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Á árinu 2018 bárust þær fréttir frá 

bandaríska atvinnuvegaráðu-

neytinu (U.S. department 

of labor) að vegna mikillar 

fækkunar blaða- og frétta-

manna í Bandaríkjunum á 

undanförnum árum væru 

almannatenglar nú orðnir 

sex sinnum fleiri en blaða- 

og fréttamenn. Á árunum 

2008-2018 fækkaði stöðugild-

um blaða- og fréttamanna um 23% 

í Bandaríkjunum. ef aðeins er litið til 

blaðamanna á dagblöðum þá varð fækk-

unin 50% á tímabilinu. Á sama tíma 

fækkaði útgefnum dagblöðum í Banda-

ríkjunum um 45% og mest varð fækkun-

in á staðbundnum miðlum. 

Þróunin í evrópu er engu skárri en í 

Bandaríkjunum. Árið 2018 var talið það 

versta í rekstrarsögu sænskra prent-

miðla. auglýsingatekjur á dagblaða-

markaði minnkuðu um 11% á milli 

áranna 2017 og 2018. Í noregi hafa aug-

lýsingatekjur dagblaða dregist saman 

um 35% á síðustu fimm árum og í dan-

mörku minnkuðu auglýsingatekjur dag-

blaða um 73,5% á árunum 1999 til 2018. 

Í Bretlandi hefur einnig orðið gríðarlegur 

samdráttur í auglýsinga tekjum. Þar 

fækkaði stöðugildum blaðamanna á 

dagblöðum um 50% á síðustu tíu árum. 

Stöðugildum blaðamanna fækkaði um 

40% á sama tímabili í Hollandi og 

25% í Þýskalandi. 

Þrátt fyrir að 

blaðamönnum hafi 

fjölgað á netinu og að 

fækkun fréttamanna 

á ljósvakamiðlum hafi 

ekki verið jafn hröð og á 

dagblaðamarkaði veldur þróun 

blaða- og fréttamennsku í hinum 

vestræna heimi miklum áhyggjum. 

Fjölmiðlar eru hornsteinar lýðræðis og 

því þarf að tryggja að þeir geti sinnt því 

mikilvæga hlutverki þegar áskriftar- og 

auglýsingatekjur dragast  saman vegna 

tæknibreytinga og alþjóðavæðingar. 

Sjálfstæðir og öflugir fjölmiðlar sem 

hafa grundvallargildi blaða- og frétta-

mennsku að leiðarljósi eru vettvang-

ur lýðræðislegrar umræðu. Þeir eru 

grundvöllur þess að almenningur geti 

mótað sér skoðanir með upplýstum og 

rökstuddum hætti. Slíkir fjölmiðlar setja 

erlendar fréttir í innlent samhengi, þeir 

eru nauðsynlegur þáttur í því að vernda 

tungumál þjóða og miðla sögu og menn-

ingu þeirra. 

Á árinu 2009, eftir fjármálahrunið, 

var því spáð að helmingur þeirra 1.300 

svæðisbundnu miðla sem störfuðu á 

breskum markaði myndu hætta starf-

semi á næstu árum. Fimm árum síðar 

höfðu 200 miðlar hætt starfsemi sem 

var mun minna en áætlað var. Þegar 

rýnt var í innihald bresku svæðisbundnu 

miðlanna á tímabilinu mátti þó sjá að 

grundvallarbreyting hefði átt sér stað. 

Blaðamönnum hafði fækkað mikið á 

tímabilinu og þrátt fyrir að dagblöð-

in væru enn gefin út hafði sjálfstæð 

fréttamiðlun minnkað og blöðin rýrnað 

til muna. Þróunin sýndi að útgefend-

ur mátu það þannig að betra væri að 

halda starfseminni áfram, þrátt fyrir 

hraðminnkandi tekjur, en að hætta 

alveg.  

Vegna þessarar þróunar hefur verið 

bent á að rannsóknarblaðamennska er 

í sérstaklega mikilli hættu. Geta frétta-

miðla til að greiða blaða- og fréttamönn-

um laun og leggja út í kostnað vikum og 

mánuðum saman til að rannsaka mál 

skerðist verulega þegar tekjur minnka 

ört. Sífellt færri miðlar hafa því getu til 

miðla slíku efni því rannsóknarblaða-

mennska er bæði tímafrek og kostn-

aðarsöm. Spyrja má hvort fjölmiðlar 

muni í náinni framtíð hafa getu til að 

skapa þrýsting á stjórnvöld og fyrirtæki, 

Ávarp framkvæmdastjóra
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krefjast svara við áleitnum spurningum 

og upplýsa um mikilvæg málefni sem 

varða almenning allan. Reynslan sýnir 

að það er mikilvægur hluti af frjálslyndu 

lýðræðissamfélagi að sterkir og sjálf-

stæðir fjölmiðlar geti veitt nauðsynlegt 

aðhald og gætt almannahagsmuna. 

en hvað hefur breyst og hvert eru tekj-

ur fjölmiðla að fara? Tæknibreytingar 

og breytt fjölmiðlanotkun hefur leitt til 

þess að samkeppnin er orðin gríðarlega 

mikil og markaðurinn orðinn alþjóðleg-

ur. Á árinu 2018 fór um 35% af heildar-

auglýsingatekjum á dönskum markaði 

til Facebook og Google, eða um 86  

milljarðar íslenskra króna. Í Svíþjóð 

er markaðshlutdeild þessara tveggja 

bandarísku risa hin sama og í dan-

mörku og fengu Facebook og Google 182 

milljarða íslenskra króna í auglýsinga-

tekjur á sænskum markaði árið 2018. nú 

er svo komið að auglýsingatekjur Face-

book og Google eru hærri en áskriftar- 

og auglýsingatekjur dagblaða í Svíþjóð. 

Það sama gildir um danska og norska 

markaðinn á árinu 2018.  

Þó að staðan sé slæm í dag er 

framtíðin heldur ekki björt fyrir 

fréttamiðla á norðurlöndunum.  Tölur 

sýna að vöxtur á auglýsingamarkaði í 

danmörku á árinu 2018 var með þeim 

hætti að 85% aukningarinnar fór til 

Facebook og Google og aðeins 15% fór 

til danskra miðla. Í Svíþjóð fer 54% af 

heildarauglýsingatekjum til netmiðla 

sem gerir Svíþjóð að því ríki heims þar 

sem hlutfallslega mestu er varið til 

auglýsinga á netinu. langstærsti hluti 

þess fjár fór til Facebook og Google á 

árinu 2018. 

mikið hefur verið rætt um það í ríkjum 

evrópu að bandarísk fyrirtæki, eins og 

Facebook og Google, greiði ekki skatta í 

þeim ríkjum þar sem þeir fá auglýsinga-

tekjur sínar. Þau leggi ekkert til sam-

félagsins og dragi úr getu evrópuríkja 

til að hlúa að lýðræði og menningu. 

Hundruðir og þúsundir milljarða fara 

út úr evrópu í formi auglýsingatekna til 

Facebook og Google, fjármunir sem hægt 

væri að nota í faglega blaða- og frétta-

mennsku og innlent efni sem speglar 

sögu og samtíma ríkja evrópu. Þetta er 

ástæða þess að umræða um skattlagn-

ingu þessara fyrirtækja í ríkjum evrópu 

verður æ háværari. 

Þó að sífellt fleiri fréttamiðlar á netinu 

séu orðnir áskriftarmiðlar í hinum 

vestræna heimi duga áskriftartekjur 

ekki til að vega upp á móti minnkandi 

auglýsingatekjum og eftir atvikum 

minnkandi áskriftartekjum dagblaða. 

Heildartekjur blaða- og fréttamiðla 

fara því ört minnkandi um allan hinn 

vestræna heim með skaðlegum áhrifum 

fyrir bæði lýðræði og menningu. 

Í nýrri skýrslu Reuters institute 

við Oxford háskóla um þróun blaða- 

og fréttamennsku, fjölmiðlunar og 

tækni fyrir árið 2020 er fjallað um 

tekjuhorfur fréttamiðla. Skýrslan byggir 

á upplýsingum frá 233 forsvarsmönnum 

fjölmiðla í 32 ríkjum. Þar kemur fram 

að 50% þeirra telja að áskriftargjöld 

verði megintekjustofn fréttamiðla á 

næstu árum. Þá segja 35% að blandaðar 

tekjur frá áskrifendum og auglýsingum 

verði megintekjustofn miðlanna á 

næstu árum. aðeins 14% telja að hægt 

sé að treysta á auglýsingatekjur til að 

fjármagna fréttamiðla á næstu árum.

Þetta eru afar slæmar fréttir fyrir 

íslenska fréttamiðla sem að stærstum 

hluta hafa aðeins tekjur af auglýsingum 

en hlutfallslega mun færri fréttamiðlar 

fá áskriftartekjur á Íslandi í samanburði 

við nágrannaríkin í evrópu. Raunar 

sýna tölulegar upplýsingar bæði vestan- 

og austanhafs að í ríkjum þar sem 

fjölmiðlar reiða sig að nánast öllu leyti 

á auglýsingatekjur er fækkun blaða- og 

fréttamanna hlutfallslega mest. 

Spyrja má í ljósi þessarar þróunar 

hverjar framtíðarhorfur íslenskra fjöl-

miðla verða á næstu árum því ljóst er að 

þróun fjölmiðla á Vesturlöndum stefnir 

í þessa átt. 
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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 kvikmyndum 

og tölvuleikjum nr. 62/2006. Ákvörðunum fjöl-

miðlanefndar 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 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 laganna 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 fjölmiðla 

verði náð. nefndin skal vinna að því að efla 

fjölmiðlalæsi, fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlum, 

standa vörð um tjáningarfrelsi og rétt almenn-

ings 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:

· fylgjast með því að fjölmilaveitur fari að fyr-

irmælum laganna, taka ákvarðanir í málum 

samkvæmt þeim og beita viðurlögum þegar 

við á,

· fylgjast með stöðu og þróun á fjölmiðlamark-

aði og safna upplýsingum þar að lútandi,

· annast samskipti við sambærileg stjórnvöld 

í öðrum eeS-ríkjum og alþjóðastofnanir um 

málefni á starfsvettvangi nefndarinnar,

· annast eftirlit með skráningarskyldu og 

veitingu leyfa til hljóð- og myndmiðlunar og 

tryggja að lögboðnar upplýsingar um allar 

fjölmiðlaveitur séu til staðar og,

· annast eftirlit með innihaldi og framsetningu 

1. Hlutverk og skipan  
fjölmiðlanefndar 
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hljóð- og myndsendinga í viðskiptaskyni sem 

og viðskiptaboða í prentmiðlum og rafrænum 

ritmiðlum.

Fjölmiðlanefnd er jafnframt ætlað að hafa eftirlit 

með því að Ríkisútvarpið fari að ákvæðum 7. gr. laga 

um Ríkisútvarpið, um viðskiptaboð og leggja árlega 

sjálfstætt mat á það hvort Ríkisútvarpið hafi uppfyllt 

almannaþjónustuhlutverk sitt, skv. 3. gr. laganna. Þá 

hefur fjölmiðlanefnd eftirlit með því að ákvæðum 

laga um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum 

og tölvuleikjum, sé framfylgt. 

