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Árið 2016 var mikið kosningaár 

á Íslandi. Haldnar voru forseta-

kosningar þann 25. júní 2016. 

Jafnramt tilkynnti ríkisstjórnin að 

haldnar yrðu kosningar síðar 

á árinu og var kosið þann 

29. október 2016.  Fjöl-

miðlar gegna sérstaklega 

veigamiklu hlutverki í 

aðdraganda lýðræðislegra 

kosninga. Almennt er litið svo 

á að fjölmiðlar eigi að sinna því 

hlutverki að veita kjósendum upp-

lýsingar um stefnumál einstakra flokka 

og kynna frambjóðendur þeirra. Þeir eru 

vettvangur umræðu og hafa það hlutverk 

að upplýsa kjósendur, þannig að þeir geti 

tekið upplýsta ákvörðun á kjördag en 

það er grundvöllur lýðræðislegra kosn-

inga. Réttur kjósenda til að taka upplýsta 

ákvörðun setur þær skyldur á fjölmiðla 

að þeir upplýsi um stefnumál og fram-

bjóðendur á faglegan og nákvæman hátt. 

Á sama hátt þurfa frambjóðendur og 

flokkar að hafa jafnan aðgang að fjölmiðl-

um til að kynna stefnumál sín. 

Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu 

(ÖSE) hefur tvívegis sinnt kosningaeftirliti 

á Íslandi á síðustu árum og gefið út 

skýrslur um framkvæmd alþingiskosn-

inganna og tillögur um það sem mætti 

bæta. Voru þær gefnar út á árinum 2009 

og 2013. Athugasemdir og ábendingar ÖSE 

snúa að hluta til að skyldum fjölmiðla í 

aðdraganda kosninga og eftirlitshlutverki 

fjölmiðlanefndar. 

Í nóvember 2012 skipaði mennta- 

og menningarmálaráðherra 

nefnd um aðgang stjórn-

málahreyfinga og fram-

bjóðenda að fjölmiðlum í 

aðdraganda kosninga. Var 

nefndin skipuð fulltrúum til-

nefndum af öllum stjórnmála-

flokkum, sem sæti áttu á Alþingi, 

en formaður var skipaður af ráðherra 

án tilnefningar. Skipun nefndarinnar átti 

sér rætur í tillögu allsherjar- og mennta-

málanefndar Alþingis. Var nefndinni 

ætlað að fjalla um athugasemdir ÖSE 

um framkvæmd kosninga til Alþingis 

árið 2009 og móta af því tilefni reglur 

stjórnmálahreyfinga og frambjóðenda 

um aðgang að fjölmiðlum í aðdraganda 

kosninga. Nefndin skilaði skýrslu sinni 

þann 27. febrúar 2013. 

Eftir að nefndin skilaði skýrslu sinni 

sinnti ÖSE eftirliti með kosningum að 

vori 2013. Birti stofnunin nýja skýrslu þar 

sem bent var á ýmis ný atriði sem betur 

mættu fara, auk þess sem minnt var á 

ábendingar úr fyrri skýrslu.

Hefur fjölmiðlanefnd margsinnis upp-

lýst stjórnvöld um að brýnt sé að bregðast 

við ábendingum ÖSE. Breyta þurfi ýmsum 

ákvæðum í lögum og framkvæmd þeirra 

og bæta við nýjum ákvæðum. Því miður 

hafa litlar breytingar orðið þar á, þrátt 

fyrir ítrekanir nefndarinnar.  

Eitt af því sem nefndin hefur bent á 

er að lög um Ríkisútvarpið eru ekki í 

samræmi við ákvæði laga um kosningar. 

Í lögum um kosningar til Alþingis nr. 

24/2000 er kveðið á um að öll framboð 

skuli tilkynnt skriflega til yfirkjörstjórnar 

eigi síðar en kl. 12 á hádegi, 15 dögum 

fyrir kjördag. Í lögum um kosningar til 

sveitarstjórna nr. 5/1998 er fresturinn til 

að skila skriflega framboðum þrjár vikur 

fyrir kjördag. Í lögum um framboð og kjör 

forseta Íslands nr. 36/1945 er fresturinn 5 

vikur fyrir kjördag.

Í 7. tölul. 2. mgr. laga um fjölmiðla nr. 

38/2011 er kveðið á um að Ríkisútvarp-

ið skuli kynna framboð til almennra 

kosninga, helstu stefnumál framboða, 

frambjóðenda og fylkinga eftir atvikum og 

greina ítarlega frá niðurstöðum kosninga. 

Veita skal öllum gildum framboðum 

til Alþingis og forsetakosninga, sem og 

fylkingum í þjóðaratkvæðagreiðslum, 

jafnt tækifæri til að kynna stefnumál sín 

á hefðbundnum dagskrártíma í sjónvarpi. 

Ríkisútvarpið á samkvæmt lögunum 

að birta reglur þar að lútandi. Í alþing-

iskosningum er heimilt að takmarka út-

sendingartíma þeirra framboða sem ekki 

bjóða fram í öllum kjördæmum, þannig 

að þau fái hlutfall af heildarútsendingar-

Ávarp framkvæmdastjóra
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tíma til samræmis við það hlutfall kjör-

dæma sem þau bjóða fram í. 

Reynslan sýnir að kynning Ríkisút-

varpsins á framboðum til almennra 

kosninga hefst áður en framboð skulu 

tilkynnt, samkvæmt ákvæðum laga um 

kosningar til Alþingis, sveitarstjórna og 

til forseta. Sú takmörkun sem finna má í 

lögunum um Ríkisútvarpið, þegar fram-

boð bjóða ekki fram í öllum kjördæmum, 

getur því skapað erfiðleika, þar sem 

fjölmiðillinn hefur ekkert annað að styðj-

ast við í ákvörðunum sínum en staðfest 

framboð stjórnmálaflokka eða framboð 

til forsetakjörs. Nefndin hefur bent á að 

ákjósanlegt að samræma ákvæði laga 

og kveða sérstaklega á um það í lögum 

hvenær formleg kosningabarátta hefst. 

Er fordæmi fyrir slíku víða í löndunum í 

kringum okkur.    

Fjölmiðlanefnd hefur jafnframt ítrekað 

bent á að engar reglur gilda um auglýs-

ingar framboða, hagsmunasamtaka og 

lífsskoðunarfélaga. Á Íslandi eru aug-

lýsingar framboða, lífsskoðanafélaga og 

hagsmunasamtaka heimilar í lögum um 

fjölmiðla og gilda engar sérstaklar reglur 

um pólitískar auglýsingar í lögunum. Í 

lögum um fjölmiðla er fjallað um við-

skiptaboð og kveður kaflinn annars vegar 

á um sérstakar reglur sem gilda um ýmsar 

tegundir viðskiptaboða, svo sem vöruinn-

setningu, sýndarauglýsingar, auglýsingar, 

kostun og fjarkaup og hins vegar almenn-

ar reglur sem varða efni slíkra viðskipta-

boða. Í lögunum er auglýsing skilgreind 

sem 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. 

Hugtakið viðskiptaboð er síðan skilgreint 

sem texti, myndir og/eða hljóð sem er 

ætlað að vekja, beint eða óbeint, athygli á 

vörum, þjónustu eða ímynd lögaðila eða 

einstaklings sem stundar atvinnustarf-

semi og er miðlað gegn greiðslu eða öðru 

endurgjaldi eða til kynningar í eigin þágu. 

Til viðskiptaboða teljast þannig m.a. aug-

lýsingar, kostun og vöruinnsetning.

Samkvæmt lögum um fjölmiðla þurfa 

viðskiptaboð því að varða vöru, þjónustu 

eða ímynd lögaðila eða einstaklings sem 

stundar atvinnustarfsemi til að þau falli 

undir lögin Fjölmiðlanefnd hefur litið svo 

á að ekki sé skýrt að auglýsingar fram-

boða, stjórnmálaflokka, hagsmunasam-

taka og lífsskoðanafélaga, sem ekki eru 

rekin á forsendum atvinnurekstrar, eigi 

ekki undir lög um fjölmiðla og ákvæði 

þeirra um viðskiptaboð.

Í lögum um fjölmiðla er m.a. fjallað 

um þær kröfur sem gerðar eru til við-

skiptaboða, þar á meðal að þau skuli vera 

auðþekkjanleg sem slík og vera skýrt af-

mörkuð frá öðru efni með þeim hætti sem 

best hentar því formi miðlunar sem notað 

er hverju sinni. Einnig eru dulin viðskipta-

boð bönnuð. Þá er í lögunum að finna 

reglur um tímatakmarkanir á auglýsing-

um og reglur um form og efni auglýsinga 

og kostanatilkynninga. 

Þar sem óljóst er hvort auglýsingar frá 

framboðum, hagsmunasamtökum og 

lífsskoðunarfélögum falla undir kaflann 

um viðskiptaboð, gilda engar reglur í lög-

um um fjölmiðla um slíkar auglýsingar. 

Það þýðir að engar reglur gilda um m.a. 

afmörkun pólitískra auglýsinga frá rit-

stjórnarefni, engar tímatakmarkanir eru 

gerðar á slíkum auglýsingum í dagskrá, 

ekki eru gerðar kröfur um að slíkt efni sé 

sérstaklega merkt o.s.frv. Fjölmiðlanefnd 

telur að þessi staða stuðli ekki að gagnsæi 

gagnvart notendum fjölmiðla og er þetta 

í raun einstakt í samanburði við þau ríki 

sem við berum okkur saman við. 

Öllum að óvörum var ákveðið að kosið 

yrði til Alþingis í lok október 2017. Þá verða 

kosningar til sveitastjórna á árinu 2018. 

Það er afar brýnt að hafist sé handa við 

pólitíska stefnumótun um skyldur fjöl-

miðla í aðdraganda kosninga og hlutverk og 

skyldur fjölmiðlanefndar sem fyrst. Sé ekki 

ætlunin að styðjast við þær tillögur sem 

liggja fyrir í skýrslu nefndar frá 27. febrúar 

2013 er mikilvægt að hafist verði handa um 

að leggja drög að nýrri pólitískri stefnu þar 

sem litið er til tilmæla ÖSE. Ef sú leið verður 

farin er ekki síður mikilvægt að móta slíka 

stefnu út frá rétti almennings til upplýsinga 

um ólík framboð til kosninga og ólík sjónar-

mið í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslna 

til að hann geti tekið upplýsta ákvörðun 

á kjördegi. Skyldur fjölmiðla í aðdraganda 

kosninga varða ekki síður rétt almennings 

til upplýsinga en aðgang stjórnmálahreyf-

inga og frambjóðenda að fjölmiðlum í 

aðdraganda kosninga. 

