
FjölmiðlaneFnd

Ársskýrsla 
2018



2



FJÖLMIÐLANEFND ÁRSSKÝRSLA 2018

3

Ávarp framkvæmdastjóra 4 
 
1. HLUtvErk OG skIpaN fjÖLmIÐLaNEfNdar

Hlutverk fjölmiðlanefndar 9

Skipan fjölmiðlanefndar og starfsfólk 10

 
2. starfsEmI fjÖLmIÐLaNEfNdar 2018 12

2.1 Helstu verkefni  12

2.2 Árið 2018 í tölum 13

2.3 eftirlit með skráningarskyldu fjölmiðla og  
veiting leyfa til hljóð- og myndmiðlunar 14

2.3.1 Upplýsingar um eigendur fjölmiðla 14

2.3.2 Breytingar á fjölmiðlamarkaði 14

2.3.3 Skráðir fjölmiðlar, aðrir en leyfisskyldir 14

2.3.4 leyfishafar með almenn leyfi 15

2.3.5 leyfishafar með skammtímaleyfi  15

2.3.6 Tilkynningar um erlent endurvarp 15

2.4 móttaka og meðferð kvartana 15

2.5 Ábendingar til fjölmiðlanefndar 17

2.6 Ákvarðanir og álit fjölmiðlanefndar 2018 17

2.7 dómsmál  19

2.8 Umsagnir 20

2.8.1 Umsagnir til alþingis og ráðuneyta 20

2.8.2 Umsagnir til Samkeppniseftirlits 20

2.9 Árlegt mat á almannaþjónustuhlutverki 
 Ríkisútvarpsins 20

2.10 eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og 
tölvuleikjum 22

2.11 Fræðsla, ráðgjöf og fyrirspurnir 23

2.11.1 Fyrirspurnir og upplýsingabeiðnir 23

2.11.2 Ráðgjöf vegna fyrirhugaðra breytinga  
á lögum um fjölmiðla o.fl. 23

2.11.3 Fræðsla, fyrirlestrar og umræða  
á opinberum vettvangi 23

 
3. ÚtGÁfa 28

3.1 leiðbeiningar um kvartanir til fjölmiðlanefndar 

og rétt til andsvara  28

3.2 Viðmið vegna umfjöllunar um börn  
á samfélagsmiðlum 28

3.3 Persónuverndarstefna fjölmiðlanefndar 28

3.4 Ársskýrsla fjölmiðlanefndar 2017 28

 
4. GrEINarGErÐ fjÖLmIÐLaNEfNdar Um  
rEkstrarUmHvErfI EINkarEkINNa fjÖLmIÐLa 31

 
5. aLÞjóÐLEGt samstarf 32

 
6. NÝ fjÖLmIÐLatILskIpUN sEm tEkUr  
tIL YOUtUBE OG faCEBOOk 34

 
7. skIptING aUGLÝsINGafjÁr  
mILLI fjÖLmIÐLa 2018 36

 
8. skrÁÐIr fjÖLmIÐLar Í ÁrsLOk 2018 39

8.1 leyfishafar (hljóð- og myndmiðlar) með  
almennt leyfi 39

8.2 Skráðir fjölmiðlar, aðrir en leyfisskyldir miðlar 39

efnisyfirlit



4

S
jálfstæðir og öflugir fjölmiðlar, 

sem hafa grundvallargildi blaða-

mennsku að leiðarljósi, eru 

mikilvægir í sérhverju lýð-

ræðissamfélagi. Fjölmiðlar 

miðla upplýsingum og eru 

vettvangur lýðræðislegrar 

umræðu. Þeir eru grund-

völlur þess að almenningur 

geti mótað sér skoðanir með 

upplýstum og rökstuddum 

hætti. Fjölmiðlar gegna einnig 

mikilvægu menningarlegu hlutverki, 

þar sem metnaðarfullt innlent efni 

speglar sögu og sjálfsmynd þjóðar. Hér 

á Íslandi munu erlendir fjölmiðlar aldrei 

geta sinnt slíku menningarhlutverki. 

Sjálfstæðir, faglegir og öflugir íslensk-

ir fjölmiðlar eru því bæði grundvöllur 

lýðræðislegrar umræðu og íslenskrar 

menningar.  

Á undanförnum árum hefur mikið 

verið fjallað um nauðsyn þess að grípa 

til aðgerða til að bæta rekstrarumhverfi 

einkarekinna fjölmiðla. Ástæðan 

er sú að þótt fjölmiðlaumhverfi á 

Íslandi sé á margan hátt fjölbreytt á 

þessum örmarkaði þá hefur rekstur 

einkarekinna fjölmiðla verið afar 

erfiður. Breytingar hafa orðið á 

fjölmiðlanotkun þar sem sífellt færri 

eru tilbúnir að greiða fyrir fjölmiðlaefni 

á sama tíma og auglýsingatekjur eru í 

auknum mæli að færast til leitarvéla 

og samfélagsmiðla vegna 

alþjóðavæðingar og breyttrar 

fjölmiðlanotkunar. 

Í þeim ríkjum þar 

sem beinir eða óbeinir 

ríkisstyrkir til fjölmiðla eru 

veittir er markmiðið jafnan 

að styrkja menningarlegt, 

samfélagslegt og lýðræðislegt 

hlutverk fjölmiðla. Ástæðan er sú 

að gagnrýnin umræða, fjölbreyttar 

skoðanir og sjónarmið, menningarleg 

fjölbreytni og rannsóknarblaðamennska 

eru grundvallarþættir í sérhverju 

lýðræðisríki. Segja má að styrkir hafi 

tvíþættan tilgang, að tryggja fjölbreytni 

og fjölræði á fjölmiðlamarkaði og stuðla 

að faglegri blaða- og fréttamennsku 

þar sem reynt er að tryggja með sem 

bestum hætti gæði og fagmennsku 

í fréttum og fréttatengdu efni. Á 

norðurlöndunum er litið svo á að það 

sé á ábyrgð hins opinbera að tryggja 

fjölbreytni og gæði fjölmiðla, enda 

grunnurinn að virku lýðræði og tján-

ingarfrelsi í landinu.

norðurlöndin hafa öll verið með 

afar framsækna stefnu í fjölmiðla-

málum um áratuga skeið. öll hafa 

löndin veitt ríkisstyrki til fjölmiðla sem 

hluta af heildarstefnumótun sinni. 

Stefnumótun í fjölmiðlamálum spannar 

allt vistkerfi fjölmiðlanna og tekur til 

réttinda og skyldna fjölmiðla, hlut-

verks almannaþjónustufjölmiðlanna, 

uppbyggingar stafrænna dreifikerfa, 

miðlalæsis, beinna og óbeinna ríkis-

styrkja til einkarekinna fjölmiðla og 

styrkja til þáttagerðar, kvikmynda og 

heimildamynda í sjónvarpi. Ríkisstyrkir 

til fjölmiðla hafa aukist verulega á 

norðurlöndunum, vegna þess að 

auglýsinga- og áskriftartekjur hafa 

dregist verulega saman, þrátt fyrir að 

almannaþjónustumiðlarnir séu ekki á 

auglýsingamarkaði í þessum ríkjum.

mennta- og menningarmálaráðherra 

skipaði þann 30. desember 2016 nefnd 

til að fjalla um tillögur og breytingar 

á lögum og aðrar nauðsynlegar að-

gerðir til að bæta stöðu einkarekinna 

miðla. nefndin hafði það hlutverk að 

kortleggja ráðstafanir sem stjórnvöld 

gætu gripið til með það að markmiði að 

styrkja einkarekna fjölmiðla. nefndin 

kallaði eftir tillögum um aðgerðir frá 

forsvarsmönnum allra einkarekinna 

fjölmiðla sem hlotið höfðu leyfi eða voru 

skráðir hjá fjölmiðlanefnd. Þá ræddi hún 

við ýmsa sérfræðinga og einstaklinga 

sem tengdust fjölmiðlum og sem gátu 

Ávarp framkvæmdastjóra
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veitt upplýsingar um rekstur og stöðu 

fjölmiðla frá ólíkum sjónarhornum. 

nefndin fjallaði jafnframt um rekstrar-

skilyrði fjölmiðla, hvaða áhrif tækniþró-

un hefði á mismunandi tegundir miðla 

og þær breytingar sem hafa orðið á aug-

lýsingamarkaði sem er ein megintekju-

lind fjölmiðla, ásamt áskriftartekjum. 

nefndin skilaði skýrslu til ráðherra 

þann 25. janúar 2018. Þar var að finna 

margvíslegar tillögur sem voru til þess 

fallnar að bæta rekstrarumhverfi fjöl-

miðla á Íslandi. Voru tillögur nefndar-

innar settar fram í sjö liðum en ekki 

var einhugur meðal nefndarmanna 

um þær allar. Tillögurnar fólust í því 

að endurgreiða hluta kostnaðar vegna 

framleiðslu á fréttum og fréttatengdu 

efni; að Ríkisútvarpið færi af auglýs-

ingamarkaði; að virðisaukaskattur á 

sölu á áskriftum á rafrænu formi og af 

hljóð- og myndefni eftir pöntun yrði 

11%; að áfengis- og tóbaksauglýsingar 

yrðu heimilaðar; að endurgreiða skyldi 

hluta kostnaðar vegna textunar og tal-

setningar, auk undanþáguheimilda frá 

textun og talsetningu og að stuðla ætti 

að gagnsæi í kaupum hins opinbera á 

auglýsingum.

Í kjölfarið ákvað mennta- og 

menningarmálaráðuneytið að afla þyrfti 

frekari gagna um þau atriði sem gerðar 

voru tillögur um og meta eftir því sem 

mögulegt væri kostnað, áhrif og áhættu 

af framkvæmd tillagnanna. einnig var 

ákveðið að athuga nokkra aðra valkosti til 

að styrkja fjárhag fjölmiðla.  

Fjölmiðlanefnd var falið að sjá um verkið 

í samvinnu við mennta- og menningar-

málaráðuneytið og naut hún einnig 

aðstoðar sérfræðinga frá Háskóla Ís-

lands og Háskólanum á akureyri. Skilaði 

fjölmiðlanefnd greinargerð til ráðherra í 

ágúst 2018. 

Í greinargerð fjölmiðlanefndar til 

ráðherra var lagt til grundvallar að 

hugsanlegar aðgerðir þyrftu að styðja 

við hið lýðræðislega hlutverk fjölmiðla 

og því áhersla lögð á möguleika þeirra 

til að flytja fréttir, fréttatengt efni og 

efla heilbrigða samfélagsumræðu. 

meginniðurstöður greinargerðarinn-

ar voru þær að setja ætti á laggirnar 

endurgreiðslukerfi fyrir framleiðslu 

frétta og fréttatengds efnis, þar sem 

skilyrði og skilmálar yrðu byggðir á 

norrænum fyrirmyndum sem aðlagað-

ar hefðu verið íslenskum aðstæðum. 

Stefnt skyldi að því að styrkjakerfið yrði 

einfalt, fyrirsjáanlegt og eins hlutlaust 

gagnvart tæknilegum útfærslum og hægt 

væri. Þá var einnig lagt til að stofnaður 

yrði almennur fjölmiðlasjóður eða 

þróunarsjóður sem hefði breitt hlutverk, 

allt frá því að styrkja tæknilega nýbreytni 

og þróun nýrra viðskiptaaðgerða 

til rannsóknarblaðamennsku og 

sérstakra verkefna sem féllu utan 

endurgreiðslukerfisins. einnig að 

stuðningur við textun og talsetningu 

yrði annað hvort í formi endurgreiðslu 

tiltekins hlutfalls af kostnaði fjölmiðla 

eða í formi styrkja. Þá var lagt til að 

fjölmiðlanefnd yrði veitt heimild til að 

veita undanþágur frá textun og/eða 

talsetningu. Í greinargerðinni var ekki 

talið ráðlegt að ráðast í breytingar á stöðu 

Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði að 

svo komnu máli. Fyrir því voru einkum 

færð þau rök að sú aðgerð væri ekki 

eins markviss og skilvirk og sú að beina 

stuðningi beint til einkarekinna fjölmiðla. 