1.2 skipan fjölmiðlanefndar og 
starfsfólk
Skipunartímabil fjölmiðlanefndar rann út í lok 

ágúst og var ný nefnd skipuð á haustmánuðum, 

með skipunartíma frá 11. október 2019 til 30. 

september 2023. 

Formaður fjölmiðlanefndar frá 1. janú-

ar til 31. ágúst 2019 var Hulda Árnadóttir 

hæstaréttarlögmaður. Hulda  lét af störfum 

fyrir fjölmiðlanefnd haustið 2019 en hún hafði 

setið í fjölmiðlanefnd frá stofnun hennar 2011. 

Huldu eru þökkuð góð og farsæl störf í þágu 

fjölmiðlanefndar. 

Formaður fjölmiðlanefndar frá 11. 

október 2019 er Einar Hugi Bjarnason 

hæstaréttarlögmaður. 

Varaformaður fjölmiðlanefndar fyrstu þrjá 

mánuði ársins var Halldóra Þorsteinsdóttir, 

héraðsdómslögmaður og sérfræðingur við laga-

deild Háskólans í Reykjavík. Halldóra tók sæti í 

fjölmiðlanefnd á haustmánuðum 2017 en óskaði 

eftir lausn frá setu í fjölmiðlanefnd í lok mars 

2019. eru henni sömuleiðis þökkuð góð störf.

Varaformaður fjölmiðlanefndar frá 1. apríl 

2019 er maría rún Bjarnadóttir lögfræðingur 

og doktorsnemi í lögfræði við lagadeild Sussex-

háskóla í englandi.

Í lok árs 2019 sátu eftirfarandi fulltrúar í fjöl-

miðlanefnd:

- Einar Hugi Bjarnason, formaður, hæstaréttarlög-

maður, skipaður af mennta- og menningarmálaráð-

herra.

- maría rún Bjarnadóttir, varaformaður, lög-

fræðingur og doktorsnemi í lögfræði. Skipuð af ráð-

herra samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar Íslands.

- finnur Beck, héraðsdómslögmaður, skipaður af 

ráðherra samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar Íslands.

- róbert H. Haraldsson, prófessor í heimspeki og 

sviðsstjóri kennslusviðs Háskóla Íslands. Skipaður af 

ráðherra samkvæmt tilnefningu samstarfsnefndar 

háskólastigsins.

Þá tók Björn vignir sigurpálsson, formaður 

siðanefndar Blaðamannafélags Íslands, sæti í 

fjölmiðlanefnd sem varamaður örnu Schram 1. 

júní 2018 en óskaði eftir lausn frá setu í nefndinni 

í aprílbyrjun 2019. Blaðamannafélag Íslands hafði 

ekki orðið við beiðnum mennta- og menningarmála-

ráðuneytis um að tilnefna nýjan fulltrúa í hans stað 

þegar skýrsla þessi var rituð. 

Skipunartímabil nefndarinnar er til 30. september 

2023. 

Varamenn 1. janúar til 31. ágúst 2019:
- davíð Þorláksson, héraðsdómslögmaður og 

forstöðumaður samkeppnishæfnisviðs Samtaka 

atvinnulífsins. Skipaður samkvæmt tilnefningu 

mennta- og menningarmálaráðherra. 

- marteinn másson hæstaréttarlögmaður. 

Skipaður samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar 

Íslands.

- kolbrún sævarsdóttir héraðsdómari. Skipuð 

samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar Íslands.

Hulda Árna-
dóttir lét af 

formannsstörf-
um haustið 
2019 en hún 

hafði setið í fjöl-
miðlanefnd frá 
stofnun hennar 
2011. Núver-
andi formaður 

fjölmiðlanefndar 
er Einar Hugi 

Bjarnason.
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- Birgir Guðmundsson, dósent í fjölmiðlafræði við 

Háskólann á akureyri. Skipaður samkvæmt tilnefn-

ingu samstarfsnefndar háskólastigsins.

Varamenn frá 11. október 2019:
- Hulda Árnadóttir hæstaréttarlögmaður. Skipuð 

af mennta- og menningarmálaráðherra.

- marteinn másson hæstaréttarlögmaður. 

Skipaður samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar 

Íslands.

- Erla skúladóttir héraðsdómslögmaður. Skipuð 

samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar Íslands.

- Birgir Guðmundsson, dósent í fjölmiðlafræði við 

Háskólann á akureyri. Skipaður samkvæmt tilnefn-

ingu samstarfsnefndar háskólastigsins.

framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar er Elfa Ýr 

Gylfadóttir.

Aðrir starfsmenn fjölmiðlanefndar:
-Heiðdís Lilja magnúsdóttir lögfræðingur.

-Helga maría pálsdóttir lögfræðingur, hvarf til 

annarra starfa í lok mars 2019.

-anton Emil Ingimarsson lögfræðingur, hóf störf 

1. apríl 2019.

Skrifstofa fjölmiðlanefndar er að Borgartúni 

21, 105 Reykjavík. Símanúmer nefndarinnar er 

415-0415 og netfangið er postur@fjolmidlanefnd.

is. Á vef fjölmiðlanefndar, www.fjolmidlanefnd.

is má finna allar helstu upplýsingar um 

starfsemi nefndarinnar, eyðublöð fyrir leyfis-

umsóknir, skráningu fjölmiðla, kvartanir og 

fleira, upplýsingar um eignarhald fjölmiðla, 

lög og reglur um fjölmiðla, ákvarðanir og álit 

nefndarinnar, mat fjölmiðlanefndar á al-

mannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins, auk 

frétta og fróðleiks um innlendan og erlendan 

fjölmiðlamarkað.

Skýrsla þessi er sjötta ársskýrsla fjöl-

miðlanefndar en eldri skýrslur nefndarinnar, 

sem og skýrslur út varpsréttarnefndar, eru 

aðgengilegar á vef fjölmiðlanefndar,  

www.fjolmidlanefnd.is.

mailto:postur@fjolmidlanefnd.is
mailto:postur@fjolmidlanefnd.is
http://www.fjolmidlanefnd.is
http://www.fjolmidlanefnd.is
http://www.fjolmidlanefnd.is
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2.1 Helstu verkefni
Á meðal verkefna fjölmiðlanefndar 2019 voru 

leyfisveitingar til hljóð- og myndmiðla, skráning 

og birting eignarhalds á fjölmiðlum, eftirlit með 

þeim reglum sem um fjölmiðla gilda, ráðgjöf til 

almennings og fyrirtækja um réttindi og skyldur 

fjölmiðla og mat á almannaþjónustuhlutverki 

Ríkisútvarpsins. 

nefndin birti fimm ákvarðanir og sjö álit á 

árinu, sem vörðuðu m.a. kostun fréttatengd-

rar umfjöllunar í sjónvarpi, viðskiptaboð fyrir 

áfengi í prentmiðli og sjónvarpsþætti, útsendingu 

lottó-útdráttar í sjónvarpi, umfjöllun um einkalíf 

einstaklings á vefmiðli, hlutfall viðskiptaboða 

innan klukkustundar í sjónvarpi og kostun sjón-

varpsþátta á RÚV.

Fjölmiðlanefnd afhenti mennta- og menn-

ingarmálaráðherra og stjórn Ríkisútvarpsins mat 

sitt á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins 

fyrir árið 2017 og veitti tíu umsagnir um laga-

frumvörp og samrunamál á fjölmiðlamarkaði. 

Þá birti nefndin nýjar málsmeðferðarreglur sem 

ætlað er að skýra og auka gagnsæi í málsmeðferð 

fjölmiðlanefndar.

Vorið 2019 tók fjölmiðlanefnd til sérstakr-

ar athugunar aldursmerkingar á myndefni 

í línulegri dagskrá hljóð- og myndmiðla og 

hvernig vernd barna gegn skaðlegu efni er 

háttað í myndefni sem miðlað er eftir pöntun, 

þar á meðal myndefni sem miðlað er í gegnum 

smáforrit í snjalltækjum og á vef. Send voru bréf 

á fjölmiðlaveitur, sem í kjölfarið gerðu viðeigandi 

úrbætur þar sem þess var þörf, en í ljós kom að 

einkareknar myndveitur höfðu að miklu leyti 

uppfyllt skilyrði um aldursstýringar í myndveit-

um sem miðla efni eftir pöntun. Ríkisútvarpið 

hóf vinnu við að útfæra barnalæsingar á smá-

forritum og í vefspilara og hafði lokið þeirri vinnu 

fyrir android tæki í árslok 2019. Vinna við smíði 

sambærilegrar lausnar fyrir RÚV iOS og RÚV 

apple TV smáforritin og vefspilarann stóð yfir 

þegar skýrsla þessi var rituð. 

Fjölmiðlanefnd kallaði eftir uppfærðum lista 

yfir erlent endurvarp á vegum hérlendra fjöl-

miðlaveitna haustið 2019 og vakti jafnframt 

athygli á því að útganga Bretlands úr evrópu-

sambandinu gæti haft áhrif á endurvarp þeirra 

alþjóðlegu stöðva sem Íslendingar hefðu nú 

aðgang að og væru í breskri lögsögu.

Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar sinnti 

varaformennsku í stjórn stýrinefndar evrópu-

ráðsins um fjölmiðla og upplýsingasamfélagið 

og sat í tengiliðahóp þjóðaröryggisráðs, sem 

tengiliður fjölmiðlanefndar við þjóðaröryggisráð.

2. Starfsemi  
fjölmiðlanefndar 2019
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Umræða um upplýsingaóreiðu og falsfréttir 

setti mark sitt á árið 2019, rétt eins og fyrri ár, og 

tók framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar virkan 

þátt í opinberri umræðu og fræðslu um þann 

málaflokk, með fyrirlestrum hérlendis og  

erlendis og viðtölum í fjölmiðlum. 

Þá tóku fulltrúar fjölmiðlanefndar þátt í 

norrænu samstarfi eftirlitsstofnana og evrópsku 

samstarfi á vettvangi ePRa, sem er samstarfs-

vettvangur 53 fjölmiðlaeftirlitsstofnana frá 

47 evrópuríkjum, og eRGa, sérfræðingahóps 

sem gegnir ráðgjafarhlutverki gagnvart fram-

kvæmdastjórn eSB. 

Á næstu síðum verður farið nánar yfir helstu 

verkefni fjölmiðlanefndar 2019.
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2.2 Árið 2019 í tölum
Ýmsar tölulegar staðreyndir um starfsemi  
fjölmiðlanefndar 2019

37
kvartanir og 
ábendingar 

Samstarf við

52 
evrópskar fjölmiðlaeftirlitsstofnanir

198 
skráðir fjölmiðlar í árslok 2019

38 
almenn hljóð- og og 

myndmiðlunarleyfi, 

auk Ríkisútvarpsins
19 

skammtímaleyfi til hljóðmiðlunar
11 

fjölmiðlar nýskráðir 
hjá fjölmiðlanefnd

12 
ákvarðanir og álit

10 
umsagnir um lagafrumvörp og 

samkeppnismál

30+ 
fyrirspurnir um 

fjölmiðlamarkað og 

fjölmiðlalöggjöf

1 

mat á almannaþjónustu-
hlutverki ríkisútvarpsins

12.272 
notendur á vef
fjölmiðlanefndar

556 
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 lög-

sögu, þar með talið um eignarhald þeirra. Þannig 

er stuðlað að því að almenningur hafi aðgang að 

réttum upplýsingum um eigendur og ábyrgðar-

menn fjölmiðla. Fjölmiðlanefnd birtir upplýs-

ingarnar á vef sínum www.fjolmidlanefnd.is.