Elfa Ýr Gylfadóttir

framkvæmdastjóri 

fjölmiðlanefndar

o.s.frv
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Útgefandi: Fjölmiðlanefnd, Borgartúni 210, 105 Reykjavík 

Texti: Elfa Ýr Gylfadóttir og Heiðdís Lilja Magnúsdóttir 

Hönnun: Ómar Örn Sigurðsson 

Myndir © Gunnar Reyr Sigurðsson

Frekari upplýsingar um starfsemi fjölmiðlanefndar er að 
finna á vefsíðu nefndarinnar: www.fjolmidlanefnd.is

http://www.fjolmidlanefnd.is
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FJÖLMIÐLANEFND ÁRSSKÝRSLA 2016

Skipan fjölmiðlanefndar 2016 var 
með eftirfarandi hætti:
- Ingvi Hrafn Óskarsson, héraðsdómslögmaður, 
formaður frá mars 2016. 
- Hulda Árnadóttir héraðsdómslögmaður, vara-
formaður. 
- Vilhjálmur H. Vilhjálmsson hæstaréttarlög-
maður.
- Arna Schram, forstöðumaður menningarmála 
Kópavogsbæjar og fyrrverandi formaður Blaða-
mannafélags Íslands.
- Salvör Nordal, forstöðumaður Siðfræðistofnun-
ar Háskóla Íslands.

Skipunartímabil nefndarinnar er 
til 31. ágúst 2019. 

Varamenn:
- Birgir Tjörvi Pétursson héraðsdómslögmaður.
- Marteinn Másson hæstaréttarlögmaður.
- Kolbrún Sævarsdóttir héraðsdómari.
- Björn Vignir Sigurpálsson, formaður 
Siðanefndar Blaðamannafélags Íslands.

- Birgir Guðmundsson, dósent í fjölmiðlafræði 
við Háskólann á Akureyri.

Starfsmenn fjölmiðlanefndar:
-Elfa Ýr Gylfadóttir framkvæmdastjóri. 
-Heiðdís Lilja Magnúsdóttir lögfræðingur.
-Kolbrún Þorkelsdóttir lögfræðingur 

Ingvi Hrafn Óskarsson héraðsdómslögmaður 
var skipaður formaður fjölmiðlanefndar í mars 
2016 í stað Karls Axelssonar. Karl óskaði lausnar 
frá stöðu sinni eftir að hann var skipaður dómari 
við Hæstarétt Íslands. 

Stöðugildi starfsmanna nefndarinnar voru 
tvö árið 2016, líkt og undanfarin ár. Í lok árs 
2015 var Elfa Ýr Gylfadóttir framkvæmdastjóri 
kosin formaður Stýrinefndar Evrópuráðsins um 
fjölmiðla og upplýsingasamfélagið árið 2016, en í 
henni sitja fulltrúar allra 47 aðildarríkja Evrópu-
ráðsins. Starfshlutfall  Elfu Ýrar minnkaði hjá 
fjölmiðlanefnd tímabundið um mitt ár 2016 og 
var Kolbrún Þorkelsdóttir lögfræðingur ráðin í 
hlutastarf hjá nefndinni til eins árs.

9
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2.1 Forgangsverkefni 2016
Fjölmiðlanefnd hefur eftirlit með lögum um fjöl-
miðla nr. 38/2011, auk þess að annast þau hlutverk 
sem henni eru falin í lögum um Ríkisútvarpið, 
fjölmiðil í almannaþágu, nr. 23/2013, og lögum 
um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og 
tölvuleikjum nr. 62/2006. 

Forgangsverkefni fjölmiðlanefndar árið 2016 
voru sem fyrr skráning fjölmiðla og leyfisveitingar 
til hljóð- og myndmiðla, móttaka og meðferð form-
legra kvartana, skráning og birting eignarhalds á 
fjölmiðlum, eftirlit með reglum um viðskiptaboð í 
fjölmiðlum og eftirlit með reglum um vernd barna 
gegn skaðlegu efni í fjölmiðlum.

Fjölmiðlanefnd birti sjö ákvarðanir og eitt 
álit árið 2016 en 23 formlegar kvartanir bárust 
nefndinni það ár, sem var 60,9% aukning frá fyrra 
ári. Þessar úrlausnir fjölmiðlanefndar beindust að 
brotum fjölmiðla á reglum um viðskiptaboð, auk 
þess sem ein ákvörðun fjallaði jafnframt um brot 
á reglum um hlutlægni og nákvæmni í fréttum 
og fréttatengdu efni. Eitt álit og þrjár ákvarðanir 
lutu að broti á lögum um Ríkisútvarpið, í fjór-

um ákvörðunum var fjallað um brot á banni við 
viðskiptaboðum fyrir áfengi og ein ákvörðun laut 
að fjölmiðlaveitu sem beinir efni sínu að breskum 
almenningi. 

Fjölmiðlanefnd skilaði fimm umsögnum til 
Samkeppniseftirlitsins, þar af fjórum um samruna-
tilkynningar, tveimur umsögnum í ágreiningsmál-
um á sviði fjölmiðla og fjarskipta til Póst og fjar-
skiptastofnunar, einni umsögn um lagafrumvarp til 
Alþingis og einni umsögn um drög að reglugerð til 
mennta- og menningarmálaráðuneytisins. 

Þá tók fjölmiðlanefnd þátt í alþjóðlegu samstarfi, 
meðal annars vegna undirbúnings nýrrar hljóð- og 
myndmiðlunartilskipunar Evrópusambandsins 
sem verið er að vinna að hjá Evrópusambandinu, 
og sinnti upplýsingagjöf til erlendra og innlendra 
aðila.

Loks stóð fjölmiðlanefnd fyrir málþingi um 
hatursáróður og tók saman upplýsingar um skipt-
ingu birtingafjár milli fjölmiðla á auglýsingamark-
aði.

Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir helstu 
verkefnum nefndarinnar árið 2016.

2. HELSTU VERKEFNI  
FJÖLMIÐLANEFNDAR 2016
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2.2 Skráðir fjölmiðlar  
og leyfishafar

2.2.1 Skráðir fjölmiðlar
Skráðir fjölmiðlar, aðrir en leyfisskyldir, voru 164 
í árslok 2016.

Árið 2016 voru átta fjölmiðlar nýskráðir hjá 
fjölmiðlanefnd: 

1. Eystrahorn – prent- og vefmiðill
2. Fjarðarfréttir – prent- og vefmiðill
3. Gestur.is – vefmiðill
4. Local Suðurnes - vefmiðill
5. Pósturinn – prentmiðill
6. Reykjavík Media – vefmiðill
7. Veggurinn.is - vefmiðill
8. 640.is – vefmiðill

2.2.2 Almenn leyfi
Fjölmiðlar með almennt leyfi til hljóð- eða 
myndmiðlunar voru 41 í árslok 2016 en auk þess 
var Ríkisútvarpið ohf. með leyfi samkvæmt lög-
um um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu 
nr. 23/2013. 

Einn fjölmiðill, Hringbraut, fékk almennt 
leyfi til hljóðmiðlunar á árinu 2016 og fjórir 
fjölmiðlar, Suðurland FM, FM Xtra, Kiss FM 
og Flachback, endurnýjuðu almennt leyfi til 
hljóðmiðlunar: 

 Hringbraut ehf. fékk eins árs leyfi til 
hljóðmiðlunar vegna útvarpsstöðvarinnar 
Hringbraut. 
 Léttur ehf. fékk tveggja ára leyfi til 
hljóðmiðlunar vegna útvarpsstöðvarinnar 
Suðurland FM. 
 Frequency ehf. fékk tveggja ára leyfi til 
hljóðmiðlunar vegna útvarpsstöðvanna 
FM Xtra, Kiss FM og Flashback. 

Einn leyfishafi, Útvarp Akureyri, gerði hlé á 
starfsemi.

2.2.3 Skammtímaleyfi
Þá voru veitt 23 skammtímaleyfi til hljóð-
miðlunar, álíka mörg og árinu áður, en umsækj-
endur um skammtímaleyfi til hljóðmiðlunar 
voru fyrst og fremst æskulýðsmiðstöðvar, 
grunn- og framhaldsskólar, frístunda- og félags-
miðstöðvar og sveitar- og íþróttafélög. 

Engin skammtímaleyfi til myndmiðlunar voru 
veitt árið 2016. 

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

Gjöld fyrir almenn leyfi og skammtímaleyfi 
hafa verið óbreytt frá árinu 2011. Gjald fyrir 
almennt leyfi til hljóðmiðlunar var 36.500 kr. 
fyrir hvert ár sem leyfi var veitt. Gjald fyrir al-
mennt leyfi til myndmiðlunar var 54.000 kr. fyrir 
hvert ár sem leyfi var veitt. Gjald fyrir skamm-
tímaleyfi til myndmiðlunar var 15.000 kr. og 
gjald fyrir skammtímaleyfi til hljóðmiðlunar var 
9.500 kr. Öll gjöld sem fjölmiðlanefnd innheimt-
ir renna í ríkissjóð.

Nánari upplýsingar um skráða fjölmiðla og 
leyfishafa í árslok 2016 er að finna í kafla 5 í 
skýrslu þessari.

2.3 Upplýsingar um eignarhald  
á fjölmiðlum
Eitt hlutverk fjölmiðlanefndar er að skrá, birta og 
uppfæra upplýsingar um fjölmiðla, þar með talið 
um eignarhald þeirra, og stuðla þannig að því 
að almenningur hafi aðgang að réttum upplýs-
ingum um eigendur og ábyrgðarmenn fjölmiðla. 
Fjölmiðlanefnd birtir upplýsingarnar á vef sínum 

Fjölmiðlanefnd 
bárust 23 form-
legar kvartanir 
á árinu 2016 
sem er 60,9% 

aukning frá ár-
inu 2015.

Gestur.is
Veggurinn.is
640.is
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www.fjolmidlanefnd.is undir flipanum „Upplýs-
ingar um fjölmiðla“. 