Þá var ekki heldur talið fýsilegt að heimila 

áfengisauglýsingar að svo komnu máli, 

þar sem það var heldur ekki talið eins 

markviss og skilvirk leið og beinn stuðn-

ingur við fjölmiðla. að lokum var lagt 

til að Fjársýslu ríkisins yrði gert að taka 

saman árlega skýrslu um auglýsingakaup 

stofnana ríkisins og að stærri stofnunum 

yrði gert að gera grein fyrir því hvert 

auglýsingafé þeirra rynni. Var áætlað að 

árlegur kostnaður við framkvæmd að-

gerðanna gæti numið 400–500 milljónum 

króna árlega.

Hafist var handa við að vinna frumvarp 

til laga um stuðning við öflun og miðlun 

frétta, fréttatengds efnis o.fl. árið 2018 og 

var frumvarpið birt í samráðsgátt stjórn-

valda við almenning þann 21. janúar 

2019. Frumvarpið var lagt fram á alþingi á 

vorþingi en ekki náðist að mæla fyrir því á 

149. löggjafarþingi 2018-2019. Það kemur í 

ljós á árinu 2019 hvort frumvarpið verður 

að lögum eða hvort farnar verða aðrar 

leiðir til að styrkja einkarekna fjölmiðla. 

Fjölmiðlar eru hornsteinar lýðræðis og 

því þarf að tryggja að þeir geti sinnt því 

hlutverki þegar áskriftar- og auglýsinga-

tekjur hafa dregist verulega saman vegna 

tæknibreytinga og alþjóðavæðingar. 
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1.1 Hlutverk fjölmiðlanefndar 
Fjölmiðlanefnd er sjálfstæð stjórnsýslunefnd 

sem annast eftirlit með lögum um fjölmiðla nr. 

38/2011 og daglega stjórnsýslu á því sviði sem 

lögin ná til, 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 kvikmynd-

um og tölvuleikjum nr. 62/2006. Ákvörðunum 

fjölmiðlanefndar samkvæmt lögum um fjölmiðla 

verður ekki skotið til annarra stjórnvalda

Fjölmiðlanefnd var stofnuð með lögum um 

fjölmiðla nr. 38/2011. lögin eru sett á grund-

velli hljóð- og myndmiðlunartilskipunar eSB og 

eru 53 sams konar eftirlitsstofnanir starfandi í 

47  evrópuríkjum. markmið laga um fjölmiðla 

er að stuðla að tjáningarfrelsi, rétti til upplýs-

inga, fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlum sem 

og að efla vernd neytenda á þeim vettvangi. 

markmið þeirra er jafnframt að koma á sam-

ræmdri löggjöf á vettvangi fjölmiðlunar óháð 

því miðlunarformi sem er notað.

Hlutverk fjölmiðlanefndar er að stuðla að 

því að markmiðum og tilgangi laga um fjöl-

miðla verði náð. nefndin skal vinna að því 

að efla fjölmiðlalæsi, fjölbreytni og fjölræði í 

fjölmiðlum, standa vörð um tjáningarfrelsi og 

rétt almennings til upplýsinga. nefndin skal 

sérstaklega stuðla að því að vernd barna sé 

virt, samkvæmt fyrirmælum laganna. 

Í 10. gr. laga um fjölmiðla eru tiltekin helstu 

verkefni sem nefndinni er ætlað að sinna:

a. fylgjast með því að fjölmiðlaveitur fari að 

fyrirmælum laganna, taka ákvarðanir í 

málum samkvæmt þeim og beita viðurlög-

um þegar við á,

b. fylgjast með stöðu og þróun á fjölmiðla-

markaði og safna upplýsingum þar að 

lútandi,

c. annast samskipti við sambærileg stjórn-

völd í öðrum eeS-ríkjum og alþjóðastofn-

anir um málefni á starfsvettvangi nefndar-

innar,

d. annast eftirlit með skráningarskyldu og 

veitingu leyfa til hljóð- og myndmiðlunar 

1. HlUTVeRK OG SKiPan  
FjölmiðlaneFndaR
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og tryggja að lögboðnar upplýsingar um 

allar fjölmiðlaveitur séu til staðar og,

e. annast eftirlit með innihaldi og framsetn-

ingu hljóð- og myndsendinga í viðskipta-

skyni sem og viðskiptaboða í prentmiðlum 

og rafrænum ritmiðlum.

Fjölmiðlanefnd er jafnframt ætlað að hafa 

eftirlit með því að Ríkisútvarpið fari að ákvæð-

um 7. gr. laga um Ríkisútvarpið, um viðskipta-

boð og leggja árlega sjálfstætt mat á það hvort 

Ríkisútvarpið hafi uppfyllt almannaþjónustu-

hlutverk sitt, skv. 3. gr. laganna. Þá hefur fjöl-

miðlanefnd eftirlit með því að ákvæðum laga 

um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum 

og tölvuleikjum, sé framfylgt. 

1.2 skipan fjölmiðlanefndar  
og starfsfólk
Formaður fjölmiðlanefndar árið 2018 var Hulda 

Árnadóttir hæstaréttarlögmaður en hún var 

skipuð samkvæmt tilnefningu mennta- og 

menningarmálaráðherra. auk hennar sátu 

eftirfarandi fulltrúar í fjölmiðlanefnd:

- Halldóra Þorsteinsdóttir, héraðsdómslögmað-

ur og sérfræðingur við lagadeild Háskólans í 

Reykjavík, varaformaður. Skipuð samkvæmt 

tilnefningu Hæstaréttar Íslands.

- finnur Beck, héraðsdómslögmaður, skipaður 

í janúar 2018 samkvæmt tilnefningu Hæsta-

réttar Íslands.

- róbert H. Haraldsson, prófessor í heimspeki 

og sviðsstjóri kennslusviðs Háskóla Íslands. 

Skipaður samkvæmt tilnefningu samstarfs-

nefndar háskólastigsins.

- arna schram, forstöðumaður menningar-

mála Kópavogsbæjar og fyrrverandi formaður 

Blaðamannafélags Íslands. Skipuð samkvæmt 

tilnefningu Blaðamannafélags Íslands.

Vorið 2018 urðu frekari breytingar á skipan 
fjölmiðlanefndar:
arna Schram lét af störfum fyrir fjöl-

miðlanefnd í lok maí en arna hafði setið í 

fjölmiðlanefnd frá stofnun hennar 2011. örnu 

eru þökkuð góð og farsæl störf í þágu fjöl-

miðlanefndar. Varamaður örnu, Björn Vignir 

Sigurpálsson, formaður siðanefndar Blaða-

mannfélags Íslands,  tók sæti í nefndinni í 

hennar stað í júníbyrjun. 

Varamenn:
- davíð Þorláksson, héraðsdómslögmaður og 

forstöðumaður samkeppnishæfnisviðs Sam-

taka atvinnulífsins. Skipaður samkvæmt til-

nefningu mennta- og menningarmálaráðherra. 

- marteinn másson hæstaréttarlögmaður. 

Skipaður samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar 

Íslands.

- kolbrún sævarsdóttir héraðsdómari. Skipuð 

samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar Íslands.

- Birgir Guðmundsson, dósent í fjölmiðlafræði 

við Háskólann á akureyri. Skipaður samkvæmt 

tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins.

- Björn vignir sigurpálsson, formaður 

Siðanefndar Blaðmannafélags Íslands. Skipað-

ur samkvæmt tilnefningu Blaðamannafélags 

Íslands. Tók sæti í fjölmiðlanefnd í stað örnu 

Schram 1. júní 2018.

Skipunartímabil nefndarinnar er til 31. ágúst 

2019. 

Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar er Elfa 

Ýr Gylfadóttir.

Formaður 
fjölmiðlanefndar 

árið 2018 var 
Hulda Árnadótt
ir hæstaréttar

lögmaður.
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Aðrir starfsmenn fjölmiðlanefndar:
-Heiðdís Lilja magnúsdóttir lögfræðingur.

-Helga maría pálsdóttir lögfræðingur.

-Gylfi ólafsson, heilsuhagfræðingur og fyrr-

um aðstoðarmaður fjármálaráðherra, var auk 

þess ráðinn tímabundið sem verkefnastjóri til 

fjölmiðlanefndar, til að afla gagna og leggja mat 

á tillögur nefndar um bætt rekstrarumhverfi 

einkarekinna fjölmiðla, sem fram komu í janúar 

2018. Verkefninu lauk í júní 2018 og var greinar-

gerð fjölmiðlanefndar vegna þess afhent með 

formlegum hætti í ágústlok 2018.

Skrifstofa fjölmiðlanefndar er að Borgartúni 

21, 105 Reykjavík. Símanúmer nefndarinnar er 

415-0415 og netfangið er  

postur@fjolmidlanefnd.is. Á vef fjöl-

miðlanefndar, www.fjolmidlanefnd.is má finna 

allar helstu upplýsingar um starfsemi nefndar-

innar, eyðublöð fyrir leyfisumsóknir, skráningu 

fjölmiðla, kvartanir og fleira, upplýsingar um 

eignarhald fjölmiðla, lög og reglur um fjöl-

miðla, ákvarðanir og álit nefndarinnar, mat 

fjölmiðlanefndar á almannaþjónustuhlutverki 

Ríkisútvarpsins, auk frétta og fróðleiks um inn-

lendan og erlendan fjölmiðlamarkað.

Skýrsla þessi er fimmta ársskýrsla fjöl-

miðlanefndar en eldri skýrslur nefndarinnar, 

sem og skýrslur útvarpsréttarnefndar, eru 

aðgengilegar á vef fjölmiðlanefndar, 

www.fjolmidlanefnd.is.
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2.1 Helstu verkefni
Á meðal verkefna fjölmiðlanefndar 2018 voru 

almennar og skammtíma leyfisveitingar til 

hljóð- og myndmiðla, skráning og birting 

eignarhalds á fjölmiðlum og eftirlit með þeim 

reglum sem um fjölmiðla gilda. 

nefndin birti níu ákvarðanir og eitt álit á ár-

inu, sem vörðuðu m.a. rétt til andsvara og brot 

fjölmiðla á banni við kostun fréttatengds efnis, 

duldum auglýsingum og áfengisauglýsingum. 

Fjölmiðlanefnd afhenti mennta- og menn-

ingarmálaráðherra og stjórn Ríkisútvarpsins 

mat sitt á almannaþjónustuhlutverki Ríkisút-

varpsins fyrir árið 2016 og veitti sjö umsagnir 

um lagafrumvörp og samrunamál á fjölmiðla-

markaði. 

Gefnar voru út leiðbeiningar fyrir þá sem 

hyggjast leggja fram kvörtun til nefndarinnar og 

viðmið á íslensku og ensku, um umfjöllun um 

börn á samfélagsmiðlum, en þau síðarnefndu 

voru unnin í samstarfi við Barnaheill, Umboðs-

mann barna, SaFT, Unicef og Heimili og skóla.

Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar átti sæti 

í nefnd sem lagði í janúar fram tillögur um bætt 

rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla, auk 

þess sem fjölmiðlanefnd vann í kjölfarið ítarlega 

greinargerð um rekstrarumhverfi einkarekinna 

fjölmiðla, að beiðni mennta- og menningar-

málaráðuneytis, þar sem lagt var mat á tillögur 

til úrbóta á rekstrarumhverfi þeirra.

Umræða um svokallaða upplýsingaröskun og 

falsfréttir setti mark sitt á árið 2018, rétt eins og 

2017, og tók framkvæmdastjóri fjölmiðlanefnd-

ar virkan þátt í opinberri umræðu og fræðslu 

um þann málaflokk, með fyrirlestrum hérlendis 

og erlendis, greinarskrifum og viðtölum í fjöl-

miðlum. Þá var framkvæmdastjóri nefndarinnar 

skipaður í tengiliðahóp þjóðaröryggisráðs, sem 

tengiliður náttúruhamfaratryggingar Íslands 

við þjóðaröryggisráð, með vísan til 8. gr. laga 

nr. 98/2016 um upplýsinga- og samráðsskyldur 

ráðuneyta, stofnana og opinberra hlutafélaga 

gagnvart þjóðaröryggisráði.

Fjölmiðlanefnd tók einnig þátt í norrænu 

samstarfi sem og alþjóðlegu samstarfi á 

vettvangi ePRa, sem er samstarfsvettvangur 

53 evrópskra fjölmiðlaeftirlitsstofnana frá 47 

ríkjum, og eRGa, sérfræðingahóps sem gegnir 

ráðgjafarhlutverki gagnvart framkvæmdastjórn 

eSB. Starfsmenn nefndarinnar svöruðu auk þess 

fjölda fyrirspurna frá erlendum og innlendum 

aðilum um íslenskt lagaumhverfi.

Á næstu síðum verður farið nánar yfir helstu 

verkefni fjölmiðlanefndar 2018.

2.  Starfsemi  
fjölmiðlanefndar 2018
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2.2 Árið 2018 í tölum
Ýmsar tölulegar staðreyndir um starfsemi 
fjölmiðlanefndar 2018

208
skráðir fjölmiðlar í árslok 2018

21
skammtímaleyfi til 

hljóðmiðlunar

almenn hljóð- og 
myndmiðlunarleyfi, 
auk Ríkisútvarpsins

41 fjölmiðlar 
nýskráðir hjá 
fjölmiðlanefnd10

35 
kvartanir og ábendingar

7 umsagnir um lagafrumvörp 

og samkeppnismál

30
fyrirspurnir um 

fjölmiðlamarkað og 
fjölmiðlalöggjöf

1 mat 
á almannaþjónustuhlut-

verki ríkisútvarpsins

Samstarf við

52 
evrópskar fjölmiðlaeftirlitsstofnanir 9900 notendur á 

vef fjölmiðlanefndar

10 ákvarðanir 

og álit

535 
fylgjendur á 
facebook og twitter
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2.3 Eftirlit með skráningarskyldu 
fjölmiðla og veiting leyfa til hljóð- 
og myndmiðlunar 

2.3.1 Upplýsingar um eigendur fjölmiðla
eitt hlutverk fjölmiðlanefndar er að hafa eftirlit 

með skráningarskyldu fjölmiðla og skrá, birta 

og uppfæra upplýsingar um fjölmiðla í íslenskri 

lögsögu, þar með talið um eignarhald þeirra. 

Þannig er stuðlað að því að almenningur hafi 

aðgang að réttum upplýsingum um eigendur og 

ábyrgðarmenn fjölmiðla. Fjölmiðlanefnd birtir 

upplýsingarnar á vef sínum www.fjolmidlanefnd.

is undir flipanum „Upplýsingar um fjölmiðla“.

2.3.2 Breytingar á fjölmiðlamarkaði
nokkrir fjölmiðlar hættu starfsemi árið 2018 

og aðrir skiptu um nöfn, eigendur og áherslur. 

Á meðal þess sem hæst bar var að fjölmiðla-

veitan Fjarskipti hf. tók upp nafnið Sýn hf. í 

mars 2018 og er Sýn hf. nú stærsta einkarekna 

fjölmiðlaveitan á landinu, með starfsemi sem 

tekur meðal annars til  Stöðvar 2, Stöðvar 2 

Sports, Vísis, Bylgjunnar, Fm 957 og X-ins 977.  

Tilkynnt var um nýjan ábyrgðarmann fréttaefnis 

á Stöð 2, Bylgjunni og Vísi, Þóri Guðmundsson 

fréttastjóra. Í kjölfarið setti Sýn sér nýjar reglur 

um ritstjórnarlegt sjálfstæði fréttastofu Stöðvar 

2, Vísis og Bylgjunnar, í samræmi við 24. gr. laga 

um fjölmiðla, auk þess sem ný ritstjórnarstefna 

fréttastofunnar tók gildi í desember 2018. Bæði 

ritstjórnarstefna fréttastofu Stöðvar 2, Vísis og 

Bylgjunnar og reglur Sýnar um ritstjórnarlegt 

sjálfstæði eru aðgengilegar á vef fjölmiðlanefnd-

ar á slóðinni fjolmidlanefnd.is/syn-hf/. 

Tilkynnt var af hálfu 365 miðla hf. að rekstur 

Fréttablaðsins hefði verið settur í dótturfélag 365 

miðla, Torg ehf. nýtt félag, Hringbraut fjölmiðlar 

ehf. tók við rekstri sjónvarpstöðvarinnar Hring-

brautar en starfsemi Hringbrautar miðla ehf. 

tekur nú eingöngu til framleiðslu sjónvarpsefnis, 

skv. tilkynningu frá Hringbraut. Frjáls fjöl miðlun 

ehf. tilkynnti um breytingar á ritstjórn dV, Út-

gáfufélagið Birtingur og Kjarninn tilkynntu um 

breytingar á eignarhaldi sinna miðla og Útgáfu-

félagið Fálki ehf. tilkynnti um sölu vefmiðilsins 

nútímans til Gebo ehf. sem einnig gefur út prent- 

og vefmiðilinn SKe.

2.3.3 Skráðir fjölmiðlar, aðrir en leyfisskyldir
Skráðir fjölmiðlar, aðrir en leyfisskyldir fjöl-

miðlar, voru 162 í árslok 2018.

tíu fjölmiðlar voru nýskráðir hjá 
fjölmiðlanefnd 2018:
1. living Word – hljóðmiðill 

2. Fréttatíminn – vefmiðill

3. Kaffið – vefmiðill

4. Fitnessfréttir – prentmiðill og vefmiðill

5. Víkurblaðið – prentmiðil

6. SKe – prent- og vefmiðill

7. Sport.is – vefmiðill 

8. Útvarp 101 - hljóðmiðill

9. Viljinn – vefmiðill

10. Áttan Fm - hljóðmiðill

Eftirfarandi fjölmiðlar voru afskráðir hjá  
fjölmiðlanefnd árið 2018
1. Spyr.is

2. Veggurinn.is

3. n4 landsbyggðir 

4. Sjarminn.is

5. austurlandid.is

6. norðurlandid.is
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7. Filma.is

8. Skarpur.is

9. evrópan.is

10. Sport.is

2.3.4 Leyfishafar með almenn leyfi 
Fjölmiðlar með almennt leyfi til hljóð- eða 

myndmiðlunar voru 41 í árslok 2018 en auk 

þess var Ríkisútvarpið ohf. með leyfi samkvæmt 

lögum um Ríkisútvarpið fjölmiðil í almannaþágu 

nr. 23/2013, vegna RÚV, RÚV2, Rásar 1, Rásar 2 

og Rondó.

Þrír fjölmiðlar, Áttan Fm, Útvarp 101 og living 

Word, fengu almennt leyfi til hljóðmiðlunar 

í fyrsta sinn á árinu 2018 og sjö aðilar endur-

nýjuðu almennt leyfi til hljóðmiðlunar. einn 

leyfishafi, Bjarni jónasson, tilkynnti að starfsemi 

fjölmiðilsins Úvaff hefði verið aflögð. 

Útsendingar Útvarps Hringbrautar voru jafn-

framt aflagðar en nýr fjölmiðill, Áttan Fm, hóf 

útsendingar á þeirri Fm tíðni sem leyfi Útvarps 

Hringbrautar hafði áður tekið til. 

·  Ísland kristin þjóð fékk eins árs leyfi til 

hljóðmiðlunar á ensku fyrir fjölmiðilinn living 

Word

·  léttur fékk tveggja ára leyfi til hljóðmiðlunar 

fyrir fjölmiðilinn Suðurland Fm.

·  Hljóðsmárinn fékk tveggja ára leyfi til 

hljóðmiðlunar fyrir fjölmiðilinn Trölla Fm 

103,7.

·  Boðunarkirkjan fékk tveggja ára leyfi til 

hljóðmiðlunar fyrir fjölmiðilinn Útvarp Boðun.

·  axel axelsson fékk eins árs leyfi til hljóðmið-

lunar fyrir fjölmiðilinn Útvarp akureyri.

·  akraneskaupstaður fékk eins árs leyfi til 

hljóðmiðlunar fyrir útvarpsútsendingar frá 

bæjarstjórnarfundum, auk árlegrar dagskrár-

helgar Útvarps akraness í desember.

·  Frequency ehf. fékk tveggja ára leyfi til 

hljóðmiðlunar fyrir fjölmiðlana Kiss Fm, 80‘s 

Flashback, Flashback og Áttan Fm. 

2.3.5 Leyfishafar með skammtímaleyfi 
Veitt voru 21 skammtímaleyfi til hljóðmiðlun-

ar, en umsækjendur um skammtímaleyfi voru 

aðallega grunn- og framhaldsskólar. 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 er 36.500 fyrir 

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 

til myndmiðlunar er 15.000 kr. og gjald fyrir 

skammtímaleyfi til hljóðmiðlunar er 9.500 kr. 

öll gjöld sem fjölmiðlanefnd innheimtir renna í 

ríkissjóð.

nánari upplýsingar um skammtímaleyfi er að 

finna á næstu blaðsíðu. nánari upplýsingar um 

skráða fjölmiðla og leyfishafa í árslok 2018 er að 

finna í kafla 8.

2.3.6 Tilkynningar um erlent endurvarp
Omega Kristniboðskirkja tilkynnti um endurvarp 

á erlendum sjónvarpsstöðvunum TBn europe, 

Hillsong Channel og Smile of a Child TV.

2.4 móttaka og meðferð  kvartana 
Fjölmiðlanefnd tekur við erindum og kvörtunum, 

vegna meintra brota á lögum um fjölmiðla, lög-
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um um Ríkisútvarpið og lögum um eftirlit með 

aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum. 

Taki fjölmiðlanefnd kvörtun til meðferðar gilda 

ákvæði stjórnsýslulaga nr. 37/1993 um málsmeð-

ferðina. öllum sem leggja fram formlegar kvart-

anir til nefndarinnar er svarað með formlegum 

hætti, hvort sem umræddar kvartanir þykja gefa 

nægilega ástæðu til efnislegrar meðferðar eða 

ekki.