2.3.2 Breytingar á  
fjölmiðlamarkaði
nokkrir fjölmiðlar hættu starfsemi árið 2019 

og aðrir skiptu um nöfn, eigendur og áherslur. 

Á meðal þess sem hæst bar voru breytingar á 

eignarhaldi og ritstjórn Torgs í júní og samruni 

Torgs og Hringbrautar í nóvember en Torg ehf. er 

útgáfufélag Fréttablaðsins og rekur samnefndan 

vefmiðil, og Hringbraut fjölmiðlar  ehf., sem nú 

er dótturfélag Torgs ehf., rekur sjónvarpsstöðina 

Hringbraut og samnefndan vefmiðil. Í kjölfarið 

setti Torg ehf. sér nýjar reglur um ritstjórnarlegt 

sjálfstæði, sem fjölmiðlanefnd staðfesti. Þá 

barst samrunatilkynning frá Torgi og Frjálsri 

fjölmiðlun, útgáfufélagi dV og dV.is, í desember 

og var það mál enn til meðferðar hjá Samkeppn-

iseftirlitinu í árslok 2019. Fjölmiðlanefnd veit-

ir umsögn til Samkeppniseftirlitsins í öllum 

samrunamálum á fjölmiðlamarkaði, eins og 

kveðið er á um í lögum um fjölmiðla.

Tilkynnt var í janúar að tímaritið man hefði 

hætt útgáfu. n4 tilkynnti á árinu að útgáfu 

prentmiðilsins n4 landsbyggðir væri lokið, að 

sjónvarpsstöðin n4 hefði tekið upp nafnið n4 

Sjónvarp og að nafn n4 dagskrárinnar væri nú 

n4 Blaðið. Hönnunarhúsið ehf. tilkynnti að prent-

uð útgáfa Fjarðarfrétta hefði komið út í síðasta 

sinn um miðjan desember og yrði efni fjölmiðils-

ins einungis í boði á samnefndum vefmiðli fram-

vegis. myllusetur ehf. tilkynnti um sölu eiðfaxa.

Kjarninn miðlar ehf., útgáfufélag Kjarnans, til-

kynnti um breytingu á eignarhaldi og breytingar 

urðu einnig á eignarhaldi eyjafrétta í Vestmanna-

eyjum, sem eyjasýn ehf. gefur út, og Steinprents 

ehf. sem gefur út Bæjarblaðið jökul. Útgáfu 

Fjarðarpóstsins í Hafnarfirði var hætt en Björt 

útgáfa ehf. tilkynnti um útgáfu bæjarblaðsins 

Hafnfirðings.

nokkrir fjölmiðlar tilkynntu starfsemi sína 

í fyrsta sinn til fjölmiðlanefndar en það voru 

Skagafréttir, Flugufréttir, Túristi, Íslendingavakt-

in, menn.is, Úr vör, Golf á Íslandi, Hestamennska, 

Hvítir skuggar, Tígull og Hafnfirðingur. 

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

ar, voru 160 í árslok 2019.

ellefu fjölmiðlar voru nýskráðir hjá fjöl-

miðlanefnd 2019:

1. skagafréttir – vefmiðill sem Skagafréttir ehf. 

starfrækir.

2. flugufréttir – vefmiðill sem Flugufréttir ehf. 

starfrækir.

3. túristi – vefmiðill sem Kristján Sigurjónsson 

starfrækir.

4. Íslendingavaktin – vefmiðill sem Hjálmar aron 

níelsson starfrækir.

5. menn.is – vefmiðill sem Gebo ehf. starfrækir.

Nokkrir fjöl-
miðlar hættu 
starfsemi árið 
2019 og aðrir 

skiptu um nöfn, 
eigendur og 

áherslur.

http://www.fjolmidlanefnd.is
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6. Úr vör – vefmiðill sem Úr vör ehf. starfrækir.

7. Golf á Íslandi – vef- og prentmiðill, sem Golf-

samband Íslands gefur út.

8. Hestamennska – vefmiðill sem Ásdís Haralds-

dóttir starfrækir.

9. Hvítir skuggar – vefmiðill sem Hulda margrét 

Óladóttir starfrækir.

10. tígull – vefmiðill sem leturstofan sf. starf-

rækir.

11. Hafnfirðingur – vef- og prentmiðill sem Björt 

útgáfa ehf. gefur út.

eftirfarandi fjölmiðlar voru afskráðir hjá fjöl-

miðlanefnd árið 2019

1. Tímaritið maN, sem mantra ehf. gaf út. 

2. Prentmiðillinn N4 Landsbyggðir, sem n4 ehf. 

gaf út. 

3. Útvarpsstöðin Útvarp akureyri, sem axel ax-

elsson starfrækti. 

4. Vefmiðillinn sport.is, sem Giggs ehf. starfrækti. 

5. Vefmiðillinn fréttanetið, sem manova ehf. 

starfrækti.  

7. Prentmiðillinn Bæjarlíf, sem RS útgáfa sf. gaf út. 

8. fjarðarfréttir, prentmiðill, sem Hönnunarhús-

ið ehf. gaf út. Samnefndur vefmiðill verður þó 

starfræktur áfram.  

9. vikudagskráin var afskráð sem fjölmiðill þar 

sem ritið þótti ekki uppfylla skilyrði þess að telj-

ast fjölmiðill samkvæmt lögum um fjölmiðla.  

10. filmflex ehf. var sömuleiðis afskráð sem 

fjölmiðlaveita hjá fjölmiðlanefnd þar sem mynd-

miðlun á vegum félagsins þótti ekki uppfylla 

skilyrði þess að teljast reglubundin fjölmiðlun til 

almennings í skilningi laga um fjölmiðla. 

11. fjarðarpósturinn, prentmiðill sem Keilir 

útgáfufélag ehf. gaf út. 

veitt skammtímaleyfi 2019

Leyfishafi Gildistími leyfis

nemendafélag Kvennaskólans 27. janúar – 2. febrúar 2019

nemendafélag Fjölbrautaskóla Suðurnesja 18. febrúar – 1. mars 2019

Holtið félagsmiðstöð norðlingaskóla 1. – 8. mars 2019

nemendafélag Verzlunarskóla Íslands (2) 22. mars – 1. apríl 2019 og 
 10. – 15. nóvember 2019

nemendafélag menntaskólans í Kópavogi (2) 8. – 12. apríl 2019 og 
 4. – 11. október 2019

nemendafélag menntaskólans við Hamrahlíð (2) 8. – 12. apríl 2019 og 
 30. september –  
 4. október 2019

Skólafélag menntaskólans við Sund (2) 8. – 12. apríl 2019 og 
 21. – 30. nóvember 2019

Vestmannaeyjabær (2) 1. júlí – 1. október 2019 og 
 20. desember 2019 – 
 20. mars 2020

Hátíðarfélag Grundarfjarðar 22. – 26. júlí 2019

Sveitarfélagið ölfuss 6. – 11. ágúst 2019

nemendafélag Fjölbrautaskólans í Garðabæ 15.– 21. nóvember 2019

nemendafélag Grunnskólans í Borgarnesi 9.– 13. desember 2019

Grunnskóli Snæfellsbæjar 10. – 16. desember 2019

Grunnskólinn Hellu 16.– 18. desember 2019
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2.3.4 Leyfishafar með almenn leyfi 
Fjölmiðlar með almennt leyfi til hljóð- eða 

myndmiðlunar voru 38 í árslok 2019 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. Gildistími almennra leyfa til hljóð- eða 

myndmiðlunar er allt frá einu ári upp í sjö ár.

einn leyfishafi, Hringbraut, sótti um endur-

nýjun almenns leyfis til myndmiðlunar til eins 

árs. akraneskaupstaður endurnýjaði almennt 

leyfi til hljóðmiðlunar til tveggja ára og Xa Radíó 

áhugamannafélag, endurnýjaði almennt leyfi 

til hljóðmiðlunar til fimm ára. Útvarpsstöðin 

Áttan Fm, á vegum Frequency ehf., gerði 

tímabundið hlé á starfsemi á haustmánuðum en 

leyfisumsókn vegna endurnýjunar útvarpsleyfis 

fjölmiðilsins var til meðferðar hjá fjölmiðlanefnd 

í árslok 2019. 

2.3.5 Leyfishafar með skammtímaleyfi 
Veitt voru 19 skammtímaleyfi til hljóðmiðlunar, 

en umsækjendur um skammtímaleyfi voru aðal-

lega grunn- og framhaldsskólar og sveitarfélög. 

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 kr. 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 skamm-

tímaleyfi til hljóðmiðlunar er 9.500 kr. öll gjöld 

sem fjölmiðlanefnd innheimtir renna í ríkissjóð.

nánari upplýsingar um skráða fjölmiðla og 

leyfishafa í árslok 2019 er að finna í kafla 5 í 

skýrslu þessari.

2.3.6 Tilkynningar um erlent endurvarp og 
áhrif Brexit á myndmiðlun yfir landamæri
Árið 2019 óskaði fjölmiðlanefnd eftir því að 

hérlendar fjölmiðlaveitur sendu nefndinni upp-

færðan og staðfestan lista yfir erlent endurvarp á 

þeirra vegum, í samræmi við 15. gr. laga um fjöl-

miðla. Var þetta m.a. gert með bréfi til viðkom-

andi fjölmiðlaveitna í október 2019. Í kjölfarið 

barst nefndinni staðfestur listi yfir erlent endur-

varp frá Símanum og Sýn en Kristniboðskirkjan 

Omega hafði fyrr á árinu upplýst nefndina um 

erlent endurvarp á hennar vegum.

Í bréfi fjölmiðlanefndar var athygli jafnframt 

vakin á því að útganga Bretlands úr evrópu-

sambandinu, sem þá var fyrirhuguð 31. október 

2019, gæti haft áhrif á endurvarp þeirra alþjóð-

legu stöðva sem Íslendingar hefðu nú aðgang 

að og væru í breskri lögsögu. ef Bretar gengju 

úr eSB án samnings 31. október, en sú útganga 

gæti frestast, yrði sjónvarpsstöðvum í breskri 

lögsögu ekki lengur heimilt að miðla efni sínu 

yfir landamæri eeS-ríkja, þar á meðal til Íslands. 

Hið sama ætti við um íslenskar sjónvarps-

stöðvar sem miðluðu efni sínu yfir landamæri til 

Bretlands á grundvelli leyfis frá Ofcom, breska 

fjölmiðlaeftirlitinu. Um leið var þess þó getið að 

flestar stærri sjónvarpsstöðvanna hefðu þegar 

gert ráðstafanir til að færa sig frá Bretlandi 

yfir í lögsögu annars eeS-ríkis ef til útgöngu án 

samnings kæmi. Færðu stöðvarnar sig í lögsögu 

annars eeS-ríkis og fengju þar leyfi til mynd-

miðl unar myndi slíkt leyfi gilda á öllu eeS-svæð-

inu, þar á meðal á Íslandi. auk þess myndi leyfi 

sjónvarpsstöðva í lögsögu ríkja sem væru aðilar 

að Sáttmála evrópuráðsins um sjónvarp yfir 

landamæri einnig gilda í Bretlandi en Ísland væri 

hins vegar ekki aðili að þeim sáttmála. Gert væri 

17
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ráð fyrir því að sjónvarpsstöðvum sem miðluðu 

efni yfir landamæri yrði veittur aðlögunartími til 

desember 2020 til að afla sér tilskilinna leyfa ef 

til Brexit án samnings kæmi. 

