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Ágrip  

Reglur er varða samruna voru lögfestar með samkeppnislögum nr. 8/1993. Reglurnar hafa 

tekið töluverðum breytingum frá setningu laganna og leitaðist höfundur eftir því að varpa ljósi 

á þá þróun sem hefur átt sér stað á þessu sviði samkeppnisréttarins. Við vinnslu ritgerðarinnar 

voru frumvörp til samkeppnislaga skoðuð ásamt frumvörpum til laga um breytingu á þeim. Þá 

var fjöldinn allur af ákvörðunum og úrskurðum samkeppnisyfirvalda skoðaður ásamt því að 

litið var til nokkurra dóma Hæstaréttar. Leitast var við að skoða þau nýmæli sem komið hafa 

inn í löggjöfina og hvaða ástæður lágu þeim að baki en einnig voru ýmis hugtök skoðuð í 

þeim tilgangi að sjá hvernig þau hafa verið skilgreind hjá samkeppnisyfirvöldum. Niðurstaða 

höfundar er í meginatriðum sú að við breytingar á samrunareglum samkeppnisréttar hefur 

mikið verið litið til Evrópu. Breytingarnar hafa tekið mið af því hvernig málum er háttað þar 

ásamt því hvernig reynslan af settum lögum og reglum hefur verið hér á landi. Nýmæli hafa 

komið inn í löggjöfina en breytingar hafa einnig verið gerðar í þeim tilgangi að gera ákvæði 

bæði skýrari og ítarlegri. Einnig hefur borið á því að lög og reglur hafa verið sett til að koma í 

veg fyrir misskilning og mistök hjá samkeppnisyfirvöldum. 

 

 

  



 

 

Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni höfundar í viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst. Vægi 

lokaverkefnisins er 14 ECTS einingar og fór vinnsla þess fram haustið 2011 í Reykjavík og 

Reykjanesbæ. 

 

Viðfangsefni lokaverkefnisins er á sviði samkeppnisréttar. Skoðuð var þróun samrunareglna 

frá því fyrstu samkeppnislögin nr. 8/1993 litu dagsins ljós og varpað var ljósi á helstu 

breytingar sem orðið hafa á þeim síðustu tvo áratugi. 
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Háskólann á Bifröst. Vill höfundur þakka honum kærlega fyrir góðar ábendingar og 
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texta og meðferð heimilda og vísað er skilmerkilega til þeirra höfunda verka sem vitnað er í. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Háskólinn á Bifröst 

13. desember 2011 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Berglind Ýr Kjartansdóttir  



 

 

Efnisyfirlit 

Inngangur .................................................................................................................................. 1 
1. Forsaga samkeppnisreglna á Íslandi .................................................................................. 2 

2. Forsendur samrunareglna samkeppnislaga og breytinga á þeim .................................... 4 
3. Ógilding, sátt, skilyrði og viðurlög ...................................................................................... 7 

3.1. Ógilding ........................................................................................................................... 7 
3.1.1. Almennt ..................................................................................................................... 7 
3.1.2. Breytingar með lögum nr. 107/2000 .......................................................................... 7 

3.1.3. Breytingar með lögum nr. 94/2008 ............................................................................ 9 
3.1.4. Fyrirtæki á fallanda fæti ........................................................................................... 11 

3.2. Sáttir .............................................................................................................................. 12 
3.3. Skilyrði .......................................................................................................................... 13 
3.4. Viðurlög ......................................................................................................................... 15 

3.4.1. Sektir ........................................................................................................................ 15 
3.4.2. Dagsektir .................................................................................................................. 16 

4. Frestsákvæði samrunareglna ............................................................................................ 17 
4.1. Almennt ......................................................................................................................... 17 
4.2. Breytingar á frestsákvæðinu .......................................................................................... 19 

4.2.1. Breytingar með lögum nr. 107/2000 ........................................................................ 19 
4.2.2. Breytingar með lögum nr. 94/2008 .......................................................................... 20 

5. Veltumörk – minniháttarregla .......................................................................................... 21 
5.1. Veltumörk sett í lög ....................................................................................................... 21 
5.2. Breytingar á veltumörkum ............................................................................................. 22 

6. Tilkynningarskyldan .......................................................................................................... 23 
6.1. Tillaga að tilkynningarskyldu ........................................................................................ 23 
6.2. Tilkynningarskyldan lögfest .......................................................................................... 24 

6.3. Breytingar með lögum nr. 52/2007 og lögum nr. 94/2008 ............................................ 25 
6.4. Reglur Samkeppniseftirlitsins um tilkynningu og málsmeðferð í samrunamálum ....... 26 

7. Breytingar með lögum nr. 14/2011 ................................................................................... 27 
7.1. Gjöld .............................................................................................................................. 27 

7.2. Málskotsréttur Samkeppniseftirlitsins ........................................................................... 27 

8. Hugtök og málsmeðferðarreglur Samkeppniseftirlitsins ............................................... 29 
8.1. Samruni .......................................................................................................................... 29 

8.2. Fyrirtæki ........................................................................................................................ 29 
8.3. Markaður ....................................................................................................................... 30 
8.4. Markaðsráðandi staða .................................................................................................... 30 
8.5. Málsmeðferðarreglur Samkeppniseftirlitsins ................................................................ 31 

8.5.1. Almennt ................................................................................................................... 31 
8.5.2. Aðili máls ................................................................................................................. 32 
8.5.3. Andmælaréttur ......................................................................................................... 32 
8.5.4. Leiðbeiningarskylda ................................................................................................ 33 
8.5.5. Fyrirsvar ................................................................................................................... 33 

8.5.6. Bráðabirgðaákvörðun Samkeppniseftirlitsins .......................................................... 34 

9. Samantekt ........................................................................................................................... 36 

Lokaorð ................................................................................................................................... 37 
Heimildaskrá ........................................................................................................................... 38 
    Lagaskrá .............................................................................................................................. 38 
    Dómaskrá ............................................................................................................................ 39 



1 

 

Inngangur  

 

Samrunareglur eru einn af hornsteinum samkeppnisréttarins og gegna mikilvægu 

hlutverki við að koma í veg fyrir að samkeppnislegri gerð markaða sé breytt, með 

samruna eða yfirtöku, á þann hátt að samkeppni hverfi eða minnki alveg.
1
  

 

Þegar fyrirtæki tekur yfir annað fyrirtæki eða samruni fyrirtækja á sér stað getur það leitt til 

þess að sú samkeppni sem er fyrir minnkar eða hverfur alveg. Við samruna eða yfirtöku getur 

þannig orðið til fyrirtæki með markaðsráðandi stöðu eða jafnvel einokun á markaði en slíkt 

gerir nýjum fyrirtækjum erfitt fyrir að koma sér inn á markaðinn.
2
 Yfirtaka eða samruni á sér 

yfirleitt stað með því að fyrirtæki kaupir hlut í eða eignir af öðru fyrirtæki og getur slíkt haft í 

för með sér alvarlega röskun á samkeppni á viðkomandi markaði. Ræðst það af formi 

yfirtökunnar ásamt stærð og styrk hlutaðeigandi fyrirtækja en alvarleg röskun á samkeppni á 

sér einkum stað ef fyrirtæki starfa á sama markaði.
3
  

 

Hinir ýmsu aðilar geta verið á móti samrunum og liggja margvíslegar ástæður þar að baki. 

Fyrirtæki gæti verið á móti samruna tveggja keppinauta sinna þar sem slíkur samruni gæti haft 

í för með sér samkeppnislegt forskot fyrir þá, hlutabréfaeigendur gætu haft áhyggjur af virði 

hlutabréfa sinna vegna samruna og svo mætti lengi telja. Stefna yfirvalda í samkeppnismálum 

byggir ekki á slíkum áhyggjum heldur reyna þau að viðhalda samkeppni á markaði til að 

hámarka hag neytenda.
4
  

 

Reglur um samruna og yfirtöku eru nauðsynlegt tæki svo hægt sé að stuðla að heilbrigðri 

samkeppni á markaði. Samrunareglur samkeppnisréttar hafa tekið þónokkrum breytingum til 

að koma til móts við þá þróun sem hefur átt sér stað í samfélagi okkar frá setningu 

samkeppnislaga nr. 8/1993. Í þessari ritgerð verður leitast við að varpa ljósi á þessar 

breytingar með því m.a. að skoða lög, frumvörp og ákvarðanir og úrskurði 

samkeppnisyfirvalda. 

 

  

                                      
1
 Alþingistíðindi, 135. löggjafarþing (2007-2008), mál 384, þingskjal 628. 

2
 Alþingistíðindi, 116. löggjafarþing (1992), mál 9, þingskjal 9. 

3
 Sjá ákvörðun Samkeppnisráðs nr. 5/1998. Yfirtaka Myllunnar-Brauðs hf. á Samsölubakaríi hf.  

4
 Whish, R. (2009). Bls. 806-807. 
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1. Forsaga samkeppnisreglna á Íslandi 

Á tímum iðnbyltingarinnar var þörf á samkeppnisreglum en þær komu ekki til sögunnar fyrr 

en mun seinna. Í Bandaríkjunum litu þær dagsins ljós með Sherman-lögunum árið 1890 og 

Clayton-lögunum árið 1914 en Evrópa varð seinni til og komu fyrstu formlegu 

samkeppnisreglurnar ekki fram þar fyrr en um 1950.
5
 Framkvæmdastjórn EB setti fyrst fram 

tillögu að samrunareglugerð árið 1973
6
 en illa gekk að ná samkomulagi um efni reglnanna. 

Aðildarríki Evrópubandalagsins höfðu lengi verið sammála um nauðsyn þess að setja slíkar 

samrunareglur
7
 en skiptar skoðanir voru uppi um það hvort eftirlit með samrunum ætti að vera 

innan hvers ríkis eða hjá Evrópubandalaginu. Það var því ekki fyrr en í lok árs 1989 að 

Ráðherraráðið samþykkti slíka reglugerð, samrunareglugerð nr. 4064/89.
8
  

 

Fyrstu samkeppnisreglurnar á Íslandi komu með samkeppnislögum nr. 8/1993. 

Samkeppnisstofnun var stofnuð þann 1. mars 1993 á grunni Verðlagsstofnunar þegar 

áðurnefnd samkeppnislög tóku við af lögum nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og 

óréttmæta viðskiptahætti.
9
 Þróun verðlags- og samkeppnismála hefur verið með öðrum hætti 

hér á landi en í nágrannalöndum okkar. Á árunum 1939-1990 fólst starfsemi verðlagsyfirvalda 

í meginatriðum í verðlagsaðhaldi og í því að framfylgja verð- og álagningarstöðvunum. Það 

var ekki fyrr en á síðustu árum fyrir 1990 að þessari starfsemi var beint í þá átt að örva 

samkeppni. Ástæður fyrir þessum afskiptum af verðlagi fóru eftir breytilegum aðstæðum 

hverju sinni. Þannig einkenndust árin 1939-1960 af takmörkuðu vöruframboði m.a. vegna 

þeirra tíma sem komu í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar. Nauðsynlegt þótti að setja 

verðlagsákvæði á þessum tímum vegna mikils vöruskorts en engin skilyrði fyrir samkeppni 

voru fyrir hendi. Á þessum árum voru verðlagsákvæði einnig í gildi í nágrannalöndunum. Í 

kjölfar aukins vöruframboðs eftir stríð drógu nágrannalöndin úr opinberu verðlagseftirliti og 

tóku í staðinn upp samkeppnisreglur. Innflutningshöft voru hins vegar sett á hér á landi og 

voru í gildi til ársins 1960.
10

 

 

Árin 1960-1970 einkenndust af hagstæðari samkeppnisskilyrðum. Skilyrði fyrir því að draga 

úr opinberum afskiptum af verðmyndun sköpuðust með frelsi í innflutningi og hóflegri 

verðbólgu. Lagt var fram frumvarp í þessu skyni en það var fellt á þinginu árið 1969. Árið 

                                      
5
 Alþingistíðindi, 116. löggjafarþing (1992), mál 9, þingskjal 9. 

6
 Whish, R. (2009). Bls 818. 

7
 Stefán Már Stefánsson (2000). Bls. 762. 

8
 Whish, R. (2009). Bls 818. 

9
 Alþingistíðindi, 131. löggjafarþing (2004-2005), mál 590, þingskjal 883. 

10
 Alþingistíðindi, 116. löggjafarþing (1992), mál 9, þingskjal 9. 
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1970 var síðan verðstöðvun sett á, þvert á alla umræðu, og gilti hún í tólf ár, eða til ársins 

1982. Ekki var þó um eiginlega verðstöðvun að ræða heldur var verðlagsyfirvöldum falið það 

hlutverk að koma í veg fyrir of mikil áhrif kostnaðarhækkana á verðlagið. Ýmsar ástæður 

voru fyrir þessum trega stjórnvalda að aflétta verðstöðvuninni og má þar nefna spennu í 

efnahagslífinu og óðaverðbólgu vegna launa- og olíuverðshækkana ásamt gengisfellingu.
11

 

 

Árið 1978 voru loksins samþykkt lög um samkeppnismál en framkvæmd þeirra var frestað þar 

sem ný ríkisstjórn tók við það haust. Hafist var handa að afnema verðlagsákvæði árið 1983 

þar sem mönnum urðu annmarkar gildandi fyrirkomulags betur ljósir. Næstu þrjú ár voru 

verðlagsákvæði í flestum greinum verslunar og iðnaðar afnumin og í framhaldinu lögð áhersla 

á að verðlags- og samkeppnisyfirvöld stuðluðu að eflingu samkeppni. Það var gert en þó ekki 

í þeim mæli sem stefnt var að vegna þess að í kjölfar ársins 1987 var verðlagsyfirvöldum falið 

að framfylgja verðstöðvun, eftirliti með verðlagi, álagningu vörugjalds, virðisaukaskatts o.fl. 