2.4 Móttaka og meðferð kvartana
Fjölmiðlanefnd tekur við erindum og kvörtun-

um frá almenningi, vegna meintra brota á lögum 
um fjölmiðla, lögum um Ríkisútvarpið og lögum 
um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum 
og tölvuleikjum. Telji nefndin að kvörtun gefi 
ekki nægar ástæður til meðferðar er kvartanda 

sent skriflegt svar með skýringum og rökstuðn-
ingi þess efnis. Svör fjölmiðlanefndar eða aðrar 
upplýsingar um kvartanir sem ekki eru teknar 
til meðferðar hjá nefndinni hafa ekki verið birtar 
opinberlega af hálfu nefndarinnar. Taki fjöl-
miðlanefnd kvörtun til meðferðar gilda ákvæði 
stjórnsýslulaga nr. 37/1993 um málsmeðferðina. 

Fjölmiðlanefnd bárust 23 formlegar kvartanir 
á árinu 2016 sem er 60,9% aukning frá árinu 
2015, þegar nefndinni bárust fjórtán formlegar 

Skammtímaleyfi 2016
Leyfishafi Kallmerki  Gildistími leyfis
1. Nemendafélag Menntaskólans í Kópavogi FM Utopia 20.-24.1. 2016
2. Grunnskóli Vestmannaeyja Útvarpshópur GRV 9.-11.2. 2016
3. Nemendafélag Menntaskólans á Ísafirði MÍ Flugan 26.2.-7.3. 2016
4. Glerárskóli Útvarp Glerárskóli 14.-16.3. 2016
5. Nemendafélag Verzlunarskóla Íslands Útvarp Verzló  14.-18.3. 2016
6. Nemendafélag Fjölbrautaskóla Suðurnesja Útvarp NFS 11.-15.4. 2016
7. Nemendafélag Menntaskólans við Hamrahlíð Útvarp NFMH 11.-15.4. 2016
8. Félagsmiðstöðin Tían FM Tían 18.-22.4. 2016
9. Knattspyrnudeild KR Útvarp KR 2.5.-2.8. / 2.8.-2.11. 2016
10. Styrktarfélag Klúbbsins Geysis Útvarp Geysir 10.-11.6. 2016
11. Luxor tækjaleiga Útvarp Nova 24.-27.6.2016
12. Rauðagerði frístundahús Eyjar 18.7.-3.8. 2016
13. Tækniminjasafn Austurlands Radíó Tower 19.-25.7. 2016
14. Sveitarfélagið Ölfuss Útvarp Hafnardagar 2.-7.8. 2016
15. Laumulistasamsteypan Útvarp Laumulista samsteypunnar 8.-18.8. 2016
16. Skólafélag Menntaskólans við Sund Útvarp Motta 17.-21.10. 2016
17. Nemendafélag Menntaskólans við Hamrahlíð Útvarp NFMH 7.-11.11. 2016
18. Nemendafélag Verzlunarskóla Íslands Útvarp Verzló 14.-18.11 2016
19. Nemendafélag Fjölbrautaskólans við Ármúla FÁ-varpið 21.-25.11. 2016
20. Nemendafélag Grunnskólans í Borgarnesi Útvarp Óðal 12.-16.12. 2016
21. Grunnskólinn á Hellu Útvarp Helluskóli 14.-16.12. 2016
22. Glerárskóli Útvarp Glerárskóli 28.11.-2.12. 2016
23. Nemendaráð Grunnskólans í Snæfellsbæ Jólaútvarp G.S.N.B 13.-21.12. 2016

www.fjolmidlanefnd.is
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kvartanir. Átta kvartanir bárust frá almenningi 
árið 2016, sjö kvartanir bárust frá samkeppn-
isaðilum þeirra sem kvartað var yfir, þrjár frá 
hagsmunasamtökum og hagsmunafélögum, tvær 
frá forsetaframbjóðendum, ein frá stjórnmála-
flokki, ein frá erlendu fyrirtæki og ein frá Ofcom, 
fjölmiðla- og fjarskiptaeftirlitsstofnun Bretlands. 
Fjölmiðlanefnd ber á grundvelli hljóð- og mynd-
miðlunartilskipunar ESB, sem innleidd hefur ver-
ið með lögum um fjölmiðla nr. 38/2011, að taka 
ákvarðanir í málum, sem berast frá erlendum 
aðilum eða fjölmiðlaeftirlitum annarra EES-ríkja, 
er varða fjölmiðla sem hafa lögsögu á Íslandi en 
senda út í öðrum EES-ríkjum.  

Sjö málum lauk með ákvörðunum og einu máli 
lauk með áliti nefndarinnar. Öll álit og ákvarðan-
ir fjölmiðlanefndar eru aðgengileg á heimasíðu 
fjölmiðlanefndar. 
1. Ákvörðun 1/2016: Viðskiptaboð í trúarlegri 

dagskrá á The Gospel Channel UK – 22. jan-
úar 2016.

2. Ákvörðun 2/2016: Viðskiptaboð fyrir áfengi á 
RÚV – 11. mars 2016 

3. Ákvörðun 3/2016: Óheimil áfengisauglýsing í 
Morgunblaðinu – 24. júní 2016 

4. Ákvörðun 4/2016: Rof á þættinum Melodi-
festivalen með auglýsingum á RÚV – 11. júlí 
2016

5. Ákvörðun 5/2016: Umfjöllun um fiskeldi í 
Bæjarins besta – 15. ágúst 2016 

6. Ákvörðun 6/2016: Áfengisauglýsing í Garða-
póstinum – 15. ágúst 2016 

7. Ákvörðun 7/2016: Viðskiptaboð fyrir áfengi á 
RÚV – 15. ágúst 2016

8. Álit 1/2016: Auglýsingahlutfall innan hverrar 
klukkustundar í Söngvakeppninni 2016 á 
RÚV – 11. júlí 2016

2.5 Vernd barna
Reglur um vernd barna gegn myndefni sem 
ekki er við þeirra hæfi er annars vegar að 
finna í 28. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011 og 
hins vegar í lögum um eftirlit með aðgangi 
barna að kvikmyndum og tölvuleikjum nr. 
62/2006. 

Reglur um vernd barna gegn myndefni í 
sjónvarpsdagskrá sem ekki er við þeirra hæfi 
lágmarka líkurnar á að börn hafi aðgang að 
efni sem talist getur skaðlegt velferð þeirra. 
Reglunum er ekki hvað síst ætlað að vernda 
viðkvæm börn og börn sem ekki geta gengið að 
leiðsögn og stuðningi vísum heima fyrir. Með 
því að fjölmiðlaveitur bera ábyrgð á því fram-
fylgja reglum um vernd barna gegn skaðlegu 
efni í sjónvarpsdagskrá aukast líkur á að öll 
börn njóti viðunandi verndar gegn efni sem 

Upplýsingar um eignarhald 

fjölmiðla eru aðgengilegar 

á vef fjölmiðlanefndar, 

www.fjolmidlanefnd.is

www.fjolmidlanefnd.is
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ekki er við þeirra hæfi, óháð heimilisaðstæðum 
hverju sinni. Engar formlegar kvartanir vegna 
meintra brota á reglum um vernd barna gegn 
skaðlegu efni í sjónvarpsdagskrá bárust fjöl-
miðlanefnd árið 2016. 

Lögum um eftirlit með aðgangi barna að 
kvikmyndum og tölvuleikjum er sömuleiðis 
ætlað að auka vernd barna og hindra að þau 
hafi aðgang að efni sem ekki er við þeirra hæfi. 
Lögin taka til kvikmynda, sjónvarpsþátta, ítar-
efnis og kynningarefnis í sjónvarpi, mynddiska, 
þáttasölusjónvarps, kvikmyndahúsa o.fl. 

Hér á landi eru aldursmerkingar á kvik-
myndum unnar í Kijkwijzer-skoðunarkerf-
inu frá NICAM í Hollandi en það er rafrænt 
skoðunarkerfi sem byggir á ítarlegum  spurn-
ingalistum er unnir eru af sérfræðingum á 
sviði barnaverndar og fjölmiðlunar. FRÍSK, 
Félag rétthafa í sjónvarps- og kvikmynda-
iðnaði gerði samning við NICAM haustið 2013 
en fram að því hafði enginn gildur samningur 
verið gerður við NICAM eða annað viðurkennt 
aldursmatskerfi, á grundvelli laga nr. 62/2006, 
þrátt fyrir að öðru hafi verið haldið fram af 
hálfu SMÁÍS, þáverandi samtaka myndrétthafa 
á Íslandi. Eftir 2013 hefur myndefni hér á landi 
verið aldursmerkt af sérþjálfuðum matsmönn-
um sem sótt hafa námskeið í notkun Kijkwijz-
er-kerfisins. 

Fjölmiðlanefnd hefur eftirlit með því að 28. 
gr. laga um fjölmiðla og lögum nr. 62/2006 
sé framfylgt. Leiki grunur á að mat á aldurs-
merkingu sé rangt eða hafi ekki farið fram og 
efni er talið hafa skaðvænlega áhrif á lík-
amlegan, andlegan eða siðferðilegan þroska 
barna er nauðsynlegt að fjölmiðlanefnd geti 
endurmetið myndefnið. Fjölmiðlanefnd hefur 

hingað til ekki fengið fjárveitingar til að gera 
samning við NICAM um aðgang að Kijkwijzer-
aldursmatskerfinu  við endurmat á hljóð- og 
myndefni. Til að öðlast innsýn inn í þá hug-
myndafræði sem kerfið byggir á hafa starfs-
menn fjölmiðlanefndar þó sótt aldurmatsnám-
skeið á vegum NICAM sem haldin hafa verið 
á vegum FRÍSK hér á landi. Sótti starfsmaður 
fjölmiðlanefndar eitt slíkt námskeið á árinu 
2016.

2.6 Eftirlit með reglum um við-
skiptaboð 
Eftirlit með reglum um viðskiptaboð í fjölmiðl-
um var í forgangi hjá fjölmiðlanefnd árið 2016. 
Skömmu fyrir árslok 2015 gaf nefndin út leið-
beiningar til fjölmiðla um bann við duldum 
viðskiptaboðum og kostun og vöruinnsetningu 
í hljóð- og myndefni. Í þeim var meðal annars 
fjallað um þær reglur sem gilda um merkingar á 
viðskiptaboðum og hvernig aðgreina beri kostað 
kynningarefni frá ritstjórnarefni. Þá var fjallað 
um kostanir og vöruinnsetningar í hljóð- og 
myndmiðlum og  reglur á því sviði. Leiðbein-
ingarnar voru sendar öllum fjölmiðlum til um-
sagnar og birtar á vef fjölmiðlanefndar. 