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

vegna meintra brota á lögum um fjölmiðla, lög-

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 

kvartanir til nefndarinnar er svarað með 

formlegum hætti, hvort sem umræddar kvartanir 

þykja gefa nægilega ástæðu til efnislegrar 

meðferðar eða ekki.

Árið 2019 bárust fjölmiðlanefnd 17 formlegar 

kvartanir vegna meintra brota á lögum um 

fjölmiðla, lögum um Ríkisútvarpið og lögum um 

eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og 

tölvuleikjum en auk þess bárust nefndinni nokk-

ur fjöldi óformlegra ábendinga vegna meintra 

brota á lögum um fjölmiðla og öðrum lögum sem 

nefndin hefur eftirlit með. Þess skal getið að kjósi 

kvartandi að njóta nafnleyndar er litið á erindi 

hans sem óformlega ábendingu, samkvæmt 

málsmeðferðarreglum fjölmiðlanefndar. 

Sjö kvartanir voru teknar til efnislegrar með-

ferðar hjá fjölmiðlanefnd 2019 en þar af var 

eitt mál látið niður falla eftir að ábyrgðaraðilar 

höfðu komið sjónarmiðum sínum á framfæri 

við nefndina. Fjölmiðlanefnd birti þrjú álit og 

þrjár ákvarðanir í framangreindum málum en 

eitt mál var ennþá til meðferðar hjá nefndinni 

í árslok. ein kvörtun, er varðaði meinta órétt-

mæta viðskiptahætti fjölmiðils, var áframsend til 

neytendastofu, með vísan til laga um eftirlit með 

viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005.

Á árinu 2019 barst nefndinni ein formleg 

kvörtun vegna auglýsinga á rafrettum á vef- og 

samfélagsmiðlum, auk nokkurs fjölda óformlegra 

ábendinga. af því tilefni var kvartendum á það 

bent að fjölmiðlanefnd hefur eingöngu eftirlit 

með viðskiptaboðum í fjölmiðlum á grundvelli 

4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla. engin stofnun 

sinnir hins vegar eftirliti með lögum nr. 87/2018 

um rafrettur og áfyllingar á þeim, þar með 

töldum auglýsingum á samfélagsmiðlum. Hefur 

fjölmiðlanefnd komið athugasemdum þess efnis 

á framfæri við heilbrigðisráðuneytið, sbr. umfjöll-

un í kafla 3.1.

aðrar kvartanir þóttu ekki gefa tilefni til 

efnislegrar meðferðar hjá nefndinni, og var 

kvartendum sent skriflegt svar þess efnis. Á 

meðal þeirra kvartana sem ekki voru teknar 

til efnislegrar meðferðar hjá nefndinni voru 

kvartanir vegna umfjöllunar um áfengi á 

vefmiðli, kvörtun vegna meints dýraníðs í 

heimildarmynd sem sýnd var fyrir vatnaskil í 

sjónvarpi, kvörtun vegna meints hatursáróðurs á 

útvarpsstöð og kvartanir vegna meintra brota á 

reglum um hlutfall viðskiptaboða innan klukku-

stundar og skráningarskyldu fjölmiðla.

2.5 Ábendingar  
til fjölmiðlanefndar
Fjölmiðlanefnd bárust 20 óformlegar ábendingar 

árið 2019 um ætluð brot á þeim lögum sem 

nefndin hefur eftirlit með. Þóttu átján þeirra ekki 

gefa tilefni til efnislegrar meðferðar en tvær voru 

til skoðunar hjá nefndinni í árslok 2019 og hafði 

ekki verið tekin ákvörðun um hvort þær yrðu 

teknar til efnislegrar meðferðar.
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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. Á meðal þeirra ábendinga 

sem nefndinni bárust en voru ekki teknar til 

efnislegrar meðferðar voru ábendingar um 

meintar duldar auglýsingar í fjölmiðlum, auglýs-

ingar á rafrettum á samfélagsmiðlum, ætlaðan 

hatursáróður á útvarpsstöð, um áróður gegn 

karlmönnum í fréttaflutningi fjölmiðla og um 

ætlað brot á skráningarskyldu fjölmiðils. 

Flestar ábendingarnar lutu að ætluðum 

duldum auglýsingum í fjölmiðlum, sér í lagi 

á vefmiðlum. næstflestar ábendingar lutu að 

rafrettuauglýsingum á samfélagsmiðlum en í 

ljósi þess skal áréttað að fjölmiðlanefnd hefur 

eingöngu eftirlit með viðskiptaboðum í fjölmiðl-

um á grundvelli 4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla. 

engin stofnun sinnir hins vegar eftirliti með aug-

lýsingum á rafrettum samfélagsmiðlum. 

2.6 Ákvarðanir og álit  
fjölmiðlanefndar 2019
Fjölmiðlanefnd birti fimm ákvarðanir og sjö álit á 

árinu 2019:

Ákvörðun 1/2019: Kostun Golfsambands Íslands 

á þáttaröðinni Golfið, sem var á dagskrá RÚV 

sumarið 2018 – 11. janúar 2019

Ákvörðun 2/2019: Viðskiptaboð fyrir áfengi í 

þáttunum Tveir á teini á Stöð 2 – 5. mars 2019

Ákvörðun 3/2019: Kostun fréttatengdrar umfjöll-

unar í þættinum miðbær Selfoss á Hringbraut 

– 27. maí 2019

Ákvörðun 4/2019: Viðskiptaboð fyrir áfengi í 

kynningarblaðinu Brugghús sem fylgdi Frétta-

blaðinu 1. mars 2019 – 27. maí 2019

Ákvörðun 5/2019: Brot Garðapóstsins á reglum 

um viðskiptaboð fyrir áfengi í júní 2019 – 19. 

desember 2019

Álit 1/2019: Kvörtun vegna umfjöllunar um trú-

félagið Zuism á Vísi – 5. febrúar 2019

Álit 2/2019: Umfjöllun um menn í vinnu ehf. á 

RÚV – 5. febrúar 2019

Álit 3/2019: lottó-útdráttur Íslenskrar getspár á 

RÚV – 17. maí 2019

Álit 4/2019: Hlutfall viðskiptaboða innan hverrar 

klukkustundar á úrslitakvöldi Söngvakeppninnar 

2019 á RÚV – 27. maí 2019

Álit 5/2019: Umfjöllun um einkalíf einstaklings í 

frétt á vefmiðlinum Vísi – 30. apríl 2019

Álit 6/2019: Kostun sjónvarpsþáttanna alla leið á 

RÚV – 2. júlí 2019

Álit 7/2019: Kostun sjónvarpsþáttarins #12stig 

á RÚV og rof sama þáttar með auglýsingum – 2. 

júlí 2019

allar ákvarðanir og álit fjölmiðlanefndar eru 

aðgengileg á vef nefndarinnar,  

www.fjolmidlanefnd.is.

2.7 Umsagnir 
Fjölmiðlanefnd veitti tíu umsagnir á árinu, níu 

umsagnir um lagafrumvörp til alþingis og eina til 

Samkeppniseftirlitsins vegna samrunamáls.

2.7.1 Umsagnir til Alþingis 
· Umsögn um frumvarp til stjórnarskipunarlaga 

um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands – 1. mars 

2019

· Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á 

stjórnsýslulögum (tjáningarfrelsi og þagnar-

skylda) – 15. febrúar 2019

http://fjolmidlanefnd.is/wp-content/uploads/2011/12/A%CC%81kvo%CC%88r%C3%B0un-fjo%CC%88lmi%C3%B0lanefndar-nr.-1_2018-.pdf
http://www.fjolmidlanefnd.is
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· Umsögn um frumvarp til laga um breytingu 

á lögum um meðferð sakamála (bann við 

myndatökum og hljóðupptökum í dómhúsum) 

– 13. mars 2019

· Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á 

lögum um verslun með áfengi og tóbak, lögum 

um aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum, lögum 

um landlækni og lýðheilsu og lögum um fjöl-

miðla, með síðari breytingum (smásala áfengis) 

– 13. júní 2019

· Umsögn um frumvarp til laga um breytingu 

á samkeppnislögum nr. 44/2005 með síðari 

breytingum – 4. nóvember 2019

· Umsögn um frumvarp til laga um bætur vegna 

ærumeiðinga – 18. nóvember 2019

· Umsögn um frumvarp til stjórnarskipunarlaga 

um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands – 22. nóv-

ember 2019

· Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á 

ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á 

evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd 

(heimildir til rannsókna og framfylgdar) – 25. 

nóvember 2019

· Umsögn um frumvarp til laga um vernd upp-

ljóstrara – 10. desember 2019

2.7.2 Umsagnir til Samkeppniseftirlitsins
· Umsögn fjölmiðlanefndar vegna samruna 

Torgs ehf. og Hringbrautar fjölmiðla ehf. – 7. 

nóvember 2019 

2.8 mat á almannaþjónustuhlut-
verki ríkisútvarpsins 
Í desember 2019 afhenti fjölmiðlanefnd mennta- 

og menningarmálaráðherra og stjórn Ríkis-

útvarpsins skýrslu sem bar yfirskriftina mat 

fjölmiðlanefndar á því hvort ríkisútvarpið hafi 

uppfyllt almannaþjónustuhlutverk sitt 2017. 

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 fjölmiðlanefndar var að Ríkisút-

varpið hefði uppfyllt almannaþjónustuhlut-

verk sitt rekstrarárið 2017. Um leið gerði fjöl-

miðlanefnd nokkrar athugasemdir. athugasemd 

var gerð við það að lögbundinn tími Ríkisútvarps-

ins til kosningaumfjöllunar væri of skammur 

með hliðsjón af reglum um framboðsfresti 

fyrir kosningar í íslenskri löggjöf. Brýnt væri 

að samræma reglur um framboðsfresti fyrir 

kosningar og þær kröfur sem gerðar eru til 

kosningaumfjöllunar Ríkisútvarpsins í lögum um 

Ríkisútvarpið og þjónustusamningi mennta- og 

menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins. 