Árið 2018 bárust fjölmiðlanefnd 22 formlegar 

kvartanir vegna meintra brota á lögum um 

fjölmiðla, lögum um Ríkisútvarpið og lögum um 

eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og 

tölvuleikjum. Um var að ræða 244% aukningu frá 

árinu 2017 þegar formlegar kvartanir voru níu 

en svipaðan fjölda kvartana og barst nefndinni 

árið 2016 þegar fjöldi formlegra kvartana var 

23. nokkrir kvartendur kusu að draga formlegar 

kvartanir til baka, áður en þær voru teknar til 

meðferðar hjá nefndinni, og voru slík erindi 

flokkuð sem óformlegar ábendingar, sbr. um-

fjöllun í kafla 2.5. Sjö kvartanir voru teknar til 

efnislegrar meðferðar og þar af var eitt mál látið 

niður falla. ellefu kvartanir þóttu ekki gefa tilefni 

til efnislegrar meðferðar hjá nefndinni og var 

kvartendum sent skriflegt svar þess efnis. Fjórar 

kvartanir bárust skömmu fyrir árslok 2018 og 

höfðu því ekki verið teknar til umfjöllunar af 

hálfu fjölmiðlanefndar.

Á meðal þeirra kvartana sem ekki voru teknar 

til efnislegrar meðferðar voru kvartanir vegna 

sýninga á spennuþáttaröð fyrir vatnaskil í sjón-

varpi, kvörtun yfir meintum vöruinnsetningum 

í spurningaþætti, kvörtun yfir meintum duldum 

auglýsingum í fréttatíma, kvörtun vegna mynd-

brots af morðinu á Kennedy sem sýnt var fyrir 

vatnaskil í heimildarþætti, kvörtun vegna ætlaðs 

veitt skammtímaleyfi 2018

Leyfishafi Gildistími leyfis

Sportmiðlar ehf. 1. febrúar – 1. maí 2018

Grunnskóli Vestmannaeyja 13.-16 febrúar 2018

Glerárskóli akureyri (2) 12.-16. mars 2018 og

 26.-30. nóvember 2018

nemendafélag Verzlunarskóla Íslands (2) 12.-16. mars 2018 og

 9.-16. nóvember 2018

nemendafélag Fjölbrautaskóla Suðurnesja 11.-18. apríl 2018

nemendafélag menntaskólans í Kópavogi (2) 20.-23. mars 2018 og  
 28.-29. september 2018

Guðjón örn Sigtryggsson  27. júlí–10. ágúst 2018

Friðþjófur Orri jóhannsson 11.-15. júlí 2018

Hátíðarfélag Grundarfjarðar 23.-27. júlí 2018

Grunnskóli Snæfellsbæjar 10.-15. desember 2018

Skólafélag menntaskólans við Sund   
 22.-25. október 2018

mix Fm 18. október 2018– 
 17. janúar 2019

Ultima ehf. 1. nóvember 2018–2.   
 janúar 2019

nemendafélag Fjölbrautaskólans í Garðabæ 5.-8. nóvember 2018

nemendafélag menntaskólans við Hamrahlíð 12.-16. nóvember 2018

Grunnskólinn Hellu 17.-19. desember 2018

nemendafélag Grunnskólans í Borgarnesi 10.-14. desember 2018

Vestmannaeyjabær 16. desember 2018–16.   
 mars 2019
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kynjahalla í umfjöllun um heimilisofbeldi, 

kynferðisofbeldi, metoo-byltinguna o.fl., kvörtun 

vegna fréttar um uppruna taugaeiturs sem 

notað var við árás á Skripal-feðginin í Bretlandi, 

kvörtun vegna lengdar kostunartilkynninga í 

sjónvarpi, kvörtun vegna umfjöllunar sem talin 

var brjóta gegn friðhelgi einkalífs, kvörtun vegna 

gosdrykkjarauglýsingar sem talin var brjóta gegn 

banni við auglýsingum sem hvetja börn til neyslu 

á óhollustu og kvörtun yfir ætluðum hatursá-

róðri á útvarpsstöð.

Beiðnir um endurupptöku á afgreiðslu kvörtun-
ar og um afturköllun ákvarðana
Fjölmiðlanefnd barst ein beiðni um endurupptöku 

á afgreiðslu kvörtunar hjá fjölmiðlanefnd af hálfu 

einstaklings og ein beiðni um afturköllun ákvarð-

ana af hálfu fjölmiðlaveitu. ekki var fallist á þær 

beiðnir og var viðkomandi aðilum sent skriflegt 

svar þess efnis.

2.5 Ábendingar  
til fjölmiðlanefndar
Fjölmiðlanefnd bárust 13 óformlegar ábendingar 

um meint brot á þeim lögum sem nefndin hefur 

eftirlit með. Í nokkrum tilfellum bárust þær 

ábendingar upphaflega í formi formlegra kvart-

ana til nefndarinnar, sem kvartendur kusu að 

draga til baka til að njóta nafnleyndar við meðferð 

umræddra mála. Þegar um óformlegar ábendingar 

er að ræða er litið svo á að nefndin taki mál upp 

að eigin frumkvæði, samkvæmt heimild í 3. mgr. 

11. gr. laga um fjölmiðla. Þrjár ábendingar leiddu 

til þess að mál voru tekin til efnislegrar meðferð-

ar en átta ábendingar þóttu ekki gefa tilefni til 

efnislegrar meðferðar. Tvær ábendingar leiddu til 

ákvarðana hjá nefndinni en eitt mál var enn til 

meðferðar hjá nefndinni í árslok 2018. Þá bárust 

tvær ábendingar skömmu fyrir árslok 2018 og 

höfðu því ekki verið teknar til skoðunar af hálfu 

fjölmiðlanefndar.

Á meðal þeirra ábendinga sem nefndinni bárust 

en voru ekki teknar til efnislegrar meðferðar voru 

ábendingar um sýningar á ætluðum klámfengn-

um kvikmyndum í sjónvarpi, ábendingar um of 

margar endursýningar á miðlum Ríkisútvarpsins, 

ábending um að það vantaði dagskrárefni fyrir 

eldri borgara um miðjan dag sem og dagskrárefni 

á þýsku, ábending vegna merkinga á kynningar-

efni vefmiðils og ábendingar um ætlaðan hatursá-

róður í fréttaskrifum. 

2.6 Ákvarðanir og álit  
fjölmiðlanefndar 2018
Fjölmiðlanefnd birti 9 ákvarðanir og 1 álit á árinu 

2018:

Ákvörðun 1/2018 Beiðni Símasamstæðunnar um 

andsvar á grundvelli 36. gr. laga um fjölmiðla - 5. 

apríl 2018.

Ákvörðun 2/2018 Óheimil kostun fréttatengds 

efnis og brot á reglum um hlutlægni í þættinum 

Þrotabú Sigurplasts á sjónvarpsstöðinni Hring-

braut í febrúar 2018 - 15. ágúst 2018.

Ákvörðun 3/2018 Óheimil kostun fréttatengds 

efnis og brot á reglum um hlutlægni og friðhelgi 

einkalífs í þáttunum Gjaldeyriseftirlitið á sjón-

varpsstöðinni Hringbraut í október 2017 - 15. 

ágúst 2018.

Ákvörðun 4/2018  Brot á reglum um bann við 

áfengisauglýsingum, reglum um skýra aðgrein-

17
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ingu ritstjórnarefnis og auglýsinga, reglum um 

duldar auglýsingar, og reglum um auglýsingahlut-

fall innan klukkustundar í þættinum Þorrinn 2018, 

sem sýndur var á sjónvarpsstöðinni Hringbraut í 

janúar 2018 - 15. ágúst 2018.

Ákvörðun 5/2018 Brot á reglum um skýra aðgrein-

ingu ritstjórnarefnis og auglýsinga og reglum um 

auglýsingahlutfall innan klukkustundar í þættin-

um Fermingar sem sýndur var á Hringbraut í 

janúar 2018 - 15. ágúst 2018.

Ákvörðun 6/2018 Brot 365 miðla á reglum um 

viðskiptaboð fyrir áfengi í annarri þáttaröð Ís-

skápastríðs sem sýnd var á Stöð 2 árið 2017 - 21. 

nóvember 2018.

Ákvörðun 7/2018 Háttsemi Ríkisútvarpsins á aug-

lýsingamarkaði í tengslum við sýningar á Hm karla 

í knattspyrnu 2018 á RÚV- 21. nóvember 2018.

Ákvörðun 8/2018 Beiðni trúfélagsins Zuism um 

andsvar á grundvelli 36. gr. laga um fjölmiðla, 

vegna umfjöllunar um félagið sem miðlað var á 

vefmiðlinum Vísi í nóvember 2018 - 26. nóvember 

2018.

Ákvörðun 9/2018 Beiðni menn í vinnu ehf. um 

andsvar á grundvelli 36. gr. laga um fjölmiðla, 

vegna umfjöllunar um félagið í fréttaskýringar-

þættinum Kveik 2. október, Kastljósi 4. október 

og vegna yfirlýsingar ritstjóra Kveiks á Vísi 3. 

október 2018 – 5. desember 2018.

Álit 1/2018 Brot á reglum um duldar auglýs-

ingar á vefmiðlinum nútímanum í febrúar og 

mars 2018  - 15. ágúst 2018.

allar ákvarðanir og álit fjölmiðlanefndar  

eru aðgengileg á vef nefndarinnar,  

www.fjolmidlanefnd.is.

2.7 dómsmál
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur, í máli nr. 

E143/2018: 365 miðlar gegn fjölmiðlanefnd (Áfengis

auglýsingar í tímaritinu Glamour.)

Í maí 2017 birti fjölmiðlanefnd ákvörðun þess 

efnis að 365 miðlar hefðu brotið gegn 4. mgr. 37. 

gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011 með birtingu 

áfengisauglýsinga í október-, nóvember- og 

desemberhefti tímaritsins Glamour árið 2016. 

með ákvörðuninni var 365 miðlum gert að greiða 

1.000.000 kr. í stjórnvaldssekt. 365 miðlar höfðu 

við meðferð málsins haldið því fram að tímaritið 

væri á ábyrgð erlends útgáfufélags, sem væri 

með aðalskrifstofu í london, og væri þar með 

utan íslenskrar lögsögu. 

Í janúar 2018 kröfðust 365 miðlar ógildingar 

á ákvörðun fjölmiðlanefndar fyrir héraðsdómi 

á þeim forsendum að með henni hefði fjöl-

miðlanefnd farið út fyrir valdmörk sín. Þar að 

auki hafi fjölmiðlanefnd með ákvörðun sinni 

brotið gegn jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrár 

Íslands með því að íslenskum tímaritum á borð 

við Glamour væri mismunað í samanburði við 

erlend tímarit, á grundvelli íslenskra laga. 

með dómi Héraðdóms Reykjavíkur, sem 

kveðinn var upp þann 12. nóvember 2018, var 

fjölmiðlanefnd sýknuð af öllum kröfum 365 

miðla. Í dóminum er fallist á þá niðurstöðu fjöl-

miðlanefndar að fyrirliggjandi gögn og upplýs-

ingar, sem stöfuðu m.a. frá 365 miðlum, bæru 
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með sér að tímaritið Glamour hafi verið starf-

rækt af 365 miðlum og að ekki hafi orðið raun-

verulegar breytingar í þeim efnum eftir að hið 

breska dótturfélag var skráð sem útgefandi. Hafi 

fjölmiðlanefnd því verið rétt að beina ákvörðun 

um álagningu stjórnvaldssekta að hinu íslenska 

útgáfufélagi. Þá féllst dómurinn ekki á röksemdir 

365 miðla þess efnis að bann við áfengisauglýs-

ingum brjóti gegn jafnræðisreglu stjórnarskrár 

eða reglum eeS-réttar, enda hafi Hæstiréttur 

hafnað þeim sjónarmiðum í dómaframkvæmd. 

