áhrif á viðhorf

meira um fólk en það veit um sig sjálft.

ekki nýjar af nálinni. Ýmsir telja að lítið

okkar og skoðanir. Fyrirtæki og aðrir

Ein helsta tekjulind fyrirtækisins er

hafi breyst með tilkomu netsins að öðru

þeir sem eiga hagsmuna að gæta vita

jafnframt að að selja þær upplýsingar

leyti en því að falsfréttir, upplýsingar og

að tilfinningar og gildi ráða miklu um

auglýsendum og öðrum aðilum, sem

áróður séu nú aðgengileg í meira mæli

ákvarðanir fólks.

sýnir hversu verðmætar þær eru þeim

Áróður, falsfréttir og auglýsingar eru

en áður og auðvelt að deila þeim með

Rannsóknir sýna að gildi þessi eru

sem nýta sér þær.

öðrum. Þá er mikilvægt að hafa í huga

að miklu leyti ómeðvituð hjá fólki. Með

að með tilkomu samfélagsmiðla og

því að persónugreina einstaklinga er

25% af auglýsingatekjum á heimsvísu

leitarvéla er upplýsingum um notendur

hægt að komast nærri því hver gildi

rynnu til Facebook og Google. Á meðan

safnað kerfisbundið. Upplýsingarnar

og lífsskoðanir þeirra eru. Með mikilli

sjálfstæðir fjölmiðlar, sem sinna faglegri

gefa vísbendingar um áhugasvið,

einföldun má segja að gildin tengist að

blaðamennsku og eru grundvöllur hvers

Í lok árs 2017 var áætlað að um
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lýðræðisríkis, eiga undir högg að sækja

í upplýstri og opinni umræðu þar sem

treyst. Fjölmiðlar sem hafa grundvallar-

vegna minnkandi auglýsingatekna

fjölmiðlar gegna mikilvægu hlutverki.

gildi blaðamennsku að leiðarljósi. Í

þá auglýsa sífellt fleiri fyrirtæki

Lýðræðið byggist á þeirri hugmynd að

því felst að fjölmiðlar sýna sjálfstæði í

og stofnanir hjá stóru bandarísku

ákvarðanir séu teknar á upplýstum

fréttaflutningi, að þeir sannreyni stað-

upplýsingarisunum. Ástæðurnar eru

grundvelli. Í því sambandi skipta mestu

reyndir og gæti þess að þær séu settar

einkum þær að notendur Facebook

máli staðreyndir, rannsóknir, rök og

fram í réttu samhengi. Einnig að fréttir

og Google skipta milljörðum og hægt

skynsemi.

séu byggðar á mismunandi heimildum

er að beina auglýsingum að mjög

Saga lýðræðis og fjölmiðla er nátengd.

og upplýsingum úr ólíkum áttum. Fag-

afmörkuðum hópum, sem byggja

Það er hlutverk fjölmiðla að fræða, upp-

legir fjölmiðlar þjóna þannig almanna-

á greiningu þeirra upplýsinga sem

lýsa og vera vettvangur lýðræðislegrar

hagsmunum og þar með lýðræðinu

miðlarnir hafa safnað um notendur

umræðu þar sem mismunandi sjónar-

sjálfu. Slíkir fjölmiðlar eru hornsteinar

sína.

mið koma fram í ólíkum málum. Það

sérhvers lýðræðisríkis. Þess vegna er

hefur því sjaldan verið eins mikil þörf á

svo mikilvægt að treysta stoðir faglegra

lýðræðissamfélagi móti almenningur

fjölbreyttum, öflugum og sjálfstæðum

fjölmiðla á tímum falsfrétta og mikillar

sér skoðun með því að vera þátttakandi

fjölmiðlum sem almenningur getur

notkunar samfélagsmiðla.

Almennt er litið svo á að í opnu
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1. SKIPAN FJÖLMIÐLANEFNDAR
OG STARFSFÓLK
Skipan fjölmiðlanefndar 2017 var

vík, varaformaður, frá nóvember 2017. Skipuð

með eftirfarandi hætti:

samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar Íslands, í

- Ingvi Hrafn Óskarsson, héraðsdómslögmaður,

stað Huldu Árnadóttur.

formaður til mars 2017.

- Róbert H. Haraldsson,prófessor í heimspeki og

- Hulda Árnadóttir, hæstaréttarlögmaður, vara-

sviðsstjóri kennslusviðs Háskóla Íslands, skipað-

formaður. Gegndi störfum formanns frá mars

ur í nóvember 2017 af samstarfsnefnd háskóla-

2017.

stigsins, í stað Salvarar Nordal.

- Vilhjálmur H. Vilhjálmsson hæstaréttarlög-

Vilhjálmur H. Vilhjálmsson og Arna Schram

maður.

voru jafnframt aðalmenn í fjölmiðlanefnd til

- Arna Schram, forstöðumaður menningarmála

ársloka 2017.

Kópavogsbæjar og fyrrverandi formaður Blaðamannafélags Íslands.

Varamenn:

- Salvör Nordal, forstöðumaður Siðfræðistofnun-

- Davíð Þorláksson, héraðsdómslögmaður og

ar Háskóla Íslands.

forstöðumaður samkeppnishæfnisviðs Samtaka
atvinnulífsins.

Síðla árs 2017 urðu eftirfarandi breytingar á

- Marteinn Másson hæstaréttarlögmaður.

skipan aðalmanna í fjölmiðlanefnd:

- Kolbrún Sævarsdóttir héraðsdómari.

- Hulda Árnadóttir, héraðsdómslögmaður, for-

- Birgir Guðmundsson, dósent í fjölmiðlafræði

maður frá 20. október 2017. Skipuð af mennta- og

við Háskólann á Akureyri.

menningarmálaráðuneytinu, í stað Ingva Hrafns

- Björn Vignir Sigurpálsson, formaður

Óskarssonar.

Siðanefndar Blaðmannafélags Íslands

- Halldóra Þorsteinsdóttir, héraðsdómslögmaður
og sérfræðingur við lagadeild Háskólans í Reykja-

Skipunartímabil nefndarinnar er til 31. ágúst
2019.
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Nefndarmenn sem létu af störfum 2017
Ingvi Hrafn Óskarsson formaður lét af störfum fyrir fjölmiðlanefnd í mars 2017 og tók við
stöðu framkvæmdastjóra sérhæfðra fjárfestinga
og fyrirtækjaverkefna hjá GAMMA Capital
Management.
Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lét af störfum fyrir

Hulda Árnadóttir hrl.
var skipaður
formaður fjölmiðlanefndar í
október 2017.

fjölmiðlanefnd í árslok 2017, þar sem hann var
skipaður í embætti dómara við Landsrétt.
Salvör Nordal lét af störfum fyrir fjölmiðlanefnd
árið 2017, þar sem hún var skipuð í embætti
Umboðsmanns barna.
Vilhjálmur og Salvör höfðu setið í fjölmiðlanefnd frá stofnun hennar 2011 og var
Vilhjálmur varaformaður nefndarinnar 20112015, auk þess sem hann átti áður sæti í útvarpsréttarnefnd, 2007-2011. Vilhjálmi, Salvöru
og Ingva Hrafni eru þökkuð góð og farsæl störf
í þágu fjölmiðlanefndar og óskað velfarnaðar í
nýjum störfum.
Starfsmenn fjölmiðlanefndar:
-Elfa Ýr Gylfadóttir framkvæmdastjóri.
-Heiðdís Lilja Magnúsdóttir lögfræðingur.
-Kolbrún Þorkelsdóttir lögfræðingur
Stöðugildi starfsmanna nefndarinnar voru tvö
árið 2017, líkt og undanfarin ár. Elfa Ýr Gylfadóttir framkvæmdastjóri gegndi formennsku
í Stýrinefnd Evrópuráðsins um fjölmiðla og
upplýsingasamfélagið árið 2017, líkt og árið 2016.
Starfshlutfall hennar minnkaði tímabundið af
þeim ástæðum og gegndi Kolbrún Þorkelsdóttir lögfræðingur hlutastarfi hjá nefndinni fyrri
helming ársins 2017.
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2. HELSTU VERKEFNI
FJÖLMIÐLANEFNDAR 2017
2.1 Forgangsverkefni 2017

nefndarinnar hingað til; kaupa Fjarskipta hf. á

Fjölmiðlanefnd hefur eftirlit með lögum um fjöl-

ljósvakahluta 365 miðla.

miðla nr. 38/2011, auk þess að annast þau hlut-

Alþingiskosningar fóru fram í október 2017

verk sem henni eru falin í lögum um Ríkisútvarp-

og bárust fjölmiðlanefnd að þessu sinni engar

ið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013, og lögum

kvartanir vegna kosningaumfjöllunar í fjöl-

um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum

miðlum. Hins vegar bar nokkuð á fyrirspurnum

og tölvuleikjum nr. 62/2006.

vegna áróðurssíðna á Facebook, sem virtust hafa

Helstu verkefni fjölmiðlanefndar árið 2017

verið settar upp vegna alþingiskosninganna, en

voru sem fyrr almennar og skammtíma leyfis-

samfélagsmiðlar og bloggsíður falla almennt

veitingar til hljóð- og myndmiðla, skráning og

utan gildissviðs núgildandi fjölmiðlalaga og

birting eignarhalds á fjölmiðlum, eftirlit með

hefur nefndin ekki upplýsingar um þá aðila sem

þeim reglum sem um fjölmiðla gilda, þar á meðal

standa að baki slíkum síðum.