Þá kom fram í athugasemdum nefndarinnar 

að bregðast þurfi við óvissu um framtíðarhorfur 

reksturs Ríkisútvarpsins hið fyrsta, m.a. vegna 

skuldbindinga félagsins við lífeyrissjóð starfs-

manna ríkisins. Tók fjölmiðlanefnd undir sjónar-

mið Ríkisútvarpsins um að trygg og fyrirsjáanleg 

opinber fjármögnun væri grunnforsenda þess að 

almannafjölmiðill geti rækt lýðræðis-, menn-

ingar- og samfélagshlutverk sitt í samræmi við 

ákvæði laga um Ríkisútvarpið.

auk framangreinds kom fram að lagaleg skylda 

Ríkisútvarpsins til að stofna dótturfélög um 

samkeppnisrekstur, skv. 1. mgr. 4. gr. laga um Rík-

isútvarpið, hafi ekki verið fyrir hendi árið 2017, á 

því reikningsári sem til umfjöllunar væri og komi 

því ekki til skoðunar í mati fjölmiðlanefndar fyrir 

það ár. Þá komi breytingar sem Ríkisútvarpið 

Niðurstaða 
fjölmiðlanefnd-

ar var að 
Ríkis útvarpið 
hefði uppfyllt 
almannaþjón-
ustuhlutverk 

sitt rekstrarárið 
2017.
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gerði á samningum við sjálfstæða kvikmynda-

framleiðendur sömuleiðis ekki til skoðunar í 

mati fjölmiðlanefndar fyrir reikningsárið 2017 en 

breytingarnar hafi verið samþykktar á stjórnar-

fundi Ríkisútvarpsins í nóvember 2017.

mat fjölmiðlanefndar fór fram með hliðsjón af 

samningi mennta- og menningarmálaráðherra 

og Ríkisútvarpsins, sem gerður var á grundvelli 

laga um Ríkisútvarpið og undirritaður var 1. 

apríl 2016. matið byggði auk þess á greinargerð 

Ríkisútvarpsins um fjölmiðlun í almannaþágu 

fyrir árið 2017, sem Ríkisútvarpið afhenti fjöl-

miðlanefnd 28. desember 2018, og á ársskýrslu og 

ársreikningi Ríkisútvarpsins fyrir árið 2017.

Hér má nálgast mat fjölmiðlanefndar á almanna-

þjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins 2017.

2.9 vernd barna
2.9.1 Aldursmat á myndefni 
Vorið 2019 tók fjölmiðlanefnd til skoðunar yfir 

ákveðið tímabil aldursmerkingar í línulegri dag-

skrá hljóð- og myndmiðla í sjónvarpi. Í ljós kom 

að ákveðins misræmis gætti í aldursmerkingum 

og sendi nefndin í kjölfarið almenna fyrirspurn á 

hljóð- og myndmiðla, sem miðla leiknu myndefni, 

þar sem kallað var eftir upplýsingum um það 

hvernig aldursmati á slíku myndefni væri háttað. 

með fyrirspurninni var nefndin að fylgja eftir 

ákvæði a. liðar 2. mgr. 28. gr. laga um fjölmiðla 

um vernd barna gegn skaðlegu efni. Svör bárust 

frá Sýn, Símanum og Ríkisútvarpinu þar sem 

farið var yfir verklag við aldursmat og -merk-

ingar. Í kjölfarið sendi fjölmiðlanefnd viðkomandi 

fjölmiðlaveitum bréf þar sem áréttuð voru helstu 

atriði sem hafa ber í huga við skoðun og aldurs-

mat myndefnis sem miðlað er í fjölmiðlum.

2.9.2 Aldursstýringar í myndefni eftir pöntun
Vorið 2019 tók fjölmiðlanefnd til skoðunar hvern-

ig vernd barna gegn skaðlegu efni væri háttað í 

myndefni sem miðlað er eftir pöntun (VOd), bæði 

í sjónvarpi, á neti og í smáforritum í snjalltækj-

um. Fyrirspurnir voru sendar á Ríkisútvarpið, 

Sýn og Símann um það hvernig vernd barna gegn 

skaðlegu efni væri tryggð í myndmiðlun eftir 

pöntun, þ.m.t. í hliðraðri dagskrá og í frelsisefni. 

jafnframt var óskað eftir upplýsingum um það 

hvaða tæknilegu ráðstafanir gerðar hefðu verið 

til að tryggja vernd barna vegna myndefnis sem 

aðgengilegt er í gegnum smáforrit („öpp“). með 

fyrirspurninni var nefndin að fylgja eftir ákvæði 

c. liðar 2. mgr. 28. gr. laga um fjölmiðla. Svör 

bárust frá öllum framangreindum fjölmiðla-

veitum og í ljós kom að Sýn og Síminn höfðu að 

miklu leyti uppfyllt skilyrði 2. mgr. 28. gr. laga um 

fjölmiðla að þessu leyti. 

Ríkisútvarpið upplýsti í bréfi dags. 31. júlí að 

unnið hafi verið að því um skeið að auðvelda 

innskráningu á ruv.is að hluta eða öllu leyti, m.a. 

í þeim tilgangi að opna fyrir aðgang íslenskra 

ríkisborgara að vefnum en slíka lausn mætti 

jafnframt nota til að stýra betur aðgangi að við-

kvæmu efni. jafnframt upplýsti Ríkisútvarpið að 

framundan væri stór uppfærsla á vefnum Ruv.is 

þar sem þessi mál yrðu tekin til endurskoðunar. 

líklegt væri að sú vinna tæki nokkra mánuði og 

ólíklegt að innskráning yrði tilbúin fyrr en um 

mitt árið 2020. Þá sagði Ríkisútvarpið mikilvægt 

að taka fram að RÚV hafi smíðað sérstakt 

KrakkaRÚV smáforrit þar sem allt efni væri við 

hæfi ungra barna. 

að mati fjölmiðlanefndar hafði Ríkisútvarpið 

ekki gripið til nægilegra ráðstafana til verndar 

börnum gegn skaðlegu efni, eins og upplýst var 
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í bréfi fjölmiðlanefndar til Ríkisútvarpsins, 

21. ágúst 2019. Þar kom fram að um nokkurt 

skeið hafi mikið magn efnis, sem ekki væri 

ætlað börnum yngri en 12 og 16 ára, verið 

aðgengilegt í spilara RÚV og RÚV smáforritinu, 

án nokkurar aðgangsstýringar eða annarra 

ráðstafana. Áréttaði fjölmiðlanefnd mikilvægi 

þess að tryggja verði vernd barna í spilara 

RÚV á netinu og smáforritum og óskaði eftir 

nánari upplýsingum frá Ríkisútvarpinu um 

fyrirhugaðar aðgerðir með bréfi dags. 7. nóv-

ember, þar sem fyrra erindi var fylgt eftir og 

óskað upplýsinga um það hvenær úrbóta væri 

von. Ríkisútvarpið svaraði bréfum nefndarinnar 

þann 5. september og 22. nóvember 2019.

Í fyrra bréfi Ríkisútvarpsins kom fram að í 

bígerð væri að setja stillingar í vefviðmót þar 

sem hægt verði að kveikja á barnalæsingu fyrir 

efni merkt 12+ og 16+ með því að setja inn 

Pin-númer. Hægt verði að setja stillingar beint 

á vefsíðu RÚV og sé það ekki tæknilega flókið í 

útfærslu. Þá muni RÚV ráðast í breytingar til að 

koma til móts við ábendingar fjölmiðlarnefnd-

ar varðandi aðgangsstýringar í smáforritum. 

Verði búin til stillingarvalmynd í forritinu sjálfu 

með tveimur aldursstillingum. ef kveikt verði á 

þessum stillingum þurfi fingrafar eða „Faceid“ 

til að spila bannað efni í appinu. Fyrir eldri síma 

verði boðið upp á að slá Pin númerið inn í sím-

ann. Fingrafars, Faceid eða Pin númers verði 

krafist til að afvirkja stillingar. Fram kom í svari 

Ríkisútvarpsins að verkið væri á forgangslista 

og myndi hefjast á næstu vikum. Áætlað væri 

að hver verkþáttur geti tekið a.m.k. viku ef allt 

gangi að óskum. 

Í síðara bréfi Ríkisútvarpsins sagði að búið 

væri að gera breytingar á RÚV smáforriti fyrir 

android tæki og væri nú boðið upp á barnalæs-

ingu þar. Þegar farið væri inn í stillingar væri 

hægt að virkja barnalæsingu og velja hvort 

eingöngu væri lokað á efni bannað börnum 

yngri en 16 ára eða einnig efni bannað börnum 

yngri en 12 ára. næst standi til að smíða samb-

ærilega lausn fyrir RÚV iOS smáforritið og loks 

ráðast í stórar breytingar til að innleiða læs-

ingar í RÚV apple TV smáforritið, í samræmi 

við kröfur apple fyrirtækisins.

Í svari Ríkisútvarpsins sagði að þótt 

smáforritin væru lík í útliti hefðu þau hvert 

sinn kóðabasa og þurfi því að skrifa sérsniðna 

lausn sérstaklega fyrir hvert smáforrit. Ákveðið 

hafi verið að byrja á RÚV android smáforritinu, 

þar sem það sé tæknilega flóknasta appið og 

nauðsynlegt að smíða allt frá grunni.

Í svari Ríkisútvarpsins sagði einnig að af 

erindi fjölmiðlanefndar mætti ráða að misskiln-

ings gætti um það hvernig hugbúnaðarþróun 

virkaði og þau flækjustig sem nær alltaf komi í 

ljós þegar haldið væri af stað í þróunarverkefni. 

Um væri að ræða margþátta verkáætlun og geti 

óvissa myndast um hvern og einn verkþátt, sem 

tafið gæti verkið. Stefnt væri að því að ný útgáfa 

af RÚV iOS smáforritinu með barnalæsingu 

verði komin út í byrjun desember.

Þá upplýsti Ríkisútvarpið að fljótlega eftir að 

vinnu við smáforritin yrði lokið yrði farið af 

stað með sambærilega vinnu fyrir vefspilarann. 

ekki væri þó unnt að gefa nákvæma tímasetn-

ingu á því hvenær því verki yrði lokið. mikilvægt 

væri að taka fram að Ríkisútvarpið áttaði sig á 

þeim kröfum og skyldum sem á því hvíldu og 

myndi ljúka verkinu á fullnægjandi hátt svo 

fljótt sem auðið væri.

Vorið 2019 tók 
fjölmiðlanefnd til 
skoðunar hvern-
ig vernd barna 
gegn skaðlegu 

efni væri háttað 
í myndefni sem 
miðlað er eftir 
pöntun (VOD), 

bæði í sjónvarpi, 
á neti og í smá-

forritum. 
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2.9.3 Eftirlit með aðgangi barna að kvikmynd-
um 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 

auglýsingum og annarri kynningu á kvikmynd-

um eða tölvuleikjum. Hér á landi er aldursmatið 

sjálft í höndum ábyrgðaraðila á grundvelli laga 

nr. 62/2006 en þessir ábyrgðaraðilar eru kvik-

myndahús, sjónvarpsstöðvar o.fl. 

Upplýsingar um aldursmat kvikmynda og 

tölvuleikja er að finna á vefnum www.kvik-

myndaskodun.is sem FRÍSK, félag rétthafa í sjón-

varps- og kvikmyndaiðnaði, heldur úti. 

Árið 2019 barst fjölmiðlanefnd ein kvörtun 

vegna ætlaðs brots á lögum nr. 62/2006:

kvörtun vegna sýningar á kynningarstiklu fyrir 

kvikmyndina Þorsti í kvikmyndahúsi sambíó-

anna Egilshöll.