Sökum þessa var fjölmiðlanefnd sýknuð af kröfu 

um ógildingu á framangreindri ákvörðun fjöl-

miðlanefndar og var 365 miðlum gert að greiða 

800.000 kr. í málskostnað. 

2.8 Umsagnir 
Fjölmiðlanefnd veitti sjö umsagnir á árinu, fjórar 

umsagnir um lagafrumvörp til alþingis, eina 

til velferðarráðuneytis og tvær til Samkeppnis-

eftirlitsins.

2.8.1. Umsagnir til Alþingis og ráðuneyta
a. Umsögn um frumvarp til laga um breytingu 

á lögum um kyrrsetningu, lögbann o.fl. – 26. 

janúar 2018

b. Umsögn um tillögu til þingsályktunar um 

endurskoðun XXV. kafla almennra hegn-

ingarlaga – 23. mars 2018

c. Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á 

lögum um virðisaukaskatt – 17. maí 2018

d. Umsögn um frumvarp til laga um persónu-

vernd og vinnslu persónuupplýsinga – 7. júní 

2018

e. Umsögn vegna heildarendurskoðunar á lögum 

nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla og tengingu þeirra laga við 

ákvæði 233. gr. a. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940 og 27. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011 

– 13. febrúar 2018

2.8.2 Umsagnir til Samkeppniseftirlitsins
f. Umsögn fjölmiðlanefndar vegna kvörtunar 

Símans hf. yfir háttsemi Ríkisútvarpsins á 

auglýsingamarkaði vegna Hm í knattspyrnu og 

kröfu um bráðabirgðaákvörðun Samkeppnis-

eftirlistins – 18. júní 2018

g. Umsögn fjölmiðlanefndar vegna kaupa Árvak-

urs hf. og 365 miðla hf. á Póstmiðstöðinni    

ehf. – 15. ágúst 2018

2.9 Árlegt mat á almannaþjón-
ustuhlutverki ríkisútvarpsins
Í september 2018 afhenti fjölmiðlanefnd 

mennta- og menningarmálaráðherra og stjórn 

Ríkisútvarpsins skýrslu sem bar yfirskriftina mat 

fjölmiðlanefndar á því hvort Ríkisútvarpið hafi 

uppfyllt almannaþjónustuhlutverk sitt 2016. 

Samkvæmt lögum um Ríkisútvarpið er fjöl-

miðlanefnd ætlað að leggja sjálfstætt mat á það 

árlega hvort Ríkisútvarpið hafi uppfyllt almanna-

þjónustuhlutverk sitt. Skýrslan var jafnframt birt 

á vef fjölmiðlanefndar.

niðurstaða nefndarinnar var sú að Ríkisút-

varpið hefði sinnt menningarlegu, lýðræðislegu 

og samfélagslegu hlutverki sínu í samræmi 

við þær kröfur sem gerðar eru í 3. gr. laga um 

Ríkisútvarpið nr. 23/2013, um fjölmiðlaþjónustu 

í almannaþágu, og þar með uppfyllt almanna-

þjónustuhlutverk sitt árið 2016.

Þetta var í fjórða sinn sem fjölmiðlanefnd 

skilaði mati á almannaþjónustuhlutverki Ríkis-

útvarpsins til mennta- og menningarmálaráð-

herra og stjórnar Ríkisútvarpsins en í fyrsta sinn 
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sem matið fór fram með hliðsjón af samningi 

mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisút-

varpsins, sem gerður var á grundvelli núgildandi 

laga um Ríkisútvarpið og undirritaður var 1. apríl 

2016.

matið byggði auk þess á greinargerð Ríkisút-

varpsins um fjölmiðlun í almannaþágu fyrir árið 

2016, sem Ríkisútvarpið afhenti fjölmiðlanefnd 

í desember 2017, og á ársskýrslu og ársreikningi 

Ríkisútvarpsins fyrir árið 2016.

Hér má nálgast mat fjölmiðlanefndar á almanna-

þjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins 2016.

2.10 Eftirlit með aðgangi barna að 
kvikmyndum og tölvuleikjum
Fjölmiðlanefnd hefur eftirlit með því að lögum 

nr. 62/2006 sé framfylgt en í lögunum er m.a. 

kveðið á um að bannað sé að sýna börnum undir 

lögræðisaldri ofbeldiskvikmyndir og -tölvuleiki, 

sem og kvikmyndir eða tölvuleiki sem ógna 

velferð barna. Þá segir í lögunum að aldursmeta 

skuli allar kvikmyndir og tölvuleiki sem ætlaðir 

eru til sýningar, sölu eða annarrar dreifingar hér 

á landi og geta um aldurstakmörk í öllum auglýs-

ingum og annarri kynningu á kvikmyndum eða 

tölvuleikjum. Hér á landi er aldursmatið sjálft 

í höndum ábyrgðaraðila á grundvelli laga nr. 

62/2006 en þessir ábyrgðaraðilar eru kvikmynda-

hús, sjónvarpsstöðvar o.fl. 

Upplýsingar um aldursmat kvikmynda og 

tölvuleikja er að finna á vefnum  

www.kvikmyndaskodun.is sem FRÍSK, félag rétt-

hafa í sjónvarps- og kvikmyndaiðnaði, heldur úti. 

Árið 2018 barst fjölmiðlanefnd ein kvörtun og 

ein ábending vegna ætlaðra brota á lögum nr. 

62/2006: 

a. skortur á eftirliti við kvikmyndasýningar og 

auglýsingar án aldursmerkinga

Fjölmiðlanefnd barst kvörtun vegna kvik-

myndasýninga í tilteknu kvikmyndahúsi. 

Fram kom fram í kvörtuninni að börnum 

undir lögaldri væri hleypt inn á myndir sem 

væru bannaðar þeirra aldurshóp og að ekki 

væri getið um aldursmerkingar í auglýsingum 

kvikmyndahússins. Fjölmiðlanefnd óskaði eftir 

upplýsingum og sjónarmiðum forsvarsmanns 

kvikmyndahússins, vegna þeirra atriða sem 

kvartað var yfir, og í kjölfarið voru gerðar úr-

bætur á verklagi og aldursmerkingum í auglýs-

ingum kvikmyndahússins. Var málið því látið 

niður falla.  

b. Ábending vegna auglýsinga í bæklingi 

tölvuverslunar

Fjölmiðlanefnd barst ábending þess efnis 

að á forsíðu auglýsingabæklings frá tiltekinni 

tölvuverslun væri m.a. mynd af tölvuleiknum 

Call of duty WWii, undir yfirskriftinni Ferm-

ingarveisla. Tölvuleikurinn væri hins vegar 

bannaður börnum yngri en 18 ára og því ekki 

við hæfi fermingarbarna. með ábendingunni 

fylgdi mynd af umræddri forsíðu en rafræn 

útgáfa bæklingsins var ekki lengur aðgengi-

leg á vef verslunarinnar. Fjölmiðlanefnd 

sendi bréf til umræddrar verslunar þar sem 

gerðar voru alvarlegar athugasemdir við 

áðurgreinda framsetningu á forsíðu auglýs-

ingabæklingsins og áréttaðar voru gildandi 

reglur um aldursmerkingar í auglýsingum 

á tölvuleikjum. Var þeim tilmælum beint 

til verslunarinnar að gæta þess að sala og 

auglýsingar fyrirtækisins yrðu framvegis í 

samræmi við lög nr. 62/2006. 
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2.11 fræðsla, ráðgjöf  
og fyrirspurnir 
2.11.1 Fyrirspurnir og upplýsingabeiðnir

Árið 2018 svöruðu starfsmenn fjölmiðlanefnd-

ar um þrjátíu upplýsingabeiðnum sem stöf-

uðu aðallega frá almenningi, fjölmiðlum og 

alþjóðastofnunum en líka frá alþingi, ráðu-

neytum, lögmönnum, Íslandsstofu, bandaríska 

sendiráðinu, erlendum fjölmiðlaeftirlitsstofn-

unum og norrænu ráðherranefndinni. 

Fyrirspurnirnar voru af ólíkum toga, t.d. 

fyrirspurnir um eignarhald tiltekinna fjölmiðla, 

hvernig fjölmiðlanefnd hafi tryggt að upplýst 

sé hver fari með yfirráð fjölmiðlaveitu og hvort 

nefndin hafi einhvern tímann kallað eftir gögn-

um sem sýni fram á slík yfirráð, hvaða reglur 

gildi um hlaðvörp, hvort sækja þurfi um leyfi 

fyrir lýsingum á torfærukeppnum, um kostun-

arreglur í sjónvarpi, um fyrirhugaða styrki til 

einkarekinna fjölmiðla, um íslenska fjölmiðla-

löggjöf og fjölmiðlamarkað, m.a. í tengslum 

við Brexit, um stöðu blaðamanna hér á landi, 

um miðlalæsi og falsfréttir, um hvaða reglur 

gildi um boðsferðir blaðamanna, um stöðu 

kynjanna í íslenskum fjölmiðlum, um fjölda 

áskrifenda að íslenskum sjónvarpsstöðvum og 

margt fleira. 

2.11.2 Ráðgjöf vegna fyrirhugaðra breytinga á 

lögum um fjölmiðla o.fl.

Fjölmiðlanefnd veitti mennta- og menningar-

málaráðuneytinu ráðgjöf við undirbúning að 

stefnumótun vegna fyrirhugaðra breytinga á 

lögum um fjölmiðla og fyrirhugaðrar lagasetn-

ingar um styrki til einkarekinna fjölmiðla. 

2.11.3 Fræðsla, fyrirlestrar og umræða  

á opinberum vettvangi

Fræðsla og fyrirlestrar
Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar, elfa Ýr 

Gylfadóttir, hélt fjölda fyrirlestra hérlendis og 

erlendis um falsfréttir, gervigreind og samfélags-

miðla og áhrif þeirra á lýðræðið. Fyrir lestrarnir 

voru m.a. haldnir að beiðni forsætisráðuneytis-

ins, sænska fjölmiðlaeftirlitsins og ePRa (sam-

starfsvettvangs fjölmiðlaeftirlita í evrópu). 

13. janúar
„Hvað er upplýsingaröskun (falsfréttir) og þurf-

um við að hafa áhyggjur af henni?“ erindi fyrir 

fréttamenn Ríkisútvarpsins um upplýsingaóreiðu 

og skaðsemi hennar. Útvarpshúsið, efstaleiti 1, 

Reykjavík.

17. janúar
„Hvað er upplýsingaröskun (falsfréttir) og þurf-

um við að hafa áhyggjur af henni?“ erindi haldið 

fyrir öldungdeild lögfræðingafélagsins í lmFÍ, 

Álftamýri 9 í Reykjavík.

7. mars
elfa Ýr Gylfadóttir stýrði málstofu um konur, 

karla, fjölmiðla og lýðræði á jafnréttisþingi 2018.

3. apríl
„Falsfréttir, samfélagsmiðlar og gervigreind –  

eitruð blanda fyrir framtíð lýðræðis? erindi 

haldið fyrir fulltrúa stjórnmálaflokkanna í for-

sætisráðuneytinu.

19. apríl
elfa Ýr Gylfadóttir hélt erindi um falsfréttir, 

23
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samfélagsmiðla og gervigreind á árlegum fundi 

norrænna fjölmiðlaeftirlita í Finnlandi.

27. apríl
„dómstólar og fjölmiðlar.“ erindi haldið á 

lagadeginum í Hörpu. 

9. maí
„Falsfréttir, samfélagsmiðlar og gervigreind – 

eitruð blanda fyrir framtíð lýðræðis?“ erindi 

haldið á Bókasafni Garðabæjar.