Vegna þessa dróst að láta starfsemina sinna samkeppnismálum en með frumvarpi að 

samkeppnislögum nr. 8/1993 var lagður grunnur að því að efla þann þátt enn frekar.
12

 

 

Með frumvarpinu að samkeppnislögum nr. 8/1993 var sett ný löggjöf um samkeppni á 

markaði í stað þágildandi laga nr. 56/1978 þar sem áhersla var lögð á bein verðlagsafskipti. Í 

samkeppnislögum nr. 8/1993 var lögð áhersla á að efla samkeppni og draga úr þessum 

verðlagsafskiptum en sú meginregla var fest í lögin að virk samkeppni væri besti möguleikinn 

til að ná sem hagkvæmastri nýtingu framleiðsluþáttanna og efnahagslegum framförum í 

þjóðfélaginu. Samkeppnislögin nr. 8/1993 voru sett í því skyni að efla samkeppni á innlendum 

mörkuðum en einnig þótti mikilvægt að samræma samkeppnisreglur hér á landi að þeim 

reglum sem í gildi voru í Evrópu. Allt þetta tók mið af aðild Íslands að Evrópska 

efnahagssvæðinu sem var að verða til á þessum tíma.
13

 

 

  

                                      
11

 Alþingistíðindi, 116. löggjafarþing (1992), mál 9, þingskjal 9. 
12

 Alþingistíðindi, 116. löggjafarþing (1992), mál 9, þingskjal 9. 
13

 Alþingistíðindi, 116. löggjafarþing (1992), mál 9, þingskjal 9. 
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2. Forsendur samrunareglna samkeppnislaga og breytinga á þeim 

Með samkeppnislögum nr. 8/1993 kom fyrst fram ákvæði er varðar samruna. Síðustu árin 

fyrir setningu laganna hafði þeim ríkjum fjölgað töluvert sem tóku upp reglur er varða eftirlit 

með samruna og yfirtöku fyrirtækja, en á þeim tíma voru samruni og yfirtaka einnig orðin 

mun algengari hér á landi. Gert var ráð fyrir því í þágildandi lögum nr. 56/1978 að 

samkeppnisyfirvöld myndu bregðast við myndun fyrirtækis með markaðsráðandi stöðu eða 

einokun á markaði með sérstöku eftirliti með þeim fyrirtækjum sem nytu markaðsyfirráða 

ásamt því að geta gripið inn í starfsemi þeirra ef þau töldu þau misnota aðstöðu sína. Í 

athugasemdum við frumvarp það er varð að lögum nr. 8/1993 var hins vegar lagt til að 

yfirvöldum yrði gert mögulegt að koma í veg fyrir að þær aðstæður myndu skapast á markaði 

að fyrirtæki næði markaðsráðandi stöðu eða einokun með samruna eða yfirtöku. Yfirvöld áttu 

að koma í veg fyrir þetta með því að banna samruna eða yfirtöku. Þessari heimild yfirvalda 

var líkt við eins konar forvarnarstarf sem yrði aðeins beitt ef ljóst þætti að samkeppni yrði 

töluvert minni á viðkomandi markaði vegna þeirra afleiðinga sem samruni eða yfirtaka hefði í 

för með sér.
14

 

 

Um samruna var fjallað í 18. gr. laganna og hljóðaði 1. mgr. svo: 

Telji samkeppnisráð að samruni fyrirtækja eða yfirtaka fyrirtækis á öðru fyrirtæki leiði til 

markaðsyfirráða þess, dragi verulega úr samkeppni og sé andstæð markmiði laga 

þessara getur ráðið ógilt samruna eða yfirtöku sem þegar hefur átt sér stað. 

Samkeppnisráð getur einnig sett slíkum samruna eða yfirtöku skilyrði sem verður að 

uppfylla innan tilskilins tíma. Sama á við ef eigendur með virk yfirráð í einu fyrirtæki ná 

virkum yfirráðum í öðru fyrirtæki þannig að slíkt valdi markaðsyfirráðum, hamli 

samkeppni og brjóti í bága við markmið laganna. Við mat á lögmæti samruna eða 

yfirtöku skal samkeppnisráð taka tillit til þess að hvaða marki alþjóðleg samkeppni hefur 

áhrif á samkeppnisstöðu hins sameinaða fyrirtækis. 

Í ákvæðinu var einnig fjallað um tímamörk ógildingar og möguleika aðila á að leita álits 

Samkeppnisráðs. Reynslan af samkeppnislögum þeim sem sett voru árið 1993 var góð og 

stuðluðu þau að meiri samkeppni milli fyrirtækja sem skilaði sér í ávinningi fyrir neytendur 

og þjóðfélagið allt. Aftur á móti leiddu nokkur mikilvæg atriði til þess að nauðsynlegt þótti að 

breyta samkeppnislögunum og voru þær breytingar gerðar árið 2000.
15

 

                                      
14

 Alþingistíðindi, 116. löggjafarþing (1992), mál 9, þingskjal 9. 
15

 Alþingistíðindi, 125. löggjafarþing (1999-2000), mál 488, þingskjal 770. 
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Ástæður fyrir skarpari samkeppnislöggjöf voru samkeppnislegs eðlis en síðustu tíu til tuttugu 

ár fyrir aldamótin höfðu miklar breytingar orðið á samkeppnisstefnu einstakra þjóða og 

ríkjabandalaga. Markaðssvæði höfðu stækkað ásamt því að dregið hafði verulega úr 

hindrunum í milliríkjaviðskiptum. Öll þessi alþjóðavæðing leiddi til meiri samkeppni sem ýtti 

síðan undir stækkun fyrirtækja til að gera þau samkeppnishæfari. Með aukinni samkeppni 

þurftu fyrirtæki að takast á við kostnaðarhækkanir án þess að hækka söluverð á sama tíma og 

voru fyrirtæki misjafnlega búin undir það. Sum fyrirtæki náðu að eflast með því að gera 

rekstur sinn hagkvæmari, önnur runnu saman og mynduðu stærri einingar og enn önnur hurfu 

úr rekstri. Vegna þeirrar samkeppni sem hafði myndast varð til nokkur samþjöppun á ýmsum 

mikilvægum mörkuðum. Sem dæmi má nefna að fákeppnismarkaður varð til þar sem áður 

ríkti mikil og blómleg samkeppni.
16

  

 

Talið var að meiri hætta væri á fákeppni á mörkuðum eins og hinum íslenska vegna 

landfræðilegrar einangrunar og smæðar þjóðarinnar og ekki talið að samkeppnislög nr. 8/1993 

myndu duga til þess að koma í veg fyrir þróun sem leiddi til fákeppni á mikilvægum sviðum 

markaðarins. Var því talin þörf á að breyta þágildandi samkeppnislögum þannig að þau tækju 

á þeim vanda sem aukin samþjöppun hefði í för með sér.
 
Þróun samkeppnisréttar erlendis 

hafði áhrif hér á landi eins og áður sagði en íslensku samkeppnislögin þóttu mun veikari en 

samkeppnislög sem giltu í hinum vestrænu ríkjum. Nær öll vestræn ríki höfðu ákvæði í sínum 

samkeppnisreglum sem veittu heimild til íhlutunar á samruna. Á þessum tíma höfðu nýlega 

verið tekin upp samrunaákvæði í samkeppnislög í Finnlandi og Hollandi og fyrir lá í 

Danmörku að leggja stjórnarfrumvarp fyrir danska þingið sem miðaði að því að taka 

samrunaákvæði upp í danskan rétt. Með lögum nr. 107/2000 um breytingu á 

samkeppnislögum, nr. 8/1993, með síðari breytingum
17

, voru ákvæði samkeppnislaga er varða 

samruna styrkt til muna með því að tryggja að samrunareglur tækju til styrkingar á 

markaðsráðandi stöðu og að unnt væri að beita þeim þegar markaðsráðandi staða yrði til við 

samruna. Ef samruni leiddi til svokallaðrar fákeppnis- markaðsráðandi stöðu
18

 þá var með 

ákvæðunum unnt að grípa til íhlutunar en sú heimild tryggði samkeppnisyfirvöldum 

möguleika á að sporna gegn myndun skaðlegrar fákeppni hér á landi.
19

 

 

 

                                      
16

 Alþingistíðindi, 125. löggjafarþing (1999-2000), mál 488, þingskjal 770. 
17

 Hér eftir lög nr. 107/2000. 
18

 Í fákeppnis-markaðsráðandi stöðu felst að fækkun keppinauta við samruna leiðir til fákeppni þar sem 

fyrirtækin sem verða eftir á markaðnum hætta að keppa og taka í staðinn gagnkvæmt tillit hvert til annars. 
19

 Alþingistíðindi, 125. löggjafarþing (1999-2000), mál 488, þingskjal 770. 
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Vegna innleiðingar reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 um eftirlit með samfylkingum 

fyrirtækja (samrunareglugerð EB) var talið nauðsynlegt að gera frekari breytingar á 

þágildandi samkeppnislögum nr. 8/1993. Skipuð var nefnd um stefnumótun íslensks 

viðskiptaumhverfis og var niðurstaða hennar m.a. sú að nauðsynlegt væri að efla eftirlit með 

samkeppnishömlum á markaði með því að gera störf samkeppnisyfirvalda skilvirkari og veita 

þeim meira fjármagn. Talið var að ákvæði þágildandi laga veittu samkeppnisyfirvöldum ekki 

nægilega skýrar heimildir til að krefjast skipulagsbreytinga hjá fyrirtækjum sem hefðu brotið 

gegn ákvæðum laganna eða skapað aðstæður sem hefðu skaðleg áhrif á samkeppni. Reynslan 

af skipulagi á starfi og eftirliti samkeppnislaga hafði sýnt að samkeppnisyfirvöld gátu ekki 

sinnt vinnu sinni með fullnægjandi hætti þegar þau tókust á við fleiri en eitt umfangsmikið 

verkefni í einu. Ný samkeppnislög nr. 44/2005 litu því dagsins ljós en með þeim voru ekki 

gerðar eins umfangsmiklar breytingar á samrunareglum og gert var með lögum nr. 

107/2000.
20

  Eina breytingin sem gerð var á þágildandi 18. gr. laga nr. 8/1993 var sú að 

ákvæðið var fært í 17. gr. laga nr. 44/2005 ásamt því að Samkeppniseftirlitinu var nú falið að 

leysa úr þeim verkefnum sem Samkeppnisráð hafði sinnt samkvæmt eldri lögum. 

 

Með lögum nr. 52/2007 um breytingu á samkeppnislögum, nr. 44/2005
21

, voru breytingar 

gerðar á viðurlagakafla laganna og hann gerður ítarlegri. Ásamt því var nú lögfest að 

Samkeppniseftirlitinu væri heimilt að ljúka málum með sátt. Töluverðar breytingar voru síðan 

gerðar á samrunareglunum með lögum nr. 94/2008 um breytingu á samkeppnislögum, nr. 

44/2005
22

. Mun ítarlegri ákvæði voru sett í lögin og kveðið nákvæmlega á um hvernig standa 

ætti að hinum ýmsu atriðum tengdum samruna. Miðað var að því að færa samrunaákvæðin 

nær þeim reglum sem giltu í EES- og EB-rétti
23

 en einnig var tekið mið af reynslu 

Samkeppniseftirlitsins í samrunamálum síðustu misserin.
24

 Síðustu breytingar sem gerðar 

voru á samkeppnislögum nr. 44/2005 voru þær að ýmis konar gjöldum var komið á til að 

koma til móts við kostnað ríkisins af rekstri samkeppnisstofnana ásamt því að 

Samkeppniseftirlitinu var fengin heimild til að skjóta málum til dómstóla. Þetta var gert með 

lögum nr. 14/2011 um breytingu á samkeppnislögum, nr. 44/2005, með síðari breytingum
25

.  

                                      
20

 Alþingistíðindi, 131. löggjafarþing (2004-2005), mál 590, þingskjal 883. 
21

 Hér eftir lög nr. 52/2007. 
22

 Hér eftir lög nr. 94/2008. 
23

 Alþingistíðindi, 135. löggjafarþing (2007-2008), mál 384, þingskjal 628. 
24

 Alþingistíðindi, 135. löggjafarþing (2007-2008), mál 384, þingskjal 1102. 
25

 Hér eftir lög nr. 14/2011. 
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3. Ógilding, sátt, skilyrði og viðurlög 

3.1. Ógilding  

3.1.1. Almennt 

Þegar ógilda á samruna ber að fara eftir málsmeðferðarreglum þar sem slík ákvörðun er 

íþyngjandi fyrir viðkomandi fyrirtæki.
26

 Nánar verður fjallað um málsmeðferðarreglur síðar í 

þessari ritgerð. Eins og komið hefur fram fólst í hinu upphaflega samrunaákvæði að ef 

Samkeppnisráð taldi samruna eða yfirtöku fyrirtækis á öðru fyrirtæki leiða til markaðsyfirráða 

þess, draga verulega úr samkeppni og vera andstæð markmiði laganna gat ráðið ógilt samruna 

eða yfirtöku sem þegar hafði átt sér stað. Upphaflega hljóðaði ákvæðið öðruvísi en það 

breyttist í meðförum frumvarpsins fyrir Alþingi. Hið upphaflega ákvæði fól í sér beina 

heimild til að banna fyrirhugaðan samruna fyrirtækja eða yfirtöku fyrirtækis á öðru fyrirtæki 

ef það drægi verulega úr samkeppni og samruninn væri andstæður markmiði laganna. Einnig 

var heimild til að mæla fyrir um ógildingu á samruna eða yfirtöku sem þegar hafði átt sér stað. 

Í því ákvæði er varð að endanlegum lögum var Samkeppnisráði hins vegar einungis veitt 

heimild til að ógilda samruna eða yfirtöku sem þegar hafði átt sér stað.  

 

3.1.2. Breytingar með lögum nr. 107/2000 

Í frumvarpi að lögum nr. 107/2000 var tekið fram að nauðsynlegt væri að breyta þágildandi 

18. gr. samkeppnislaga. Sú þróun mála sem orðið hafði ýtti undir þessar breytingar en eftir 

dóm Hæstaréttar í máli nr. 500/1997, Flugleiðir hf. gegn Samkeppnisráði, þótti t.d. óljóst 

hvernig hægt væri að beita 18. greininni í þeim tilvikum þegar markaðsráðandi fyrirtæki juku 

markaðsyfirráð sín með því að taka yfir keppinaut. Forsaga málsins var sú að í ákvörðun 

Samkeppnisráðs nr. 10/1997, Samruni innanlandsflugs Flugleiða hf. og Flugfélags 

Norðurlands, setti ráðið samrunanum skilyrði á grundvelli 18. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. 

Talið var að samruninn væri andstæður markmiði samkeppnislaga, m.a. vegna þess að með 

samrunanum varð til fyrirtæki með um 90% markaðshlutdeild. Málinu var áfrýjað og í 

úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 8/1997, Flugleiðir hf. gegn 

Samkeppnisráði, var ákvörðun Samkeppnisráðs staðfest nema einu skilyrðinu var breytt. 