um vernd barna og um viðskiptaboð, og móttaka

Umræða um svokallaða upplýsingaröskun

kvartana og ábendinga frá almenningi, hags-

og falsfréttir setti mark sitt á árið 2017 og tók

munahópum og fyrirtækjum á fjölmiðlamarkaði.

framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar virkan

Nefndin birti fimm ákvarðanir á árinu, sem allar

þátt í opinberri umræðu og fræðslu um þann

vörðuðu brot fjölmiðla á reglum um viðskipta-

málaflokk, með fyrirlestrum, greinarskrifum og

boð, og birti eitt álit vegna kostaðra kynningar-

viðtölum í fjölmiðlum og þátttöku í ráðstefnum

þátta fyrir framboð til alþingiskosninga. Þá veitti

um efnið á erlendum vettvangi, þar með talið í

nefndin þrjár umsagnir um lagafrumvörp til

Evrópuráðinu, þar sem hún gegndi formennsku í

Alþingis og jafnframt eina umsögn til Samkeppn-

Stýrinefnd um fjölmiðla og upplýsingasamfélagið

iseftirlitsins, vegna stærsta samrunamáls á

til ársloka 2017.

fjölmiðlamarkaði sem komið hefur á borð
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Vinna við árlegt mat á því hvernig Ríkisútvarp-

Fjölmiðlanefnd birtir upplýsingarnar á vef sínum

ið uppfyllti almannaþjónustuhlutverk sitt 2016

www.fjolmidlanefnd.is undir flipanum „Upplýs-

hófst á árinu og er það fyrsta mat nefndarinnar

ingar um fjölmiðla“.

sem gert er á grundvelli núgildandi þjónustusamnings Ríkisútvarpsins og mennta- og menn-

2.2.2 Helstu breytingar á eignarhaldi og starf-

ingarmálaráðuneytisins.

semi á fjölmiðlamarkaði

Fjölmiðlanefnd tók einnig þátt í alþjóðlegu

Miklar hræringar voru á
fjölmiðlamarkaði 2017,
nokkrir fjölmiðlar hættu
starfsemi og
aðrir skiptu
um eigendur og
áherslur.

Miklar hræringar voru á fjölmiðlamarkaði 2017,

samstarfi á öðrum vettvangi, meðal annars

nokkrir fjölmiðlar hættu starfsemi og aðrir

vegna undirbúnings nýrrar hljóð- og myndmið-

skiptu um eigendur og áherslur:

lunartilskipunar Evrópusambandins. Þá svaraði

• Útgáfufélag Fréttatímans var lýst gjaldþrota í

nefndin fjölda fyrirspurna frá erlendum og inn-

apríl 2017.

lendum aðilum um íslenskt lagaumhverfi, m.a.

• Fjarskipti hf. (Vodafone) keyptu ljósvakahluta

vegna Brexit; útgöngu Bretlands úr Evrópusam-

365 miðla, auk vefmiðilsins Vísis 1. desember

bandinu. Gert er ráð fyrir að fjöldi alþjóðlegra
sjónvarpsstöðva, sem sjónvarpa yfir landamæri

2017.
• Pressan ehf. var lýst gjaldþrota í desember

úr breskri lögsögu, muni þurfa að finna sér nýtt

2017. Áður hafði Frjáls fjölmiðlun ehf. keypt

staðfesturíki þegar Bretland gengur úr Evrópu-

DV, Pressuna, Eyjuna, Bleikt og 433.is af Press-

sambandinu og er Ísland eitt af mörgum ríkjum
sem koma til greina.
Loks gaf fjölmiðlanefnd út viðmið um umfjöll-

unni ehf.
• Birtíngur útgáfufélag gerði hlé á útgáfu tímaritanna Nýs Lífs og Séð og Heyrt vorið 2017.

un um börn á samfélagsmiðlum, í samstarfi við

Pressan keypti Birtíng útgáfufélag í febrúar

Barnaheill, Umboðsmann barna, SAFT, Heimili

2017 og var þeim kaupum rift í maí sama ár.

og skóla og Unicef, og tók saman upplýsingar um

Sumarið 2017 keypti Dalurinn ehf. Birtíng

skiptingu auglýsingafjár frá stærstu birtingahús-

útgáfufélag af Pressunni. Í október sama ár

um landsins.

hóf Birtíngur útgáfu tímaritsins Mannlífs á ný,

Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir helstu
verkefnum nefndarinnar árið 2017.

2.2 Skráðir fjölmiðlar
og leyfishafar 2017

í samstarfi við Kjarnann, en blaðið er gefið út
sem fríblað.
• Útgáfa landshluta- og sérblaða sem Pressan
hafði keypt af Fótspori ehf. lá niðri um
skeið en í desember 2017 hóf Fótspor ehf.
útgáfu sambærilegra blaða, undir nöfnunum

2.2.1 Upplýsingar um eignarhald á fjölmiðlum
Eitt hlutverk fjölmiðlanefndar er að skrá, birta og
uppfæra upplýsingar um fjölmiðla, þar með talið

Vestfirðingur, Vestri, Suðurnesjablaðið,
Norðurland, Austri, Suður, Báran og Hamar.
• Útgáfufélagið Heimur hætti útgáfu

um eignarhald þeirra, og stuðla þannig að því

skráningarskyldra fjölmiðla: Útgáfu tímaritsins

að almenningur hafi aðgang að réttum upplýs-

Ský var hætt, Myllusetur keypti tímaritið

ingum um eigendur og ábyrgðarmenn fjölmiðla.

Frjálsa verslun, MD Reykjavík keypti tímaritið
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Skammtímaleyfi 2017
Leyfishafi
Nemendafélag Fjölbrautaskólans við Ármúla.

Iceland Review og Kjarninn keypti tímaritið
Gildistími leyfis
21.-28. feb. 2017 og
30. okt-3. nóv. 2017

SIGVA Media ehf.

10.-17. feb. 2017.

Nemendafélag Menntaskólans á Ísafirði

3.-10. mars 2017

Grindavíkurbær/Félagsmiðstöðin Þruman

13.-17. mars 2017

Nemendafélag Verzlunarskóla Íslands

20.-24. mars 2017 og

Vísbendingu sumarið 2017.
• Síminn hætti með þjónustuna Síminn Krakkar
í septemberlok 2017.
• Sjónvarpsstöðin ÍNN var lögð niður í nóvember
2017.
Að auki voru eftirfarandi fjölmiðlar afskráðir

13.-17. nóv. 2017
Nemendafélag Menntaskólans í Kópavogi

3.-6. apríl 2017 og
8.-10. okt. 2017

Nemendafélag Fjölbrautaskóla Suðurnesja

24.-30. apríl 2017

Grunnskólinn í Þorlákshöfn

3.-7. apríl 2017

Nemendafélag Menntaskólans við Hamrahlíð

3.-7. apríl 2017 og
13. -17. nóv. 2017

Knattspyrnudeild KR

1. maí-1. ágúst og
1. ágúst-1. nóv. 2017

hjá fjölmiðlanefnd árið 2017:
• Blær.is (vefmiðill er ekki starfandi en efni er
ennþá aðgengilegt)
• Náttúran.is (vefmiðill er ekki starfandi en efni
er ennþá aðgengilegt)
• Skutull.is
• NUDE magazine (er nú skráð í Danmörku og
efni miðlað á ensku)
• Listapósturinn
• Skástrik
• Norðanátt
• Gestur.is
2.2.3 Skráðir fjölmiðlar, aðrir en leyfisskyldir
Skráðir fjölmiðlar, aðrir en leyfisskyldir fjölmiðlar, voru 169 í árslok 2017.
Árið 2017 voru fjórir fjölmiðlar nýskráðir hjá
fjölmiðlanefnd:

Grindavíkurbær

5.-11. júní 2017

LungA-skólinn

16.-23. júlí 2017

1. Þjóðmál ehf – prentmiðill.

Hátíðarfélag Grundarfjarðar

24.-28. júlí 2017

2. SportTV – myndmiðill. Útsendingar á vegum

Sportmiðlar ehf.

14. sept.-14. des. 2017

Reykjanesbær (Fjörheimar)

6.-12. nóv. 2017

Skólafélag Menntaskólans við Sund

20.-24. nóv. 2017

Glerárskóli Akureyri

27. nóv.-1. des. 2017

Nemendaráð Grunnskóla Snæfellsbæjar

12.-16. des. 2017

SportTV höfðu verið aflagðar í gegnum dreifikerfi
Símans og Vodafone þegar skýrsla þessi var rituð
en voru aðgengilegar á vefmiðlinum SportTV.is
3. Sport.is – vefmiðill. Gert hafði verið
tímabundið hlé á starfsemi Sport.is þegar skýrsla
þessi var rituð.
3. Sport360.is – vefmiðill. Vefmiðillinn var ekki
virkur og hafði verið afskráður þegar skýrsla
þessi var rituð.
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2.2.4 Almenn leyfi

Útvarp Hringbraut.

Fjölmiðlar með almennt leyfi til hljóð- eða
myndmiðlunar voru 40 í árslok 2017 en auk

Myndmiðlun

þess var Ríkisútvarpið ohf. með leyfi samkvæmt

• Kristniboðsfélagið Omega endurnýjaði almennt

lögum um Ríkisútvarpið fjölmiðil í almannaþágu

leyfi til myndmiðlunar vegna sjónvarpsstöðv-

nr. 23/2013.

Níu formlegar
kvartanir bárust
árið 2017.