Árið 2016 birti fjölmiðlanefnd eitt álit og sjö 
ákvarðanir er allar vörðuðu brot á reglum um 
viðskiptaboð með einhverjum hætti. Þar af voru 
sjö mál tekin til meðferðar á grundvelli form-
legra kvartana en eitt á grundvelli ábendingar til 
nefndarinnar.

1. Viðskiptaboð í trúarlegri dagskrá á The 
Gospel Channel UK – 22. janúar 2016

Í ákvörðun 1/2016 var það mat fjölmiðlanefnd-
ar að að með sýningu á þætti sjónvarpsklerksins 

o.fl
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Peter Popoff á sjónvarpsstöðinni The Gospel 
Channel UK fimmtudaginn 10. september 2015 
hafi fjölmiðlaveitan Gospel Channel Evrópa ehf. 
brotið gegn 2. mgr. 41. gr. laga um fjölmiðla nr. 
38/2011 um hlutfall auglýsinga innan hverrar 
klukkustundar. Fallið var frá sektarákvörðun í 
málinu.

2. Viðskiptaboð fyrir áfengi á RÚV – 11. mars 
2016 

Í ákvörðun 2/ 2016 komst fjölmiðlanefnd að 
þeirri niðurstöðu að með birtingu auglýsingar 
fyrir Egils Gull á RÚV þann 14. október 2015 hafi 
Ríkisútvarpið brotið gegn 4. mgr. 37. gr. laga um 
fjölmiðla nr. 38/2011 um bann við viðskiptaboð-
um fyrir áfengi. Taldi fjölmiðlanefnd hæfilegt að 
stjórnvaldssekt vegna brotsins næmi 250.000 kr.

3. Áfengisauglýsing í Morgunblaðinu – 24. júní 
2016 

Í ákvörðun 3/2016 var það niðurstaða fjöl-
miðlanefndar að með birtingu auglýsingar frá 
Hamborgarafabrikkunni í Morgunblaðinu þann 
9. júní 2016, þar sem auglýstur var bjór með 
vörumerkinu Víking, hafi Árvakur hf. brotið gegn 
4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011. Í ljósi 
viðbragða Árvakurs og með vísan til þess að þetta 
var fyrsta brot útgáfufélagsins gegn 4. mgr. 37. gr. 
laga um fjölmiðla ákvað fjölmiðlanefnd að falla 
frá sektarákvörðun í málinu.

4. Rof á þættinum Melodifestivalen með auglýs-
ingum á RÚV – 11. júlí 2016

Í ákvörðun 4/2016 var það mat fjölmiðlanefnd-
ar að að með því að sýna auglýsingar í þættinum 
Melodifestivalen, sem sendur var út á RÚV 12. 
mars 2016 hafi Ríkisútvarpið ohf. brotið gegn 

3. mgr. 7. gr. laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í 
almannaþágu, nr. 23/2013. Taldi fjölmiðlanefnd 
hæfilegt að stjórnsýslusekt vegna brotsins næmi 
250.000 kr.

5. Umfjöllun um fiskeldi í Bæjarins besta – 15. 
ágúst 2016 

Í ákvörðun 5/2016 komst fjölmiðlanefnd að 
þeirri niðurstöðu að umfjöllun Bæjarins besta 
um fiskeldi í 13. tölublaði 2016 hafi farið í bága 
við 1. mgr. 26. gr. laga um fjölmiðla um hlutlægni 
og nákvæmni í fréttum og fréttatengdu efni. Þá 
var það jafnframt niðurstaða fjölmiðlanefndar 
að framsetning sömu umfjöllunar hafi farið í 
bága við 1. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla um 
aðgreiningu ritstjórnarefnis og viðskiptaboða, þar 
sem kostað efni hafi ekki verið merkt sem slíkt 
og nöfn þeirra kostenda sem styrktu útgáfuna 
hafi ekki verið tilgreind með skýrum hætti. Í ljósi 
viðbragða útgefanda og þess að þetta var fyrsta 
brot útgáfufélagsins gegn lögum um fjölmiðla 
ákvað fjölmiðlanefnd að falla frá sektarákvörðun 
í málinu.

6. Áfengisauglýsing í Garðapóstinum – 15. 
ágúst 2016 

Í ákvörðun 6/2016 var það mat fjölmiðlanefnd-
ar að með birtingu áfengisauglýsingar frá 
Golfklúbbi GKG í 17. tbl. Garðapóstsins þann 
26. maí 2016, þar sem auglýstur var bjór með 
vörumerkinu Stella Artois, hafi Valdimar Tryggvi 
Kristófersson, útgefandi Garðapóstsins, brotið 
gegn 4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011. 
Í ljósi viðbragða útgefanda og með vísan til þess 
að þetta er fyrsta brot hans gegn 4. mgr. 37. gr. 
laga um fjölmiðla ákvað fjölmiðlanefnd að falla 
frá sektarákvörðun í málinu.
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7. Viðskiptaboð fyrir áfengi á RÚV – 15. ágúst 
2016

Í ákvörðun 7/2016 var það niðurstaða fjöl-
miðlanefndar að að með sýningu kostunarstiklu 
þar sem vísað var til bjórs með vörumerkinu 
Egils Gull á RÚV 3. júní sl. hafi Ríkisútvarpið 
ohf. brotið gegn 4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla 
um bann við viðskiptaboðum fyrir áfengi og 
hafi verið um ítrekað brot að ræða. Að mati 
fjölmiðlanefndar var efnislegt innihald kostun-
artilkynningarinnar í meginatriðum hið sama og 
innihald auglýsingar á Egils Gulli sem fjallað var 
um í ákvörðun fjölmiðlanefndar nr. 2/2016 frá 11. 
mars 2016 og varðaði brot Ríkisútvarpsins gegn 
4. mgr. 37. gr. Var Ríkisútvarpinu gert að greiða 
stjórnvaldssekt að upphæð 500.000 kr. vegna hins 
ítrekaða brots.

8. Auglýsingahlutfall innan hverrar klukku-
stundar í Söngvakeppninni 2016 á RÚV – 11. 
júlí 2016

Í áliti 1/2016 komst fjölmiðlanefnd að þeirri 
niðurstöðu að að með birtingu auglýsinga í þátt-
unum Söngvakeppnin 2016 á RÚV, sem sýndir 
voru 6., 13. og 20. febrúar 2016, hafi Ríkisútvarpið 
ohf. brotið gegn 4. mgr. 7. gr. laga um Ríkisútvarp-
ið um auglýsingahlutfall innan hverrar klukku-
stundar. Með vísan til málatilbúnaðar Ríkisút-
varpsins og þess að um var að ræða fyrsta brot 
félagsins gegn 4. mgr. 7. gr. var ákveðið að falla 
frá sektarákvörðun í málinu.

2.7 Tal og texti á íslensku
Reglan um tal og texta á íslensku
Í 29. gr. laga um fjölmiðla er að finna ákvæði um 
að allir fjölmiðlar skuli eftir því sem við á efla 
íslenska tungu og að fjölmiðlar skuli marka sér 

málstefnu í því skyni. Í greininni er tekið fram að 
engu að síður sé heimilt að starfrækja fjölmiðla 
hér á landi á öðrum tungumálum en íslensku. 
Sem dæmi um fjölmiðla sem myndu falla í 
þennan flokk eru útvarpsstöðvar þar sem efni er 
eingöngu sent út á pólsku eða ensku. Þá segir í 
lögunum að hljóð- og myndefni á erlendu máli 
skuli jafnan fylgja íslenskt tal eða texti á íslensku 
eftir því sem við á hverju sinni. Þetta á þó hvorki 
við um beinar útsendingar á fréttum eða frétta-
tengdu efni né flutning erlendra söngtexta.

Á árinu 2016 barst fjölmiðlanefnd ein 
formleg kvörtun yfir því að erlent sjónvarps-
efni hafi verið sýnt án íslensks texta á Stöð 
3. Málið var fellt niður í desember 2016 og 
viðkomandi fjölmiðlaveitu gefinn nokkurra 
mánaða frestur til að gera viðeigandi ráðstaf-
anir til að uppfylla skilyrði laga um textun 
sjónvarpsefnis á íslensku. 

2.8 Eftirlit með lögum um  
Ríkisútvarpið

2.8.1 Nýr þjónustusamningur 
undirritaður í apríl 2016
Fjölmiðlanefnd var falið eftirlit og mat á al-
mannaþjónustuhlutverki Ríkisúvarpsins með 
lögum nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil 
í almannaþágu, sem tóku gildi 22. mars 2013. 
Samkvæmt þeim á fjölmiðlanefnd að af-
henda stjórn Ríkisútvarpsins og mennta- og 
menningarmálaráðherra mat sitt eigi síðar en 
fjórum mánuðum eftir að ársskýrsla Ríkisút-
varpsins hefur verið birt. 

Í apríl 2016 var undirritaður nýr samning-
ur mennta- og menningarmálaráðherra og 
Ríkisútvarpsins ohf. um fjölmiðlaþjónustu 
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í almannaþágu með gildistímann 1. janúar 
2016 - 31. desember 2019 en fram að því hafði 
enginn þjónustusamningur á grundvelli laga 
nr. 23/2013 verið í gildi. Í samningnum kemur 
meðal annars fram að Ríkisútvarpið skuli 
árlega útbúa greinargerð til fjölmiðlanefndar 
um hvernig Ríkisútvarpið stendur að fjöl-
miðlaþjónustu í almannaþágu, skv. 3. gr. laga 
um Ríkisútvarpið, sbr. 2. mgr. 15. gr. sömu 
laga. Greinargerðin skuli einnig send mennta- 
og menningarmálaráðuneytinu jafnóðum 
og hún er send fjölmiðlanefnd. Í greinar-
gerð skuli setja fram tölulegar upplýsingar 
skv. viðauka við samninginn og skýringar 
á því hvernig Ríkisútvarpið hafi sinnt fjöl-
miðlaþjónustu í almannaþágu á hverju ári 
í samanburði við fyrri ár. Einnig skuli koma 
fram hlutfallslegar breytingar á efnisþáttum 
í dagskrá allra miðla miðað við ársskýrslu 
fyrra árs. Þá verði gerð grein fyrir viðhorfi 
almennings til starfsemi Ríkisútvarpsins 
eins og þau komi fram, m.a. í könnunum 
sem Ríkisútvarpið láti gera, og ábendingum. Í 
greinargerð skuli birta sundurliðun útgjalda 
einstakra liða til að hægt sé að sannreyna 
og meta gagnsæi og framsetningu í ársreikn-
ingi á kostnaði við þá fjölmiðlaþjónustu í 
almannaþágu sem Ríkisútvarpið veiti, að 
teknu tilliti til tekna að frádregnum kostn-
aði við þann hluta starfseminnar sem falli 
undir samkeppnisrekstur, sbr. 2. mgr. 15. gr. 
laga um Ríkisútvarpið. Þá skuli í greinargerð 
gerð grein fyrir hvernig aðskilnaði rit- og 
dagskrárstjórnar og viðskiptalegra hagsmuna 
sé háttað. Í greinargerð skuli einnig koma 
fram með hvaða hætti Ríkisútvarpið bregðist 
við ábendingum, kvörtunum, ákvörðunum, 

frávikum frá siðareglum, brotum á fréttaregl-
um og  öðru sem skiptir máli varðandi gæði 
eða innra eftirlit. Ef Ríkisútvarpinu takist ekki 
á því ári sem greinargerðin tekur til að koma 
einstökum atriðum í samningnum, eða sem 
tilgreind eru í 3. gr. laganna í framkvæmd, 
skuli gerð grein fyrir ástæðum þess í greinar-
gerð og hvernig stefnt sé að því að bæta úr 
því. Þá segir í samningnum að efnisflokka og 
upplýsingar sem tilgreina skuli í greinargerð 
sé að finna í viðauka við samninginn. 