Málinu var síðan skotið til dómstóla og í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá 26. nóvember 

1997 var talið að rétt hefði verið hjá samkeppnisyfirvöldum að beita ákvæðum 18. gr. 

samkeppnislaga. Enn hélt málið áfram og skaut Flugleiðir hf. málinu til Hæstaréttar og 

krafðist þess að úrskurður áfrýjunarnefndar yrði felldur úr gildi að því er varðaði eitt skilyrðið 

                                      
26

 Grímur Sigurðsson (2004). Bls. 5.  
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í ákvörðun Samkeppnisráðs. Í dómnum var talið að sú markaðsráðandi staða sem varð til við 

samrunann hefði ekki verið afleiðing samrunans né að hún hefði aukist verulega við hann þar 

sem þær aðstæður sem uppi voru breyttust lítillega við samrunann. Markaðshlutdeild 

Flugleiða hf. var fyrir sameiningu 85% en Flugfélags Norðurlands hf. um 5%. Komst 

Hæstiréttur því að þeirri niðurstöðu að ákvörðun Samkeppnisráðs og úrskurður 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála hefðu ekki verið tekin á réttum grundvelli og aðgerðir skv. 

18. greininni hefðu því ekki komið til greina. Af þessu sést að þegar samruni eða yfirtaka 

leiddi til minniháttar aukningar á markaðsráðandi stöðu, í þessu máli jókst hún um 5%, taldi 

Hæstiréttur aðgerðir 18. gr. samkeppnislaga ekki koma til greina. Í ákvörðun Samkeppnisráðs 

nr. 18/1999, Yfirtaka Baugs hf. á Vöruveltunni, kom fram að meginrök Hæstaréttar fyrir 

þessari niðurstöðu virtust vera þau að 18. greinin veitti ekki heimild til íhlutunar þegar 

markaðsráðandi staða styrktist ekki verulega með samruna eða yfirtöku. Vegna þeirrar óvissu 

sem skapaðist í kjölfar dómsins taldi Samkeppnisráð að ekki væru lagalegar forsendur fyrir 

því að hafa afskipti af yfirtöku Baugs á 10/11 matvörubúðunum í ákvörðun sinni nr. 18/1999. 

Samkeppnisráð benti hins vegar á að líta yrði til ýmissa annarra þátta þegar meta ætti hvort 

markaðsráðandi staða myndaðist eða styrktist við samruna eða yfirtöku og þá til þess hver 

gerð markaðarins og staða keppinauta væri, hvort aðgangshindranir væru o.s.frv. Ráðið benti 

einnig sérstaklega á að styrking markaðsráðandi stöðu um aðeins 1-2% gæti haft mjög skaðleg 

áhrif á samkeppni. 

 

Í frumvarpinu að lögum nr. 107/2000 komu fram miklar áhyggjur af þessari stöðu og var talin 

hætta á því að markaðsráðandi fyrirtæki gætu eytt samkeppni með yfirtöku á minni 

keppinautum hverjum á fætur öðrum, svo lengi sem markaðsyfirráð myndu ekki aukast það 

mikið. Af dómi Hæstaréttar nr. 500/1997 mátti álykta að samruni eða yfirtaka þyrfti að hafa í 

för með sér töluverða aukningu á markaðsráðandi stöðu svo unnt væri að beita ákvæði 18. 

greinarinnar. Vegna þessa var nú með lögum nr. 107/2000 skýrt tekið fram að heimilt væri að 

ógilda eða setja samruna skilyrði þegar þær aðstæður mynduðust að staða markaðsráðandi 

fyrirtækis styrktist. Með þessari breytingu var stefnt að því að veita yfirvöldum skýrar 

heimildir til þess að vinna gegn þeim samkeppnishömlum sem gætu myndast þegar 

markaðsráðandi fyrirtæki tæki yfir eða rynni saman við keppinaut sinn og styrkti með því 

stöðu sína.
27
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Með tilkomu laga nr. 107/2000 var nú einnig hægt að beita ákvæðinu þegar svokölluð 

fákeppnis- eða sameiginleg markaðsráðandi staða (e. oligopolistic eða joint dominance) 

styrktist eða varð til við samruna. Sú beiting var nú heimil þar sem sérstaklega var tekið fram 

í ákvæðinu að um markaðsráðandi stöðu eins eða fleiri fyrirtækja gæti verið að ræða. Þessi 

breyting var í samræmi við EES-samninginn, sbr. dóm dómstóls EB frá 31. mars 1998 í máli 

nr. C-68/94, Frakkland og aðrir gegn framkvæmdastjórninni, og dóm undirréttar EB frá 25. 

mars 1999 í máli nr. T-102/96, Gencor Ltd. gegn framkvæmdastjórninni. Því til viðbótar féll 

sameiginleg markaðsráðandi staða einnig undir samrunareglur í Svíþjóð, Finnlandi, 

Frakklandi, Þýskalandi, Bretlandi, Bandaríkjunum, Kanada og víðar. Þessari breytingu á 18. 

greininni var ætlað að vinna gegn frekari myndun fákeppnismarkaða.
28

 

 

3.1.3. Breytingar með lögum nr. 94/2008 

3.1.3.1.Ógilding áður en samruni er framkvæmdur 

Sú breyting var gerð á samkeppnislögunum að nú gat Samkeppniseftirlitið ógilt samruna áður 

en hann komst til framkvæmda en ekki eftir að hann hafði átt sér stað eins og gert var ráð fyrir 

í þágildandi lögum. Mikið óhagræði stafaði af þessu fyrirkomulagi þar sem um leið og 

samruni fyrirtækja tók gildi, stofnaðist nýr lögaðili og þurftu samningar hans að ganga til baka 

ef Samkeppniseftirlitið ákvað að ógilda samruna. Slík dæmi höfðu komið upp en yfirleitt biðu 

flest fyrirtæki eftir grænu ljósi frá Samkeppniseftirlitinu.
29

 Þess má geta að ákvæði er þetta 

varðar var í hinu upphaflega frumvarpi að fyrstu samkeppnislögunum nr. 8/1993 en 

breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar olli því að ákvæðið rataði ekki í lögin sjálf þar 

sem talið var að slíkt gæti hamlað endurskipulagningu í viðskiptalífinu. 

 

Nokkur mál hafa komið upp þar sem samruni var framkvæmdur áður en hann var tilkynntur. Í 

ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins í málum nr. 22/2009
30

 og nr. 23/2009
31

 komst eftirlitið að 

þeirri niðurstöðu að Sena og Hagar hefðu brotið gegn samkeppnislögum þar sem samruni 

komst til framkvæmda áður en hann var heimilaður af Samkeppniseftirlitinu. Voru fyrirtækin 

sektuð um 15 og 20 milljónir kr. en þetta voru fyrstu málin sem slíkum viðurlögum var beitt 

frá því reglan kom inn í samkeppnislög í maí 2008. Þess má geta að í máli Senu taldi 

fyrirtækið að samruni hefði ekki orðið til þar sem enginn nýr lögaðili hefði orðið til. 

Samkeppniseftirlitið vísaði til greinargerðar með lögum nr. 94/2008 en þar kom fram að nýr 

lögaðili yrði til um leið og samruni fyrirtækja tæki gildi. Þetta kom fram í athugasemdum með 

                                      
28

 Alþingistíðindi, 125. löggjafarþing (1999-2000), mál 488, þingskjal 770. 
29

 Alþingistíðindi, 135. löggjafarþing (2007-2008), mál 384, þingskjal 628. 
30

 Brot Haga hf. á samrunareglum samkeppnislaga. 
31

 Brot Senu ehf. á samrunareglum samkeppnislaga. 
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3. mgr. 17. gr. a. laganna og bent var á að þegar textinn væri skoðaður nánar mátti sjá 

aðstæður eins og Senu og Skífunnar teknar sem dæmi um það óhagræði sem gat skapast af því 

fyrirkomulagi sem áður gilti um framkvæmd samruna. Var því ljóst að lögin settu það ekki 

sem skilyrði að nýr lögaðili þyrfti að verða til svo um samruna væri að ræða. 

 

3.1.3.2. Aukið svigrúm til efnislegs mats 

Gert var ráð fyrir breytingu á heimildum Samkeppniseftirlitsins til að ógilda samruna og lagt 

til að ákvæðið fæli í sér aukið svigrúm til efnislegs mats á samkeppnislegum áhrifum 

samruna. Þágildandi lög veittu einungis heimild til að grípa inn í samruna eða yfirtöku sem 

styrkti eða myndaði markaðsráðandi stöðu. Ljóst þótti að samruni gæti raskað samkeppni þrátt 

fyrir að áðurnefnt ætti ekki við og gæti því slík staða sem hér um ræðir leitt til þess að 

samkeppnishamlandi samrunar næðu fram að ganga. Með frumvarpinu var s.s. lagt til að 

þessu yrði breytt og rökin fyrir því voru þau að samruni gæti verið skaðlegur samkeppni þó 

svo hann leiddi ekki til markaðsráðandi stöðu eða styrkti slíka stöðu.
32

 Í nefndaráliti sem kom 

frá viðskiptanefnd var lagt til að gera ákvæðið enn skýrara þannig að skýrt kæmi fram í hverju 

þetta aukna svigrúm til efnislegs mats Samkeppniseftirlitsins fælist. Vegna þessa var 

Samkeppniseftirlitinu fengin sú heimild að geta bæði ógilt samruna ef það teldi hann hindra 

virka samkeppni með því að markaðsráðandi staða eins eða fleiri fyrirtækja styrktist eða varð 

til og ef samruni yrði til þess að raska samkeppni á markaði með umtalsverðum hætti.
33

 

 

3.1.3.3. Ógilding vegna formgalla 

Með lögunum var einnig sett ákvæði sem fjallaði um hvað ætti að gera ef áfrýjunarnefnd 

samkeppnismála ógilti ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um ógildingu samruna eða setningu 

skilyrða fyrir samruna vegna formgalla í málsmeðferð. Það nýmæli var sett í lögin að 

Samkeppniseftirlitinu væri heimilt að taka samruna til skoðunar að nýju ef ofangreindar 

aðstæður kæmu upp, sbr. 2. mgr. 17. gr. e. samkeppnislaga nr. 44/2005. Slíkt ákvæði var talið 

nauðsynlegt því án þess stæði formgalli í vegi fyrir því að mögulega samkeppnishamlandi 

samrunar fengju ekki efnislega meðferð hjá samkeppnisyfirvöldum.
34

 Í úrskurði 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 5/2006, Diskurinn ehf., Dagsbrún hf. og Sena ehf. 

og Baugur Group hf. gegn Samkeppniseftirlitinu, var ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 

22/2006, um ógildingu kaupa Dagsbrúnar á Senu, felld úr gildi vegna formgalla en aðilar nutu 

m.a. ekki andmælaréttar síns. Þegar þessi úrskurður var kveðinn upp var ekki búið að setja 

                                      
32

 Alþingistíðindi, 135. löggjafarþing (2007-2008), mál 384, þingskjal 628. 
33

 Alþingistíðindi, 135. löggjafarþing (2007-2008), mál 384, þingskjal 1102. 
34

 Alþingistíðindi, 135. löggjafarþing (2007-2008), mál 384, þingskjal 628. 
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ákvæði í samkeppnislög sem heimilaði Samkeppniseftirlitinu að taka samruna aftur til 

skoðunar og rannsaka samkeppnisleg áhrif hans. Samruni Dagsbrúnar og Senu fékk því að 

halda.  

 

3.1.3.4. Undanþága  

Lagt var til að hægt yrði að sækja um undanþágu frá því að samruni kæmi ekki til 

framkvæmda meðan Samkeppniseftirlitið fjallaði um hann. Þessi tillaga kom frá 

viðskiptanefnd en þau skilyrði þurfti þá að uppfylla að tafir á framkvæmd myndu skaða 

viðkomandi fyrirtæki og viðskiptaaðila þess ásamt því að samkeppni yrði stefnt í hættu.
35

 

Tillagan rataði í hin endanlegu lög nr. 94/2008, sbr. 4. mgr. 17. gr. a. samkeppnislaga nr. 

44/2005. 

 

3.1.3.5. Hagræðingarsjónarmið 

Við mat á lögmæti samruna skal taka tillit til tækni- og efnahagsframfara að því leyti sem þær 

séu neytendum til hagsbóta ásamt því að hindra ekki samkeppni, sbr. 17. gr. c. 

samkeppnislaga. Þetta ákvæði kom inn í samkeppnislögin með lögum nr. 94/2008 en ekki 

hafði verið gert ráð fyrir því í frumvarpi að lögunum. Kom það inn að tillögu viðskiptanefndar 

og tók mið af 2. gr. samrunareglugerð EB nr. 139/2004. Samkeppnisyfirvöld töldu sig hafa 

þessa heimild en viðskiptanefnd þótti rétt að heimildin yrði lögfest og gerð skýrari í samræmi 

við Evrópurétt. Nokkur skilyrði fylgdu þessari hagræðingu en líta varð til ýmissa sjónarmiða 

við beitingu hennar, t.a.m. hversu hratt samruni skilaði aukinni hagkvæmni í rekstri, hvort 

áhrif hagræðingarinnar væru beintengd samrunanum en ekki öðrum þáttum og að slík 

hagræðing skilaði sér til neytenda í formi verðlækkana.
36

 Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 

nr. 34/2011, Kaup Landsbankans hf. á eignarhlut í Verdis hf. (áður Arion verðbréfavarsla), 

var ekki talið að sýnt hefði verið með fullnægjandi hætti að sú hagkvæmni sem fólst í 

samrunanum vægi þyngra en þær samkeppnishömlur sem samruninn hafði í för með sér. 

 

3.1.4. Fyrirtæki á fallanda fæti 

Í undantekningartilvikum er mögulegt að heimila samruna sem að öllu jöfnu myndi sæta 

íhlutun. Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins í máli nr. 3/2011, Samruni Stjörnugríss hf. við 

Rekstrarfélagið Braut ehf. og LS2 ehf., var fallist á að beita reglunni um fyrirtæki á fallanda 

fæti (e. failing firm defence). Sú niðurstaða var kærð til áfrýjunarnefndar samkeppnismála í 

máli nr. 1/2011, Búvangur o.fl. gegn Samkeppniseftirlitinu, og felldi nefndin ákvörðun 
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Samkeppniseftirlitsins úr gildi þar sem ekki hafði verið sannað að reglan ætti við. Um félag á 

fallanda fæti sagði þetta í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar: 

Sjónarmið um „félag á fallanda fæti“ á rót sína að rekja til þess að yfirtaka á félagi, sem 

ella legði upp laupana, getur í vissum tilvikum skipt litlu eða engu máli í samkeppnislegu 

tilliti. Á síðustu tveimur áratugum hefur skapast framkvæmd innan Evrópusambandsins 

og víðar hjá eftirlitsaðilum og dómstólum sem tekur tillit til þessara staðreynda og felur í 

sér að það geti beinlínis verið í þágu langtímahagsmuna neytenda að framleiðslutæki 

haldist í rekstri þrátt fyrir að keppendum á markaði fækki við yfirtöku. Heimild til 

samruna á grundvelli þessara sjónarmiða er þó undantekningarregla. Skilyrði fyrir 

beitingu hennar verða því að vera sannanlega uppfyllt og vafi í þeim efnum leiðir til þess 

að samruna ber að hafna. 