Fjölmiðlanefnd barst kvörtun vegna sýninga 

á kynningarstiklu fyrir kvikmyndina Þorsta í 

kvikmyndahúsi Sambíóanna egilshöll. Fram 

kom í kvörtuninni að umrædd stikla hafi verið 

sýnd fyrir sýningu myndarinnar Gemini man, 

sem fengið hafi aldursmatið 12 ára. Kvikmyndin 

Þorsti væri hins vegar með aldursmatið 16 ára 

og væri að mati kvartanda alls ekki við hæfi 

yngri barna. Fjölmiðlanefnd óskaði eftir afriti 

af umræddri stiklu og sjónarmiðum Sambíó-

anna. Í svörum þeirra kom fram að Sambíóin 

hefðu aldursmetið stikluna og talið að hún 

væri ekki við hæfi barna yngri en 16 ára. Hafi 

„sýnishornaplan“ sem sýna átti á undan kvik-

myndinni joker, sem hlotið hafði aldursmatið 16 

ára, verið sýnt á undan kvikmyndinni Gemini 

man fyrir mannleg mistök en verið fjarlægð um 

leið og kvörtun barst Sambíóunum. með vísan 

til svara Sambíóanna þótti ekki tilefni til að 

aðhafast frekar og var málið því látið niður falla. 

Fjölmiðlanefnd þótti þó tilefni til árétta að fara 

verði að lögum í þessum efnum og tryggja að 

verklagsreglur og ferlar séu í lagi. 

2.10. miðla- og upplýsingalæsi 
2.10.1 Beiðnir um erindi og fyrirlestra
Á árinu 2019 óskuðu margar stofnanir, ráðu-

neyti, samtök, fyrirtæki og aðrir aðilar eftir 

því að fjölmiðlanefnd fjallaði um skaðsemi 

falsfrétta, að kynntar væru upplýsingar um 

upplýsingaóreiðu og að rætt væri um hlut-

verk samfélagsmiðla í lýðræðislegri umræðu. 

Fjölmiðlanefnd hefur samkvæmt lögum það 

hlutverk að efla fjölmiðlalæsi og standa vörð um 

tjáningarfrelsi og rétt almennings til upplýsinga. 

með tæknilegum breytingum og breytingum 

á notkun almennings á fjölmiðlum og samfé-

lagsmiðlum verður sífellt mikilvægara að efla 

miðla- og upplýsingalæsi almennings. Í notkun 

samfélagsmiðla felast bæði tækifæri og nýjar 

áskoranir. nefndin hefur markvisst reynt að 

koma á framfæri upplýsingum um nýjar áskor-

anir í aðdraganda kosninga, um þátt algóriþma 

í framsetningu upplýsinga á samfélagsmiðlum 

og leitarvélum og um nýjungar í gervigreind sem 

geta haft áhrif á tjáningarfrelsi og upplýsingarétt 

almennings. 

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

falsfréttir, sam-
félagsmiðla og 
tjáningarfrelsi.

http://www.kvikmyndaskodun.is
http://www.kvikmyndaskodun.is
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2.10.2 Upplýsingar til fjölmiðla
Fjölmiðlar sýndu samfélagsmiðlum og nýjum 

tækniáskorunum mikinn áhuga á árinu. Tals-

vert var leitað til fjölmiðlanefndar um viðtöl í 

fjölmiðlum, en einnig um almennar bakgrunns-

upplýsingar um þróun samfélagsmiðla, leitar-

véla og mynddeilivettvanga. 

2.10.3 Fjölmiðlanefnd í samvinnu við þjóðar-
öryggisráð
Á haustmánuðum var fjölmiðlanefnd í 

samstarfi við þjóðaröryggisráð og fleiri aðila 

um tvo opna fundi um fjölþátta ógnir (e. hybrid 

threats). annars vegar var um að ræða fundinn 

Samtal um þjóðaröryggi: Lýðræði og fjölþátta ógnir 

sem haldinn var í norræna húsinu þann 16. 

september og hins vegar fundinn Samtal um 

þjóðaröryggi: Tækni og grunngildi sem haldinn var 

miðvikudaginn 25. september í norræna húsinu. 

Á fundunum var fjallað um að birtingarmyndir 

fjölþátta ógna geti verið margvíslegar og haft 

víðtæk áhrif á samfélög. Á fyrri fundinum var 

sjónum sérstaklega beint að falsfréttum, miðla-

læsi, opinni lýðræðislegri umræðu og samfé-

lagslegum gildum. Á seinni fundinum var lögð 

áhersla á tækniþróun og áhrif hennar á grunn-

gildi þess samfélags sem við búum í. 

2.11 fræðsla, ráðgjöf  
og fyrirspurnir
2.11.1 Fyrirspurnir og upplýsingabeiðnir
Árið 2019 svöruðu starfsmenn fjölmiðlanefnd-

ar fjölda fyrirspurna og upplýsingabeiðna sem 

stöfuðu aðallega frá einstaklingum, fjölmiðlum 

og alþjóðastofnunum. 

Fyrirspurnirnar voru af ólíkum toga, t.d. fyrir-

spurnir um skráningarskyldu vefmiðla á vegum 

stéttarfélaga og stjórnvalda og skráningarskyldu 

myndveita í flugvélum, fyrirspurnir vegna 

frumvarps til laga um stuðning við einkarekna 

fjölmiðla, um hvernig merkja eigi kostað kynn-

ingarefni í fjölmiðlum, um duldar auglýsingar 

í fjölmiðlum, um rétt þeirra sem fjallað er um 

í fjölmiðlum, um markaðssetningu á rafrett-

um, um skilyrði þess að erlendir fjölmiðlar 

teljist falla undir íslenska lögsögu, um hvernig 

rekja megi eignarhald fjölmiðla aftur í tímann, 

um dreifingu falsfrétta á Íslandi, um valdsvið 

fjölmiðlanefndar vegna auglýsinga á samfélags-

miðlum, hvernig gætt sé að vernd blaðamanna 

og öryggi starfsmanna fjölmiðla í íslenskri 

löggjöf, um almannaþjónustuhlutverk Ríkisút-

varpsins og um kynjahlutfall í hópi viðmælenda 

fjölmiðla, svo nokkuð sé nefnt.

2.11.2 Umræða á opinberum vettvangi
Fræðsla og erindi
Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar, Elfa Ýr 

Gylfadóttir, hélt fjölda erinda hérlendis og er-

lendis, meðal annars um upplýsinga- og miðla-

læsi, falsfréttir og upplýsingaóreiðu og áhrif 

hennar á samfélagið. Fyrirlestrarnir voru m.a. 

haldnir að beiðni evrópuráðsins, Reykjavíkur-

borgar, Háskóla þriðja æviskeiðsins og forsætis-, 

umhverfis- og mennta- og menningarmálaráðu-

neytis.

Í Evrópu: 
24. maí 2019 
erindi á ráðstefnu evrópuráðsins og serbneskra 

stjórnvalda um stefnumótun í fjölmiðlamálum. 

Í erindinu var fjallað um mikilvægi sjálfstæðra 

almannaþjónustumiðla og hlutverk þeirra á 

tímum upplýsingaóreiðu. einnig um mikilvægi 
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Elfa Ýr í umræðum um hlutverk almannaþjónustumiðla á ráðstefnu í Belgrad.

Norrænn fundur fjölmiðlaeftirlitsstofnana í Reykjavík. Frá málþingi í Norræna húsinu um lýðræði og  
fjölþátta ógnir. 
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þess að byggja upp og viðhalda trausti á al-

mannaþjónustumiðlum. Ráðstefnan var haldin 

í Belgrad.

28. febrúar 2019 
erindi á ráðstefnunni „Tackling gender stereo-

types and sexism online“. Ráðstefnan var haldin 

í Helsinki og var hluti af formennskuáætlun 

Finna í evrópuráðinu. elfa Ýr  hélt erindi og tók 

þátt í umræðum um mikilvægi þess að gætt sé 

að jafnréttissjónarmiðum í fjölmiðlum. 

Á Íslandi:

9. desember 2019
erindi um upplýsinga- og miðlalæsi í skóla-

starfi til að styrkja lýðræðið sem haldið var á 

málþinginu „Tökum höndum saman um að styrkja 

lýðræði í skólastarfi og menntun fyrir alla“. mál-

þingið var hluti af formennskuáætlun Íslands í 

norrænu samstarfi. málþingið var haldið á Hotel 

natura í Reykjavík. 

30. október 2019 
erindi um falsfréttir og upplýsingaóreiðu 

fyrir starfsmenn landsbankans með sérstakri 

áherslu á mikilvægi réttra upplýsinga á fjár-

málamörkuðum.

29. október 2019 
erindi um áskoranir þeirra sem eru sextíu ára og 

eldri vegna dreifingu falsfrétta á internetinu og 

á samfélagsmiðlum. Kynntar voru niðurstöður 

rannsókna á tækifærum og áskorunum nýrra 

miðla fyrir þeim aldurshópi. Fundurinn var 

haldinn af U3a, Háskóla þriðja æviskeiðsins í 

Hæðargarði.

18. október 2019 
erindi á norræna málþinginu „True, false or in 

between - towards strengthening quality journalism 

and media and information literacy, empowering 

citizens“ sem haldið var í Reykjavík vegna for-

mennsku Íslands í norrænu ráðherranefndinni. 

Í erindinu var fjallað um minnkandi traust á 

fjölmiðlum og stofnunum samfélagsins, um 

áhrif samfélagsmiðla og þær áskoranir sem við 

stöndum frammi fyrir vegna tæknibreytinga og 

áhrif þeirra á lýðræðið.

16. september 2019 
Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar tók þátt  í 

pallborði á fundinum Samtal um þjóðaröryggi: 

Lýðræði og fjölþátta ógnir sem haldinn var í nor-

ræna húsinu. Frummælendur á fundinum voru 

Renee diResta frá Bandaríkjunum og Sophie 

Roberts, frá Bretlandi.

16. maí 2019 
erindi fyrir skólastjóra allra grunnskóla í 

Reykjavík. Í erindinu var fjallað um stafrænan 

veruleika barna og ungmenna og mikilvægi 

þess að kenna miðlalæsi og gagnrýna hugsun á 

öllum skólastigum.

14. september 2019
erindi fyrir framkvæmdastjórn delta Kappa 

Gamma, alþjóðleg samtök kvenna í fræðslu-

störfum. erindið bar heitið „Miðlalæsi. Ein mikil-

vægasta færni 21. aldar“. Í erindinu var fjallað um 

tækifæri og áskoranir nýrrar tækni og miðlun-

arleiða og mikilvægi þess að kenna börnum og 

ungmennum miðla- og upplýsingalæsi. 



FJÖLMIÐLANEFND ÁRSSKÝRSLA 2019

27

2. maí 2019 
erindi um falsfréttir og upplýsingaóreiðu og 

áhrif hennar á samfélagið fyrir Rótaríklúbb 

Garðabæjar.

15. apríl 2019 
Fjallað um ýmis álitamál er varða samfélags-

miðla og netið í aðdraganda kosninga. Kynn-

ingin var haldin fyrir fulltrúa allra stjórnmála-

flokkanna í forsætisráðuneytinu.

25. mars 2019 
erindi um falsfréttir og upplýsingaóreiðu og 

áhrif hennar á samfélagið fyrir Rótaríklúbb 

Reykjavíkur.

1. mars 2019  
erindi um tengsl upplýsingaóreiðu og falsfrétta 

við söfnun persónuupplýsinga fyrir starfsmenn 

Persónuverndar.

22. febrúar 2019  
erindi um falsfréttir, samfélagsmiðla og gervi-

greind fyrir starfsmenn mennta- og menningar-

málaráðuneytisins.