Tveir fjölmiðlar fengu almennt leyfi til
hljóðmiðlunar í fyrsta sinn á árinu 2017, sjö að-

arinnar Omega.
• Alþingi endurnýjaði almennt leyfi til myndmiðlunar.

ilar endurnýjuðu almennt leyfi til hljóðmiðlunar
og tveir endurnýjuðu almennt leyfi til myndmið-

2.2.5 Skammtímaleyfi til hljóðmiðlunar

lunar.

Þá voru veitt 23 skammtímaleyfi til hljóðmiðlunar, jafn mörg og árinu áður en umsækjendur um

Hljóðmiðlun

skammtímaleyfi voru fyrst og fremst grunn- og

• LungA skóli ses. fékk eins árs leyfi til hljóð

framhaldsskólar og sveitar- og íþróttafélög.

miðlunar fyrir fjölmiðilinn Samfélagsútvarp
Seyðisfjarðar.
• Frequency ehf. fékk tveggja ára leyfi til
hljóðmiðlunar fyrir fjölmiðilinn Áttan FM.

Gildistími almennra leyfa til hljóð- eða
myndmiðlunar er allt frá einu ári upp í sjö ár en
skammtímaleyfi gilda í allt að þrjá mánuði.

• Akraneskaupstaður endurnýjaði almennt leyfi
til hljóðmiðlunar, vegna útsendinga frá bæjar-

Gjöld fyrir almenn leyfi og skammtímaleyfi

stjórnarfundum, auk árlegrar dagskrárhelgar

hafa verið óbreytt frá árinu 2011. Gjald fyrir

Útvarps Akraness í desember.

almennt leyfi til hljóðmiðlunar er 36.500 fyrir

• Axel Axelsson endurnýjaði leyfi til hljóð
miðlunar fyrir fjölmiðilinn Útvarp Akureyri.
• Bjarni Jónasson endurnýjaði almennt leyfi til

hvert ár sem leyfi er veitt. Gjald fyrir almennt
leyfi til myndmiðlunar er 54.000 kr. fyrir hvert
ár sem leyfi er veitt. Gjald fyrir skammtímaleyfi

hljóðmiðlunar fyrir fjölmiðilinn ÚVFM á 104

til myndmiðlunar er 15.000 kr. og gjald fyrir

(Úvaff).

skammtímaleyfi til hljóðmiðlunar er 9.500 kr.

• Boðunarkirkjan (trúfélag) endurnýjaði almennt
leyfi til hljóðmiðlunar fyrir fjölmiðilinn Útvarp
Boðun.
• Hans Konráð Kristjánsson endurnýjaði almennt leyfi til hljóðmiðlunar fyrir fjölmiðilinn
Útvarp Ás 98,3.
• Hljóðsmárinn ehf. endurnýjaði almennt leyfi til

Öll gjöld sem fjölmiðlanefnd innheimtir renna í
ríkissjóð.
Nánari upplýsingar um skráða fjölmiðla og
leyfishafa í árslok 2017 er að finna í kafla 5 í
skýrslu þessari.

2.3 Móttaka og meðferð kvartana

hljóðmiðlunar fyrir fjölmiðilinn Trölla FM.

Fjölmiðlanefnd tekur við erindum og kvörtunum

• Hringbraut-Fjölmiðlar ehf. endurnýjuðu al-

frá almenningi, vegna meintra brota á lögum um

mennt leyfi til hljóðmiðlunar fyrir fjölmiðilinn

fjölmiðla, lögum um Ríkisútvarpið og lögum um
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eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og

á Stöð 2 í maí 2016 – 3. mars 2017.

tölvuleikjum. Telji nefndin að kvörtun gefi ekki

5. Ákvörðun 5/2017 um áfengisauglýsingar í

nægar ástæður til meðferðar er kvartanda sent

tímaritinu Glamour – 31. maí 2017.

skriflegt svar þess efnis. Svör fjölmiðlanefndar

6. Álit 1/2017 um kynningarþætti fyrir framboð

eða aðrar upplýsingar um kvartanir, sem ekki eru

til Alþingiskosninga á Hringbraut – 28. júní 2017.

teknar til meðferðar hjá nefndinni, hafa hingað

Öll álit og ákvarðanir fjölmiðlanefndar eru

til ekki verið birtar opinberlega af hálfu nefndar-

aðgengileg á vef fjölmiðlanefndar.

innar.Taki fjölmiðlanefnd kvörtun til meðferðar
gilda ákvæði stjórnsýslulaga nr. 37/1993 um

Beiðnir um endurupptöku og erindi Umboðs-

málsmeðferðina.

manns Alþingis

Níu formlegar kvartanir bárust árið 2017,

Árið 2017 barst fjölmiðlanefnd ein beiðni

fimm frá einstaklingum, ein frá samkeppnis-

um endurupptöku máls og ein beiðni um

aðilum þeirra sem kvartað var yfir, tvær frá

endurupptöku á afgreiðslu kvörtunar en ekki var

hagsmunasamtökum og -félögum og ein frá

fallist á þær beiðnir af hálfu fjölmiðlanefndar. Í

stjórnmálaflokki. Þá bárust nefndinni fjórar

október barst fjölmiðlanefnd erindi frá Umboðs-

ábendingar um meint brot á lögum um fjölmiðla

manni Alþingis, vegna kvörtunar sem embættinu

og var í kjölfarið óskað eftir upplýsingum og

hafði borist, sem laut að fyrrgreindri synjun

sjónarmiðum viðkomandi fjölmiðla vegna þeirra,

nefndarinnar á endurupptöku á afgreiðslu kvört-

í samræmi við hefðbundið verklag nefndarinn-

unar. Óskaði Umboðsmaður Alþingis eftir nánari

ar og samkvæmt heimild í 1. mgr. 12. gr. laga

skýringum á þeirri niðurstöðu nefndarinnar að

um fjölmiðla. Eitt mál var tekið til efnislegrar

kvörtun tiltekins einstaklings gæfi ekki nægar

meðferðar í kjölfar slíkrar ábendingar. Þá var

ástæður til að taka málið til efnislegrar meðferð-

einni ábendingu, um meinta hvatningu til

ar.

kannabisreykinga á útvarpsstöð sem streym-

Í svari sínu, dags. 23. október 2017, fór fjöl-

ir myndupptökum úr stúdíói á netinu, vísað

miðlanefnd yfir verklag nefndarinnar og um-

til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, á

fjöllun sína og afgreiðslu á umræddri kvörtun. Í

grundvelli sjónarmiða um vernd barna.

bréfi Umboðsmanns Alþingis til fjölmiðlanefndar, dags. 30. nóvember 2017, kom fram að eftir

Fimm málum lauk með ákvörðunum og einu

að hafa kynnt sér gögn málsins og skýringar

máli lauk með áliti nefndarinnar:

nefndarinnar teldi hann sig ekki hafa forsendur

1. Ákvörðun 1/2017 um kostun RÚV á dagskrár-

til að gera athugasemdir við niðurstöðu hennar.

efni – 7. febrúar 2017.

Þrátt fyrir það teldi hann að það hefði verið í

2. Ákvörðun 2/2017 um dulin viðskiptaboð og

betra samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti að

auglýsingahlutfall á Hringbraut – 7. febrúar 2017.

nefndin hefði greint með skýrari hætti frá því í

3. Ákvörðun 3/2017 um viðskiptaboð fyrir áfengi

bréfi sínu til kvartanda á hverju sú niðurstaða

á RÚV í júní 2016 – 3. mars 2017.

hefði verið reist, með vísan til þeirra laga og

4. Ákvörðun 4/2017 um viðskiptaboð fyrir áfengi

reglna sem um störf nefndarinnar gildi, þar á
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meðal heimilda til að forgangsraða þeim málum
sem hún taki til meðferðar.

2.4 Útgáfa
2.4.1 Almenn viðmið um opinbera
umfjöllun um börn
Í júní 2017 voru gefin út Almenn viðmið á rafrænu formi um opinbera umfjöllun um börn. Í
þeim er m.a. fjallað um það hvað fjölmiðlum ber
að hafa í huga og hvað ber að varast þegar fjallað
er um börn og málefni barna í fjölmiðlum. Viðmiðunum er ætlað að styrkja fjölmiðla í að þjóna
almannahlutverki sínu með réttindi barna að
leiðarljósi, tryggja vandaða og uppbyggilega umfjöllun um málefni barna í fjölmiðlum, ásamt því
að stuðla að þátttöku barna í samfélagsumræðu.
Drög að viðmiðunum voru send til allra skráðra
fjölmiðla, rit- og fréttastjóra, til umsagnar í apríl
2017. Auk þess var fulltrúum fjölmiðla boðið til
samráðsfundar í maí 2017 til að ræða efni þeirra
og var fundinum streymt beint á Facebook. Komu
þar fram athugasemdir sem tekið var tillit til við
lokaútgáfu viðmiðanna. Viðmiðin, sem sjá má
hér fyrir neðan, voru svo send til allra skráðra
fjölmiðla. Gerð þeirra var samstarfsverkefni
Barnaheilla, fjölmiðlanefndar, Heimilis og skóla,
SAFT, Umboðsmanns barna og Unicef.
2.4.2 Ársskýrsla
fjölmiðlanefndar 2016
Fjölmiðlanefnd birti ársskýrslu nefndarinnar
fyrir árið 2016 í október 2017. Allar ársskýrslur
nefndarinnar, frá 2011, sem og skýrslur útvarpsréttarnefndar 1986-2011, eru aðgengilegar á
vefnum www.fjolmidlanefnd.is, undir flipanum
Ákvarðanir og útgáfa (skýrslur) og flipanum Um
fjölmiðlanefnd (skýrslur).
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2.5 Eftirlit með lögum
um Ríkisútvarpið

fjölmiðlanefnd fjórar milljónir króna til að

Fjölmiðlanefnd er falið eftirlit og mat á al-

sóknir, með vísan til 10. gr. laga um fjölmiðla,

mannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins með

15. gr. laga um Ríkisútvarpið og VII. bráða-

lögum nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í

birgðaákvæðis við sömu lög. Að öðru leyti voru

almannaþágu. Samkvæmt þeim á fjölmiðlanefnd

fjölmiðlanefnd gefnar frjálsar hendur varðandi

að afhenda stjórn Ríkisútvarpsins og mennta- og

framkvæmd og efni viðkomandi fjölmiðlarann-

menningarmálaráðherra árlegt mat sitt eigi síðar

sókna.