Benti áfrýjunarnefndin á að mikilvægt væri að það væri yfir allan vafa hafið að ekki hefðu 

verið aðrar leiðir færar við ráðstöfun fyrirtækis á fallandi fæti. Einnig var tekið fram í 

úrskurðinum að sú skylda hvíldi á samrunaaðilum að sanna að engin skaðvænleg 

samkeppnisleg áhrif fylgdu í kjölfar samruna. Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 33/2011, 

Yfirtaka Íslandsbanka hf. á Byr hf., kom fram að úrskurður áfrýjunarnefndar nr. 1/2011 hefði 

töluverða þýðingu og varð niðurstaðan sú að skilyrði um fyrirtæki á fallanda fæti voru 

uppfyllt og taldi Samkeppniseftirlitið því ekki forsendur fyrir því aðhafast frekar í málinu. 

 

3.2. Sáttir 

Þegar ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins og úrskurðir áfrýjunarnefndar samkeppnismála eru 

skoðuð má sjá að oft kemur til sátta milli málsaðila og samkeppnisyfirvalda. Í 17. gr. f. 

samkeppnislaga nr. 44/2005 segir að hafi fyrirtæki eða samtök fyrirtækja gerst brotleg við 

ákvæði laga þessara eða ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins á grundvelli þeirra er 

Samkeppniseftirlitinu heimilt, með samþykki málsaðila, að ljúka málinu með sátt. Kemur fram 

í 2. mgr. greinarinnar að Samkeppniseftirlitið setji nánari reglur um framkvæmd hennar. Þetta 

ákvæði kom nýtt inn í samkeppnislögin með lögum nr. 52/2007. Í þáverandi lögum var ekki 

mælt fyrir um heimildir til að ljúka málum með sátt en Samkeppniseftirlitið hafði verið að 

nýta ólögfesta heimild samkvæmt gildandi rétti einmitt til að ljúka málum með sátt. Þessi 

framganga eftirlitsins hafði skilað góðum árangri og var talið að lögfesting slíkrar heimildar 

myndi stuðla að styrkingu hennar og frekara gagnsæi.
37

 Í 22. gr. reglna nr. 880/2005 um 

málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins
38

 má finna heimild Samkeppniseftirlitsins til þess að 
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38
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ljúka málum á öllum stigum með sátt. Sátt getur samkvæmt ákvæðinu m.a. falist í því að 

málsaðilar viðurkenni brot sín á samkeppnislögum, greiði stjórnvaldssekt vegna brota sinna 

eða hlíti skilyrðum sem ætlað er að vernda eða efla samkeppni. 

 

Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 46/2006, Kaup DM ehf. á Dreifingarmiðstöðunni ehf., 

komst Samkeppniseftirlitið að þeirri niðurstöðu að tilefni væri til íhlutunar á grundvelli 17. gr. 

samkeppnislaga nr. 44/2005. Viðræður áttu sér stað milli eftirlitsins og samrunaaðila og 

leiddu þær til sátta, sbr. 22. gr. áðurnefndra málsmeðferðarreglna. Sáttin fól í sér að 

samrunaaðilar hlíttu ákveðnum skilyrðum sem eftirlitið setti fram. Einnig má nefna ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins nr. 60/2008, Samruni Bílaumboðsins Öskju ehf. og Ræsis hf., þar sem 

Askja gekkst undir sátt í málinu til að koma í veg fyrir samkeppnishömlur. 

 

3.3. Skilyrði 

Samkeppniseftirlitið hefur heimild til þess að setja samruna skilyrði í stað þess að ógilda hann 

samkvæmt 17. gr. c. samkeppnislaga nr. 44/2005. Ef slík skilyrði eru sett verða þau að 

fullnægja þeirri kröfu að koma í veg fyrir samkeppnishamlandi áhrif samruna sem myndu 

annars leiða til ógildingar hans.
39

 

 

Í samrunaákvæði fyrstu samkeppnislaga nr. 8/1993 var Samkeppnisráði veitt sú heimild að 

setja samruna eða yfirtöku skilyrði sem varð að uppfylla innan tilskilins tíma. Þegar 

ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins eru skoðaðar kemur í ljós að þessari heimild beittu yfirvöld 

þónokkrum sinnum. Í ákvörðun nr. 23/1995, Kaup Olíufélagsins hf. og Hydro Texaco A/S á 

hlutum í Olíuverslun Íslands hf. og stofnun Olíudreifingar ehf., taldi Samkeppnisráð að um 

samruna í skilningi 18. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 væri að ræða og setti samrunanum 

nokkur skilyrði sem aðilar málsins þurftu að uppfylla svo þeir kæmust hjá beitingu ákvæðis 

samkeppnislaga um ógildingu samruna, sbr. 1. ml. 1. mgr. 18. gr. laganna. Skilyrðin voru m.a. 

þess efnis að stjórnarmenn í Olíufélaginu hf., Olíuverslun Íslands hf. eða Hydro Texaco A/S 

áttu ekki að sitja í stjórn Olíudreifingar ehf. og að tilkynna átti Samkeppnisstofnun um allar 

breytingar á hluthafasamningi í Olíuverslun Íslands hf. og um alla samninga sem aðilar 

samningsins kynnu að gera sín á milli. Í ákvörðun nr. 10/1997, Samruni innanlandsflugs 

Flugleiða hf. og Flugfélags Norðurlands hf., voru skilyrði einnig sett en því máli var áfrýjað 

og í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 8/1997, Flugleiðir hf. gegn 

Samkeppnisráði, voru sum skilyrðin látin standa, önnur felld niður og enn öðrum breytt. Að 

                                      
39

 Sjá úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 18/2001. Mjólkurfélag Reykjavíkur svf., Lýsi hf. og 

Fóðurblandan hf. gegn Samkeppnisráði. 



14 

 

lokum má nefna ákvörðun nr. 1/1997, Yfirtaka Flugleiða hf. á Ferðaskrifstofu Íslands hf., þar 

sem skilyrði á grundvelli 18. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 voru sett svo hægt væri að koma í 

veg fyrir röskun á samkeppni ásamt því að tryggja virka samkeppni á þeim mörkuðum sem 

yfirtaka Flugleiða hf. á Ferðaskrifstofu Íslands hafði áhrif á. 

 

Við mat á skilyrðum er gott að hafa í huga úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli 

nr. 18/2001, Mjólkurfélag Reykjavíkur svf., Lýsi hf. og Fóðurblandan hf. gegn 

Samkeppnisráði, en þar kemur fram að rétt skýring á samrunaákvæði samkeppnislaga leiðir til 

þess að einungis geta komið til álita skilyrði fyrir samruna sem eru til þess fallin að koma í 

veg fyrir að markaðsráðandi staða, sem hindrar virka samkeppni, verði til eða styrkist. Til að 

mynda var talið í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 34/2011, Kaup Landsbankans hf. á 

eignarhlut í Verdis hf. (áður Arion verðbréfavarsla), að þau skilyrði sem sett voru fram leystu 

ekki þau samkeppnislegu vandkvæði sem tengdust yfirráðum Landsbankans og Arion banka 

yfir Verdis. Samkeppniseftirlitið komst því að þeirri niðurstöðu að skilyrðin væru ekki til þess 

fallin að bæta upp það samkeppnislega tjón sem yrði af samrunanum og var hann því ógiltur. 

 

Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 6/2009, Samruni Árvakurs hf., Fréttablaðsins ehf. og 

Pósthússins ehf., barst Samkeppniseftirlitinu tilkynning um samruna þess efnis að Árvakur hf. 

myndi kaupa allt hlutafé í félaginu Fréttablaðið ehf. og 100% af útgefnu hlutafé Pósthússins 

ehf. Komst eftirlitið að þeirri niðurstöðu að ef ekkert yrði gert þá myndi samruninn skapa 

alvarleg samkeppnisleg vandamál og hindra þar með virka samkeppni. Kom fram í 

ákvörðuninni að eftirlitið gæti sett samrunanum skilyrði á grundvelli 17. gr. c. 

samkeppnislaga en þegar slík skilyrði væru sett yrðu þau að vera til þess fallin að viðhalda 

samkeppni á þeim mörkuðum sem samruninn hefði áhrif á. Í ákvörðuninni var vísað í úrskurð 

áfrýjunarnefndar nr. 18/2001 varðandi setningu skilyrða og hlutverks samkeppnisyfirvalda. 

Þar kom fram að samrunaaðilum bæri að gera tillögur að skilyrðum sem þeir teldu að gætu 

eytt samkeppnishömlum en samræmdust eftir sem áður markmiði aðilanna með viðkomandi 

samruna eða yfirtöku. Á endanum væri það hlutverk samkeppnisyfirvalda að meta hvort þau 

skilyrði væru fullnægjandi. Ástæðan fyrir þessu var talin sú að ef skilyrði væru einungis sett 

af samkeppnisyfirvöldum gætu þau orðið í andstöðu við tilgang viðkomandi samruna og 

meira íþyngjandi en ákvörðun um ógildingu. Einnig var bent á að það væri ekki hlutverk 

samkeppnisyfirvalda að endurskipuleggja samruna fyrirtækja. Þessi regla að samrunaaðilar 

skuli gera tillögur að skilyrðum gildir einnig í samrunamálum í EES/EB samkeppnisrétti en 

þar hefur komið skýrt fram að það séu viðkomandi fyrirtæki en ekki framkvæmdastjórn EB 
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sem verði að hafa frumkvæði að því að gera tillögur að skilyrðum.
40

 Í máli Árvakurs, 

Fréttablaðsins og Pósthússins varð niðurstaðan sú að Samkeppniseftirlitið gat ekki fallist á 

rökstuðning samrunaaðila að skilyrði þeirra myndu draga úr skaðsemi samrunans en ítarlegar 

tilraunir voru gerðar til að ljúka málinu með skilyrðum. Samkeppniseftirlitinu bar því að 

ógilda samrunann á grundvelli 17. gr. c. samkeppnislaga. 

 

3.4. Viðurlög 

3.4.1. Sektir 

Í 37. gr. samkeppnislaga má finna heimild Samkeppniseftirlitsins til þess að leggja 

stjórnvaldssektir á fyrirtæki eða samtök fyrirtækja sem brjóta gegn ákvæðum laganna. Gerð 

var breyting á ákvæðinu með lögum nr. 52/2007 með því markmiði að gera það skýrara. Nú 

var tilgreint sérstaklega hvaða brot á ákvæðum laganna vörðuðu stjórnvaldssektum. Hvað 

varðar brot tengd samruna þá hafði framkvæmd sýnt að fyrirtæki höfðu t.d. færst undan við að 

tilkynna um samruna þrátt fyrir að svo bæri að gera skv. 17. gr. laganna. Nú var því 

sérstaklega tekið fram að brot á tilkynningarskyldunni varðaði sektum, sbr. g-lið 1. mgr. 37. 

gr. samkeppnislaga. Einnig var sérstaklega tekið fram að ef aðilar færu ekki eftir ákvæðum 

sáttar þá hefði Samkeppniseftirlitið heimild til að leggja á þá sekt, sbr. h-lið 1. mgr. 37. gr. 

samkeppnislaga. Ennfremur náði heimildin til brota á fyrirmælum eða skilyrðum 

samkeppnisyfirvalda og banni við að samruni kæmi til framkvæmda.
41

 

 

Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 68/2007, Brot eignarhaldsfélagsins Sævarhöfða ehf. á 

tilkynningarskyldu um samruna, var komist að þeirri niðurstöðu að Sævarhöfði ehf. hefði 

brotið gegn tilkynningarskyldu um samruna og var gert að greiða 1.500.000 krónur í sekt skv. 

37. gr. samkeppnislaga. Málið fór fyrir áfrýjunarnefnd samkeppnismála og í úrskurði nr. 

2/2008, Eignarhaldsfélagið Sævarhöfði ehf. gegn Samkeppniseftirlitinu, var sektin felld niður. 

Kom fram í málinu að áfrýjandi hafði undirritað kaupsamning við eigendur mjög stórs hluta í 

Bifreiðum og landbúnaðarvélum hf. um kaup á hlutum þeirra í félaginu þann 18. júlí 2007. 

Samningurinn var háður ýmsum skilyrðum sem voru ekki uppfyllt fyrr en um tveimur og 

hálfum mánuði síðar. Áfrýjandi tilkynnti umræddan samruna með samrunaskrá þann 8. 

október 2007, innan viku frá því skilyrði kaupanna voru uppfyllt. Áfrýjunarnefndin féllst á 

þau rök Samkeppniseftirlitsins að reikna hefði átt tilkynningarfrestinn frá 18. júlí en þar sem 

mikilvæg skilyrði sem kaupendur settu voru ekki fyrir hendi á þeim tíma þá ætti að reikna 
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frestinn frá þeim tímapunkti. Sá tilkynningarfrestur var virtur og því var sektin felld niður. Í 

ákvörðun nr. 32/2008, Brot Sundagarða ehf. á tilkynningarskyldu um samruna, var einnig 

talið að brotið hefði verið gegn tilkynningarskyldunni og var Sundagörðum gert að greiða 

750.000 krónur í sekt. Samkeppniseftirlitið hefur einnig lagt á sektir vegna dráttar á 

afhendingu fullnægjandi gagna varðandi samruna. Það var gert í ákvörðun nr. 31/2007, 

Ófullnægjandi upplýsingagjöf vegna samruna VBS og FSP, og var VBS sektað um 250.000 

krónur. 

 

Í ákvörðun nr. 37/2009, Brot Eignarhaldsfélagsins Fengs hf. á ákvæði 3. mgr. 17. gr. a. 

samkeppnislaga nr. 44/2005, með síðari breytingum, lagði Samkeppniseftirlitið 10 milljón 

króna sekt á Feng þar sem félagið hafði framkvæmt samruna félagsins og Ferðaskrifstofu 

Íslands ehf. áður en hann var tilkynntur eftirlitinu og ákvörðun þess lá fyrir um að samruninn 

hindraði ekki samkeppni. Sama var upp á teningnum í ákvörðun nr. 30/2010, Brot Ívars ehf. á 

skyldu til þess að tilkynna um samruna, og bar Ívari að greiða sekt að upphæð 12 milljónir 

króna. Í ákvörðun nr. 23/2011, Brot Landsbanka Íslands hf. á skyldu til þess að tilkynna um 

samruna, sektaði Samkeppniseftirlitið Landsbankann um 40 milljónir kr. en sú upphæð var 

lækkuð í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 6/2011, Landsbanki Íslands hf. 

gegn Samkeppniseftirlitinu, í 7,5 milljónir króna.  