6. febrúar 2019 
erindi um falsfréttir, samfélagsmiðla og gervi-

greind fyrir starfsmenn umhverfisráðuneytis-

ins.

Fjölmiðlaumfjöllun
Þá komu fulltrúar í fjölmiðlanefnd og starfs-

menn nefndarinnar fram í fjölmiðlum við ýmis 

tækifæri og tóku þátt í umræðu um mál sem 

tengdust málefnasviði nefndarinnar.

26. janúar 2019
 „Gervimenni fylgjast með Íslendingum á Twitter“.  

Viðtal við elfu Ýri Gylfadóttur í sjónvarps-

fréttum og á vef RÚV.

28. janúar 2019 
„Margar sjónvarpsstöðvar ólöglegar eftir Brexit“

Viðtal við elfu Ýri Gylfadóttur í sjónvarps-

fréttum RÚV.

9. febrúar 2019
„Google veit allt um þig“. Viðtal við Heiðdísi lilju 

magnúsdóttur o.fl. í morgunblaðinu og á mbl.

is.

4. apríl 2019 
„Vegna athugasemda Blaðamannafélags Íslands“.

Grein eftir elfu Ýri Gylfadóttur á Vísi.

4. apríl 2019 
Viðtal við elfu Ýri Gylfadóttur í morgunútvarpi 

Rásar 2 á RÚV

23. maí 2019 
„500 gervisíður á Facebook afhjúpaðar“

Viðtal við elfu Ýri Gylfadóttur í útvarps-

þættinum Speglinum og á vef RÚV.

27. maí 2019 
„Falsfréttir ýta undir klofning í samfélaginu“. 

Viðtal við elfu Ýri Gylfadóttur í útvarpsþættin-

um Speglinum og á vef RÚV. 

28. maí 2019
„Finnar vinna stríðið gegn falsfréttum.“ 

Viðtal við elfu Ýri Gylfadóttur í útvarps-

þættium Speglinum og á vef RÚV

https://www.ruv.is/frett/gervimenni-fylgjast-med-islendingum-a-twitter
https://www.ruv.is/frett/margar-sjonvarpsstodvar-ologlegar-eftir-brexit
https://www.visir.is/g/2019190409393vegna-athugasemda-bladamannafelags-islands%3Ffbclid%3DIwAR0XUCXzS6gfOm0wU1lycD_9TbDuWHfSCIEBxfD8XMKIobQ2EkYfUNMz8iY
https://www.ruv.is/spila/ras-2/morgunutvarpid/20190404
https://www.ruv.is/spila/ras-2/morgunutvarpid/20190404
http://
https://www.ruv.is/frett/falsfrettir-yta-undir-klofning-i-samfelaginu
https://www.ruv.is/frett/finnar-vinna-stridid-gegn-falsfretttum%3Ffbclid%3DIwAR2H4v35L8lnTzagP8tnzKdDnM3mfJnmJQvYmpU4bzWoRYg_jTZnWKeqV7E
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16. september 2019
 „Fjölmiðlalæsi og gagnrýnin hugsun mikilvæg“ 

Viðtal við elfu Ýri Gylfadóttur í hádegisfréttum 

útvarps og á vef RÚV.

16. september 2019 
„Oft erfitt að gera greinarmun á einmiðlum og fjöl-

miðlum,“ segir forsætisráðherra. 

Viðtal við elfu Ýri Gylfadóttur í frétt Vísis. 

16. september 2019 
Viðtal við elfu Ýri Gylfadóttur í sjónvarpsfréttum 

Stöðvar 2, vegna fundar í norræna húsinu um 

fjölþátta ógnir. 

29. október 2019
„Um störf fjölmiðlanefndar“. Grein á Vísi eftir 

einar Huga Bjarnason, formann fjölmiðlanefndar. 

Í greininni var farið yfir verkefnasvið nefndar-

innar, auk þess sem leiðréttar voru rangfærslur 

sem fram höfðu komið í leiðara Fréttablaðsins 

23. október.

21. desember 2019
„Vikulokin“ á Rás 1. Rætt við Heiðdísi lilju magn-

úsdóttur og fleiri, m.a. um stöðu fjölmiðla.

2.11.3 Útgáfa ársskýrslu 
Í ágúst 2019 birti fjölmiðlanefnd ársskýrslu 

nefndarinnar fyrir árið 2018, á rafrænu formi. 

Í skýrslunni var meðal annars að finna ávarp 

framkvæmdastjóra, umfjöllun um verkefni 

fjölmiðlanefndar, yfirlit yfir skráða fjölmiðla 2018 

og upplýsingar um skiptingu birtingafjár 2018. 

allar ársskýrslur nefndarinnar eru aðgengilegar 

á vefnum www.fjolmidlanefnd.is.

https://www.ruv.is/frett/fjolmidlalaesi-og-gagnrynin-hugsun-mikilvaeg
https://www.visir.is/g/2019190919134
https://www.visir.is/g/2019190919134
https://www.visir.is/g/2019191028701/um-storf-fjolmidlanefndar%3Ffbclid%3DIwAR1Lx7E0Lpcn4tihsheA24TwSJi5dPNoD0y2Gqqh5bx1mSfyzrKfuUv57jg
http://www.fjolmidlanefnd.is
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3.1 Ný lög um eftirlit með mark-
aðssetningu í fjölmiðlum á 
rafrettum og áfyllingum fyrir 
rafrettur 
lög um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur nr. 

87/2018 tóku gildi þann 1. mars 2019. Samhliða 

gildistöku laganna voru gerðar breytingar á 4. 

mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011, með 

þeim hætti að viðskiptaboð og fjarkaup fyrir 

rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur urðu óheim-

il. Samkvæmt 4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla 

hefur fjölmiðlanefnd nú eftirlit með markaðs-

setningu á rafrettum og áfyllingum fyrir rafrettur 

í fjölmiðlum.

Þess misskilnings hefur orðið vart að 

fjölmiðlanefnd hafi einnig eftirlit með annarri 

markaðssetningu á rafrettum en þeirri sem birt-

ist í fjölmiðlum, þar á meðal markaðssetningu 

á samfélagsmiðlum sem óheimil er samkvæmt 

lögum um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. Í 

greinargerð með frumvarpi til þeirra laga kemur 

fram að lagt sé til að eftirlit með auglýsingabann-

inu verði í höndum fjölmiðlanefndar, þótt hvergi 

sé um það fjallað í lögunum sjálfum og fjöl-

miðlanefnd hafi engar heimildir til eftirlits eða 

viðurlaga gagnvart öðrum aðilum en fjölmiðla-

veitum, á grundvelli laga um fjölmiðla. Rétt-

mætar væntingar almennings og hagsmunaaðila 

hafa því verið til þess, eftir gildistöku laganna, að 

fjölmiðlanefnd viðhafi víðtækt eftirlit, þar með 

talið eftirlit með samfélagsmiðlum og mark-

aðssetningu sem fram fer með öðrum hætti. 

Samkvæmt gildandi lögum nær eftirlit nefndar-

innar hins vegar einungis til markaðssetningar á 

slíkum vörum í fjölmiðlum. Hefur fjölmiðlanefnd 

komið athugasemdum þess efnis á framfæri við 

heilbrigðisráðuneytið.

3.2 málsmeðferðarreglur fjöl-
miðlanefndar
Í maí 2019 birti fjölmiðlanefnd 

málsmeðferðarreglur nefndarinnar, sem 

samþykktar voru á fundi nefndarinnar 30. 

apríl 2019. Reglurnar eru leiðbeinandi reglur 

fyrir nefndina og starfsmenn hennar og er 

þeim ætlað að koma til fyllingar starfsreglum 

fjölmiðlanefndar nr. 1363/2011. Í reglunum er 

meðal annars fjallað um upphaf og lok málsmeð-

ferðar hjá fjölmiðlanefnd, muninn á ábendingum 

og formlegum kvörtunum og birtingu ákvarðana 

og álita á vef nefndarinnar.  Reglunum er ætlað 

að auka gagnsæi í málsmeðferð nefndarinnar og 

3. lög og reglur
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skýra ferlið sem við tekur þegar nefndinni berst 

kvörtun eða ábending. Reglunum fylgir jafnframt 

flæðirit sem sýnir ferli almennra kvartana til 

nefndarinnar á myndrænan hátt. málsmeð-

ferðarreglur fjölmiðlanefndar eru aðgengilegar á 

vef nefndarinnar. 

3.3 Innleiðing nýrrar hljóð- og 
myndmiðlunartilskipunar EsB 
Starfsmenn fjölmiðlanefndar veittu mennta- 

og menningarmálaráðuneytinu ráðgjöf vegna 

fyrirhugaðrar innleiðingar nýrrar hljóð- og 

mynd miðlunartilskipunar 2018/1808/eSB, um 

breytingar á tilskipun 2010/13/eSB. drög að frum-

varpi til breytinga á lögum um fjölmiðla, vegna 

innleiðingar tilskipunarinnar, voru birt í sam-

ráðsgátt stjórnvalda 28. janúar 2020. . 

3.4. frumvarp um stuðning við 
einkarekna fjölmiðla. 
Starfsmenn fjölmiðlanefndar veittu mennta- 

og menningarmálaráðuneytinu ráðgjöf vegna 

frumvarps til laga um styrki til einkarekinna 

fjölmiðla, sem lagt var fram á alþingi skömmu 

fyrir jól 2019. nefndin skilaði auk þess formlegri 

umsögn í febrúar 2019 um frumvarp sama efnis í 

samráðsgátt stjórnvalda.

http://fjolmidlanefnd.is/wp-content/uploads/2019/05/M%25C3%25A1lsme%25C3%25B0fer%25C3%25B0arreglur-fj%25C3%25B6lmi%25C3%25B0lanefndar1.pdf
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Fjölmiðlanefnd tekur þátt í mikilvægu sam-

starfi alþjóðastofnana og eftirlitsstjórnvalda 

í öðrum eeS-ríkjum um málefni á starfsvett-

vangi sínum og fylgist þannig með stöðu og 

þróun á fjölmiðlamarkaði í evrópu og víðar. 

Þetta eru european Platform of Regulatory aut-

horities (ePRa) og european Regulators Group 

for audiovisual media Services (eRGa). 

ePRa er samstarfsvettvangur 53 fjölmiðla-

eftirlitsstofnana í 47 evrópuríkjum þar sem 

fram fara umræður, fræðsla og fyrirlestrar en 

samstarfið felst einnig í spurningalistum og 

fyrirspurnum sem sendar eru ríkja á milli. 

eRGa er sérfræðingahópur, sem samanstendur 

af fulltrúum fjölmiðlaeftirlitsstofnana á eeS-

svæðinu. Hópurinn gegnir ráðgjafarhlutverki 

gagnvart framkvæmdastjórn eSB á sviði fjöl-

miðlamála, meðal annars vegna  innleiðingar 

hljóð- og myndmiðlunartilskipunar eSB.

Fjölmiðlanefnd tekur jafnframt þátt í norrænu 

samstarfi stjórnvalda sem fara með eftirlit 

með fjölmiðlum á norðurlöndunum, m.a. með 

þátttöku í árlegum norrænum fundi þar sem 

fulltrúar viðkomandi stofnana hittast og deila 

reynslu sinni. 