en fjórum mánuðum eftir að ársskýrsla Ríkis-

standa straum af kostnaði við fjölmiðlarann-

Niðurstöður fjölmiðlagreininganna voru birtar

útvarpsins hefur verið birt. Auk þeirra krafna til

fyrr en til stóð eða í október 2017, þar sem beiðni

almannaþjónustumiðilsins sem fram koma í lög-

um þær barst á grundvelli upplýsingalaga frá

um um Ríkisútvarpið tekur mat fjölmiðlanefndar

blaðamanni Viðskiptablaðsins og Fréttablaðsins

mið af ákvæðum samnings mennta- og menn-

skömmu fyrir Alþingiskosningar 2017. Fjöl-

ingarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins ohf. um

miðlanefnd er ekki kunnugt um hvernig upp-

fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu, sem undir-

lýsingar um tilvist gagnanna bárust viðkomandi

ritaður var í apríl 2016, og byggist auk þess á

blaðamönnum.

ársskýrslu Ríkisútvarpsins og árlegri greinargerð
Ríkisútvarpsins um fjölmiðlun í almannaþágu.

Skýrsla með árlegu mati fjölmiðlanefndar á
almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins 2016

Á fundi fjölmiðlanefndar í desember 2015 var

var afhent ráðherra og Ríkisútvarpinu, og birt

ákveðið að við gerð árlegs mats fjölmiðlanefndar

á vef fjölmiðlanefndar, í september 2018. Eins

á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins fyr-

og fram kemur í skýrslunni sjálfri tafðist vinna

ir árið 2016, þess fyrsta sem gert yrði á grundvelli

við matið af ýmsum ástæðum. Ársskýrsla og

nýs þjónustusamnings, yrði lögð sérstök áhersla

ársreikningur Ríkisútvarpsins 2016 voru birt 28.

á lýðræðishlutverk Ríkisútvarpsins. Annars vegar

apríl 2017 og greinargerð Ríkisútvarpsins um fjöl-

yrði kannað viðhorf almennings til hlutlægni

miðlun í almannaþágu 2016 barst fjölmiðlanefnd

í fréttum Ríkisútvarpsins og hins vegar leitað

12. desember 2017. Fjölmiðlanefnd óskaði eftir

leiða til að greina hlutlægni í umfjöllun Ríkis-

ítarlegri upplýsingum varðandi nokkur efnisat-

útvarpsins í aðdraganda kosninga. Í kjölfarið

riði hins árlega mats í apríl 2018 og bárust svör

leitaði fjölmiðlanefnd samstarfs við Gallup vegna

RÚV við þeirri upplýsingabeiðni í maílok 2018.

könnunar á viðhorfi almennings til hlutlægni

Þá urðu tafir á vinnu við hið árlega mat ekki síst

í fréttaflutningi Ríkisútvarpsins í maí 2016 og

vegna anna hjá starfsmönnum fjölmiðlanefndar

fékk Fjölmiðlavaktina/Creditinfo til að greina

en stöðugildi starfsmanna hjá fjölmiðlanefnd

fréttaumfjöllun Ríkisútvarpsins í aðdraganda

árið 2017 voru tvö, þrátt fyrir að gert hafi verið

alþingiskosninga 2016.

ráð fyrir að stöðugildum hjá nefndinni myndi

Forsenda þess að ráðist var í fyrrnefndar

fjölga með auknum eftirlitsskyldum á grundvelli

fjölmiðlagreiningar var sú að í maí 2016 ákvað
mennta- og menningarmálaráðuneytið að veita
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laga um Ríkisútvarpið.1 Ekki er gert ráð fyrir því

eiganda Kijkwijzer-aldursmatskerfisins, sem

að sambærilegar tafir verði á gerð hins árlega

haldin hafa verið hér á landi á vegum FRÍSK. Engar

mats fyrir árið 2017, þar sem stöðugildum hjá

kvartanir á grundvelli laga nr. 62/2006 bárust fjöl-

nefndinni var fjölgað í þrjú í september 2018.

miðlanefnd árið 2017.

2.6 Eftirlit með aðgangi barna að
kvikmyndum og tölvuleikjum

2.7 Umsagnir og erindi til
Alþingis og fleiri stofnana

Fjölmiðlanefnd hefur eftirlit með því að lögum nr.
62/2006 sé framfylgt en í lögunum er m.a. kveðið á

Umsagnir til Alþingis

um að bannað sé að sýna börnum undir lögræðis-

Fjölmiðlanefnd veitti þrjár umsagnir um laga-

aldri ofbeldiskvikmyndir og -tölvuleiki, sem og

frumvörp og eina um fjármálaáætlun 2018-2022,

kvikmyndir eða tölvuleiki sem ógna velferð barna.

að beiðni Alþingis.

Þá segir í lögunum að aldursmeta skuli allar kvikmyndir og tölvuleiki sem ætlaðir eru til sýningar

1. Umsögn um tillögu til þingsályktunar um

sölu eða annarrar dreifingar hér á landi og geta

úttekt á starfsemi fjölmiðla utan höfuðborgar-

um aldurstakmörk í öllum auglýsingum og annarri

svæðisins og leiðir til að tryggja stöðu þeirra,

kynningu á kvikmyndum eða tölvuleikjum. Hér

dags. 16. mars 2017.

á landi er aldursmatið sjálft í höndum ábyrgðaraðila á grundvelli laga nr. 62/2006 (kvikmynda-

2. Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á

húsa, sjónvarpsstöðva o.fl.) og eru upplýsingar

lögum um verslun með áfengi og tóbak, lögum

um aldursmat kvikmynda og tölvuleikja að

um aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og

finna á vef FRÍSK, Félags rétthafa í sjónvarps- og

lögum um gjald af áfengi og tóbaki, með síðari

kvikmyndaiðnaði: www.kvikmyndaskodun.is

breytingum (smásala áfengis), dags. 16. mars

Leiki grunur á að aldursmat sé rangt eða hafi

2017.

ekki farið fram, og efni er talið hafa skaðvænleg
áhrif á líkamlegan, andlegan eða siðferðilegan
þroska barna, er nauðsynlegt að fjölmiðlanefnd

3. Umsögn vegna frumvarps til laga um breytingu
á lögum um fjölmiðla (textun myndefnis.)

geti endurmetið myndefnið. Vegna fjárskorts
hefur fjölmiðlanefnd ekki aðgang að Kijkwijzeraldursmatskerfinu sem ábyrgðaraðilar nota við

4. Umsögn um fjármálaáætlun fyrir árin 20182022, dags. 27. apríl 2017.

aldursmat. Hins vegar hafa starfsmenn nefndarinnar sótt aldursmatsnámskeið á vegum NICAM,

Umsagnir til Samkeppniseftirlitsins
Samstarf fjölmiðlanefndar við Samkeppnis

1 Í umsögn fjárlagaskrifstofu fjármála- og efnahagsráðuneytisins um frumvarp það sem
varð að lögum um Ríkisútvarpið nr. 23/2013 segir að ákvæði í frumvarpinu sem kveði á
um mat fjölmiðlanefndar á frammistöðu RÚV hafi í för með sér að stofnunin þurfi að ráða
einn sérfræðing til að annast það verkefni. Séu útgjöld nefndarinnar vegna þess áætluð
um 10 m. kr.

eftirlitið felst í eftirliti með samþjöppun
eignarhalds á fjölmiðlamarkaði og leitar
Samkeppniseftirlitið formlegrar umsagnar
fjölmiðlanefndar í samrunamálum á fjölmiðla-
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markaði, auk annarra mála er varða starfsemi

málum í Finnlandi, ríkisstyrkir til fjölmiðla á

á fjölmiðlamarkaði. Fjölmiðlanefnd skilaði

Norðurlöndum og eftirlit með myndveitum sem

einni umsögn í samrunamáli ljósvakahluta

miðla efni eftir pöntun, auk þess sem Elfa Ýr

365 miðla hf. og Fjarskipta hf. (Vodafone), auk

Gylfadóttir, framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar,

minnisblaða um fjölmiðlamarkaðinn, að beiðni

flutti fyrirlestur um falsfréttir, samfélagsmiðla og

Samkeppniseftirlitsins.

gervigreind.

1. Umsögn vegna kaupa Fjarskipta hf. (Vodafone) á tilteknum eignum og rekstri 365 miðla hf.,

2.8.2 Evrópusamstarf

dags. 31. maí 2017.