 

3.4.2. Dagsektir 

Samkeppniseftirlitið hefur einnig heimild til að leggja á dagsektir ef ekki er farið eftir 

ákvörðun sem tekin hefur verið samkvæmt lögunum, sbr. 38. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005. 

Mest ehf. var t.a.m. gert að greiða 250.000 kr. á dag þangað til fullnægjandi 

samrunatilkynning hafði borist Samkeppniseftirlitinu.
42

 Einnig voru dagsektir að upphæð ein 

milljón króna lagðar á Byr sparisjóð þangað til gögn vegna samruna SPRON og Kaupþings 

bærust Samkeppniseftirlitinu.
43
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4. Frestsákvæði samrunareglna 

4.1. Almennt 

Samkvæmt 18. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 þurfti Samkeppnisráð að taka ákvörðun um 

ógildingu eigi síðar en tveimur mánuðum eftir að samkeppnisyfirvöldum varð kunnugt um 

samruna eða yfirtöku. Í upphaflega ákvæðinu var gert ráð fyrir því að kröfu um slíka 

ógildingu skyldi bera fram eigi síðar en þremur mánuðum eftir að ráðinu yrði kunnugt um 

samruna eða yfirtöku.
44

 Í nefndaráliti frá efnahags- og viðskiptanefnd voru lagðar til þær 

breytingar að stytta frestinn til að ógilda samruna eða yfirtöku úr þremur mánuðum í einn.
45

 

Af þessu sést að millivegurinn var farinn og fresturinn ákveðinn tveir mánuðir. 

 

Athyglisvert er að benda á að í frumvarpinu er varð að lögum nr. 8/1993 kom fram að eðlilegt 

þótti að setja yfirvöldum tímamörk til að taka ákvörðun um bann við yfirtöku eða samruna þar 

sem slíkar aðgerðir væru afdrifaríkar og oftast miklir hagsmunir í húfi. Hins vegar kom fram 

að það leiddi af sjálfu sér að engin slík tímamörk gætu gilt um heimild yfirvalda til að ógilda 

yfirtöku sem þegar hafði átt sér stað. Samt sem áður gaf hið upphaflega ákvæði til kynna að 

um ógildingu skyldi gilda tímamörk sbr. eftirfarandi: 

Telji samkeppnisráð að samruni fyrirtækja eða yfirtaka fyrirtækis á öðru fyrirtæki dragi 

verulega úr samkeppni og sé andstæð markmiði laga þessara getur ráðið lagt bann við 

fyrirhuguðum samruna eða yfirtöku fyrirtækja og mælt fyrir um ógildingu á samruna eða 

yfirtöku sem þegar hefur átt sér stað. Sama á við um eigendur með virk yfirráð í einu 

fyrirtæki og ná virkum yfirráðum í öðru fyrirtæki þannig að hamlað getur samkeppni og 

brotið í bága við markmið laganna. Kröfu um slíka ógildingu skal bera fram eigi síðar 

en þremur mánuðum eftir að ráðinu varð kunnugt um samrunann eða yfirtökuna. 

Þessu ákvæði átti ekki að beita nema ríkar ástæður væru til. Þannig þurfti virkri samkeppni að 

stafa veruleg hætta af fyrirhugaðri yfirtöku eða þeim samruna sem hafði farið fram svo beita 

mætti heimildinni.
46

 Í ákvörðun nr. 5/1998, Yfirtaka Myllunnar-Brauðs hf. á Samsölubakaríi 

hf., taldi Samkeppnisráð að yfirtakan leiddi til markaðsyfirráða Myllunnar-Brauðs hf., drægi 

verulega úr samkeppni og væri andstæð markmiði samkeppnislaga, og ógilti því yfirtökuna. 

Málinu var áfrýjað og töldu áfrýjendur m.a. að hin kærða ákvörðun hefði ekki verið í 

samræmi við 18. gr. samkeppnislaga. Ákvæði 18. gr. kvað eins og áður hefur komið fram á 

um, að ákvörðun um ógildingu skyldi taka eigi síðar en tveimur mánuðum eftir að 
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 Alþingistíðindi, 116. löggjafarþing (1992), mál 9, þingskjal 9.  
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 Alþingistíðindi, 116. löggjafarþing (1992), mál 9, þingskjal 348. 
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samkeppnisyfirvöldum yrði kunnugt um samrunann eða yfirtökuna. Kaupsamningur milli 

Myllunnar-Brauðs hf. og Samsölubakarís hf. var undirritaður þann 19. desember 1997 en 

hann fól í sér yfirtöku Myllunnar-Brauðs hf. á Samsölubakaríi hf. Sagt var frá samningnum í 

fréttatímum ljósvakamiðla það sama kvöld. Hin kærða ákvörðun nr. 5/1998 var síðan kveðin 

upp þann 20. febrúar 1998, rétt rúmum tveim mánuðum seinna. Samruninn var ógiltur og 

málinu áfrýjað. Í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 6/1998, Mjólkursamsalan í 

Reykjavík og Myllan-Brauð hf. gegn Samkeppnisráði, kom fram að miða bæri við 

almanaksmánuði þegar tveggja mánaða fresturinn væri reiknaður út. Einnig kom fram að 

engin lagaheimild kvæði á um að miða skyldi frestinn við það þegar formleg tilkynning bærist 

frá aðilum um yfirtökuna. Í úrskurðinum var lögð sérstök áhersla á að ef samkeppnisyfirvöld 

ákveða að nýta sér heimild sína að ógilda samruna eða yfirtöku, þá verður umrædd ákvörðun 

að vera tekin innan hins lögboðna frests, þ.e. innan tveggja mánaða. Þá var sérstaklega tekið 

fram að ógilding samruna eða yfirtöku væri mjög íþyngjandi fyrir þau fyrirtæki sem ættu í 

hlut og hafa bæri í huga hversu íþyngjandi umrædd aðgerð samkeppnisyfirvalda væri fyrir þau 

fyrirtæki sem hún beindist að. Einnig var bent á að réttaróvissa fylgir í kjölfarið ef það dregst 

að taka slíka ákvörðun. Þessu til stuðnings var vísað til þess að með því að mæla fyrir um 

ákvörðunarfrest hefði löggjafinn litið svo á að fyrirtæki hefðu mikla hagsmuni af því að vita 

svo fljótt sem auðið er hvort gripið yrði til ógildingar í tilefni af samruna eða yfirtöku. Það 

þótti rétt að líta svo á að frestsákvæði samkeppnislaga fæli í sér sérákvæði og gengi því 

framar ákvæði 1. mgr. 8. gr. stjórnsýslulaga en þar segir að þar sem kveðið er á um frest í 

lögum telst sá dagur, sem fresturinn er talinn frá, ekki með í frestinum. Af þessu sést að 

tveggja mánaða frestinn bar að reikna frá 19. desember 1997 en ekki þann tuttugasta. 

Fresturinn var því liðinn og var ákvörðunin felld úr gildi. 

 

Í þessu máli virtist augljóst að forsendur væru fyrir ógildingu yfirtökunnar en vegna mistaka 

samkeppnisyfirvalda, þ.e. að virða ekki frestinn, þurfti að vísa málinu frá. Með þessu máli 

kom fram túlkun áfrýjunarnefndar samkeppnismála á frestsákvæði samkeppnislaga, þ.e. 

hvernig ætti að reikna út frestinn og við hvaða tímamörk ætti að miða. Þessu  máli var síðan 

skotið til dómstóla en í Hrd. 297/1998, Samkeppnisráð gegn Myllunni-Brauði hf., 

Mjólkursamsölunni í Reykjavík og áfrýjunarnefnd samkeppnismála, var málinu vísað frá dómi 

vegna aðildarskorts.
47
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Eins og komið hefur fram komst áfrýjunarnefnd samkeppnismála í máli nr. 6/1998 að þeirri 

niðurstöðu að fresturinn byrjaði að líða þegar samkeppnisyfirvöldum varð eða mátti vera 

kunnugt um samruna vegna fréttaflutnings í fjölmiðlum. Hins vegar kom fram í ákvörðun 

Samkeppnisráðs nr. 18/1999, Yfirtaka Baugs hf. á Vöruveltunni hf., að ráðið hafði túlkað 

frestsákvæði 18. gr. samkeppnislaga þannig að fresturinn byrjaði að líða þegar 

samkeppnisyfirvöldum hafði borist fullnægjandi gögn til að leggja frummat á samkeppnisleg 

áhrif samruna. Með hliðsjón af þessu höfðu samkeppnisyfirvöld því að hámarki aðeins tvo 

mánuði til að framkvæma nauðsynlega gagnaöflun, rannsóknir og úrvinnslu þeirra sem og 

endanlega úrvinnslu málsins, án þess að hafa gögnin við höndina þegar frestur byrjaði að líða. 

Eðlileg framkvæmd ákvæðisins var því háð miklum erfiðleikum, sérstaklega þar sem þörf var 

fyrir rannsóknum á gerð markaða, áhrifa samruna o.s.frv.
48

 

 

4.2. Breytingar á frestsákvæðinu 

4.2.1. Breytingar með lögum nr. 107/2000 

Með lögum nr. 107/2000 tók ákvæði er varðar fresti í samrunamálum breytingum. Ákvæðið 

var gert skýrara ásamt því að fresturinn var rýmkaður. Frestur samkeppnisyfirvalda á Íslandi 

samkvæmt þágildandi ákvæði var sá stysti af vestrænu ríkjunum á þessum tíma. Í flestum 

ríkjum byrjaði fresturinn ekki að líða fyrr en vel rökstuddar tilkynningar með fullnægjandi 

gögnum og upplýsingum höfðu borist samkeppnisyfirvöldum. Sem dæmi má nefna að 

samkeppnisyfirvöld í Finnlandi, Svíþjóð, Þýskalandi og Írlandi höfðu allt að fjóra mánuði til 

að afgreiða samrunamál. Í Noregi höfðu yfirvöld allt að eitt ár til afgreiðslu slíkra mála og 

framkvæmdastjórn ESB síðan fimm mánuði eftir að þeim bárust fullnægjandi gögn. Að 

lokum má nefna að engar tímatakmarkanir giltu um aðgerðir samkeppnisyfirvalda í 

samrunamálum í lögum Bandaríkjamanna. Af þessu sést að þau ákvæði er varða samruna hér 

á landi voru mjög veik í samanburði við önnur ríki og alls ekki samræmi við það sem gekk og 

gerðist annars staðar.
49

 

 

Með frumvarpi að lögum nr. 107/2000 var lagt til að samkeppnisyfirvöld hefðu þrjátíu daga til 

þess að ákveða hvort þörf væri á nánari skoðun tiltekins samruna og byrjaði sá frestur að líða 

þegar gögn frá samrunafyrirtækjum bárust yfirvöldum. Samrunamál hófst því þegar yfirvöld 

óskuðu eftir þessum gögnum en með þeim var yfirvöldum kleift að leggja eins konar frummat 

á samrunann. Þrjátíu daga fresturinn byrjaði síðan að líða þegar gögnin bárust 

samkeppnisyfirvöldum og ef yfirvöld töldu þörf á að athuga hann enn frekar urðu þau að 
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tilkynna fyrirtækjum það innan frestsins.
50

 Þessi stutti frestur hafði þann kost að gera aðilum 

kleift að vita innan skamms tíma hvort möguleiki væri á því að samruni þeirra stæðist ekki 

samkeppnislög og var þetta fyrirkomulag því til þess fallið að draga úr óvissu fyrirtækja.
51

 Ef 

þetta var ekki virt, gátu samkeppnisyfirvöld ekki ógilt samrunann en ef tilkynning var send 

höfðu þau nú allt að þrjá mánuði frá sendingu tilkynningar Samkeppnisstofnunar um frekari 

athugun til að ógilda samruna. Svo hægt væri að tryggja vandaða málsmeðferð í 

samrunamálum var þessi breyting talin nauðsynleg en tekið var fram í frumvarpinu að 

þáverandi skipan mála gerði yfirvöldum nánast ómögulegt að fjalla um samruna. Þessu til 

stuðnings var einmitt bent á úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 6/1998, 

Mjólkursamsalan í Reykjavík og Myllan-Brauð hf. gegn Samkeppnisráði.
52

 Með þessari 

breytingu gat afgreiðsla samrunamála nú tekið allt að fjóra mánuði eins og víða annars 

staðar.
53

 

 

4.2.2. Breytingar með lögum nr. 94/2008 

Með lögum nr. 94/2008 var gerð breyting á þeim tímafresti sem Samkeppniseftirlitið hafði til 

að ákvarða hvort þörf væri á frekari rannsókn á samkeppnislegum áhrifum samruna sem 

tilkynntur hafði verið eftirlitinu. Þetta var gert í samræmi við það sem tíðkast hafði í Evrópu 

en sá frestur sem gilti í íslenskum samkeppnislögum var töluvert þrengri en annars staðar. 

Voru slíkir stuttir frestir ekki taldir í samræmi við þær miklu kröfur sem gerðar voru til 

málsmeðferðar í samrunamálum. Lagt var því til að Samkeppniseftirlitið fengi 25 virka daga í 

stað 30 daga. Fresturinn til að ákveða hvort ógilda ætti samruna var einnig lengdur, úr þrem 

mánuðum yfir í 70 virka daga. Ennfremur var Samkeppniseftirlitinu nú heimilt að framlengja 

þennan frest um allt að 20 virka daga ef það taldi nauðsynlegt að afla frekari upplýsinga. Að 

lokum voru með lögum nr. 94/2008 tekin af öll tvímæli um það að Samkeppniseftirlitinu væri 

ekki heimilt að ógilda samruna eða setja samruna skilyrði ef ákvörðun um slíkt lægi ekki fyrir 

áður en áðurnefndur frestur rynni út.
54
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5. Veltumörk – minniháttarregla 

5.1. Veltumörk sett í lög 

Í meðförum frumvarps til laga nr. 107/2000 kom fram sú breytingartillaga að sett yrði í 

samkeppnislögin svokölluð minniháttarregla til að takmarka þau tilvik sem féllu undir 

greinina. Vísað var til þess að slíkt fyrirkomulag væri í ákvæðum samkeppnislaga í flestum 

ríkjum Evrópu og því lagt til að ákvæði 18. gr. tæki einungis til samruna þar sem sameiginleg 

heildarvelta viðkomandi fyrirtækja væri 1 milljarður kr. eða meiri og ársvelta a.m.k. tveggja 

fyrirtækja sem aðild ættu að samruna væri 50 millj. kr. eða meiri. Í því ákvæði er varð að 

lögum kom fram að telja ætti veltu móður- og dótturfélaga með, veltu fyrirtækja innan sömu 

fyrirtækjasamstæðu og veltu fyrirtækja sem aðilar samrunans hefðu bein eða óbein yfirráð 

yfir. Af þeim umræðum sem áttu sér stað um þessa breytingu á Alþingi sést að 

Samkeppnisstofnun hafði til þessa ekki næg tæki og úrræði til að taka á málum er vörðuðu 

hringamyndun, valdasamþjöppun og óeðlileg hagsmunatengsl. Þetta var litið mjög alvarlegum 

augum og var talið að með tilkomu þessa nýja ákvæðis fengi Samkeppnisstofnun betra tæki til 

að koma í veg fyrir fákeppnismyndun og einokun á markaði.
55

 Hægt er að furða sig á því af 

hverju frumvarp til að taka á þessum vanda hafi ekki komið fyrr fram þar sem hann var litinn 

mjög alvarlegum augum í meðförum frumvarpsins. 