10. maí 2018
„aðför að lýðræði, falsfréttir og kosningar.“ 

erindi haldið á málþingi Vinstrihreyfingarinnar 

– græns framboðs.

25. maí 
elfa Ýr Gylfadóttir hélt erindi, um kosninga-

hnapp Facebook á kjördegi á Íslandi, á fundi 

ePRa í lúxemborg. 

12. júní 
elfa Ýr Gylfadóttir hélt erindi, um falsfréttir, 

samfélagsmiðla og gervigreind, fyrir starfs-

menn sænska fjölmiðlaeftirlitsins í Stokk-

hólmi.

31. ágúst 
„Falsfréttir, samfélagsmiðlar og gervigreind – 

eitruð blanda fyrir framtíð lýðræðis?“ er-

indi haldið á fræðslu- og samráðsfundi fyrir 

tengiliði Þjóðaröryggisráðs.

13. september
Falsfréttir, fjölmiðlar og lýðræði – erindi haldið 

á málþingi í norræna húsinu.

19. september
„Falsfréttir, samfélagsmiðlar og gervigreind – 

eitruð blanda fyrir framtíð lýðræðis?“ erindi 

haldið fyrir starfsmenn Samgöngu- og sveitar-

stjórnarráðuneytis og dómsmálaráðuneytis.

12. október
elfa Ýr Gylfadóttir stýrði pallborðsumræðum um 

stjórnmálaumræðu, samfélagsmiðla og hlutverk 

eftirlitsaðila á fundi ePRa í Bratislava í Slóvakíu. 

6. nóvember
„Hate speech, fake news and ai – The role of 

national regulatory authorities in a digital 

environment“. erindi haldið á ráðstefnu evrópu-

ráðsins „addressing Hate Speech in the media; 

the role of regulatory authorities and the judici-

ary“ sem haldin var 6. – 7. nóvember.

14. nóvember
„Falsfréttir, samfélagsmiðlar og gervigreind – 

eitruð blanda fyrir framtíð lýðræðis?“ erindi 

haldið fyrir Rótarýklúbb Reykjavíkur á Hótel 

Sögu.

19. nóvember
„Falsfréttir, samfélagsmiðlar og gervigreind – 

eitruð blanda fyrir framtíð lýðræðis?“ erindi 

haldið fyrir starfsmenn Póst- og fjarskiptastofn-

unar. 

fjölmiðlaumfjöllun
Fulltrúar í fjölmiðlanefnd og starfsmenn 

nefndarinnar komu auk þess margsinnis fram 

á opinberum vettvangi og lögðu sitt af mörkum 

til umræðu um mál sem tengdust málefnasviði 

nefndarinnar:
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16. janúar 
„Útsett fyrir upplýsingamengun.“ Viðtal í 

kvöldfréttum sjónvarps á RÚV um breytingar 

sem Facebook hefur boðað og geta komið niður 

á lestri fjölmiðla. 

28. janúar 
Silfur egils – Tillögur nefndar um bætt rekstr-

arumhverfi einkarekinna fjölmiðla.

5. febrúar 
„erfitt að treysta skilningarvitum með net-

falsi.“

Sjónvarpsfréttir RÚV.

5. apríl
„Falsfréttir, samfélagsmiðlar og gervigreind – 

eitruð blanda fyrir framtíð lýðræðis?“

Kjarninn.is.

6. apríl
„der Knopf. Hat Facebook mit seinem „Voter 

Button“ die Wahlen in island beeinflusst?“

das magazin, Sviss.

11. apríl
„Wie sich Facebook in Wahlen einmischt.“

Süddeutsche Zeitung, Þýskalandi.

13. apríl
Viðtal við elfu Ýri Gylfadóttur í Speglinum um 

kosningahnappinn sem Facebook sýndi sum-

um kjósendum en ekki öðrum í fréttaveitum 

þeirra á kjördag. 

15. apríl
„Facebook says its „voter button“ is good for 

turnout. But should the tech giant be nudging 

us at all?“ 

The Guardian, Bretlandi.

23. apríl
„mjög miklar áhyggjur af stöðu fjölmiðla.“ Viðtal 

í morgunvaktinni á Rás 1.

9. maí 
„Falsfréttir dreifast sex sinnum hraðar og fara 

víðar“ Viðtal við elfu Ýri Gylfadóttur í Frétta-

blaðinu.

9. september
Viðtal í kvöldfréttum RÚV um skyldur sænskra 

ljósvakamiðla í tilefni af deilumáli sem kom 

upp eftir leiðtogaumræður á SVT í aðdraganda 

sænsku þingkosninganna. 

13. september
„menn eru að vakna“ Viðtal um falsfréttir og 

upplýsingaóreiðu og tengsl hennar við lýðræðið 

á morgunvaktinni á Rás 1. 

13. september
„Við lifum á tímum upplýsingaóreiðu.“ Viðtal 

við elfu Ýri Gylfadóttur um upplýsingaóreiðu. 

Kastljós á RÚV.

22. október
„Tjáningarfrelsið mjög ríkt.“ Viðtal við Halldóru 

Þorsteinsdóttur, varaformann fjölmiðlanefnd-

ar, um tjáningarfrelsi og takmarkanir á því.  

morgunútvarpið á Rás 2. 

22. október 
„löglegt en yfirmáta lélegt.“ Grein eftir Halldóru 

Fulltrúar fjöl
miðlanefndar 
sinntu fræðslu 
og tóku virkan 
þátt í opinberri 
umræðu, þar 
á meðal um 

falsfréttir, sam
félagsmiðla og 
tjáningarfrelsi.
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Þorsteinsdóttur, varaformann fjölmiðlanefndar 

á Vísi. 

25. október
„einnig nauðsynlegt að vernda tjáningu vondra 

skoðana.“ Viðtal við Halldóru Þorsteinsdóttur á 

Harmageddon á X-inu. 

15. nóvember
„Í tilefni af leiðara ritstjóra Fréttablaðsins.“ Grein 

eftir Halldóru Þorsteinsdóttur, varaformann fjöl-

miðlanefndar á Vísi.

4. desember
Viðtal við Halldóru Þorsteinsdóttur um Klaust-

ursmálið, tjáningarfrelsi, friðhelgi einkalífs og 

fjölmiðla. Kastljós á RÚV.

4. desember
„Bítið – Falsfréttir, hvaðan koma þær?“ Umræða 

um falsfréttir og áhrif þeirra í Bítinu á Bylgjunni.

Önnur umræða á opinberum  
vettvangi
Viðtal við elfu Ýri Gylfadóttur og Heiðdísi lilju 

magnúsdóttur í bókinni Þjáningarfrelsið – Óreiða 

hugsjóna og hagsmuna í heimi fjölmiðla, eftir 

auði jónsdóttur, Báru Huldu Beck og Steinunni 

Stefánsdóttur. Forlagið, 2018.
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3.1 Leiðbeiningar um kvartanir til 
fjölmiðlanefndar og rétt til and-
svara
Í janúar 2018 gaf fjölmiðlanefnd út leiðbeiningar 

fyrir þá sem hyggjast leggja fram kvörtun til fjöl-

miðlanefndar, vegna meintra brota á lögum um 

fjölmiðla eða öðrum lögum sem fjölmiðlanefnd 

hefur eftirlit með. leiðbeiningunum fylgir eyðu-

blað vegna kvartana og listi yfir netföng skráðra 

fjölmiðla hér á landi. leiðbeiningarnar eru að-

gengilegar á vef fjölmiðlanefndar.

3.2 viðmið vegna umfjöllunar um 
börn á samfélagsmiðlum
Á alþjóðlegum degi netöryggis, 6. febrúar 2018, 

voru gefin út, á rafrænu formi, viðmið vegna 

umfjöllunar um börn á samfélagsmiðlum. 

Viðmiðin eru hugsuð sem heilræði fyrir foreldra 

og aðra aðstandendur barna, vegna umfjöllunar 

um börn á samfélagsmiðlum. Í þeim er fjallað 

um sjónarmið sem gott er að hafa í huga þegar 

myndum og öðrum persónuupplýsingum um 

börn er deilt á samfélagsmiðlum. Í september 

sama ár voru viðmiðin gefin út á ensku en útgáfa 

þeirra var samstarfsverkefni fjölmiðlanefndar, 

Barnaheilla, Umboðsmanns barna, SaFT, Heimil-

is og skóla og Unicef.

3.3 persónuverndarstefna fjöl-
miðlanefndar

Í október 2018 birti fjölmiðlanefnd persónu-

verndarstefnu nefndarinar, í samræmi við lög 

um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga 

nr. 90/2018. Persónuverndarstefnan er aðgengi-

lega á vef nefndarinnar.

3.4 Ársskýrsla fjölmiðlanefndar 
2017
Í desember 2018 birti fjölmiðlanefnd ársskýrslu 

nefndarinnar fyrir árið 2017, á rafrænu formi. 

allar ársskýrslur nefndarinnar eru aðgengilegar 

á vefnum www.fjolmidlanefnd.is.

3. Útgáfa
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Viðmiðin eru hugsuð sem heilræði fyrir foreldra og aðra aðstandendur 
barna, vegna umfjöllunar um börn á samfélagsmiðlum. Í þeim er fjallað 
um sjónarmið sem gott er að hafa í huga þegar myndum og öðrum 
persónuupplýsingum um börn er deilt á samfélagsmiðlum. 

Foreldar og aðrir aðstandendur barna eru sérstaklega hvattir til að hugsa sig um áður 
en færslum um börn er deilt á samfélagsmiðlum, með friðhelgi barnsins að leiðar-
ljósi.Viðmiðin byggja á grunngildum Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barna.
 

FRIÐHELGI
Öll börn eiga rétt á friðhelgi einkalífs, samkvæmt Barnasáttmálanum og stjórnarskrá 
Íslands, rétt eins og fullorðnir - bæði innan heimilis og utan. Börn eiga rétt á að njóta 
friðhelgi um lífshætti sína og einkahagi. Það sama gildir um tilfinningalíf barna, tilfinn-
ingasambönd þeirra og trúnaðarsamskipti.

SAMÞYKKI
Mikilvægt er að fá samþykki hjá börnum áður en talað er um þau á samfélagsmiðlum 
eða birtar af þeim myndir, að teknu tilliti til aldurs þeirra og þroska. Hafa þarf í huga að 
börn kunna að hafa skoðun á umfjöllun um þau eða myndbirtingum af þeim, þrátt fyrir 
að vera ung að aldri og að taka ber tillit til skoðana þeirra.

 

ÁBYRGÐ
Foreldrar, forsjáraðilar og aðrir sem annast börn bera ábyrgð á velferð þeirra og eiga að 
vera meðvitaðir um mannréttindi barna. Allt sem birt er á netinu má finna síðar og getur 
haft áhrif á líf barnsins með ýmsum hætti. Er því mikilvægt að setja sig í spor barnsins 
og hugsa um hvaða áhrif myndir eða umfjallanir geta haft á barnið síðar. 

ÖRYGGI
Hafa ber í huga að öryggi mynda á netinu verður aldrei fulltryggt. Sá möguleiki er alltaf 
fyrir hendi að myndum eða umfjöllun verði dreift, jafnvel af lokuðum síðum. Einnig er 
áríðandi að upplýsingar um staðsetningu og GPS-hnit fylgi ekki myndum sem deilt er 
af börnum á samfélagsmiðlum þannig að óviðkomandi aðilum verði ekki kunnugt um 
staðsetningu þeirra.