EPRA
Í öllum ríkjum á EES-svæðinu starfa sjálfstæðar

Umsagnir til mennta- og menningarmálaráðu-

stofnanir sem hafa eftirlit með með því að

neytis

fjölmiðlar innan þeirra lögsögu fari að ákvæðum

Fjölmiðlanefnd skilaði einni umsögn um drög að

hljóð- og myndmiðlunartilskipunar ESB. Í sumum

lagafrumvarpi að beiðni mennta- og menningar-

Evrópuríkjum eru starfræktar fleiri en ein slík

málaráðuneytisins.

stofnun, t.d. á Spáni og í Belgíu, en þó eru þær

1. Umsögn um drög að frumvarpi til breytinga

hvergi fleiri en í Þýskalandi, þar sem fjórtán sjálf-

á lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almanna-

stæð fjölmiðlaeftirlit hafa eftirlit með starfsemi

þágu nr. 23/2013, dags. 13. desember 2017.

fjölmiðla í sextán sambandsríkjum landsins.

2.8 Alþjóðlegt samstarf

miðlaeftirlitsstofnana á vettvangi EPRA (Europe-

2.8.1 Norrænt samstarf

an Platform of Regulatory Authorities). Árið 2017

Systurstofnanir fjölmiðlanefndar á Norður-

sóttu fulltrúar fjölmiðlanefndar báða fundi EPRA,

löndunum eru Medietilsynet í Noregi, Myndig-

þann fyrri í Edinborg í Skotlandi í maí og þann

heten för press, radio och tv í Svíþjóð, Slots- og

síðari í Vín í Austurríki í október. Á fundinum í

kulturstyrelsen í Danmörku og FICORA í Finnlandi

Edinborg var m.a. fjallað um fréttir á stafrænni

auk þess sem Statens medieråd í Svíþjóð, KAVI

öld, helstu verkefni á sviði miðlalæsis í Evrópu,

(National Audiovisual Institute) í Finnlandi og

framtíð útvarpsútsendinga og upplýsingaröskun

Medierådet for Börn og Unge í Danmörku hafa með

á netinu. Á fundinum í Vín var m.a. fjallað um

höndum aldursmat á kvikmyndum og verkefni

hlutlægni og nákvæmni í fréttum á stafrænni

á sviði miðlalæsis en taka almennt ekki þátt í

öld út frá hlutverki eftirlitsaðila og miðlalæsi á

fundum norrænna eftirlitsstofnana.

netinu, með áherslu á auglýsingalæsi.

Tvisvar á ári er haldinn fundur evrópskra fjöl-

Árlegur fundur norrænna fjölmiðlaeftirlitsstofnana fór að þessu sinni fram í Fredrikstad

ERGA

í Noregi í mars 2017. Á meðal umfjöllunarefna

ERGA (European Regulators Group for Audiovisu-

á fundinum voru nýjar norskar og sænskar

al Media Services) er samráðshópur evrópskra fjöl-

skýrslur um fjölmiðla í almannaþjónustu, ný

miðlaeftirlita sem gegnir ráðgjafarhlutverki gagn-

skýrsla um stöðu og stefnumótun í fjölmiðla-

vart framkvæmdastjórn ESB á sviði fjölmiðlamála.
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Um þessar mundir gengur starf ERGA út á að fara

Október

yfir drög framkvæmdastjórnar ESB að nýrri hljóð-

1. Fundur stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, 19.

og myndmiðlunartilskipun og koma með tillögur

október 2017. Arna Schram, fulltrúi í fjölmiðlanefnd,

að endurbótum, byggðar á ítarlegum skýrslum um

og Heiðdís Lilja Magnúsdóttir lögfræðingur

fjölmiðlamarkaðinn sem unnar eru af alþjóðlegum

nefndarinnar, gerðu grein fyrir sjónarmiðum fjöl-

sérfræðihópum fjölmiðlaeftirlitanna. Lögfræðingur

miðlanefndar um vernd tjáningar- og fjölmiðlafrels-

fjölmiðlanefndar sótti tvo fundi ERGA í Brussel í

is, í tilefni af lögbanni sem Sýslumaðurinn í

Belgíu, í mars og nóvember 2017.

Reykjavík hafði sett við því að fjölmiðlarnir Stundin

Loks sátu fulltrúar fjölmiðlanefndar vinnufund,

og Reykjavík Media birtu fréttir byggðar á gögnum

ásamt fulltrúum frá norska og sænska fjöl-

Glitnis HoldCo ehf. Fundurinn var sýndur í beinni

miðlaeftirlitinu og fjölmiðlaeftirlitinu í þýska

útsendingu á sjónvarpsrás Alþingis og á vefmiðlum.

sambandsríkinu Nordrhein-Westfalen en fund-

2. Sjónvarpsfréttir RÚV, 19. október 2017. Rætt við

urinn var haldinn í Berlín. Á fundinum var m.a.

Örnu Schram, fulltrúa í fjölmiðlanefnd, um lögbann

fjallað um breytt hlutverk eftirlitsaðila með

sem Sýslumaðurinn í Reykjavík setti á Útgáfufé-

tilkomu nýrra miðla, vernd barna, eftirlit með

lag Stundarinnar ehf. og Reykjavík Media ehf., sbr.

duldum auglýsingum og hatursorðræðu gegn

framangreint.

blaðamönnum.

2.9 Umræða og greinaskrif á
opinberum vettvangi

Nóvember og desember
1. Sjónvarpsþátturinn Kjarninn á Hringbraut, 1.
nóvember 2017. Rætt um falsfréttir og nafnlausan
áróður sem dreift er í gegnum samfélagsmiðla við

Júlí

Elfu Ýri Gylfadóttur framkvæmdastjóra fjöl-

1. The challenge in an era of misinformation and

miðlanefndar og Helga Hrafn Gunnarsson, þing-

disinformation. Grein eftir Elfu Ýri Gylfadóttur

mann Pírata.

framkvæmdastjóra. Birtist í vefriti Norrænu

2. Áhrif samfélagsmiðla á lýðræðið. Grein eftir Elfu Ýr

blaðamannamiðstöðvarinnar (NJC.)

Gylfadóttur, framkvæmdastjóra. Birtist í Fréttablað-

2. Förderung der Medienvielfalt Norwegens Weibbuch

inu og á Vísi 6. nóvember 2017.

zur Medienpolitik. Grein eftir Elfu Ýri Gylfadóttur

3. Áróðursmeistarar undirmeðvitundarinar. Hverjir

framkvæmdastjóra. Birtist í þýska fagritinu EPD

kortleggja nethegðun þína – og af hverju? Grein

Medien, Frankfurt am Main, 7. júlí 2017.

eftir Elfu Ýr Gylfadóttur, framkvæmdastjóra.
Birtist í Mannlífi 23. nóvember og Kjarnanum 30.

Ágúst
Útvarpsþátturinn Samtal um framtíð fjölmiðla á Rás
1, 20. ágúst 2017. Rætt við Elfu Ýri Gylfadóttur,
framkvæmdastjóra fjölmiðlanefndar, um hlutverk, stöðu og framtíð fjölmiðla á Íslandi.
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3. SKÝRSLA UM REKSTRAR
UMHVERFI EINKAREKINNA
FJÖLMIÐLA

og leggja mat á þær tillögur sem fram komu í

Nefnd um rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla

ingarmálaráðuneyti greinargerð nefndarinnar.

skilaði skýrslu sinni 25. janúar 2018 en nefndin

Greinargerðin er aðgengileg á vef fjölmiðlanefnd-

var skipuð í árslok 2016 af fyrrverandi mennta-

ar og einnig á vef Stjórnarráðs Íslands.

skýrslunni og lauk því verkefni sumarið 2018,
þegar fjölmiðlanefnd afhenti mennta- og menn-

og menningarmálaráðherra, Illuga Gunnarssyni

Aðgerðir til að styrkja rekstrarumhverfi einka-

og fór vinna við skýrslugerðina því fram á árinu

rekinna fjölmiðla voru kynntar af hálfu mennta-

2017. Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar, Elfa

og menningarmálaráðuneytisins haustið 2018. Í

Ýr Gylfadóttir, átti sæti í nefndinni en auk hennar

frétt á vef Stjórnarráðs Íslands segist mennta- og

sátu í nefndinni Björgvin Guðmundsson, formaður,

menningarmálaráðherra vongóður um að að-

meðeigandi KOM ráðgjafar, Hlynur Ingason, starfs-

gerðirnar muni valda straumhvörfum á íslensk-

maður í fjármála- og efnahagsráðuneyti, Soffía

um fjölmiðlamarkaði. Þetta verður í fyrsta skipti

Haraldsdóttir, fyrrum framkvæmdastjóri mbl.is og

sem íslensk stjórnvöld grípa til beinna aðgerða til

Svanbjörn Thoroddsen, meðeigandi KPMG.

að styðja við rekstur einkarekinna fjölmiðla en á

Í skýrslunni er ítarleg umfjöllun um stöðu

Norðurlöndunum hafa verið veittir ríkisstyrkir til

fjölmiðla, bæði hér á landi og erlendis, og um

einkamiðla, einkum dagblaða, um áratuga skeið.

breytingar á rekstrarumhverfi einkarekinna
ir í sjö liðum sem snúa meðal annars að stöðu