 

Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 23/2007, Samruni Frumherja hf. og Aðalskoðunar hf., 

voru málavextir þeir að Frumherji hafði keypt allt hlutafé Aðalskoðunar og töldu 

samrunaaðilar að samruninn væri ekki eiginlegur samruni heldur væri um kaup Frumherja á 

hlutafé Aðalskoðunar að ræða án þess að félögin urðu sameinuð. Aðilar töldu að einungis 

bæri að líta á samanlagða veltu félaganna á viðeigandi þjónustumarkaði þegar samkeppnisleg 

áhrif samrunans væru metin. Það var því mat samrunaaðila að velta sameinuðu félaganna væri 

lægri en það sem 17. gr. samkeppnislaga miðaði við svo um samruna væri að ræða, þ.e. að 

veltan væri lægri en einn milljarður. Samkeppniseftirlitið var ekki sammála þessu og benti á 

að samkvæmt skýru orðalagi 2. mgr. 17. gr. samkeppnislaga, tækju lögin til samruna þar sem 

sameiginleg velta viðkomandi fyrirtækja væri einn milljarður kr. eða meira. Þannig var ekki 

miðað við veltu á þeim markaði sem máli skiptir eins og samrunaaðilar höfðu lagt til og bætti 

eftirlitið við að engin fordæmi væru fyrir slíkri lagatúlkun. Í málinu var samruninn talinn 

skapa stórt og öflugt fyrirtæki á markaði fyrir bifreiðaskoðun og skoðun á aðstöðu, hreinlæti 

og innra eftirliti vinnsluleyfishafa í sjávarútvegi. Samkeppniseftirlitið taldi að með því að setja 
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skilyrði yrði ekki komið í veg fyrir að virk samkeppni yrði hindruð og ógilti því samrunann. 

Með þessari ákvörðun Samkeppniseftirlitsins var því skýrt komið til skila að um samruna 

væri að ræða þegar heildarvelta hinna sameinuðu fyrirtækja væri einn milljarður kr. eða meira 

og ekki einungis á þeim markaði sem samruninn hefði áhrif á. 

 

5.2. Breytingar á veltumörkum 

Veltumörkum samkeppnislaga var breytt með lögum nr. 94/2008. Með lögunum var nú skylt 

að tilkynna um samruna ef sameiginleg heildarvelta viðkomandi fyrirtækja væri 2 milljarðar 

kr. eða meiri á Íslandi og að a.m.k. tvö af þeim fyrirtækjum sem ættu aðild að samrunanum 

hefðu hvert um sig a.m.k. 200 millj. kr. ársveltu á Íslandi. Það var nýmæli að taka skýrt fram 

að miða ætti við veltu á Íslandi. Minniháttarreglan kom inn í samkeppnislög með lögum nr. 

107/2000 eins og áður sagði. Upphæð veltumarkanna hafði ekki tekið neinum breytingum frá 

setningu ákvæðisins og var nú talið nauðsynlegt að svo yrði gert, þar sem miklar breytingar 

höfðu orðið á íslensku viðskiptalífi og umsvif íslenskra fyrirtækja aukist til muna. Í frumvarpi 

að lögum nr. 94/2008 var bent á að þessi veltumörk væru miklu hærri hjá Norðurlöndunum og 

sem dæmi má nefna að á þessum tíma var miðað við að sameiginleg heildarvelta fyrirtækja í 

Danmörku væri um 48 milljarðar kr. og ársvelta a.m.k. tveggja fyrirtækja yfir 3,8 milljarðar 

kr. Veltumörkin voru í svipuðum dúr hjá hinum Norðurlandaþjóðunum en þar sem markaðir 

og fyrirtæki hér á landi voru töluvert smærri voru mörkin ekki hækkuð meira.
56

 

 

 

 

                                      
56

 Alþingistíðindi, 135. löggjafarþing (2007-2008), mál 384, þingskjal 628. 



23 

 

6. Tilkynningarskyldan 

6.1. Tillaga að tilkynningarskyldu 

Samkvæmt hinu upphaflega samrunaákvæði sem sett var fram í frumvarpi til laga nr. 8/1993 

gat Samkeppnisstofnun skyldað fyrirtæki til að tilkynna um samruna fyrirtækja, yfirtöku á 

öðru fyrirtæki, kaup á meiri hluta í öðru fyrirtæki eða yfirtöku á starfsemi annars fyrirtækis 

með öðrum hætti sem gera mátti ráð fyrir að hefði veruleg áhrif á samkeppnisaðstæður. 

Einnig var með ákvæðinu hægt að leggja á tilkynningarskyldu um samruna fyrirtækja þegar 

a.m.k. eitt fyrirtækjanna starfaði í vernduðu umhverfi að því er samkeppni varðaði sem því 

hafði verið skapað í skjóli ákvarðana opinberra aðila enda þótt samruninn leiddi ekki til 

markaðsráðandi stöðu. Með því að leggja tilkynningarskyldu á þau fyrirtæki sem stóðu að eða 

tóku þátt í yfirtöku eða samruna, hvort sem samruninn hafði þegar átt sér stað eða væri 

fyrirhugaður, gátu samkeppnisyfirvöld aflað þeirra upplýsinga sem þau þurftu til að meta 

hvort nauðsyn væri til inngrips eða ekki. Með þessu nýmæli var nú fyrst hægt að leggja 

viðvarandi tilkynningarskyldu á fyrirtæki þannig að það þyrfti að tilkynna Samkeppnisstofnun 

um hvers konar yfirtöku eða samruna sem það gæti síðar orðið aðili að.
57

 

 

Við meðferð frumvarpsins á Alþingi kom fram sú breytingartillaga að ný málsgrein kæmi inn 

í 18. greinina þess efnis að markaðsráðandi fyrirtæki skyldu alltaf tilkynna 

Samkeppnisstofnun um allar ákvarðanir sem tengdust rekstri þeirra, svo sem um kaup eða 

yfirtöku á öðrum fyrirtækjum sem gætu haft veruleg áhrif á samkeppnisaðstæður. Þessi 

tilkynningarskylda átti einnig að gilda um allar þær ákvarðanir eða aðgerðir sem gætu valdið 

því að fyrirtæki eða fyrirtækjasamstæða kæmist í markaðsráðandi stöðu.
58

 Í nefndaráliti frá 

efnahags- og viðskiptanefnd voru einnig lagðar til breytingar á greininni. Lagt var til að ekki 

yrði fyrir fram gert skylt að tilkynna um samruna fyrirtækja eða yfirtöku þar sem talið var að 

slík skylda gæti hamlað endurskipulagningu í viðskiptalífinu. Í staðinn var lagt til að aðilar 

gætu leitað álits hjá Samkeppnisráði um lögmæti fyrirhugaðs samruna eða yfirtöku. Við mat á 

því hvort sá fyrirhugaði samruni eða yfirtaka væri lögmæt átti Samkeppnisráð að taka tillit til 

þess að hve miklu leyti samruninn styrkti hið sameinaða fyrirtæki í samkeppni við erlend 

fyrirtæki.
59

 Tilkynningarskyldan var ekki fest í lög að þessu sinni en tillaga efnahags- og 

viðskiptanefndar var lögfest með lögum nr. 8/1993. 
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Hinir ýmsu aðilar leituðu álits hjá samkeppnisyfirvöldum. Í áliti nr. 6/1998, Fyrirhuguð 

sameining Skífunnar ehf. og Spors ehf., var niðurstaðan t.a.m. sú að hin fyrirhugaða sameining 

kæmi ekki til athugunar á grundvelli 18. gr. samkeppnislaga þar sem hún hefði ekki í för með 

sér frekari samþjöppun á markaðnum eða frekari áhrif á samkeppnislega gerð markaða sem 

fyrirtækin störfuðu á. Einnig var niðurstaðan í áliti nr. 18/1998, Yfirtaka Delta hf. á 

framleiðslu- og þróunardeild Lyfjaverslunar Íslands hf., sú að fyrirhuguð yfirtaka Delta á 

framleiðslu- og þróunardeild Lyfjaverslunar Íslands leiddi ekki til markaðsráðandi stöðu Delta 

og færi því ekki gegn 1. mgr. 18. gr. samkeppnislaga. Ennfremur taldi Samkeppnisráð í áliti 

nr. 11/1998, Fyrirhuguð kaup Barra hf. á rekstri Fossvogsstöðvarinnar ehf., að fyrirhugaður 

samningur myndi ekki leiða til markaðsyfirráða né að hann drægi verulega úr samkeppni á 

viðkomandi mörkuðum. Samningurinn var því ekki talinn andstæður markmiði 

samkeppnislaga og gripi Samkeppnisráð því ekki til íhlutunar á grundvelli 18. gr. 

samkeppnislaga. Með lögum nr. 107/2000 var þessi heimild fyrir aðila að leita álits 

Samkeppnisráðs felld út þar sem hún þótti ekki hafa reynst vel. Í mörgum tilvikum hafði ríkt 

mikil leynd um fyrirhugaðan samruna og gat sú leynd gert það að verkum að 

samkeppnisyfirvöld gátu ekki aflað þeirra upplýsinga sem nauðsynlegar voru til að leggja mat 

á áhrif umrædds samruna. Vegna þessa gátu samkeppnisyfirvöld stundum ekki veitt álit. Þessi 

breyting stóð þó ekki í vegi fyrir því að fyrirtæki sem hugðu á samruna gætu óskað eftir mati 

samkeppnisyfirvalda.
60

  

 

6.2. Tilkynningarskyldan lögfest 

Ástæðan fyrir því að samrunareglur mæla fyrir um tilkynningarskyldu á samruna eða yfirtöku 

er sú, að svo samkeppnisyfirvöld geti gripið inn í samruna eða yfirtöku verða þau að fá 

upplýsingar um samrunann eða yfirtökuna.
61

 Tilkynningarskyldan kom fyrst inn í 

samkeppnislöggjöfina með lögum nr. 107/2000. Ekki var gert ráð fyrir henni í hinu 

upphaflega frumvarpi að lögunum en sú breytingartillaga kom frá efnahags- og 

viðskiptanefnd en nefndin hafði einmitt verið á móti tilkynningarskyldu þegar lög nr. 8/1993 

voru sett. Lagt var til að ákvæðið hljóðaði svo: 
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Tilkynna skal Samkeppnisstofnun um samruna sem fellur undir 1. mgr. eigi síðar en 

einni viku eftir að samningi um hann er lokið eða tilkynnt er opinberlega um 

yfirtökutilboð eða að tiltekinn aðili hafi náð yfirráðum í fyrirtæki. Frestur hefst þegar 

eitt af þessu hefur gerst. Í tilkynningunni skal veita upplýsingar um samrunann og um 

þau fyrirtæki sem honum tengjast. Samkeppnisráð setur reglur þar sem nánar eru 

tilgreindar þær upplýsingar sem fram verða að koma í tilkynningunni, þar á meðal um 

markaði sem samruninn hefur áhrif á og um önnur nauðsynleg atriði við athugun á 

samkeppnislegum áhrifum hans.
62

 

Með þessu ákvæði var nú skylda að tilkynna samruna sem féll undir áðurnefnd veltuskilyrði, 

sbr. kafla 5.1., og það átti að gera eigi síðar en einni viku eftir að samningi um hann væri 

lokið eða tilkynnt væri opinberlega um yfirtökutilboð eða að tiltekinn aðili hafði náð 

yfirráðum í fyrirtæki. Þetta fyrirkomulag var algjörlega nýtt hér á landi en hingað til höfðu 

engar slíkar kröfur gilt gagnvart fyrirtækjum. Breytingin styrkti samrunaeftirlit til muna en 

með henni var verið að taka upp svipað fyrirkomulag og var í gildi í flestum 

viðmiðunarríkjum.
63

 Eins og höfundur getur best séð barst fyrsta tilkynningin um samruna á 

grundvelli þessa nýja ákvæðis um tilkynningarskyldu þann 22. mars 2001 um kaup Byko hf., 

Húsasmiðjunnar hf. og Kaupfélags Skagfirðinga svf. á 81,77% hlut í Steinullarverksmiðjunni 

hf., sbr. ákvörðun Samkeppnisráðs nr. 19/2002. 