Viðmið vegna umfjöllunar um börn  
á samfélagsmiðlum
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Í janúar 2018 kom út skýrsla nefndar með 

tillögum um bætt rekstrarumhverfi einka-

rekinna fjölmiðla. nefndin var skipuð í árslok 

2016 og átti framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar 

sæti í henni.

Í kjölfarið fékk fjölmiðlanefnd það verkefni að 

vinna greinargerð um rekstrarumhverfi einka-

rekinna fjölmiðla, þar sem lagðar yrðu til leiðir 

til úrbóta á rekstrarumhverfi þeirra, í tengslum 

við stefnumótun stjórnvalda á sviði fjölmiðla. 

Greinargerðin var unnin að beiðni mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins. Gylfi Ólafsson, 

heilsuhagfræðingur, fyrrum aðstoðarmaður ráð-

herra og núverandi forstjóri Heilbrigðisstofnunar 

Vestfjarða, var ráðinn tímabundið sem verk-

efnastjóri hjá fjölmiðlanefnd og fólst verkefni 

Gylfa í því að afla gagna og leggja mat á tillögur 

nefndar um bætt rekstrarumhverfi einkarekinna 

fjölmiðla, sem birtar voru í janúar sl. 

Verkefninu lauk í júní 2018 og voru ráðu-

neytinu afhent drög að greinargerð við það 

tækifæri. lokaútgáfu greinargerðarinnar, Rekstr

arumhverfi einkarekinna fjölmiðla – rekstrarumhverfi, 

afstaða almennings og leiðir til úrbóta, var skilað 

til mennta- og menningarmálaráðuneytis með 

formlegum hætti með bréfi fjölmiðlanefndar,  

dags. 31. ágúst 2018.

Greinargerð fjölmiðlanefndar er aðgengileg hér.

4. Greinargerð fjölmiðlanefndar 
um rekstrarumhverfi  
einkarekinna fjölmiðla
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Fjölmiðlanefnd er ætlað að annast sam-

skipti við sambærileg stjórnvöld í öðrum 

eeS-ríkjum og alþjóðastofnanir um málefni 

á starfsvettvangi sínum. Þá ber nefndinni að 

fylgjast með stöðu og þróun á fjölmiðlamarkaði. 

Hér er yfirlit yfir fundi og alþjóðlegt samstarf 

sem fulltrúar fjölmiðlanefndar tóku þátt í á 

árinu.

9. aðalfundur ERGA.
eRGa (european Regulators Group for audiovisu-

al media Services) er samráðshópur evrópskra 

fjölmiðlaeftirlita sem gegnir ráðgjafarhlutverki 

gagnvart framkvæmdastjórn eSB á sviði fjöl-

miðlamála, vegna innleiðingar nýrrar hljóð- og 

myndmiðlunartilskipunar eSB. 

23. mars, Zagreb.

Árlegur fundur norrænna fjölmiðlaeftirlitsstofn-

ana þar sem framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar 

flutti fyrirlestur um falsfréttir, samfélagsmiðla 

og gervigreind. Fundinn sóttu, auk fulltrúa fjöl-

miðlanefndar, fulltrúar medietilsynet í noregi, 

FiCORa í Finnlandi, myndigheten för press, radio 

och tv í Svíþjóð og Slots- og kulturstyrelsen í 

danmörku.

19. og 20. apríl, Helsingfors.

47. fundur Epra. ePRa (european Platform of 

Regulatory authorities) er samráðsvettvangur 53 

fjölmiðlaeftirlitsstofnana í 47 evrópuríkjum.  Á 

meðal umfjöllunarefna voru almannaþjónusta í 

stafrænum heimi og Áskoranir vegna pólitískra 

skilaboða á samfélagsmiðlum.

23. og 24. maí, Lúxemborg.

14. fundur stýrinefndar Evrópuráðsins um fjöl-

miðla og upplýsingasamfélagið.

Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar gegndi á 

árinu 2018 stöðu varaformanns Stýrinefndar 

evrópuráðsins um fjölmiðla og upplýsingasamfé-

lagið (CdmSi, Steering Committee on media and 

information Society), samhliða störfum sínum 

hjá fjölmiðlanefnd.

19.-21. júní, Strassborg.

48. fundur Epra. Á meðal umfjöllunarefna 

voru almannaþjónusta í stafrænum heimi, 

5. alþjóðlegt samstarf
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út frá sjónarhóli markaðsaðila og Áskoranir 

vegna pólitískra skilaboða á samfélagsmiðlum 

og stýrði framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar 

pallborðsumræðum um stjórnmálaumræðu, 

samfélagsmiðla og hlutverk eftirlitsaðila.

10. og 11. október, Bratislava 

10. aðalfundur ErGa.

6. nóvember, Brussel.

málþing Nordicom og norrænu ráðherra-

nefndarinnar um faglega blaða- og frétta-

mennsku.

22. nóvember, Gautaborg,

15. fundur stýrinefndar Evrópuráðsins um fjöl-

miðla og upplýsingasamfélagið, CdmsI steering 

Committee on media and Information. 

27.-30. nóvember, Strassborg.

ráðstefna Evrópuráðsins og sendiráða Norður-

landanna um hatursorðræðu þar sem fram-

kvæmdastjóri fjölmiðlanefndar sat í pallborði. 

6.-7. nóvember, Zagreb. 

málþing Nordicom, norrænu ráðherranefndar-

innar og sænska fjölmiðlaeftirlitsins um börn 

og fréttir í rafrænu fjölmiðlaumhverfi.

4. desember, Gautaborg.

auk framangreinds svöruðu starfsmenn fjöl-

miðlanefndar upplýsingabeiðnum af ýmsum 

toga frá erlendum systurstofnunum, samráðs-

hópum og alþjóðlegum stofnunum, á borð 

við european audiovisual Observatory, sem er 

evrópskt rannsóknarsetur á sviði hljóð- og mynd-

miðla í Strassborg. 
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ný hljóð- og myndmiðlunartilskipun eSB 

tók gildi 19. desember 2018 en henni er 

ætlað að koma til móts við nýja tíma, 

tæknivæðingu og breytt fjölmiðlalandslag (hljóð- 

og myndmiðlunartilskipun eSB 2018/1808).

aðildarríki eSB hafa 21 mánuð frá gildistöku 

til að innleiða tilskipunina í landslög, sem þýðir 

að þeirri vinnu þarf að vera lokið 19. september 

2020. eeS-ríkin Ísland, noregur og lichtenstein 

munu einnig innleiða tilskipunina í landslög 

sinna ríkja, eftir að hún hefur verið tekin upp í 

eeS-samninginn. ekki liggur fyrir hversu langan 

tíma eeS-ríkin hafa til að ljúka þeirri vinnu. Á 

Íslandi mun þessi nýja evrópulöggjöf hafa í för 

með sér breytingar á lögum um fjölmiðla nr. 

38/2011.

YouTube og Facebook falla undir gildissviðið
Gildissvið nýrrar tilskipunar er víðara en eldri til-

skipunar og tekur nú að hluta til mynddeilisíðna, 

á borð við YouTube og Facebook, auk hefðbund-

innar línulegrar og ólínulegrar sjónvarpsdag-

skrár. Reglur tilskipunarinnar eru lágmarksreglur 

og misstrangar eftir því til hvaða miðla þær taka 

en aðildarríkjum er  heimilt að setja sér strangari 

reglur á grundvelli hennar á nokkrum sviðum. 

Vernd barna og almennra borgara er rauði 

þráðurinn í nýrri fjölmiðlalöggjöf. miðlum 

sem heyra undir tilskipunina verður skylt að 

gera ráðstafanir sem vernda börn gegn skað-

legu efni og almenning frá efni sem inniheldur 

hatursorðræðu eða hvatningu til refsiverðrar 

háttsemi. Þegar um er ræða mynddeilisíður 

geta slíkar ráðstafanir geta t.d. verið í formi 

tilkynningarhnappa eða annarra flöggunarleiða, 

hugbúnaðar sem krefur notendur um aldurs-

staðfestingu, foreldrastýringa og einkunnakerfa 

þar sem notendur meta sjálfir innihald efnis á 

mynddeilisíðum.

Hér eru dæmi um aðrar breytingar sem ný 

hljóð- og myndmiðlunartilskipun hefur í för með 

sér:

·  meiri sveigjanleiki í reglum um auglýsinga-

hlutfall innan klukkustundar í sjónvarpi. nýjar 

reglur um auglýsingar gera ráð fyrir að 20% 

reglan um auglýsingahlutfall innan klukku-

6. ný fjölmiðlatilskipun sem 
tekur til YouTube og Facebook
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stundar í sjónvarpi falli úr gildi og í staðinn 

komi regla um 20% auglýsingahlutfall á annars 

vegar tímabilinu frá kl. 6 að morgni til kl. 18 

síðdegis og hins vegar á tímabilinu frá kl. 18 til 

miðnættis. 

·  nýjar reglur um 30% lágmarkshlutfall 

evrópsks efnis í myndmiðlum sem miðla efni 

eftir pöntun, eins og t.d. netflix.

·  Skylda til að tryggja betur aðgengi sjón- og 

heyrnarskertra að efni fjölmiðla.

· aukin samvinna evrópskra eftirlitsstofnana 

og skýrari reglur um lögsögu ríkja, bæði fyrir 

línulega og ólínulega miðla.

· Sjálfstæði eftirlitsstofnana verður styrkt með 

sérstöku ákvæði.

· lögfesting á hlutverki eRGa, sérfræðihóps 

evrópskra fjölmiðlaeftirlitsstofnana. 



FJÖLMIÐLANEFND ÁRSSKÝRSLA 2018

36

Fjölmiðlanefnd birti í júní 2019 samantekt 

um skiptingu auglýsingafjár (birtingafjár) 

milli miðla á árinu 2018. Upplýsingarnar 

voru fengnar frá stærstu birtingahúsum landsins 

og eru aðgengilegar á vef nefndarinnar, í dálkn-

um „Fréttir & fróðleikur“. 

Samantektin leiddi meðal annars í ljós að flest-

ir auglýstu í prentmiðlum og sjónvarpi á Íslandi 

árið 2018 en tæplega þriðjungur auglýsingafjár 

rann til vefmiðla. 

niðurstöðurnar byggðust eingöngu á upplýs-

ingum um auglýsingakaup sem gerð voru fyrir 

milligöngu birtingahúsa 2018 en ekki á auglýs-

ingakaupum sem fram fóru milliliðalaust af 

fjölmiðlunum sjálfum. Talið er að birtingahús 

ráðstafi um helmingi þess fjár sem fyrirtæki hér 

á landi verja til auglýsinga í fjölmiðlum og öðrum 

miðlum. Stærstu birtingahúsin á Íslandi keyptu 

auglýsingar fyrir samtals rúma fimm milljarða 

króna (5.101.549.364 kr.) árið 2018 sem er lægri 

upphæð en árið 2017 þegar þau ráðstöfuðu um 

fimm og hálfum milljarði kr. (5.415.658.414 kr.) 

til auglýsinga.

Hlutur prentmiðla og sjónvarps af birtingafé, 

þ.e. því auglýsingafé sem birtingahúsin ráðstöf-

uðu, var nánast jafn árið 2018 en prentmiðlar 

hafa trónað á toppnum sem vinsælasti aug-

lýsingamiðillinn hér á landi síðustu ár. Hlutur 

vefmiðla fór áfram stækkandi og nam tæpum 

þriðjungi þess auglýsingafjár sem ráðstafað var 

fyrir milligöngu birtingahúsa árið 2018. 