4. NÝ HLJÓÐ- OG MYND
MIÐLUNARTILSKIPUN ESB

Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði, skattalegu

Vinna við gerð nýrrar hljóð- og myndmiðlunartil-

umhverfi, textun og talsetningu og endurgreiðslu

skipunar ESB hefur staðið yfir á síðustu misser-

framleiðslukostnaðar á fréttum og fréttatengdu

um og samþykkti Ráðherraráðið breytingatillög-

efni. Þá er einnig ítarleg samantekt um opinberan

ur á tilskipuninni 6. nóvember sl. Tilskipunin

stuðning við fjölmiðla í helstu nágrannaríkjum,

tekur gildi 20 dögum eftir að hún hefur verið birt

auk sérálits tveggja nefndarmanna. Hlekk á skýrsl

í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Eftir

una er að finna á vef fjölmiðlanefndar, í tilkynn-

það hafa aðildarríki ESB 21 mánuð til að inn-

ingu frá 25. janúar 2018, og á vef Stjórnarráðs

leiða nýju tilskipunina og mun Ísland jafnframt

Íslands.

innleiða hana þegar hún hefur verið samþykkt

fjölmiðla. Lagðar eru fram tillögur um aðgerð-

Á grundvelli þeirra upplýsinga sem fram koma
í skýrslunni setti Lilja Alfreðsdóttir, mennta-

innan EES.
Núgildandi hljóð- og myndmiðlunartilskipun

og menningarmálaráðherra, af stað frekari

ESB var innleidd hér á landi með lögum um fjöl-

stefnumótun innan mennta- og menningar-

miðla nr. 38/2011. Sú tilskipun gildir um hljóð- og

málaráðuneytisins um stöðu fjölmiðlunar hér á

myndmiðla eingöngu en lög um fjölmiðla gilda

landi, og hófst sú vinna snemma árs 2018. Gylfi

um allar tegundir fjölmiðla. Gildissvið nýju

Ólafsson var ráðinn verkefnastjóri tímabund-

hljóð- og myndmiðlunartilskipunarinnar verður

ið til fjölmiðlanefndar til að afla frekari gagna

víðtækara en fyrri tilskipunar, þar sem sem

23

FJÖLMIÐLANEFND

ÁRSSKÝRSLA 2017
það mun einnig ná til mynddeilisíðna (e. videosharing platforms) hvað varðar reglur um vernd

skaðlegt börnum berast frá notendum.
• Hertar reglur um hatursorðræðu og hvatn-

barna, haturstal og tilteknar reglur um viðskipta-

ingu til refsiverðrar háttsemi, m.a. með út

boð.

víkkun á gildissviði nýrrar tilskipunar og
skyldu mynddeilisíðna til að sporna við

Nýjar reglur
eiga að koma til
móts við breytta
fjölmiðlanotkun
barna á 21. öld.

Helstu nýjungar í nýrri hljóð- og myndmiðlunartilskipun ESB eru eftirfarandi:
• Skýrari reglur um lögsögu ríkja, bæði fyrir línu-

hatursorðræðu og hvatningu til ofbeldisverka
með tæknilegum ráðstöfunum.
• Gildissvið nýrrar tilskipunar verður að hluta

lega og ólínulega miðla. Meginreglunni um

víkkað út til mynddeilisíðna (e. video sharing

upprunaland (e. country of origin principle)

platforms) og annarra efnisveitna sem miðla

verður viðhaldið og framkvæmd hennar

myndefni, eins og Youtube og Facebook. Mynd-

auðvelduð. Meginreglan um upprunaland

deilisíðum verður skylt að gera tæknilegar ráð-

gengur út á að hljóð- og myndmiðlar sem

stafanir sem vernda annars vegar börn gegn

miðla efni yfir landamæri þurfi einungis að

skaðlegu efni og hins vegar almenning frá efni

hlíta reglum í einu upprunalandi (staðfesturíki)

sem inniheldur hatursorðræðu eða hvatningu

en ekki reglum í 28 ólíkum aðildarríkjum.

til refsiverðrar háttsemi. Slíkar ráðstafanir geta

Komið verður á fót sameiginlegum gagnabanka

t.d. verið í formi:

aðildarríkjanna til að auðvelda ákvarðanir

tilkynningarhnappa eða annarra flöggunarleiða,

um staðfestu fjölmiðla, málsmeðferð vegna

hugbúnaðar sem krefur notendur um aldursstað-

undantekningatilvika verður samræmd og

festingu,

teknar verða upp nýjar flýtimeðferðarreglur

foreldrastýringa og

sem varða ógn við almannaöryggi og hvatn-

einkunnakerfa þar sem notendur meta sjálfir inni-

ingu til hryðjuverkaárása.

hald efnis á mynddeilisíðum.

• Aukin vernd barna bæði í sjónvarpi og í myndmiðlum eftir pöntun. Nýjar reglur eiga að

Þá hefur framkvæmdastjórn ESB gefið út

koma til móts við breytta fjölmiðlanotkun

leiðbeiningar um hvernig mynddeilisíður geta

barna á 21. öld, sem horfa minna á hefðbundið

spornað við ólögmætu efni á netinu og gert

sjónvarp en eldri kynslóðir gerðu og nálgast

ráðstafanir til að bregðast við tilkynningum um

myndefni fremur á mynddeilisíðum á netinu.

skaðlegt og ólögmætt efni á gagnsæjan og skil-

Þessar nýju reglur ganga m.a. út á að mynd-

virkan hátt. Í leiðbeiningunum kemur m.a. fram

deilisíður, eins og Youtube, geri ráðstafanir til

að fjarlægja beri efni sem tengja má við hryðju-

að auka vernd barna og tryggi tæknileg úrræði

verk, og hvatningu til hryðjuverka, innan einnar

svo unnt verði að tilkynna ólögmætt efni

klukkustundar eftir að tilkynning berst.2

með einföldum hætti. Mynddeilisíður verða
jafnframt ábyrgar fyrir því að bregðast við og
fjarlægja efni eins skjótt og mögulegt er, þegar
tilkynningar um ólögmætt myndefni og efni

2 Framkvæmdastjórn ESB: Commission Recommendation on measures to effectively
tackle illegal content online, mars 2018. Sótt 28. ágúst 2018 af <https://ec.europa.eu/
digital-single-market/en/news/commission-recommendation-measures-effectivelytackle-illegal-content-online /Downloads/CommissionRecommendationonmeasurestoeffectivelytackleillegalcontentonline.pdf>
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• Hlutfall evrópsks efnis (þar á meðal efnis á

Sjálfstæði
eftirlitsstofnana
verður styrkt
með nýrri tilskipun.

er lögð áhersla á að eftirlitsstofnanir vinni á

eigin tungumáli) sem skylt er að hafa í sjón-

hlutlægan og gagnsæjan hátt, í samræmi við

varpsdagskrá verður áfram 50% í línulegri dag-

markmið og tilgang hljóð- og myndmiðlunar-

skrá. Þá verða lögfestar nýjar reglur um hlut-

tilskipunarinnar um fjölbreytni fjölmiðlaefnis,

fall evrópsks efnis í myndmiðlum sem miðla

neytendavernd, bann við mismunun, jafnt

efni eftir pöntun, eins og t.d. Netflix. Slíkum
myndveitum ber að tryggja að 30% dagskrár-

aðgengi o.fl.
• Hlutverk ERGA, sérfræðingahóps evrópskra

efnis sé af evrópskum uppruna. Undanþágur

fjölmiðlaeftirlita (European Regulators Group

verða þó veittar fyrir smærri fjölmiðla.

for Audiovisual Media Services), verður lögfest

• Meiri sveigjanleiki í reglum um auglýsinga-

en hópurinn veitir framkvæmdastjórn ESB

hlutfall innan klukkustundar. Nýjar reglur

tæknilega ráðgjöf á ólíkum sviðum og aðstoðar

um auglýsingar gera ráð fyrir að 20% reglan

við að samræma beitingu hljóð- og myndmið-

um auglýsingahlutfall innan klukkustundar í

lunartilskipunarinnar á EES-svæðinu.

sjónvarpi falli úr gildi og í staðinn komi regla
tímabilinu frá kl. 6 að morgni til kl. 18 síðdegis

5. HVERNIG SKIPTIST AUGLÝSINGAFÉ MILLI FJÖLMIÐLA 2017?

og hins vegar á kjörtíma (e. „prime-time“) sem

5.1 Tilhögun og framkvæmd samantektar

hefur verið skilgreindur frá kl. 18 til miðnættis.

Fjölmiðlanefnd hefur á síðustu árum tekið

um 20% auglýsingahlutfall á annars vegar

• Sjálfstæði eftirlitsstofnana verður styrkt með

saman upplýsingar um skiptingu svokallaðs

nýrri tilskipun. Aðildarríkjum verður skylt að

birtingafjár milli fjölmiðla; þess fjár sem fyr-

starfrækja sjálfstæðar stofnanir sem hafa eft-

irtæki verja til auglýsinga í fjölmiðlum með

irlit með hljóð- og myndmiðlum. Áhersla verð-

milligöngu birtingahúsa hér á landi. Tölurnar

ur lögð á sjálfstæði þeirra frá stjórnvöldum og

byggja á upplýsingum frá stærstu birtingahús-

öðrum opinberum, jafnt sem einkareknum, að-

um landsins: ABS fjölmiðlahúsi, Birtingahúsinu,

ilum, auk þess sem tryggja verður að þær búi

MediaCom, H:N Markaðssamskiptum og Ratsjá

yfir viðunandi aðföngum, mannauð og vald-

Media (Ratsjá og Pipar-TBWA.)

heimildum til að sinna störfum sínum á skil-

Samantekt fjölmiðlanefndar leiddi í ljós að árið

virkan hátt. Hlutverk og valdheimildir eftirlits-

2017 ráðstöfuðu stærstu birtingahúsin á Íslandi

stofnana verða skýrlega tilgreindar í lögum og

auglýsingafé fyrir rúma fimm milljarða króna

verður þeim óheimilt að leita eftir eða taka við

eða alls 5.415.658.414 sem var heldur lægri upp-

fyrirmælum frá öðrum aðilum í tengslum við

hæð en árið 2016 þegar sömu birtingahús keyptu

störf sín. Tilnefningar í stjórnir eftirlitsstofn-

auglýsingar fyrir 5.512.108.040 kr.

ana verða að vera í samræmi við reglur um
gagnsæi, sem og ákvarðanir um brottrekstur

5.2 Skipting auglýsingafjár 2017

stjórnarformanns og stjórnarmanna. Tryggja

- niðurstöður

verður kæru- eða áfrýjunarleið vegna ákvarð-

Niðurstöður um skiptingu birtingafjár fyrir árið

ana eftirlitsstofnana í hverju aðildarríki. Þá

2017 sýna að prentmiðlar héldu velli sem stærsti
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Skipting birtingafjár - allir miðlar

Prentmiðlar
héldu velli sem
stærsti auglýsingavettvangurinn á íslenskum
markaði.