 

6.3. Breytingar með lögum nr. 52/2007 og lögum nr. 94/2008 

Þann 2. apríl 2007 tóku lög nr. 52/2007 gildi en með þeim var sérstaklega tekið fram að brot á 

tilkynningarskyldunni varðaði stjórnvaldssektum. Þessi breyting gæti verið ástæðan fyrir því 

að fjöldi mála hjá Samkeppniseftirlitinu það ár og árin eftir var töluvert meiri en fyrri ár en 

fram að setningu laganna höfðu fyrirtæki í miklum mæli færst undan því að tilkynna um 

samruna eða yfirtöku.
64

 Nýtt ákvæði kom síðan inn í samkeppnislögin með lögum nr. 94/2008 

þess efnis að nú var heimilt að tilkynna samruna með styttri tilkynningu að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum. Byggðist ákvæðið á Evrópurétti. Í frumvarpinu kom skýrt fram að 

stuttu tilkynningarnar voru umfangsminni en hinar og ætlað að spara tíma og vinnu fyrir þá 

sem stæðu að tilkynningarskyldum samrunum.
65

 Einnig voru sett í lögin nokkur ákvæði sem 

höfðu verið í reglum Samkeppniseftirlitsins, t.a.m. ákvæði um á hvaða aðilum 

tilkynningarskyldan hvíldi.  
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6.4. Reglur Samkeppniseftirlitsins um tilkynningu og málsmeðferð í 

samrunamálum 

Reglur Samkeppniseftirlitsins nr. 684/2008 um tilkynningu og málsmeðferð í samrunamálum 

gilda um tilkynningar til Samkeppniseftirlitsins um samruna fyrirtækja sem falla undir 17. gr. 

og 17. gr. a til 17. gr. e. samkeppnislaga nr. 44/2005. Í reglunum er m.a. fjallað um hvernig 

eigi að tilkynna samruna og í viðauka I er skrá yfir þær upplýsingar sem þurfa að koma fram í 

svokallaðri samrunaskrá. Með lögum nr. 107/2000 var Samkeppnisráði falið það hlutverk að 

setja reglur þar sem þessar upplýsingar voru nánar tilgreindar en núgildandi reglur um 

tilkynningu samruna voru settar þann 25. júní 2008. 
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7. Breytingar með lögum nr. 14/2011 

7.1. Gjöld 

Með lögum nr. 14/2011 kom inn ákvæði þess efnis að nú skyldi greiða samrunagjald að 

upphæð 250.000 kr. fyrir hverja samrunatilkynningu og skyldi það fyrirtæki sem tilkynnti 

samruna greiða það, sbr. 17. gr. g. samkeppnislaga nr. 44/2005. Ákvæðið var nýmæli hér á 

landi og hafði þá ekkert Norðurlandanna sett slíkt ákvæði.
66

 Eftirfarandi kom fram sem rök 

fyrir ákvæðinu: 

Þegar Samkeppniseftirlitinu berst tilkynning um samruna ber því að taka afstöðu til hans 

innan lögbundinna tímafresta og sé það ekki gert getur ekki orðið af íhlutun vegna hans. 

Þar sem ákvörðun um samruna felur í sér ráðstöfun á þeim fjárheimildum sem eftirlitinu 

eru veittar í fjárlögum þykir eðlilegt að fyrirtæki sem tilkynnir samruna greiði gjald sem 

getur gengið upp í þann kostnað sem rannsókn þess hefur í för með sér.
67

 

Eins og ástandið er í dag kemur þetta nýmæli ekki á óvart þar sem undanfarin misseri hafa 

verið farnar hinar ýmsu leiðir til að auka fjármagn ríkisins. Þessu til stuðnings ber að nefna 

aðra breytingu sem gerð var með lögum nr. 14/2011. Til að koma til móts við þann kostnað 

sem hafði fallið á ríkið vegna starfa áfrýjunarnefndarinnar var nú kveðið á um að 

málskotsgjald að upphæð 200.000 kr. skyldi fylgja með kæru til áfrýjunarnefndar og tæki 

nefndin ekki mál fyrir ef slíkt gjald fylgdi ekki, sbr. 4. mgr. 9. gr. samkeppnislaga nr. 

44/2005. Þess má geta að hlutfall kærðra ákvarðana hefur aukist mjög síðustu ár, n.t.t. úr því 

að vera 9,5% í 20%.
68

 

 

7.2. Málskotsréttur Samkeppniseftirlitsins 

Með lögum nr. 14/2011 fékk Samkeppniseftirlitið heimild til að skjóta úrskurðum 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála til dómstóla, sbr. 41. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005. 

Úrlausn æðra setts stjórnvalds er samkvæmt meginreglu stjórnsýsluréttar bindandi fyrir lægra 

sett stjórnvald nema skýr og ótvíræð lagaheimild sé til staðar sem gerir lægra settu stjórnvaldi 

heimilt að skjóta deiluefni til dómstóla.
69

 Þetta sjónarmið kom skýrt fram í Hrd. 297/1998, 

Samkeppnisráð gegn Myllunni-Brauði hf., Mjólkursamsölunni í Reykjavík og áfrýjunarnefnd 

samkeppnismála. Eins og áður hefur komið fram skaut Samkeppnisráð úrskurði 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 6/1998 til dómstóla en var málinu vísað frá dómi 
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vegna aðildarskorts. Ekki var talið að Samkeppnisráð hefði heimild til að vera aðili máls enda 

hafði ráðið ekki lögvarða hagsmuni af því að fá úrskurð stefndu felldan úr gildi. Vilji aðili 

ekki una úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála sagði í 56. gr. samkeppnislaga að hann 

gæti höfðað mál fyrir dómstólum til ógildingar hans. Kom fram í dómnum að ákvæði laganna 

yrðu ekki skilin öðruvísi en svo að aðili í nefndri lagagrein væri sá sem hefði átt aðild að 

meðferð máls hjá stefnanda, Samkeppnisráði, og gæti hann síðan kært niðurstöðuna til 

áfrýjunarnefndar. Í lögunum var hugtakið fyrirtæki notað og það skilgreint sem einstaklingur, 

félag, opinberir aðilar eða aðrir sem stunduðu atvinnurekstur. Vegna þessa var talið ljóst að 

samkeppnislög gerðu ráð fyrir að hlutverki stefnanda væri lokið þegar hann hefði tekið 

ákvörðun um tiltekið málefni. Þeirri ákvörðun væri síðan hægt að skjóta til áfrýjunarnefndar 

en stefnandi yrði eins og aðrir að hlíta þeirri ákvörðun á sama hátt og önnur lægra sett 

stjórnvöld verða að hlíta ákvörðunum æðra settra stjórnvalda. Af þessu sést að ekki var gert 

ráð fyrir því að Samkeppnisráð gæti skotið málum sem höfðu verið felld niður hjá 

áfrýjunarnefnd til dómstóla.  

Í þessu máli taldist Samkeppnisráð ekki aðili máls þar sem þáverandi 51. gr., samsvarandi 

núgildandi 41. gr., var ekki talin fela í sér heimild til handa Samkeppnisráði til að bera málið 

undir dómstóla. Þrátt fyrir að Samkeppnisráð taldist ekki aðili máls þegar svo bar að var samt 

sem áður mögulegt að stefna því þegar málsaðilar báru úrskurði áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála undir dómstóla. Það var staðfest í Hrd. 63/1997
70

 og gat Samkeppnisráð því 

þurft að verja ákvarðanir áfrýjunarnefndarinnar þó svo þær færu mögulega í bága við 

niðurstöðu ráðsins. Um málskotsréttinn sagði í frumvarpi að lögum nr. 14/2011: 

Sú staðreynd að Samkeppniseftirlitið hefur ekki málskotsrétt til dómstóla takmarkar 

möguleika eftirlitsins til þess að gæta hagsmuna almennings í samkeppnismálum. 

Hlutverk eftirlitsins er meðal annars að vernda þá lögvörðu almannahagsmuni sem felast 

í virkri samkeppni og því óeðlilegt að það geti ekki gætt almannahagsmuna til sóknar 

fyrir dómstólum. Mikilvægt er að eftirlitið geti, eftir atvikum, varið fyrir dómstólum 

niðurstöðu ákvarðana sinna sem áfrýjunarnefndin hefur ógilt eða breytt. Slíkt leiðir til 

jafnræðis aðila máls og einnig er hægt að leiða líkur að því að það leiði til ennþá 

vandaðri málsmeðferðar hjá áfrýjunarnefndinni. Oft er um að ræða stór og mikilvæg mál 

sem eru stefnumarkandi á markaði og er fyrst og fremst ætlað að stuðla að aukinni 

samkeppni neytendum til hagsbóta. Því er ljóst að mikilvægt er að eftirlitið geti borið 

úrskurði áfrýjunarnefndarinnar undir dómstóla. 

Undarlegt er að málskotsrétturinn hafi ekki verið lögfestur miklu fyrr miðað við þau 

sjónarmið sem hér hafa komið fram.  
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8. Hugtök og málsmeðferðarreglur Samkeppniseftirlitsins 

8.1. Samruni 

Hið almenna hugtak samruni felur í sér algjöran samruna tveggja aðskildra aðila í nýja 

einingu. Í samkeppnisrétti er þetta hugtak hins vegar miklu víðtækara.
71

 Hugtakið samruni var 

fært inn í samkeppnislöggjöfina með lögum nr. 107/2000. Samkvæmt lögunum taldist 

samruni hafa átt sér stað þegar tvö eða fleiri fyrirtæki, sem áður störfuðu sjálfstætt, 

sameinuðust, þegar fyrirtæki tók yfir annað fyrirtæki, þegar eigendur með yfirráð í einu eða 

fleiri fyrirtækjum náðu beinum eða óbeinum yfirráðum í einu eða fleiri fyrirtækjum til 

viðbótar eða þegar fyrirtæki stofnuðu fyrirtæki um sameiginlegt verkefni sem varði til 

frambúðar sem sjálfstæð efnahagseining og olli því ekki að aðilar sem hlut áttu að máli 

samræmdu samkeppni sín á milli eða milli sín og hins sameiginlega verkefnis. Hugtakið 

yfirráð kom einnig inn í lögin en yfirráð samkvæmt þeim voru yfirráð sem gerðu aðila kleift 

að hafa afgerandi áhrif á rekstur og stjórnun fyrirtækis, annaðhvort sér í lagi eða sameiginlega 

með öðrum, hvort sem þau áhrif væru til komin vegna þess að hann gæti haft áhrif á skipun 

stjórnar, atkvæðagreiðslu eða ákvarðanir fyrirtækisins eða gæti notað eða ráðstafað eignum 

eða hluta eigna fyrirtækis. Þessar skilgreiningar tóku að nokkru leyti mið af samrunareglugerð 

ráðsins (EB) nr. 4064/89, með síðari breytingum, en reglugerðin var hluti af EES-

samningnum. Orðskýring á hugtakinu samruni bættist við til einföldunar á ákvæðum 18. gr. 

laganna en með þessu varð hugtakið samruni eins konar almennt hugtak fyrir allar þær 

tegundir aðgerða fyrirtækja sem féllu undir áðurnefnda 18. gr.
72

 

 

8.2. Fyrirtæki 

Hugtakið fyrirtæki er skilgreint sem einstaklingur, félag, opinberir aðilar og aðrir sem stunda 

atvinnurekstur, sbr. 4. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005. Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 

22/2009, Brot Haga hf. á samrunareglum samkeppnislaga, kom fram með skýrum hætti hvað 

fælist í hugtakinu fyrirtæki en í málinu töldu Hagar að þeir hefðu ekki fest kaup á fyrirtæki í 

skilningi samkeppnisréttar þegar félagið keypti eignir af þrotabúi BT. Í ákvörðuninni kom 

fram að hugtakið fyrirtæki í samkeppnislögum sækir fyrirmynd sína í EES/EB-

samkeppnisrétt. Þess vegna bæri að líta til úrlausna dómstóla EB en þeir hafa skýrt hugtakið 

með sjálfstæðum hætti þannig að merking þess getur verið önnur en sú sem lögð er í það á 
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öðrum réttarsviðum.
73

 Hugtakið fyrirtæki er efnahagslegt og þarf því ekki að njóta rétthæfis 

og er ekki alltaf sjálfstæður lögaðili.
74

 Þá kom fram í ákvörðun eftirlitsins að líta bæri til þess 

að framkvæmdastjórn EB hefði komist að þeirri niðurstöðu að sala skiptastjóra á gjaldþrota 

fyrirtæki félli undir samrunareglur samkeppnisréttar. Í máli Haga komst eftirlitið því að þeirri 

niðurstöðu að þau rök Haga að þeir hefðu ekki fest kaup á fyriræki ættu ekki við rök að 

styðjast. 

 

8.3. Markaður 

Markaður er skilgreindur í 4. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 sem sölusvæði vöru og 

staðgengdarvöru og/eða sölusvæði þjónustu og staðgengdarþjónustu en staðgengdarvara og 

staðgengdarþjónusta er vara eða þjónusta sem að fullu eða verulegu leyti getur komið í stað 

annarrar. Markaðsskilgreiningar í samkeppnisrétti geta ekki orðið nákvæmar og eru aðeins 

notaðar til viðmiðunar. Þetta sjónarmið hefur komið fram í ýmsum úrskurðum 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála, sbr. t.d. úrskurð nr. 17-18/2003, Icelandair ehf. og Iceland 

Express ehf. gegn Samkeppnisráði. Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 28/2006, Samruni 

DAC ehf. og Lyfjavers ehf., vísaði Samkeppniseftirlitið til þess að sá tilgangur sem lægi að 

baki því að skilgreina viðkomandi markaði í samrunamálum, væri sá að finna það svið 

viðskipta sem samruninn hefði áhrif á. Þegar markaður er ákvarðaður þarf að líta á 

viðkomandi markað út frá bæði vöru- og þjónustumarkaðnum sem og landfræðilega 

markaðnum.
75

 

 

8.4. Markaðsráðandi staða 

Komið hefur fram að telji Samkeppniseftirlitið að samruni hindri virka samkeppni með því að 

markaðsráðandi staða eins eða fleiri fyrirtækja verði til eða slík staða styrkist, eða verði til 

þess að samkeppni á markaði raskist að öðru leyti með umtalsverðum hætti, getur eftirlitið 

ógilt samrunann, sbr. 17. gr. c. samkeppnislaga nr. 44/2005. Markaðsráðandi staða er fyrir 

hendi þegar fyrirtæki hefur þann efnahagslega styrkleika að geta hindrað virka samkeppni á 

þeim markaði sem máli skiptir og getur að verulegu leyti starfað án þess að taka tillit til 

keppinauta, viðskiptavina og neytenda, sbr. 4. tl. 1. mgr. 4. gr. samkeppnislaga. Í áðurnefndri 

ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 28/2006 var vísað til svokallaðs Hoffmann-La Roche 
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máls
76

 en þar kom fram að við mat á markaðsráðandi stöðu bæri m.a. að líta til áætlaðrar 

markaðshlutdeildar hins sameinaða fyrirtækis, samþjöppunar á markaði vegna samruna, stöðu 

keppinauta og efnahagslegs styrkleika sameinaðs fyrirtækis, mögulegrar samkeppni, 

aðgangshindrana að markaðnum og kaupendastyrks. 

  

Markaðshlutdeild veitir sterka vísbendingu um markaðsráðandi stöðu en það sjónarmið hefur 

komið fram í hinum ýmsu ákvörðunum og úrskurðum samkeppnisyfirvalda. Slíkt sjónarmið 

kom fram í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 17-18/2003, Icelandair ehf. 

og Iceland Express ehf. gegn Samkeppnisráði, en þar taldi nefndin það leiða af eðli máls að 

því hærri sem markaðshlutdeildin væri því meiri líkur væru á að um markaðsráðandi stöðu 

væri að ræða. Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 28/2006 var vísað til dóms 

Evrópudómstólsins í máli AKZO en af honum mátti ráða að 50% hlutdeild eða hærri teldist 

sýna fram á markaðsráðandi stöðu nema sérstök atvik væru fyrir hendi.
77

 Þessi meginregla 

hefur bæði komið fram í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 34/2011, Kaup Landsbankans 

hf. á eignarhlut í Verdis hf. (áður Arion verðbréfavarsla), og úrskurði áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála í máli nr. 3/2011, Vífilfell hf. gegn Samkeppniseftirlitinu. 