2.8.2 Mat á starfsemi Ríkisút-
varpsins og fjárveitingar til fjöl-
miðlanefndar
Í erindi Mennta- og menningarmálaráðuneytisins 
til fjölmiðlanefndar, dags. 27. september 2016, var 
fallist á að fjölmiðlanefnd leggi ekki mat á starfsemi 
Ríkisútvarpsins fyrir tímabilið 1. september 2013 
– 31. ágúst 2014, með vísan til þess að þjónustu-
samningur á grundvelli laga nr. 23/2013 hafi ekki 
verið fyrir hendi á tímabilinu. Jafnframt kom fram 
í erindinu  að ráðuneytið geri ráð fyrir því að frá 1. 
janúar 2016 verði mat á starfsemi Ríkisútvarpsins í 
samræmi við ákvæði 15. gr. laga um Rikisútvarpið. 

Fjölmiðlanefnd hefur í erindum sínum til 
Mennta- og menningarmálaráðuneytis á undan-
förnum árum ítrekað að nefndin hafi ekki fengið 
fjárveitingar til að afla sér sérfræðiþekkingar til 
að framkvæma ítarlegt mat á fjárreiðum félags-
ins, eins og kveðið er á um í 2. mgr. 15. gr. laga 
um Ríkisútvarpið og að stöðugildi starfsmanna 
hjá nefndinni séu einungis tvö. Þvert á móti hafi 
fjárveitingar til nefndarinnar verið skornar niður 
um 8,5% á árinu 2014 og engar fjárveitingar hafi 
heldur fengist til að sinna þessu mikilvæga verkefni 
á árinu 2015 og 2016. 
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2.9 Umsagnir til Alþingis og fleiri 
stofnana

2.9.1 Umsagnir til Alþingis um 
lagafrumvörp
Fjölmiðlanefnd veitti eina umsögn  um lagafrum-
varp árið 2016, að beiðni Alþingis:

1. Umsögn um frumvarp til stjórnarskip-
unarlaga, dags. 28. september 2016.

Umsögnina má lesa hér.

2.9.2 Umsagnir til Póst- og fjar-
skiptastofnunar
Fjölmiðlanefnd veitti tvær umsagnir til Póst- og 
fjarskiptastofnunar árið 2016 en umsagnarbeiðn-
irnar voru lagðar fram í tengslum við kvörtun 
Fjarskipta hf. (Vodafone) gagnvart Símanum, 
vegna meints brots Símans á 5. mgr. 45. gr. laga 
um fjölmiðla, er leggur bann við því að fjölmið-
alveita beini viðskiptum viðskiptamanna að 
tengdu fjarskiptafyrirtæki. 

1. Umsögn fjölmiðlanefndar um gildissvið 5. 
mgr. 45. gr. laga um fjölmiðla, dags. 29. febrúar 
2016. 

Úrlausn Póst- og fjarskiptastofnunar í málinu 
má lesa hér.

2. Sjónarmið fjölmiðlanefndar vegna álits-
beiðni Póst- og fjarskiptastofnunar um hugs-
anlegt brot Símans gegn 5. mgr. 45. gr. laga um 
fjölmiðla.

Málið var enn til meðferðar hjá Póst- og 
fjarskiptastofnun þegar skýrsla þessi var rituð 
en stofnunin úrskurðaði um aðild Gagnaveitu 
Reykjavíkur ehf. og Fjarskipta hf. að málinu með 
ákvörðun nr. 13/2016. Sú ákvörðun var staðfest 
af úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála með 
úrskurði í máli nr. 5/2016. 

2.9.3 Umsagnir til Samkeppnis-
eftirlitsins 
Samstarf fjölmiðlanefndar við Samkeppn-
iseftirlitið felst í eftirliti með samþjöppun 
eignarhalds á fjölmiðlamarkaði og leitar 
Samkeppniseftirlitið formlegrar umsagnar 
fjölmiðlanefndar í samrunamálum á fjölmiðla-
markaði, auk annarra mála er varða starfsemi á 
fjölmiðlamarkaði.

Fjölmiðlanefnd veitti umsögn í þremur málum 
til Samkeppniseftirlitsins árið 2016:
1. Samruni Árvakurs og Eddu útgáfufélags, 

dags. 24. október 2016. Samkeppniseftirlitið 
samþykkti samrunann með ákvörðun nr. 
30/2016.

2. Samruni Árvakurs og útvarpsstöðvanna 
K100 og Retro 895, dags. 24. október 2016. 
Samkeppniseftirlitið samþykkti samrunann 
með ákvörðun nr. 31/2016.

3. Umsögn um undanþágu Gallup, skv. 15. gr. 
samkeppnislaga.

Samrunamál vegna samruna Pressunnar ehf. 
og ÍNN, Íslands nýjasta nýtt og samruna Pressun-
ar ehf. og Birtíngs útgáfufélags ehf. bárust einnig 
til fjölmiðlanefndar á árinu 2016 en formleg 
umsögn nefndarinnar vegna þeirra mála var ekki 
veitt fyrr en 3. janúar 2017.

2.9.4. Umsagnir til Mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins
1. Umsögn um drög að reglugerð um útsendingar 
á stuttum myndskeiðum.

2.10 Alþjóðlegt samstarf
Mars
Fundur með norrænum fjölmiðlaeftirlitsstofnunum
Einu sinni á ári er haldinn fundur norrænna 

Fjölmiðlanefnd 
veitti umsögn 
í þremur sam-
runamálum 

árið 2016, auk 
umsagna til 
Póst- og fjar-
skiptastofn-

unar, Alþingis 
og Mennta- og 

menningarmála-
ráðuneytisins. 
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fjölmiðlaeftirlita, sem að þessu sinni fór fram í 
Stokkhólmi í Svíþjóð. Á meðal umfjöllunarefna 
á fundinum voru duldar auglýsingar, kostun 
hljóð- og myndefnis, vernd barna, veðmála- og 
áfengisauglýsingar í fjölmiðlum, fjármögnun 
almannaþjónustumiðla á Norðurlöndum og 
stuðningur stjórnvalda við starfsemi fjölmiðla.

Maí
Fundur með evrópskum fjölmiðlaeftirlitum 
Tvisvar á ári er haldinn fundur evrópskra 
fjölmiðlaeftirlita á vettvangi EPRA (European 
Platform of Regulatory Authorities.) Fulltrú-
ar fjölmiðlanefndar sóttu annan af þessum 
tveimur fundum,  sem var haldinn í Barcelona á 
Spáni. Þar var meðal annars fjallað um drög að 
nýrri hljóð- og myndmiðlunartilskipun, hlutverk 
fjölmiðla á krísutímum, framtíð gjaldfrjálsra 
sjónvarpsmiðla, vernd barna með áherslu 
á raunveruleika- og hæfileikaþætti, áhrif 
persónuverndarsjónarmiða á fjölmiðlalöggjöf og 
skipulag og stefnumótun hjá fjölmiðlaeftirlitum 
í Evrópu.

Nóvember
Fundur með samráðshópi evrópskra fjölmiðlaeftirlita, 
ERGA
Til að auka samvinnu milli eftirlitsstofnana 
á EES-svæðinu og tryggja samræmt eftirlit 
með reglum um hljóð- og myndmiðla kom 
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins á fót 
sér stökum samráðshópi evrópskra fjömiðla-
eftirlita, árið 2014. Hópurinn kallast ERGA, sem 
er stytting á European Regulators Group for 
Audiovisual Media Services, og gegnir hann 
ráðgjafarhlutverki gagnvart framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins á sviði fjölmiðlamála. Í 

hópnum sitja forstjórar allra fjölmiðlaeftirlits-
stofnana, eða fulltrúar úr framkvæmdastjórn 
slíkra stofnana, og miðla af reynslu sinni. Um 
þessar mundir gengur starf ERGA út á að fara 
yfir drög framkvæmdastjórnar ESB að nýrri 
hljóð- og myndmiðlunartilskipun ESB og koma 
með tillögur að endurbótum, byggðar á ítarleg-
um skýrslum um fjölmiðlamarkaðinn sem unn-
ar eru af alþjóðlegum sérfræðihópum fjölmiðla-
eftirlitanna. Lögfræðingur fjölmiðlanefndar 
sótti annan af þeim tveimur fundum ERGA sem 
haldnir voru árið 2016.

2.11 Málþing og opinber umræða 
á öðrum vettvangi
Ágúst
Hættum að hata – málþing fjölmiðlanefndar og 
Mannréttindaskrifstofu Íslands
Föstudaginn 2. september 2016 héldu fjöl-
miðlanefnd og Mannréttindaskrifstofa Ís-
lands málþing um hatursorðræðu á Fundi 
fólksins í Norræna húsinu. Erindi á mál-
þinginu fluttu Margrét Steinarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Mannréttindaskrifstofu Ís-
lands, Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir, 
fræðslustýra  Samtakanna 78 og formaður 
Trans Ísland, Kolbeinn Tumi Daðason, að-
stoðarritstjóri 365 miðla og umsjónarmaður 
Vísis og Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, ritari 
Sjálfstæðisflokksins, en auk þeirra tók Unn-
steinn Manúel Stefánsson, fjölmiðla- og 
tónlistarmaður, þátt í pallborðsumræðum. 
Fundarstjóri var Arna Schram, fulltrúi Blaða-
mannafélags Íslands í fjölmiðlanefnd. Að 
framsögum loknum fóru fram umræður með 
þátttöku fundargesta. Samantekt á efni fram-
söguerinda má finna á vef fjölmiðlanefndar.