7. Skipting auglýsingafjár milli 
fjölmiðla 2018
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Hlutur útvarps minnkaði um tvö og hálft 

prósentustig frá fyrra ári en á hinn bóginn rann 

meira fé til auglýsinga á útiskiltum og í kvik-

myndahúsum árið 2018 en árið á undan.

eins og sést á skýringarmyndinni hér að ofan 

hefur hlutur prentmiðla lækkað um rúm 12 

prósentustig frá árinu 2014 og hlutur sjónvarps 

lækkað um rúm 4 prósentustig. Á sama tímabili 

hefur hlutur innlendra vefmiðla hækkað um 

rúm 7 prósentustig og hlutur erlendra vefmiðla 

um 4 prósentustig. Hlutur útvarps virðist nánast 

hafa staðið í stað þessi fimm ár, þrátt fyrir örlitla 

hækkun árið 2017.

Vefmiðlar hlutu tæplega þriðjung þess auglýs-

ingafjár sem ráðstafað var í gegnum birtingahús 

2018. Hlutur vefmiðla stækkaði frá fyrra ári 

og var samtals 26,8% af því auglýsingafé sem 

birtingahúsin ráðstöfuðu en þar af var hlutur 

innlendra vefmiðla 19,6%. Rétt er að árétta að 

auglýsingar sem keyptar voru milliliðalaust af 

erlendum miðlum, eins og Facebook, YouTube 

og Google, eru ekki inni í þessum niðurstöðum og 

því má gera ráð fyrir að hlutur erlendra miðla af 

heildarauglýsingafé hér á landi sé stærri en þess-

ar niðurstöður sýna. Hið sama á við um auglýs-

ingar sem keyptar voru milliliðalaust af öðrum 

miðlum, sem getur t.d. átt við um kynningar í 

kynningarblöðum prentmiðla.

Þegar auglýsingar á vefmiðlum eru skoðað-

ar sérstaklega sést að innbyrðis skipting milli 

innlendra og erlendra vefmiðla breyttist lítillega 

frá fyrra ári, þegar hlutdeild erlendra vefmiðla 

var 20,9% en hlutdeild innlendra vefmiðla 79,1%. 

Árið 2018 hækkaði hlutdeild erlendra vefmiðla í 

26,8% á móti 73,2% hlutdeild innlendra vefmiðla. 

Samantekt fjölmiðlanefndar var byggð á tölum 

frá eftirfarandi birtingahúsum: Birtingahúsinu, 

mediaCom, aBS fjölmiðlahúsi, H:n markaðssam-

skiptum og Ratsjá media. Undir merkjum Ratsjár 

media starfa Ratsjá og Pipar-TBWa en Pipar-

TBWa sameinaðist The engine árið 2018.

 

Skipting birtingafjár 2014-2018  
  2014 2015 2016 2017 2018 
Prentmiðlar  37,0% 34,0% 30,4% 28,0% 24,90% 
Sjónvarp  29,1% 28,2% 28,5% 25,1% 24,70% 
Útvarp  15,8% 16,8% 16,6% 18,6% 16,20% 
Innlendir vefmiðlar 12,4% 15,0% 16,7% 17,9% 19,60% 
Erlendir vefmiðlar 3,2% 3,3% 3,6% 4,7% 7,20% 
Annað (útiskilti, bíó og annað) 2,4% 2,7% 4,2% 5,7% 7,40% 
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Upplýsingar um skiptingu birtingafjár milli 

fjölmiðla geta gefið mikilvægar vísbendingar 

um stöðu og þróun á fjölmiðlamarkaði. Þetta er 

í fimmta sinn sem fjölmiðlanefnd birti saman-

tekt um skiptingu birtingafjár milli miðla. Fyrri 

niðurstöður eru m.a. aðgengilegar í ársskýrslum 

fjölmiðlanefndar, sem nálgast má á vef nefndar-

innar.

 
 

Skipting birtingafjár 2014-2018 - vefmiðlar 
  2014 2015 2016 2017 2018 
Innlendir vefmiðlar 79,6% 82,2% 82,4% 79,1% 73,20% 
Erlendir vefmiðlar 20,4% 17,8% 17,6% 20,9% 26,80% 
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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

 Stöð 2 Bíó myndmiðill 30. apríl 2021

 Golfstöðin myndmiðill 30. apríl 2021

 Stöð 2 Krakkar 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

 Útvarp 101 Hljóðmiðill 15. okt. 2021

8. Skráðir fjölmiðlar  
í árslok 2018
8.1 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

   

Hringbraut fjölmiðlar ehf. Hringbraut myndmiðill 5. sept. 2019

   

n4 ehf. n4 myndmiðill 30. apríl 2021

   

alþingi alþingisrásin myndmiðill 30. apríl 2023

   

Kristniboðskirkjan Omega Omega myndmiðill 30. apríl 2021

   

Árvakur hf. K-100,5 Hljóðmiðill 30. apríl 2021

 Retro Hljóðmiðill 30. apríl 2021

   

Frequency ehf.  Flashback Hljóðmiðill 30. apríl 2020

 80’s Flashback Hljóðmiðill 30. apríl 2020

 Kiss Fm Hljóðmiðill 30. apríl 2020

 Áttan Fm Hljóðmiðill 24. sept. 2019

   

akraneskaupstaður Útvarp akranes Hljóðmiðill 30. apríl 2019

   

axel axelsson Útvarp akureyri Hljóðmiðill 24. sep 2019

   

Boðunarkirkjan Útvarp Boðun Hljóðmiðill 30. apríl 2020

   

Hans K. Kristjánsson Útvarp Ás Hljóðmiðill 30. apríl 2020

   

Hljóðsmárinn ehf. Trölli Fm Hljóðmiðill 30. apríl 2020

   

Ísland kristin þjóð, félag living Word Hljóðmiðlun 6. mars 2019

   

léttur ehf.  Suðurland Fm Hljóðmiðill 30. apríl 2020

   

lindin fjölmiðlun lindin útvarp Hljóðmiðill 30. apríl 2021
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Saganet ehf. Útvarp Saga Hljóðmiðill 30. apríl 2021

   

Xa Radíó áhugamannafélag Xa-Radíó Hljóðmiðill 30. apríl 2019

   

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   

8.2 skráðir fjölmiðlar aðrir en leyfisskyldir miðlar í árslok 2018

fjölmiðlaveita fjölmiðill tegund fjölmiðils

247 miðlar ehf. dagurinn.is Vefmiðill

  

365 miðlar Glamour Prentmiðill

 Glamour Vefmiðill

  

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



FJÖLMIÐLANEFND ÁRSSKÝRSLA 2018

42

austurfrétt ehf. austurfrett.is Vefmiðill

  

Árvakur hf. morgunblaðið Prentmiðill

 mbl.is Vefmiðill

  

Ásgrímur Sverrisson Klapptré Vefmiðill

  

Ásprent stíll ehf. Skarpur Prentmiðill

 Vikudagur Prentmiðill

 Vikudagur.is Vefmiðill

  

Birtíngur útgáfufélag ehf.  Gestgjafinn Prentmiðill

 Vikan Prentmiðill

 Hús og híbýli Prentmiðill

 mannlíf Prentmiðill

  

Borgarblöð ehf.  Vesturbæjarblaðið Prentmiðill

 Breiðholtsblaðið Prentmiðill

 nesfréttir Prentmiðill

  

Bændablaðið Bændablaðið Prentmiðill

 Bbl.is Vefmiðill

  

Caty Capital ehf. Heilsutorg.is Vefmiðill

  

eiríkur jónsson ehf.  eirikurjonsson.is Vefmiðill

  

elísa Guðrún ehf.  lifandi vísindi Prentmiðill

 Visindi.is Vefmiðill

  

eT miðlar ehf. eyjar.net Vefmiðill

  

eyjasýn ehf.  Fréttir Prentmiðill

 eyjafréttir Prentmiðill

 eyjafrettir.is Vefmiðill
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Filmflex Filmflix.is myndmiðlun  

  e. pöntun (VOd)

 Plejmo.is myndmiðlun  

  e. pöntun (VOd)

 s1.is myndmiðlun  

  e. pöntun (VOd)

  

Fitnessfréttir Fitnessfréttir Prentmiðill

 Fitness.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

 Kiss Fm netútvarp

  

Fréttatíminn.is Fréttatíminn.is Vefmiðill

  

Frjáls fjölmiðlun ehf. dV Prentmiðill

 dV.is Vefmiðill

 Pressan Vefmiðill

 eyjan Vefmiðill

 Bleikt Vefmiðill
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 Birta Vefmiðill

 433.is Vefmiðill

  

Fröken ehf.  Reykjavík Grapevine Prentmiðill

 Grapevine.is Vefmiðill

  

Gebo ehf. nútíminn Vefmiðill

 SKe Prentmiðill

 Ske.is Vefmiðill

  

Giggs ehf.* Sport.is Vefmiðill*

  

Gospel Channel evrópa ehf.  Gospel Ch. Scandinavia myndmiðill

 Gospel Channel UK myndmiðill

  

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.is Vefmiðill

  

Í boði náttúrunnar Í boði náttúrunnar Prentmiðill

 ibn.is Vefmiðill

  

jón Guðbjörn Guðbjörnsson litlihjalli.is Vefmiðill

  

Kaffið fjölmiðill ehf. Kaffið.is Vefmiðill

  

Keilir útgáfufélag ehf.  Fjarðarpósturinn Prentmiðill
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Kjarninn miðlar ehf.  Kjarninn Vefmiðill

 Vísbending Prentmiðill

  

Kópavogspósturinn ehf.  Kópavogspósturinn Prentmiðill

  

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 Vefmiðill

  

mosfellingur ehf.  mosfellingur Prentmiðill

 mosfellingur.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
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nýtt land ehf.  Tímaritið Herðubreið Vefmiðill

  

Okkar allra ehf.  Spegill.is Vefmiðill

  

Olgeir Helgi Ragnarsson Íbúinn Prentmiðill

  

Omega  V. endurvarps á erlendum rásum endurvarp

  

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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 Skarpur.is Vefmiðill 

  

Síminn hf. Sjónvarp Símans Premium myndmiðlun  

  e. pöntun (VOd)

 Síminn Bíó myndmiðlun  

  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 Vefmiðill

 leigan myndmiðlun  

  e. pöntun (VOd)

  

Sögusmiðjan Strandir.is Vefmiðill

  

Thor Telecom Ísland ehf. V. endurvarps á erlendum rásum endurvarp

  

Torg ehf. Fréttablaðið Prentmiðill

 Frettabladid.is Vefmiðill

 markaðurinn Prentmiðill

  

Tunnan prentþjónusta ehf.  dB blaðið Prentmiðill
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 dbl.is Vefmiðill

 Tunnan Prentmiðill

 Tunnan.is Vefmiðill

 Hellan Prentmiðill

  

Tvær stjörnur ehf.  Sunnlenska.is Vefmiðill

  

Útgáfufélagið Stundin Stundin Prentmiðill 

 Stundin.is Vefmiðill

  

Útgáfufélag Viljans ehf. Viljinn Vefmiðill

  

Valdimar Tryggvi Kristófersson Garðapósturinn Prentmiðill

  

Vesturtindar ehf.  Víkari.is Vefmiðill

  

Vikudagskráin ehf.  Vikudagskráin Prentmiðill

  

Víkurblaðið ehf. Víkurblaðið Prentmiðill

  

Víkurfréttir ehf. Víkurfréttir Prentmiðill

 Vf.is Vefmiðill

  

Þjóðmál ehf. Þjóðmál Prentmiðill

 

*Gert hefur verið tímabundið hlé á starfsemi Sport.is vegna endurskoðunar á ritstjórnarstefnu.
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