2014

2015

2016

2017

Prentmiðlar

37,0%

34,0%

30,4%

28,0%

Sjónvarp

29,1%

28,2%

28,5%

25,1%

Útvarp

15,8%

16,8%

16,6%

18,6%

Innlendir vefmiðlar

12,4%

15,0%

16,7%

17,9%

Erlendir vefmiðlar

3,2%

3,3%

3,6%

4,7%

Annað (útiskilti, bíó og annað)

2,4%

2,7%

4,2%

5,7%

Skipting birtingafjár - vefmiðlar
 	

2014

2015

2016

2017

Innlendir vefmiðlar

79,6%

82,2%

82,4%

79,1%

Erlendir vefmiðlar

20,4%

17,8%

17,6%

20,9%

Skipting birtingafjár milli
miðla 2017

Skipting birtingafjár milli
vefmiðla 2017
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auglýsingavet tvangurinn á íslenskum mark-

sem keyptar eru milliliðalaust af fjölmiðlunum

aði, auk þess sem gera má ráð fyrir að hlutdeild

sjálfum. Að sama skapi eru auglýsingar sem

þeirra hafi verið töluvert meiri en þessar tölur

keyptar eru milliliðalaust af erlendum miðlum

gefa til kynna, því að auglýsingar og kynningar

ekki inni í þessum niðurstöðum. Talið er að

voru í mörgum tilfellum keyptar milliliðalaust

birtingahúsin ráðstafi um helmingi þess fjár

af prentmiðlunum sjálfum. Sjónvarp hlaut

sem fyrirtæki hér á landi verja til auglýsinga í

næststærsta hluta auglýsingakökunnar, líkt og

fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum.

fyrri ár. Birtingahús ráðstöfuðu þó hlutfallslega

Upplýsingar um skiptingu birtingafjár milli

minna fé til prentmiðla og sjónvarpsmiðla árið

fjölmiðla geta gefið mikilvægar vísbendingar

2017 en 2016. Á móti var meira fé ráðstafað til

um stöðu og þróun á fjölmiðlamarkaði. Þetta

útvarps, innlendra og erlendra vefmiðla og í

er í fjórða sinn sem fjölmiðlanefnd birtir sam-

flokkinn „annað“ en í þann flokk falla m.a. aug-

antekt um skiptingu birtingafjár milli miðla.

lýsingar á útiskiltum og í kvikmyndahúsum.

Fyrri niðurstöður eru aðgengilegar í ársskýrslum

Þegar auglýsingar á vefmiðlum eru teknar

fjölmiðlanefndar, sem nálgast má á vef nefndar-

út fyrir sviga sést að hlutfallsleg skipting milli

innar.

innlendra og erlendra vefmiðla breyttist lítillega
frá fyrra ári, þegar hlutdeild erlendra vefmiðla
var 17,6% en hlutdeild innlendra vefmiðla 82,4%.
Árið 2017 var hlutdeild erlendra vefmiðla 20,9% á
móti 79,1% hlutdeild innlendra miðla.
Til samanburðar má geta þess að á evrópskum
auglýsingamarkaði er staðan nokkuð frábrugðin. Þar hlutu vefmiðlar stærstan skerf af auglýsingakökunni árið 2016, í fyrsta sinn, eða 5,4
milljörðum stærri hlut en sjónvarpsmiðlar sem
báru þá næstmest úr býtum. Fram að því höfðu
sjónvarpsmiðlar verið stærstir á evrópskum
auglýsingamarkaði. Heildaraukning í auglýsingasölu á evrópskum markaði 2011-2016 nam 14%
og var rakin til þess að meira fé var ráðstafað til
auglýsingakaupa á vefmiðlum á þessu tímabili
en áður. Nánari upplýsingar um stöðu og horfur
á evrópskum auglýsingamarkaði má nálgast hér.
Skýrt skal tekið fram að samantekt fjölmiðlanefndar byggist eingöngu á upplýsingum
um auglýsingakaup sem gerð eru fyrir milligöngu
birtingahúsa en ekki á tölum vegna auglýsinga
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6. SKRÁÐIR FJÖLMIÐLAR
Í ÁRSLOK 2017
6.1 Leyfishafar (hljóð- og myndmiðlar) með almennt leyfi
Fjölmiðlaveita

Fjölmiðill

Tegund fjölmiðils

Leyfi gildir til:

			
Sýn hf. (Vodafone)

Stöð 2

Myndmiðill

30. apríl 2021

Stöð 2 sport

Myndmiðill

30. apríl 2021

Stöð 2 sport 2

Myndmiðill

30. apríl 2021

Stöð 2 sport 3

Myndmiðill

30. apríl 2021

Stöð 2 sport 4

Myndmiðill

30. apríl 2021

Stöð 2 sport 5

Myndmiðill

30. apríl 2021

Stöð 2 sport 6

Myndmiðill

30. apríl 2021

Bíóstöðin

Myndmiðill

30. apríl 2021

Golfstöðin

Myndmiðill

30. apríl 2021

Krakkastöðin

Myndmiðill

30. apríl 2021

Stöð 3

Myndmiðill

30. apríl 2021

Tónlist

Myndmiðill

30. apríl 2021

Bylgjan

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

Gullbylgjan

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

Létt 96,7

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

FM 95,7

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

FMX Klassík

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

X-977

Hljóðmiðill

30. apríl 2021
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Síminn hf.
Árvakur hf.

Sjónvarp Símans

Myndmiðill

30. apríl 2021

Síminn Sport

Myndmiðill

30. apríl 2021

K-100,5

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

Retró

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

Alþingi

Alþingisrásin

Myndmiðill

30. apríl 2023

N4 ehf.

N4

Myndmiðill

30. apríl 2021

Kristniboðskirkjan Omega

Omega

Myndmiðill

30. apríl 2021

Frequency ehf.

Flashback

Hljóðmiðill

30. apríl 2018

FM Xtra

Hljóðmiðill

30. apríl 2018

Kiss FM

Hljóðmiðill

30. apríl 2018

Áttan FM

Hljóðmiðill

24. sept. 2019

Akraneskaupstaður

Útvarp Akranes

Hljóðmiðill

30. apríl 2018

Axel Axelsson

Útvarp Akureyri

Hljóðmiðill

24. sept. 2018

Boðunarkirkjan

Útvarp Boðun

Hljóðmiðill

30. apríl 2018

Bjarni Jónasson

ÚVFM (Úvaff)

Hljóðmiðill

30. apríl 2018

Hans K. Kristjánsson

Útvarp Ás

Hljóðmiðill

30. apríl 2020

Hljóðsmárinn ehf.

Trölli FM

Hljóðmiðill

30. apríl 2018

Hringbraut fjölmiðlar ehf.

Útvarp Hringbraut

Hljóðmiðill

7. febrúar 2018

Léttur ehf.

Suðurland FM

Hljóðmiðill

30. apríl 2018

Lindin fjölmiðlun

Lindin útvarp

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

LungA skóli ses.

Samfélagsútvarp

Hljóðmiðill

24. sept. 2018

Seyðisfjarðar		
Saganet ehf.

Útvarp Saga

Hljóðmiðill

30. apríl 2021

Ríkisútvarpið ohf.

RÚV

Myndmiðill

*

RÚV2 (RÚV Íþróttir)

Myndmiðill

Rás 1

Hljóðmiðill

Rás 2

Hljóðmiðill

Rondó

Hljóðmiðill

			
*Ríkisútvarpið starfar skv. lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu, nr. 23/2013 og hefur leyfi
skv. þeim lögum			
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6.2 Skráðir fjölmiðlar aðrir en leyfisskyldir miðlar í árslok 2017
Fjölmiðlaveita		

Fjölmiðill

Tegund fjölmiðils

247 miðlar ehf.		

Dagurinn.is

Vefmiðill

365 miðlar hf.		

Fréttablaðið

Prentmiðill

		

Frettabladid.is

Vefmiðill

		

Glamour

Prentmiðill

AGO útgáfa slf.		

Kópavogsblaðið

Prentmiðill

		

Kopavogsbladid.is

Vefmiðill

Albert Guðmundsson		

Eystrahorn

Prentmiðill

		

Eystrahorn.is

Vefmiðill

Alvarpið		

Alvarpið

Hlaðvarp

Athafnagleði ehf.		

Bæjarins besta

Prentmiðill

		

Bb.is

Vefmiðill

Austurfrétt ehf.		

Austurfrett.is

Vefmiðill

Árvakur hf.		