Árið 2016 
sóttu fulltrúar 
fjölmiðlanefnd-
ar árlegan fund 
norrænna fjöl-
miðlaeftirlita, 

annan af 
tveimur árleg-
um fundum 

evrópskra fjöl-
miðlaeftirlita, og 
fund á vettvangi 
ERGA samráðs-
hópsins þar sem 
fjallað var um 
drög að nýrri 

hljóð- og mynd-
miðlunartilskip-

un ESB. 
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Önnur umfjöllun á opinberum 
vettvangi
Málstofur og ráðstefnur
Sofía 5. – 6. apríl. Elfa Ýr Gylfadóttir stýrði 
umræðum um réttindi barna með tilkomu 
nýrra miðla, á ráðherrafundi Evrópuráðsins sem 
haldinn var í Sofíu í Búlgaríu þann 5. – 6. apríl 
2016. Pallborðið bar nafnið „Reaching the hights 
for the rights of the child“. Þá tók Elfa Ýr þátt 
í pallborðsumræðum, ásamt öðrum málstofu-
stjórum á ráðherrafundinum.

Norræna félagið, Reykjavík 27. apríl.  
Elfa Ýr Gylfadóttir hélt erindi í Norræna fé-

laginu um starfsumhverfi og umgjörð norrænna 
fjölmiðla. Í erindinu fjallaði Elfa Ýr um það 
sem er líkt og ólíkt í starfsumhverfi norrænna 
fjölmiðla, um stefnumótun fjölmiðla á Norður-
löndunum og mikilvægi þeirra í lýðræðislegri 
umræðu. 

Brussel 9. – 10. júní. Á árlegum Evrópufundi 
um málefni internetsins, sem haldinn var í 
Brussel þann 9. – 10. júní 2016, tók Elfa Ýr Gylfa-
dóttir þátt í pallborðsumræðum sem bar heitið 
„Internet fragmentation and digital sovereignty: 
implications for Europe“. Auk þess tók Elfa Ýr 
þátt í umræðum í ýmsum málstofum á fundin-
um. Auk Elfu Ýrar sátu í pallborði Göran Marby, 
forstjóri ICANN, Johan Frank, aðstoðarforstjóri 
Microsoft, sem hefur umsjón með ESB-málefnum 
fyrirtækisins, Roberto Viola, framkvæmdastjóri 
DG Connect hjá framkvæmdastjórn ESB, og 
Marietje Schaake, þingmaður Hollendinga á 
Evrópuþinginu fyrir sósíaldemókrataflokkinn 
D66/ALDE. Fundurinn var haldinn á vegum fram-
kvæmdastjórnar Evrópusambandsins og EuroID 
sem heldur utan um lénið .eu í Evrópu. 

Berlín 4. júlí. Elfa Ýr Gylfadóttir stýrði um-
ræðum um siðferði í fjölmiðlum og gagnsæi 
hvað varðar hagsmuni stjórnmálaflokka á 
ráðstefnunni „Parliamentary Conference on 
Media Freedom as a Cornerstone for Democratic 
Elections“. Ráðstefnan var haldin á vegum þings 
Evrópuráðsins, Feneyjarnefndar Evrópuráðsins 
og þýska sambandsþingsins. Fundurinn var 
haldinn í þinghúsinu í Berlín þann 4. júlí 2016. 

Prag 10. – 11. nóvember. Elfa Ýr Gylfadóttir tók 
þátt í umræðum og stýrði málstofu um hlutverk 
og skyldur almannaþjónustufjölmiðla á ráð-
stefnu í Prag 10. – 11. nóvember 2016. Ráðstefnan 
nefndist „Public Service Media and Democracy“ 

Fjölmiðlanefnd og 

Mannréttindaskrifstofa 

Íslands héldu málþing um 

hatursorðræðu á Fundi 

fólksins í Norræna húsinu í 

september 2016.
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og var haldin á vegum Sambands evrópskra 
sjónvarpsstöðva (EBU), Evrópuráðsins og þings 
Evrópuráðsins, tékkneska þingsins og tékkneska 
ríkisútvarpsins. 

París 14. – 16. nóvember. Elfa Ýr Gylfadóttir 
tók þátt í pallborðsumræðum á ráðstefnunni 
Global Internet & Jurisdiction sem haldin var í 
París dagana 14. – 16. nóvember 2016. Á ráð-
stefnunni var fjallað um þau tækifæri og þær 
ógnir sem felast í því að internetið er alþjóðlegt 
og afmarkast ekki við landamæri einstakra ríkja. 
Þá tók Elfa Ýr þátt í umræðum í málstofum. Á 
ráðstefnunni voru rúmlega 200 sérfræðingar og 
hagsmunaaðilar frá 40 ríkjum heims. Á meðal 
þátttakenda voru Carl Bildt, fyrrverandi utanrík-
isráðherra Svíþjóðar, Nicklas Lundblad, aðstoðar-

forstjóri Google, Douglas Frantz, aðstoðarfram-
kvæmdastjóri Efnahags- og framfarastofnunar 
Evrópu (OECD) og Frank La Rue, yfirmaður 
samskipta- og upplýsingamála UNESCO. 

Brussel 17. – 18.  nóvember.  Elfa Ýr Gylfadótt-
ir hélt erindi á ráðstefnu framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins í Brussel: Annual Colloqui-
um on Fundamental Rights, Media Pluralism and 
Democracy. Markmið ráðstefnunnar var að skoða 
tengslin milli frjálsra og fjölbreyttra fjölmiðla og 
lýðræðis. Sérstaklega var fjallað um þær áskor-
anir og tækifæri sem breytt fjölmiðlalandslag 
felur í sér, þar sem sífellt fleiri nota samfélags-
miðla og internetið til að afla sér upplýsinga. 
Elfa Ýr hélt erindi í málstofu um uppljóstranir og 
rannsóknablaðamennsku. 

Elfa Ýr Gylfadótt-

ir, framkvæmdastjóri 

fjölmiðlanefndar, stýrði 

málstofum og var meðal 

frummælenda á fjölda 

alþjóðlegra ráðstefna 

árið 2016, auk þess sem 

hún gegndi formennsku í 

Stýrinefnd Evrópuráðsins 

um fjölmiðla og upplýs-

ingasamfélagið.
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Viðtöl og umræður í fjölmiðlum
Samfélagið á Rás 1, 24. ágúst 2016. Viðtal við Elfu 
Ýri Gylfadóttur framkvæmdastjóra um það hvað 
felst í hatursorðræðu.

Viðtalið má lesa hér.
Samfélagið á Rás 1, 6. september 2016. Viðtal 

við Elfu Ýri Gylfadóttur framkvæmdastjóra og 
Valgerði Jóhannsdóttur, aðjúnkt við HÍ, um fjöl-
miðlamarkaðinn og þróun hans. 
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Þann 25. maí 2016 samþykkti fram-
kvæmdastjórn Evrópusambandsins drög 
að nýrri og endurbættri hljóð- og mynd-

miðlunartilskipun ESB. Endurbótunum er ætlað 
að færa evrópska sjónvarpslöggjöf inn í 21. 
öldina og laga hana að breyttum veruleika. Hér 
er stutt yfirlit yfir helstu breytingar og nýmæli 
í tillögum framkvæmdastjórnarinnar að nýrri 
tilskipun.

Hljóð- og myndmiðlunartilskipun ESB gildir 
um hljóð- og myndmiðla á EES-svæðinu en með 
„hljóð- og myndmiðlum“ er átt við línulega dag-
skrá í sjónvarpi og myndmiðla sem miðla efni 
eftir pöntun. Ákvæði tilskipunarinnar eru lág-
marksreglur, sem aðildarríkjum EES ber að inn-
leiða í landslög á grundvelli EES-samningsins. 
Aðildarríkjum er þó heimilt að setja strangari 
reglur í sinni löggjöf. Hér á landi var fyrsta sjón-
varpstilskipun ESB innleidd þegar Ísland varð 
aðili að EES-samningnum. Núverandi hljóð- og 
myndmiðlunartilskipun var innleidd með lögum 
um fjölmiðla nr. 38/2011 en íslensku lögin gilda 
um allar tegundir fjölmiðla.

Tæknibreytingar og breytt notkun 
á fjölmiðlum
Breytingar á hljóð- og myndmiðlunartilskip-
un ESB voru síðast gerðar árið 2010, þegar 
núgildandi tilskipun tók gildi. Tillögur fram-
kvæmdastjórnar ESB að endurbótum á sjón-
varpslöggjöfinni nú bera þess merki að notkun 
almennings á fjölmiðlum hefur breyst umtals-
vert, auk þess sem tækninni hefur fleygt fram. 
Yngri kynslóðin horfir minna á sjónvarp en 
þær eldri og nálgast myndefni í auknum mæli í 
gegnum deilisíður á netinu, á borð við Youtube, 
í tölvum, símum og spjaldtölvum. Tillögurnar 
endurspegla einnig að hatursorðræða á netinu 
er vaxandi vandamál en hún birtist m.a. í 
athugasemdakerfum fjölmiðla og á deilisíðum á 
netinu.
Því er í drögum að nýrri tilskipun lagt til að:

 gildissvið tilskipunarinnar verði víkk-
að, annars vegar varðandi vernd barna 
gegn skaðlegu efni og hins vegar varðandi 
hatursorðræðu. Lagt er til að reglur um 
vernd barna gegn skaðlegu efni taki einnig 