Þá hefur starfsfólk fjölmiðlanefndar komið á 

tengslum við eftirlitsstofnanir á sviði fjölmiðla 

í öðrum eeS-ríkjum, þar á meðal á Írlandi, 

í þeim tilgangi að skiptast á upplýsingum 

um ýmis málefni sem snúa að verkefnasviði 

nefndarinnar og komið geta að gagni í störfum 

hennar.

Þess má jafnframt geta að framkvæmdastjóri 

nefndarinnar, elfa Ýr Gylfadóttir, gegndi stöðu 

varaformanns Stýrinefndar evrópuráðsins um 

fjölmiðla og upplýsingasamfélagið (CdmSi, 

Steering Committee on media and information 

Society) árið 2019, samhliða störfum sínum 

hjá fjölmiðlanefnd, en hún gegndi áður for-

mennsku í nefndinni frá 2016-2018.

Hér á eftir er yfirlit yfir fundi og alþjóðlegt 

samstarf sem fulltrúar fjölmiðlanefndar tóku 

þátt í á árinu:

4. alþjóðlegt samstarf
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fundur með the Broadcasting authority of 

Ireland (BaI) og starfsmönnum írska mennta-

málaráðuneytisins.

Víkkað gildissvið hljóð- og myndmiðlunartilskip-

unar eSB kallar á aukna samvinnu milli eft-

irlitsstofnana innan eeS og sérstaklega á aukin 

samskipti við írska fjölmiðlaeftirlitið, Bai. Tilskip-

unin tekur að hluta til miðla eins og YouTube og 

Facebook, sem hafa staðfestu í írskri lögsögu, og 

því verður það fyrst og fremst í höndum Bai að 

hafa eftirlit með því að þessi fyrirtæki setji sér 

skýrar starfsreglur vegna starfsemi á eeS-svæð-

inu. Á fundunum var fjallað um fyrirhugaðar 

breytingar á starfsháttum Bai vegna nýrra 

verkefna og hugmyndir Íra um fyrirkomulag 

eftirlits með nýmiðlun til framtíðar.

19.-20. mars 2019, Dublin.

Árlegur fundur norrænna fjölmiðla-

eftirlitsstofnana var að þessu sinni haldinn 

á Íslandi. 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. Fundurinn stóð yfir í einn og hálfan 

dag og var haldinn í húsnæði Sjávarklasans í 

Reykjavík.

13. og 14. maí 2019, Reykjavík.

49. fundur Epra. 

ePRa (european Platform of Regulatory aut-

horities) er samráðsvettvangur 53 fjölmiðla-

eftirlitsstofnana í 47 evrópuríkjum.  Á meðal 

umfjöllunarefna voru vernd barna gegn skaðlegu 

efni á netinu, miðlalæsi, réttindi á útsendingum 

á íþróttaefni og hatursorðræða í fjölmiðlum.  

30. og 31. maí 2019, Sarajevo.

16. fundur stýrinefndar Evrópuráðsins um fjöl-

miðla og upplýsingasamfélagið. 

4.-6. júní 2019, Strassborg.

11. aðalfundur ErGa. 

20.-21. júní 2019, Bratislava.

ráðstefna um miðlalæsi í Helsinki

Ráðstefnan „Towards a Good life in the 2020s:– En-

hancing citizenship and social cohesion through media 

literacy“ var haldin í tilefni af formennsku Finn-

lands í ráðherraráði evrópusambandsins 1. júlí 

– 31. desember 2019. markmið ráðstefnunnar var 

að auka samstarf milli eeS-ríkja um rannsóknir á 

miðlalæsi og deila upplýsingum um bestu fram-

kvæmdir í miðlalæsi í álfunni.  

10. september, Helsinki.  

50. fundur Epra.  

Á meðal umfjöllunarefna voru vernd barna gegn 

skaðlegu efni á netinu, aðgengi sjón- og heyrnar-

skertra að myndefni, framboð evrópsks myndefnis, 

gervigreind og miðlalæsi. 

24. og 25. október 2019, Aþena.

17. fundur Stýrinefndar Evrópuráðsins um fjöl-
miðla og upplýsingasamfélagið, 
3.-5. desember 2019, Strassborg.

12. aðalfundur ErGa. 

10. desember 2019, Brussel.

auk framangreinds svöruðu starfsmenn fjöl-

miðlanefndar upplýsingabeiðnum af ýmsum toga 

frá erlendum aðilum, m.a. frá european audiovisu-

al Observatory, sem er evrópskt rannsóknarsetur á 

sviði hljóð- og myndmiðla í Strassborg. 
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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

5. Skráðir fjölmiðlar  
í árslok 2019 
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 

 

Hringbraut ehf. Hringbraut myndmiðill 5. sept. 2019*

 

n4 ehf. n4 Sjónvarp 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

 **

akraneskaupstaður Útvarp akranes Hljóðmiðill 30. apríl 2021

  

Boðunarkirkjan Útvarp Boðun Hljóðmiðill 30. apríl 2020

 

Hans K. Kristjánsson Útvarp Ás Hljóðmiðill 30. apríl 2020

 

Hljóðsmárinn ehf. Trölli Fm Hljóðmiðill 30. apríl 2020

 

léttur ehf.  Suðurland Fm Hljóðmiðill 30. apríl 2020

 

lindin fjölmiðlun lindin útvarp Hljóðmiðill 30. apríl 2021

 

Saganet ehf. Útvarp Saga Hljóðmiðill 30. apríl 2021

 

Xa Radíó áhugamannafélag Xa-Radíó Hljóðmiðill 30. apríl 2024
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Ríkisútvarpið ohf. RÚV myndmiðill ***

 RÚV2 (RÚV Íþróttir) myndmiðill 

 Rás 1 Hljóðmiðill 

 Rás 2 Hljóðmiðill 

 Rondó Hljóðmiðill 

 

*Umsókn Hringbrautar ehf. vegna leyfis Hringbrautar til myndmiðlunar var til meðferðar hjá fjöl-

miðlanefnd þegar skýrsla þessi var rituð.

**Frequency gerði tímabundið hlé á útsendingum Áttunnar Fm haustið 2019 en umsókn um áfram-

haldandi hljóðmiðlunarleyfi var til meðferðar hjá fjölmiðlanefnd þegar skýrsla þessi var rituð. 

***Ríkisútvarpið 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 í árslok 2019
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
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austurfrétt ehf. austurfrett.is Vefmiðill

Ásdís Haraldsdóttir Hestamennska 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

  

Björt útgáfa Hafnfirðingur Prentmiðill

 Hafnfirðingur.is Vefmiðill

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
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eT miðlar ehf. eyjar.net Vefmiðill

  

eyjasýn ehf.  Fréttir Prentmiðill

 eyjafréttir Prentmiðill

 eyjafrettir.is Vefmiðill

  

Fitnessfréttir Fitnessfréttir Prentmiðill

 Fitness.is Vefmiðill

  

Flugufréttir ehf. Flugufréttir 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
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 eyjan Vefmiðill

 Bleikt Vefmiðill

 Birta Vefmiðill

 433.is Vefmiðill

  

Fröken ehf.  Reykjavík Grapevine Prentmiðill

 Grapevine.is Vefmiðill

Gebo ehf. menn.is  Vefmiðill

 nútíminn Vefmiðill 

 SKe Prentmiðill

 Ske.is Vefmiðill

  

Golfsamband Íslands Golf á Íslandi Prent- og vefmiðill

Gospel Channel evrópa ehf Gospel Ch. Scandinavia myndmiðill

 Gospel Channel UK myndmiðill

  

Hafþór Hreiðarsson 640.is Vefmiðill

  

Hermann aðalsteinsson 641.is Vefmiðill

Hjálmar aron níelsson Íslendingavaktin Vefmiðill

Hljóðsmárinn ehf. Trölli.is Vefmiðill

Hringbraut Fjölmiðlar ehf. Hringbraut.is Vefmiðill

  

Hulda margrét Óladóttir Hvítir skuggar Vefmiðill*

Hönnunarhúsið ehf. Fjarðarfréttir.is Vefmiðill

  

imag ehf.  iceland magazine Prentmiðill

 icelandmag.is Vefmiðill
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Í boði náttúrunnar Í boði náttúrunnar Prentmiðill

 ibn.is Vefmiðill

jón Guðbjörn Guðbjörnsson litlihjalli.is Vefmiðill

  

Kaffið fjölmiðill ehf. Kaffið.is Vefmiðill

  

Kjarninn miðlar ehf.  Kjarninn Vefmiðill

 Vísbending Prentmiðill

Kópavogspósturinn ehf.  Kópavogspósturinn Prentmiðill

  

Kristján Sigurjónsson Túristi Vefmiðill

Krosseyri ehf.  midjan.is Vefmiðill

Kver ehf.  Timarim.is Vefmiðill

leturstofan sf.  Tígull Vefmiðill

lifðu núna ehf.  lifðu núna Vefmiðill

  

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

 Frjáls verslun    Prentmiðill
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n4 ehf. n4 blaðið Prentmiðill

  

nordic media ehf. local Suðurnes Vefmiðill

  

nýprent ehf.  Feykir Prentmiðill

 Feykir.is Vefmiðill

  

nýtt land ehf.  Tímaritið Herðubreið Vefmiðill

  

Okkar allra ehf.  Spegill.is Vefmiðill

  

Olgeir Helgi Ragnarsson Íbúinn Prentmiðill

  

Pedromyndir ehf.  akureyri.net Vefmiðill

  

Poppeople ehf.  Kvennablaðið Vefmiðill

  

Prentmet ehf.  dagskráin Prentmiðiill

 dfs.is Vefmiðill

 Fréttablað Suðurlands Prentmiðill

  

Prentmet Vesturlands Pósturinn Prentmiðill

  

Ragnar Z. Guðjónsson Húnahornið Vefmiðill

 Huni.is Vefmiðill

  

Reykjavík media ehf. Reykjavík media Vefmiðill

  

Ritsýn sf. Kvótinn.is Vefmiðill

  

Ríkisútvarpið ohf.  Ruv.is Vefmiðill

  

Saganet ehf. Utvarpsaga.is Vefmiðill
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Sigurður Ægisson Siglfirdingur.is Vefmiðill

  

Skagafréttir ehf. Skagafréttir Vefmiðill

Skarpur útgáfufélag Skarpur Prentmiðill

 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

 Stöð 2 maraþon myndmiðlun 

   e. pöntun (VOd)

  

Sögusmiðjan Strandir.is Vefmiðill

  

Torg ehf. Fréttablaðið Prentmiðill

 Frettabladid.is Vefmiðill
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 markaðurinn Prentmiðill

  

Tunnan prentþjónusta ehf.  dB blaðið Prentmiðill

 dbl.is Vefmiðill

 Tunnan Prentmiðill

 Tunnan.is Vefmiðill

 Hellan Prentmiðill

Úr vör ehf. Úr vör Vefmiðill

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

  

Víkurblaðið ehf. Víkurblaðið Prentmiðill

  

Víkurfréttir ehf. Víkurfréttir Prentmiðill

 Vf.is Vefmiðill

Þjóðmál ehf. Þjóðmál Prentmiðill

*Vefmiðillinn Hvítir skuggar hafði ekki hafið starfsemi þegar skýrsla þessi var rituð.  
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