Morgunblaðið

Prentmiðill

		

Mbl.is

Vefmiðill

Ásgrímur Sverrisson		

Klapptré

Vefmiðill

Ásprent stíll ehf.		

Skarpur

Prentmiðill

		

Skarpur.is

Vefmiðill

		

Vikudagur

Prentmiðill

		

Vikudagur.is

Vefmiðill

Birtíngur útgáfufélag ehf. 		

Gestgjafinn

Prentmiðill

		

Vikan

Prentmiðill

		

Hús og híbýli

Prentmiðill

		

Mannlíf

Prentmiðill

(í útgáfuhléi frá apríl 2017)		

Séð og heyrt

Prentmiðill

(í útgáfuhléi frá apríl 2017)		

Nýtt líf

Prentmiðill

Borgarblöð ehf. 		

Vesturbæjarblaðið

Prentmiðill

		

Breiðholtsblaðið

Prentmiðill

		

Nesfréttir

Prentmiðill

Bændablaðið		

Bændablaðið

Prentmiðill

		

Bbl.is

Vefmiðill

Caty Capital ehf.		

Heilsutorg.is

Vefmiðill

Confirmed News ehf. 		

Spyr.is

Vefmiðill
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Eiríkur Jónsson ehf. 		

Eirikurjonsson.is

Vefmiðill

Elísa Guðrún ehf. 		

Lifandi vísindi

Prentmiðill

		

Visindi.is

Vefmiðill

ET miðlar ehf.		

Eyjar.net

Vefmiðill

EVRÓPAN Miðlar ehf. 		

Evrópan

Vefmiðill

Eyjasýn ehf. 		

Fréttir

Prentmiðill

		

Eyjafréttir

Prentmiðill

		

Eyjafrettir.is

Vefmiðill

Fálki útgáfa ehf. 		

Nútíminn

Vefmiðill

Filmflex		

Filmflix.is

Myndm. e. pöntun (VOD)

		

Filmflix.net

Myndm. e. pöntun (VOD)

		

Filmflix.tv

Myndm. e. pöntun (VOD)

		

Horfdu.is

Myndm. e. pöntun (VOD)

		

Frumsyning.is

Myndm. e. pöntun (VOD)

		

Barnastundin.is Myndm. e. pöntun (VOD)

		

Moviestar.is

Forysta ehf.		

Veggurinn.is

Vefmiðill

Fótbolti ehf.		

Fotbolti.net

Vefmiðill

Fótspor ehf.		

Vestri

Prentmiðill

		

Vestfirðingur

Prentmiðill

		

Norðurland

Prentmiðill

		

Austri

Prentmiðill

		

Suður

Prentmiðill

		

Suðurnesjablaðið

Prentmiðill

		

Báran

Prentmiðill

		

Hamar

Prentmiðill

Frequency ehf.		

60’s Flashback

Netútvarp

		

70’s Flashback

Netútvarp

		

80’s Flashback

Netútvarp

		

90’s Flashback

Netútvarp

		

FM-Xtra

Netútvarp

Frjáls fjölmiðlun ehf.		

DV

Prentmiðill

		

DV.is

Vefmiðill

		

Pressan

Vefmiðill

		

Eyjan

Vefmiðill

Myndm. e. pöntun (VOD)
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Bleikt

Vefmiðill

		

Birta

Vefmiðill

		

433.is

Vefmiðill

Fröken ehf. 		

Reykjavík Grapevine

Prentmiðill

		

Grapevine.is

Vefmiðill

Gospel Channel Evrópa ehf. 		

Gospel Ch. ScandinaviaMyndmiðill

		

Gospel Channel UK

Myndmiðill

Gúttó ehf. 		

Bæjarins besta

Prentmiðill

		

Bb.is

Vefmiðill

Hafþór Hreiðarsson		

640.is

Vefmiðill

Hringbraut Fjölmiðlar		

Hringbraut

Myndmiðill

		

Hringbraut.is

Vefmiðill

Hönnunarhúsið ehf.		

Fjarðarfréttir

Prentmiðill

		

Fjardarfrettir.is

Vefmiðill

iMag ehf. 		

Iceland Magazine

Prentmiðill

		

Icelandmag.com

Vefmiðill

Í boði náttúrunnar		

Í boði náttúrunnar

Prentmiðill

		

Ibn.is

Vefmiðill

Jón Guðbjörn Guðbjörnsson		

Litlihjalli.is

Vefmiðill

Keilir útgáfufélag ehf. 		

Fjarðarpósturinn

Prentmiðill

Kjarninn miðlar ehf. 		

Kjarninn

Vefmiðill

		

Vísbending

Prentmiðill

Kópavogspósturinn ehf. 		

Kópavogspósturinn

Prentmiðill

Kristján Örn Elíasson		

Austurlandid.is

Vefmiðill

		

Nordurlandid.is

Vefmiðill

Krosseyri ehf. 		

Midjan.is

Vefmiðill

Kver ehf. 		

Timarim.is

Vefmiðill

Lifðu núna ehf. 		

Lifðu núna

Vefmiðill

Manova ehf.		

Fréttanetið

Vefmiðill

Mantra ehf. 		

MAN

Prentmiðill

MD Reykjavík ehf.

Iceland Review

Prentmiðill

		

Icelandreview.com

Vefmiðill

		

What’s on

Prentmiðill

		

Whatson.is

Moon ehf. 		

Filma.is

		

Vefmiðill
Myndm. e. pöntun (VOD)
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Mosfellingur ehf. 		

Mosfellingur

Prentmiðill

Mói Media ehf.		

Hun.is

Vefmiðill

		

433.is

Vefmiðill

		

Sport.is

Vefmiðill

		

Flickmylife.is

Vefmiðill

		

Infront.is

Vefmiðill

Myllusetur ehf.		

Viðskiptablaðið

Prentmiðill

		

Vb.is

Vefmiðill

		

Fiskifréttir

Prentmiðill

		

Fiskifrettir.is

Vefmiðill

		

Hestablaðið

Prentmiðill

		

Hestabladid.is

Vefmiðill

		

Frjáls verslun

Prentmiðill

Nordic Media ehf.		

Local Suðurnes

Vefmiðill

Nýprent ehf. 		

Feykir

Prentmiðill

		

Feykir.is

Vefmiðill

Nýtt land ehf. 		

Tímaritið Herðubreið

Vefmiðill

Okkar allra ehf. 		

Spegill.is

Vefmiðill

Olgeir Helgi Ragnarsson		

Íbúinn

Prentmiðill

Pedromyndir ehf. 		

Akureyri.net

Vefmiðill

Poppeople ehf. 		

Kvennablaðið

Vefmiðill

Prentmet ehf. 		

Dagskráin

Prentmiðiill

		

Dfs.is

Vefmiðill

		

Fréttablað Suðurlands Prentmiðill

Prentmet Vesturlands		

Pósturinn

Prentmiðill

Ragnar Z. Guðjónsson		

Húnahornið

Vefmiðill

		

Huni.is

Vefmiðill

Reykjavík Media ehf.		

Reykjavík Media

Vefmiðill

Ritsýn sf.		

Kvótinn.is

Vefmiðill

RS útgáfan sf. 		

Bæjarlíf

Prentmiðill

Ríkisútvarpið ohf. 		

Ruv.is

Vefmiðill

Saganet ehf.		

Utvarpsaga.is

Vefmiðill

Sigurður Ægisson		

Siglfirdingur.is

Vefmiðill

			
Skarpur útgáfufélag		

Skarpur

Prentmiðill
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Síminn hf.		

Skarpur.is

Sjónvarp Símans Premium

Vefmiðill
Myndm. e. pöntun (VOD)

		

Síminn Bíó

Myndm. e. pöntun (VOD)

Skessuhorn ehf.		

Skessuhorn

Prentmiðill

		

Skessuhorn.is

Vefmiðill

Skrautás		

Grafarvogsblaðið

Prentmiðill

		

Árbæjarblaðið

Prentmiðill

SportTV ehf.		

Sporttv.is

Vefmiðill

Steinprent ehf.		

Bæjarblaðið Jökull

Prentmiðill

Sunnlenska fréttaveitan ehf. 		

Sunnlenska fréttablaðið

Prentmiðill

Sýn hf. (Vodafone)		

80’s Bylgjan

Vefútvarp

		

Apparatið

Vefútvarp

		

FM Extra

Vefútvarp

		

Visir.is

		

Leigan

Sögusmiðjan		

Strandir.is

Vefmiðill

Tunnan prentþjónusta ehf. 		

DB blaðið

Prentmiðill

		

Dbl.is

Vefmiðill

		

Tunnan

Prentmiðill

		

Tunnan.is

Vefmiðill

		

Hellan

Prentmiðill

Tvær stjörnur ehf. 		

Sunnlenska.is

Vefmiðill

Útgáfufélagið Sjarminn		

Sjarminn.is

Vefmiðill

Útgáfufélagið Stundin		

Stundin

Prentmiðill

		

Stundin.is

Vefmiðill

Valdimar Tryggvi Kristófersson		

Garðapósturinn

Prentmiðill

Vefpressan ehf. 		

Pressan.is

Vefmiðill

		

Bleikt.is

Vefmiðill

Vesturtindar ehf. 		

Vikari.is

Vefmiðill

Vikudagskráin ehf. 		

Vikudagskráin

Prentmiðill

Víkurfréttir ehf.		

Víkurfréttir

Prentmiðill

		

Vf.is

Vefmiðill

Þjóðmál ehf.		

Þjóðmál

Prentmiðill

Vefmiðill
Myndm. e. pöntun (VOD)
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