3. NÝ HLJÓÐ- OG MYNDMIÐLUNAR-
TILSKIPUN ESB Í VÆNDUM

29



FJÖLMIÐLANEFND ÁRSSKÝRSLA 2016

30

til deilisíðna (e. video sharing platforms) á 
netinu. Þá  er lagt til að reglur um hatursorð-
ræðu gildi einnig um deilisíður á netinu. Hér 
á landi myndi þetta meðal annars þýða að 
eftirlit með hatursorðræðu á deilisíðum, svo 
og eftirlit með vernd barna gegn skaðlegu 
efni á deilisíðum, eins og Youtube, myndi 
færast í hendur fjölmiðlanefndar. 
slakað verði á reglum um viðskiptaboð í 
sjónvarpi. Eitt markmiðið með tillögum 
framkvæmdastjórnarinnar er að losa um 
þær reglur sem gilda um viðskiptaboð í 

sjónvarpi, til að styrkja hefðbundið sjónvarp 
í sessi í samkeppninni við samfélagsmiðla, 
myndmiðla sem miðla efni eftir pöntun og 
aðrar tegundir miðla. Verði tillögurnar sam-
þykktar verður slakað á þeim kröfum sem 
gerðar eru um 20% auglýsingahlutfall innan 
klukkustundar í sjónvarpi og fjölmiðlaveit-
um veitt meira svigrúm varðandi sýningar-
tíma. Einnig munu fjölmiðlar fá meira 
svigrúm til að bjóða upp á vöruinnsetningar 
og kostanir. Ekki er þó einhugur um þess-
ar breytingar á viðskiptaboðareglunum í 
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Evrópuþinginu og því óljóst um endanlega 
útfærslu. 
einfalda og herða lágmarksreglur tilskip-
unarinnar um vernd barna gegn skaðlegu 
myndefni í sjónvarpi. Fjölmiðlum verður 
skylt að takmarka aðgang barna að öllu 
sem getur talist skaðlegt myndefni og læsa 
verður aðgangi að skaðlegasta efninu með 
PIN númerum eða sambærilegum tæknileg-
um hætti. Sömu reglur gilda um myndmiðla 
sem miðla efni eftir pöntun, verði tillögurnar 
samþykktar. 

efla sjálfstæði eftirlitsstofnana, m.a. frá 
stjórnvöldum. 
einfalda reglur um ákvörðun lögsögu ríkja og 
efla samstarf ríkja í þeim efnum.

Tillögurnar eru nú til meðferðar hjá Evrópu-
þinginu og Ráðinu og standa vonir til þess að 
pólitísku samkomulagi verði náð fyrir lok ársins 
2017. Að því loknu hafa aðildarríkin tvö ár til 
að innleiða tilskipunina. Ísland mun jafnframt 
innleiða nýju tilskipunina þegar hún hefur verið 
samþykkt innan EES.  
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4. SKIPTING BIRTINGAFJÁR 
MILLI FJÖLMIÐLA 2016
4.1 Tilhögun og framkvæmd  
samantektar
Upplýsingar um skiptingu birtingafjár milli 
ólíkra fjölmiðla geta gefið mikilvægar vís-
bendingar um stöðu og þróun á fjölmiðlamark-
aði en birtingafé er það fé sem fyrirtæki verja 
til auglýsinga í fjölmiðlum. Þetta er í þriðja 
skipti sem fjölmiðlanefnd tekur saman upplýs-
ingar um skiptingu birtingafjár milli fjölmiðla á 
Íslandi. Niðurstöður fyrir árið 2014 voru birtar 
á vef fjölmiðlanefndar í september 2015, auk 
þess sem niðurstöður fyrir árið 2015 og 2014 
eru aðgengilegar í ársskýrslu fjölmiðlanefndar 
2015, sem finna má á vef nefndarinnar, www.
fjolmidlanefnd.is. Tölur voru sem fyrr fengnar 
frá fimm stærstu birtingahúsum landsins: ABS 
fjölmiðlahúsi, Birtingahúsinu, MediaCom, H:N 
Markaðssamskiptum og Ratsjá Media (Ratsjá 
og Pipar-TBWA.) Upplýsingar um auglýsingar 
sem keyptar voru milliliðalaust af fjölmiðlun-
um sjálfum lágu ekki fyrir þegar skýrsla þessi 
var rituð og eru því ekki inni í heildarniður-
stöðum. 

4.2  Skipting birtingafjár milli 
fjölmiðla 2016 – niðurstöður
Niðurstaða samantektar fjölmiðlanefndar var sú 
að árið 2016 keyptu fimm stærstu birtingahúsin 
á Íslandi auglýsingar fyrir rúma fimm milljarða 
eða alls 5.512.108.040 kr. sem er 6,3% aukning frá 
fyrra ári á föstu verðlagi. Talið er að birtingahús 
kaupi um helming auglýsinga á markaði. 

Prentmiðlar, þ.e. dagblöð, tímarit, lands-
málablöð o.fl. hlutu áfram stærstan hluta auglýs-
ingatekna hér á landi árið 2016 eða 30,4%, sé ein-
göngu litið til auglýsinga sem keyptar voru beint 
af birtingahúsum. Hlutur prentmiðla minnkaði 
um 3,6 prósentustig frá fyrra ári, var 34% árið 
2015 og hefur minnkað um alls sjö prósentustig 
frá árinu 2014 þegar hlutur þeirra var 37,4%. 

Sjónvarp, þar með taldar leiknar auglýsingar 
í sjónvarpi, skjámyndir, kostanir o.fl., fylgdi 
sem fyrr í kjölfar prentmiðla með 28,5% hlut af 
birtingafé 2016 en bar 28,2% hlut úr býtum árið 
2015 og 29,7% hlut árið 2014. Hlutur sjónvarps 
lækkaði þannig lítillega frá fyrra ári en sú lækk-
un telst innan vikmarka. 
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Innlendir vefmiðlar bæta  
enn við sig
Hlutur útvarps hélst nánast sá sami á milli ára, 
var 16,6% árið 2016. Innlendir vefmiðlar héldu 
áfram að bæta við sig og mældust með 16,7% 
hlut af birtingafé 2016 en voru með 15,2% hlut 
árið 2015. Frá árinu 2014 hefur hlutur inn-
lendra vefmiðla af auglýsingum sem keyptar 

eru beint af birtingahúsum hækkað um 4,3 
prósentustig.

Erlendir vefmiðlar, þar með taldir samfé-
lagsmiðlar, virðast hins vegar lítil áhrif hafa á 
íslenska auglýsingamarkaðinn enn sem komið 
er, a.m.k. ef litið er til birtingahúsanna sérstak-
lega, en erlendir vefmiðlar fengu einungis 3,6% 
birtingafjár í sinn skerf árið 2016. Undir flokkinn 

4,2%

30,4%

28,5%

4,2%

16,7%

16,7%

Skipting birtingafjár - allir miðlar

Prentmiðlar (dagblöð, tímarit, landsmálablöð ofl.)

Innlendir vefmiðlar

Sjónvarp (leiknar, skjámyndir, kostanir

Erlendir vefmiðlar

Útvarp (leikið, lesið, leikir)

Annað (útiskilti, bíó og annað)
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Skipting birtingafjár - allir miðlar
 2014 2015 2016

Prentmiðlar 37,0% 34,0% 30,4%

Sjónvarp 29,1% 28,2% 28,5%

Útvarp 15,8% 16,8% 16,6%

Innlendir vefmiðlar 12,4% 15,0% 16,7%

Erlendir vefmiðlar 3,2% 3,3% 3,6%

Annað (útiskilti, bíó o.fl.) 2,4% 2,7% 4,2%

Skipting birtingafjár - allir miðlar

17,6%

82,4%

Innlendir vefmiðlar Erlendir vefmiðlar

o.fl
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„annað“ falla síðan auglýsingar í kvikmynda-
húsum, á flettiskiltum o.fl. en 4,2% birtingafjár 
runnu í þann flokk árið 2016.

Skipting birtingafjár á vefnum
Þegar auglýsingar á vefmiðlum eru skoðaðar 
sérstaklega sést að hlutfallsleg skipting milli 
innlendra og erlendra vefmiðla hefur lítið sem 
ekkert breyst frá fyrra ári, þegar skiptingin var 
17,8% / 82,2%, innlendum vefmiðlum í hag.  

4.3 Samanburður við  
nágrannaríki
Fjölmiðlamarkaðir um allan heim hafa opn-

ast fyrir samkeppni frá erlendum aðilum með 
tilkomu samfélagsmiðla og nýrra leiða til að 
sækja sér efni og upplýsingar á netinu. Erlend-
is verja fyrirtæki auglýsingafé sínu í auknum 
mæli í auglýsingar á samfélagsmiðlum og 
leitarsíðum á netinu. Ef litið er til Norður-
landa hefur sú þróun hvergi verið hraðari en í 
Danmörku, þar sem hlutur erlendra vefmiðla 
á dönskum auglýsingamarkaði hefur farið ört 
stækkandi á síðustu árum. Vefmiðlar, innlendir 
og erlendir, höfðu alls 50,2% markaðshlutdeild 
í Danmörku árið 2016 og þar af rann 56,5% af 
því fé sem varið var til auglýsinga á netinu til 
erlendra fyrirtækja. Fremst í flokki þeirra voru 

Skipting birtingafjár - vefmiðlar
 
 2014 2015 2016

Innlendir vefmiðlar 79,6% 82,2% 82,4%

Erlendir vefmiðlar 20,4% 17,8% 17,6%

Skipting birtingafjár 2015 skv. skýrslu Nordicom   
 Ísland Noregur Svíþjóð

Prentmiðlar 34% 14% 20%
Sjónvarp 28% 42% 38%
Vefmiðlar 18% 32% 31%
Útvarp 17% 5% 3%
Annað (bíó, flettiskilti o.fl. 3% 7% 8%

Hér á landi 
hafa prentmiðlar 

sterkari stöðu 
á auglýsinga-
markaði en í 

nágrannaríkjum 
á meðan ná-

grannar okkar á 
Norðurlöndum 
auglýsa mest í 
sjónvarpi og á 

netinu.

o.fl
o.fl
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Facebook, Google og LinkedIn. Til samanburðar 
runnu einungis 19% þess fjár sem dönsk fyrir-
tæki notuðu til auglýsinga á netinu til erlendra 
fyrirtækja árið 2007. Þetta og fleira kemur fram 
í ársskýrslu danska fjölmiðlaeftirlitsins, Slots- 
og Kulturstyrelsen, frá 2017. 

Í skýrslu Nordicom og Gautaborgarháskóla, 
Kampen om reklamen, sem út kom 2017, og 
byggð er á tölum frá 2015, kemur fram að sama 
ár og íslenskir prentmiðlar hlutu 34% og þar 
með stærstan hluta birtingafjár á auglýsinga-
markaði hafi norskir prentmiðlar borið 14% 
birtingafjár úr býtum og sænskir prentmiðlar 
20%. Prentmiðlar voru þriðji vinsælasti auglýs-
ingavettvangurinn í þessum tveimur löndum 
en um 40% alls auglýsingafjár í Noregi og Sví-
þjóð var varið til auglýsinga í sjónvarpi og um 
þriðjungi auglýsingafjár var varið til auglýsinga 
í vefmiðlum. 

Ítarlegri samanburðarupplýsingar er að finna 
í töflunni neðst á bls. 38, úr skýrslu Nordicom,  
en þar er ekki gerður greinarmunur á erlendum 
og innlendum vefmiðlum.

Framangreindar niðurstöður sýna að ís-
lenskur fjölmiðla- og auglýsingamarkaður er 
að mörgu leyti frábrugðinn mörkuðum annars 
staðar á Norðurlöndunum. Hér á landi hafa 
prentmiðlar sterkari stöðu á auglýsingamark-
aði en í nágrannaríkjum á meðan nágrannar 
okkar á Norðurlöndum auglýsa mest í sjón-
varpi og á netinu. Þá rennur einungis lítill hluti 
þess birtingafjár sem íslensk fyrirtæki verja í 
auglýsingar á netmiðlum til erlendra samfélag-
miðla og leitarsíðna. Íslenskir auglýsendur og 
birtingahús virðast því enn sem komið er halda 
tryggð við innlenda fjölmiðla og telja fé sínu 
best varið til auglýsinga í þeim.
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Fjölmiðlaveita Fjölmiðill Tegund fjölmiðils Leyfi gildir til: 

     

365 miðlar hf. 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

 Gullstöðin Myndmiðill 30. apríl 2021

 Krakkastöðin Myndmiðill 30. apríl 2021

 Stöð 3 Myndmiðill 30. apríl 2021

 PoppTV X-977 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

     

5. SKRÁÐIR FJÖLMIÐLAR  
Í ÁRSLOK 2016
5.1 Leyfishafar (hljóð- og myndmiðlar) með almennt leyfi
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Síminn 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

ÍNN-Íslands nýjasta nýtt ehf. ÍNN Myndmiðill 30. apríl 2017

Kristniboðakirkjan Omega Omega Myndmiðill 30. apríl 2019

Frequency ehf. Flashback Hljóðmiðill 30. apríl 2018

 FM Xtra Hljóðmiðill 30. apríl 2018

 Kiss FM Hljóðmiðill 30. apríl 2018

Akraneskaupstaður Útvarp Akranes Hljóðmiðill 30. apríl 2018

Boðunarkirkjan Útvarp Boðun FM 105,5 Hljóðmiðill 30. apríl 2018

Bjarni Jónasson Úvaff Hljóðmiðill 30. apríl 2018

Hans K. Kristjánsson Útvarp Ás Hljóðmiðill 30. apríl 2020

Hátíðni hf. SkjáVarp Myndmiðill 1. des. 2017

Hljóðsmárinn ehf. Trölli FM Hljóðmiðill 30. apríl 2018

Léttur ehf. Suðurland FM Hljóðmiðill 30. apríl 2018

Lindin fjölmiðlun Lindin útvarp Hljóðmiðill 30. apríl 2021

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 ohf. starfar skv. lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013 og hefur 

leyfi skv. þeim lögum.     

5.2 Skráðir fjölmiðlar aðrir en leyfisskyldir miðlar
Fjölmiðlaveita  Fjölmiðill Tegund fjölmiðils

247 miðlar ehf. Dagurinn.is Vefmiðill   

365 miðlar hf. 80’s Bylgjan Vefútvarp

Dagurinn.is
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Apparatið Vefútvarp   

FM Extra Vefútvarp   

Fréttablaðið Prentmiðill   

Vísir.is Vefmiðill   

 

Albert Guðmundsson Eystrahorn Prentmiðill   

Alvarpið Alvarp.is Hlaðvarp   

Austurfrétt ehf. Austurfrett.is Vefmiðill   

Árvakur ehf. 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   

 Heilsan Prentmiðill   

 Hús og híbýli Prentmiðill   

 Júlía Prentmiðill   

 Mannlíf Prentmiðill   

 Nýtt líf Prentmiðill   

 Sagan öll Prentmiðill   

 Séð og heyrt Prentmiðill   

 Vikan Prentmiðill   

Blær Blær Vefmiðill   

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   

DV ehf. DV Prentmiðill   

 Dv.is Vefmiðill   

Alvarp.is
Austurfrett.is
Mbl.is
Skarpur.is
Vikudagur.is
Bbl.is
Heilsutorg.is
Spyr.is
Dv.is
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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   

Eyjan miðlar ehf. Eyjan.is Vefmiðill   

Eyjasýn ehf. Fréttir    

 Eyjafrettir.is Vefmiðill   

Fálki útgáfa ehf. Nútíminn Vefmiðill   

Félagasamtökin Víðsýni Visionmedia.is Vefmiðill   

Fjarskipti hf. (Vodafone) Leigan Myndmiðlun eftir pöntun 

Forysta ehf. Veggurinn.is Vefmiðill   

Fótbolti ehf. Fotbolti.net Vefmiðill   

Frequency ehf. 60’s Flashback Netútvarp   

 70’s Flashback Netútvarp   

 80’s Flashback Netútvarp   

 90’s Flashback Netútvarp   

 FM-Xtra Netútvarp   

Fröken ehf. Reykjavík Grapevine Prentmiðill   

 Grapevine.is Vefmiðill   

Gestur miðlar ehf. Gestur.is Vefmiðill   

Gospel Channel Evrópa ehf. Gospel Ch. Scandinavia Myndmiðill   

 Gospel Channel UK Myndmiðill   

Gúttó ehf. Bæjarins besta Prentmiðill   

 Bb.is Vefmiðill   

Hafþór Hreiðarsson 640.is Vefmiðill   

Hansen og synir ehf. Svipan.is Vefmiðill   

 Listaposturinn.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   

Eirikurjonsson.is
Visindi.is
Eyjar.net
Eyjan.is
Eyjafrettir.is
Visionmedia.is
Veggurinn.is
Fotbolti.net
Grapevine.is
Gestur.is
Bb.is
640.is
Svipan.is
Listaposturinn.is
Fjardarfrettir.is
Icelandmag.com
Ibn.is
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Jón Guðbjörn Guðbjörnsson Litlihjalli.is Vefmiðill   

Keilir útgáfufélag ehf. Fjarðarpósturinn Prentmiðill   

Kjarninn miðlar ehf. Kjarninn Vefmiðill   

Konunglega kvikmyndafélagið Bravó Myndmiðill   

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   

Moon ehf. Filma.is Vefmiðill   

Morgundagur ehf. Fréttatíminn Prentmiðill   

 Frettatiminn.is Vefmiðill   

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   

Náttúran er ehf. Natturan.is Vefmiðill   

Nordic Media ehf. Local Suðurnes Vefmiðill   

Norðanátt sf. Nordanatt.is Vefmiðill   

Nýprent ehf. Feykir Prentmiðill   

 Feykir.is Vefmiðill   

Nýtt land ehf. Tímaritið Herðubreið Vefmiðill   

Okkar allra ehf. Spegill.is Vefmiðill   

Litlihjalli.is
Austurlandid.is
Nordurlandid.is
Midjan.is
Timarim.is
Filma.is
Frettatiminn.is
Hun.is
433.is
Sport.is
Flickmylife.is
Infront.is
Vb.is
Fiskifrettir.is
Hestabladid.is
Natturan.is
Nordanatt.is
Feykir.is
Spegill.is
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Olgeir Helgi Ragnarsson Íbúinn Prentmiðill   

Origami ehf. NUDE magazine Vefmiðill   

Pedromyndir ehf. Akureyri.net Vefmiðill   

Poppeople ehf. Kvennablaðið Vefmiðill   

Prentmet ehf. Dagskráin Prentmiðiill   

 Dfs.is Vefmiðill   

Fréttablað Suðurlands Prentmiðill   

Prentmet Vesturlands Pósturinn Prentmiðill   

Pressan ehf. Reykjavík vikublað Prentmiðill   

Kópavogur Prentmiðill   

Akureyri vikublað Prentmiðill   

Austurland Prentmiðill   

Suðri Prentmiðill   

Vestfirðir Prentmiðill   

Vesturland Prentmiðill   

Aldan Prentmiðill   

Sleggjan Prentmiðill   

Reykjanes Prentmiðill   

Ragnar Z. Guðjónsson Húnahornið, Huni.is Vefmiðill   

Rauðir pennar ehf. Skutull.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   

 Skarpur.is Vefmiðill   

Síminn hf. Sjónvarp Símans Premium Myndmiðlun eftir pöntun 

 Síminn Krakkar Myndmiðlun eftir pöntun 

 Síminn Bíó Myndmiðlun eftir pöntun 

Skessuhorn ehf. Skessuhorn Prentmiðill   

 Skessuhorn.is Vefmiðill   

Akureyri.net
Dfs.is
Huni.is
Skutull.is
Ruv.is
Utvarpsaga.is
Siglfirdingur.is
Skarpur.is
Skessuhorn.is
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Skrautás Grafarvogsblaðið Vefmiðill   

 Árbæjarblaðið Vefmiðill   

SportTV ehf. Sporttv.is Vefmiðill   

Steinprent ehf. Bæjarblaðið Jökull Prentmiðill   

Sunnlenska fréttaveitan ehf. Sunnlenska fréttablaðið Prentmiðill   

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   

Ugginn miðlun ehf. Skástrik Vefmiðill   

Útgáfufélagið Heimur ehf. Vísbending Prentmiðill   

 Frjáls verslun Prentmiðill   

 Á ferð um Ísland Prenmiðill   

 Áning Prentmiðill   

 Iceland Review Prentmiðill   

 Ský Prentmiðill   

 What’s on Prentmiðill   

 Iceland Trade Directory Prentmiðill   

 Issues and Images of Iceland Prentmiðill   

 Heimur.is Vefmiðill   

 Icelandreview.com Vefmiðill   

 Whatson.is Vefmiðill   

 Icelandtradedirectory.com Vefmiðill   

Útgáfufélagið Sjarminn Sjarminn.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   

Sporttv.is
Strandir.is
Dbl.is
Tunnan.is
Sunnlenska.is
Heimur.is
Icelandreview.com
Whatson.is
Icelandtradedirectory.com
Sjarminn.is
Pressan.is
Bleikt.is
Vikari.is
Vf.is


Hönnun: Ómar Örn Sigurðsson
Ljósmyndir: Gunnar Reyr Sigurðsson

Forsíðumynd: HAG