 

8.5. Málsmeðferðarreglur Samkeppniseftirlitsins 

8.5.1. Almennt 

Reglur nr. 880/2005 um málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins voru settar þann 27. september 

2005 en reglurnar kveða m.a. á um hlutverk og starfssvið Samkeppniseftirlitsins, meðferð 

mála hjá eftirlitinu og með hvaða hætti ákvarðanir og álit eftirlitsins skuli tekin. 

Samkeppniseftirlitið setur það sem markmið að taka vel rökstuddar ákvarðanir innan þeirra 

tímamarka sem því er gefið samkvæmt lögum. Hversu lengi mál taka fer m.a. eftir umfangi 

þeirra, fjölda málsaðila, kröfum um vandaða málsmeðferð, forgangsröðun mála ásamt 

mannafli og rekstrarsvigrúmi. Mál geta verið tekin til meðferðar að frumkvæði 

Samkeppniseftirlitsins en einnig á grundvelli kvartana sem berast stofnuninni.
78

 Í þessum 

kafla verður fjallað um ýmis atriði sem snerta málsmeðferðarreglur SE. 
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8.5.2. Aðili máls 

Þeir sem geta sýnt fram á að þeir eigi lögvarinna hagsmuna að gæta eiga aðild að málum sem 

Samkeppniseftirlitið telur ástæðu til að taka til rannsóknar, sbr. 5. gr. málsmeðferðarreglna 

SE. Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 34/2009, Samruni eignarhaldsfélagsins Vestia ehf. 

og Teymis hf., kom fram að hvorki í samkeppnislögum né stjórnsýslulögum mætti finna 

nákvæma skilgreiningu á því hverjir geti talist aðilar samkeppnismáls. Slík ákvörðun væri því 

háð mati og byggðist á viðurkenndum sjónarmiðum samkeppnis- og stjórnsýsluréttar. Kom 

fram að sú meginregla gildir að málsefni þurfi að varða viðkomandi bæði beint og sérstaklega 

svo að til aðildar geti komið. Orsakasamhengi þarf því að vera á milli ákvörðunar og 

réttarstöðu aðila og viðkomandi þarf að sýna fram á að umrædd ákvörðun varði hann umfram 

aðra í svipaðri stöðu sem ekki njóta stöðu aðila.  

 

Öllum er heimilt að vekja athygli Samkeppniseftirlitsins á atvikum sem mögulega brjóta í 

bága við samkeppnislög, sbr. 7. gr. málsmeðferðarreglna SE, en það veitir samkvæmt 

ofangreindu ekki sjálfkrafa aðild að málum. 

 

8.5.3. Andmælaréttur  

Málsaðilum er veittur hæfilegur frestur til að afhenda gögn og koma sjónarmiðum sínum að, 

sbr. 13. gr. málsmeðferðarreglna SE. Þeir eiga einnig rétt á að kynna sér gögn sem málið 

varðar, sbr. 15. gr. sömu reglna. Túlkun á inntaki andmælaréttar í samkeppnismálum hefur oft 

verið sett fram af áfrýjunarnefnd samkeppnismála.
79

 Þessi túlkun kom skýrt fram í úrskurði 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 2/2002, Landssími Íslands gegn Samkeppnisráði, 

en þar sagði: 

Áfrýjunarnefndin lítur svo á að í andmælaréttinum felist að aðili eigi rétt til aðgangs að 

gögnum málsins og þeim upplýsingum sem fram hafa komið, þar með talin kröfugerð ef 

um það er að ræða. Í réttinum felst einnig að svo sé um hnúta búið að aðili eigi þess kost 

að kynna sjónarmið sín nægjanlega. Andmælarétturinn nær hins vegar ekki til röksemda 

sem hugsanlegt er að stjórnvöld noti við töku ákvörðunar eða til þess að aðili skuli 

fyrirfram fá vísbendingar um hvernig stjórnvöld munu túlka lög eða eldri ákvarðanir í 

niðurstöðum sínum. 

Í 17. gr. málsmeðferðarreglna SE er einnig kveðið á um að telji Samkeppniseftirlitið að 

íþyngjandi ákvörðun kunni að vera tekin skuli taka saman greinargerð sem nefnist 
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andmælaskjal. Tilgangur slíks skjals er að stuðla að því að mál séu að fullu upplýst áður en 

ákvörðun er tekin ásamt því að auðvelda aðilum að nýta sér andmælarétt sinn. 

 

8.5.4. Leiðbeiningarskylda 

Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 23/2009, Brot Senu ehf. á samrunareglum 

samkeppnislaga, taldi Sena að Samkeppniseftirlitið hefði ekki gætt að leiðbeiningarskyldu 

sinni en samkvæmt 7. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 skal stjórnvald veita þeim sem til þess 

leita nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar varðandi þau mál sem snerta starfssvið þess. Í 

ákvörðuninni var vísað til lögskýringargagna þar sem fram kom að í leiðbeiningarskyldunni 

fælist m.a. að veita leiðbeiningar um hvaða réttarreglur gilda á viðkomandi sviði, hvernig 

meðferð mála sé hagað og aðstoð við að fylla út eyðublöð, sé um það að ræða. Í ákvæðinu 

fælist hins vegar ekki skylda til þess að veita umfangsmikla eða sérfræðilega ráðgjöf. 

Ennfremur var vísað í úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 6/2006, DAC ehf. o.fl. 

gegn Samkeppniseftirlitinu, þar sem fram kom að leiðbeiningarskylda Samkeppniseftirlitsins 

væri ekki eins rík gagnvart öflugum fyrirtækjum sem hefðu á að skipa fagmönnum. 

 

8.5.5. Fyrirsvar 

Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 22/2006, Samruni Dagsbrúnar hf. og Senu ehf., var 

Samkeppniseftirlitinu tilkynnt um samruna Dagsbrúnar og Senu en Sena starfaði á ýmsum 

sviðum afþreyingar s.s. tölvuleikja, myndbanda og tónlistar, og Dagsbrún var eignarhalds- og 

fjárfestingarfélag sem fjárfesti á sviði fjölmiðlunar, fjarskipta, afþreyingar og tengdra greina. 

Var talið að umræddur samruni myndi tvímælalaust styrkja markaðsráðandi stöðu félaganna 

og að þau gætu í þessari stöðu takmarkað samkeppni og hagað verðlagningu sinni, 

viðskiptakjörum og þjónustu án þess að taka tillit til keppinauta og neytenda sinna. Var því 

niðurstaða Samkeppniseftirlitsins að ekki yrði hjá því komist að ógilda samrunann. 

 

Diskurinn ehf. kærði þessa ákvörðun eftirlitsins og byggði á því að fyrirtækið hefði verið 

móðurfélag Senu og hefði því verið seljandi. Taldi Diskurinn að brotnar hefðu verið ýmsar 

málsmeðferðarreglur við meðferð málsins þar sem fyrirtækið hefði haft aðilastöðu. Þannig var 

mál með vexti að lögmaður áfrýjanda var tilkynntur veikur þegar Samkeppniseftirlitið sendi 

aðilum málsins svonefnt gagnaöflunarbréf. Í framhaldinu kom upp sá misskilningur að E, 

lögmaður Dagsbrúnar, hefði tekið að sér að annast hagsmuni áfrýjanda. Þessu var andmælt 

bæði af E og áfrýjanda og taldist það ósannað í málinu. Þessi misskilningur varð til þess að 

áfrýjandi taldi sig ekki hafa notið andmælaréttar varðandi aðgang að gögnum og gagnvart 

andmælaskjali Samkeppniseftirlitsins. Í niðurstöðum úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 
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5/2006
80

 kom fram að áfrýjandi, Diskurinn, teldist hiklaust aðili málins. Athygli var einnig 

beint að því að þær upplýsingar sem samkeppnisyfirvöld telja sig þurfa til viðbótar þeim 

frumupplýsingum sem stafa frá aðilum samrunans, verði ótvírætt að beinast að þeim. Einnig 

kom fram að í flóknum samrunamálum eins og hér um ræddi, yrði að liggja skýrt fyrir hverjir 

væru aðilar og hvaða gagna hefði verið aflað þannig að aðilar ættu kost á að kynna sér gögn 

málsins og tjá sig um efni þess með fullnægjandi fyrirvara áður en ákvörðun yrði tekin í því. 

Að mati áfrýjunarnefndarinnar bar Samkeppniseftirlitinu að sjá til þess að þessi atriði lægju 

skýrt fyrir. Einnig komst áfrýjunarnefndin að þeirri niðurstöðu að Samkeppniseftirlitinu bar 

að leitast eftir því með skýrum hætti hver tæki við hagsmunagæslu í málinu eftir að komið 

hafði í ljós að lögmaður áfrýjanda gæti ekki sinnt lögmannsstarfi sínu vegna veikinda. 

Afleiðing þessa varð sú að óvissa skapaðist um réttarstöðu áfrýjanda í málinu og honum því 

gefinn kostur á að njóta andmælaréttar mánuði seinna en hann átti að gera. Taldi 

áfrýjunarnefndin að Samkeppniseftirlitið bæri ábyrgð á því ástandi sem þarna skapaðist og að 

þeir þrír dagar sem áfrýjandi fékk til að gæta andmælaréttar síns hefði ekki verið nægilegur 

tími með tilliti til umfangs málsins. Hin áfrýjaða ákvörðun var því felld úr gildi. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 5/2006 var kveðinn upp þann 29. ágúst 2006. 

Rúmu ári síðar eða þann 24. september 2007 voru settar reglur nr. 924/2007 um breytingar á 

reglum nr. 880/2005 um málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins. Ný grein kom inn um fyrirsvar 

og aðild og þar kom fram í 1. mgr. að fæli aðili máls lögmanni að annast fyrirsvar í máli fyrir 

sína hönd, skyldi hann framvísa yfirlýsingu um umboð til handa viðkomandi lögmanni. 

Einnig kom fram í 2. mgr. að Samkeppniseftirlitið skyldi líta á yfirlýsinguna sem 

fyrirvaralaust og óskilyrt umboð til handa viðkomandi lögmanni til að koma fram gagnvart 

Samkeppniseftirlitinu fyrir hönd aðilans þannig að eftirlitið mætti líta á sérhverja yfirlýsingu 

eða athöfn lögmannsins sem yfirlýsingu eða athöfn aðilans. Ennfremur kom fram í 3. mgr. að 

ef breytingar yrðu á fyrirsvari aðila eða umboði lögmanns, bæri að tilkynna eftirlitinu um það. 

Með þessum breytingum var komið í veg fyrir að sá misskilningur sem kom upp í máli 

Dagsbrúnar og Senu kæmi ekki fyrir aftur.  

 

8.5.6. Bráðabirgðaákvörðun Samkeppniseftirlitsins 

Samkeppniseftirlitinu er heimilt að taka ákvarðanir til bráðabirgða um einstök mál þegar 

sennilegt þykir að sú háttsemi eða þær aðstæður sem til athugunar eru fari gegn ákvæðum 

samkeppnislaga eða ákvörðunum teknum á grundvelli þeirra eða ef athafnir opinberra aðila 

hafa skaðleg áhrif á samkeppni, sbr. 14. gr. málsmeðferðarreglna SE. Í samkeppnislögum er 
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ekki fjallað um heimild til að kæra bráðabirgðaákvörðun Samkeppniseftirlitsins. Sú regla 

hefur hins vegar komist á að einungis sé hægt að kæra þær ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins, 

þ.e. þær stjórnsýsluákvarðanir, sem binda enda á viðkomandi deilumál. Þetta sjónarmið hefur 

komið fram í ýmsum ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins sem og úrskurðum áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála. Í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 3/2009, Teymi hf. og 

IP-fjarskipti ehf. gegn Samkeppniseftirlitinu, var bráðabirgðaákvörðun Samkeppniseftirlitsins 

nr. 36/2008
81

 kærð. Í því máli var sérstaklega tekið til athugunar hvort umrædd 

bráðabirgðaákvörðun væri kæranleg samkvæmt 9. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 en þar 

segir að ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins skuli sæta kæru til áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála. Í niðurstöðum nefndarinnar var vísað í úrskurð hennar í máli nr. 17/2002
82

 

þar sem fram kom að ákvæði 1. mgr. 9. gr. samkeppnislaga tæki fyrst og fremst til 

stjórnsýsluákvarðana á fyrsta stjórnsýslustigi sem binda endi á viðkomandi deilumál. Einnig 

var vísað til úrskurðar nefndarinnar í máli nr. 4/2008
83

 þar sem fram kom að 

bráðabirgðaákvörðun eins og sú sem í málinu greindi væri eðli málsins samkvæmt ekki 

endanleg ákvörðun og að frá þeirri reglu að einungis sé heimilt að kæra ákvarðanir sem binda 

enda á deilumál yrði ekki vikið nema nauðsynlegt þætti fyrir áframhaldandi meðferð málsins. 

Í úrskurði þessum kom einnig fram það mat Samkeppniseftirlitsins að bráðabirgðaákvörðun 

væri í eðli sínu tímabundið úrræði samkvæmt 4. mgr. 16. gr. samkeppnislaga og bæri 

eftirlitinu skv. ákvæðinu að taka endanlega ákvörðun innan tímamarka. Það var því niðurstaða 

nefndarinnar í máli nr. 3/2009 að vísa kærum áfrýjanda frá áfrýjunarnefnd samkeppnismála. 
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9. Samantekt 

Markmið samkeppnislaga er að efla virka samkeppni í viðskiptum og vinna að hagkvæmri 

nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins. Ýmsar reglur hafa verið settar til að ná þessu 

markmiði en þeirra á meðal eru reglur er varða samruna og yfirtöku. Samrunareglur 

samkeppnisréttar hafa þróast og breyst töluvert frá því fyrstu samkeppnislögin litu dagsins 

ljós árið 1993. Litið hefur verið til erlends samkeppnisréttar og þá einkum norræns við 

breytingar á samrunareglum hér á landi. Nauðsynlegt hefur verið að breyta samrunaákvæðum 

vegna þróunar erlendis og breyttra aðstæðna hér heima en án utanaðkomandi aðhalds myndu 

samrunareglur verða markleysa sem ættu sér enga tengingu við hinn almenna gang 

viðskiptalífsins.  

 

Nýmæli hafa komið inn í löggjöfina ásamt því að ýmis ákvæði hafa verið gerð skýrari og 

ítarlegri. Einnig hafa breytingar tekið mið af því hvernig lög og reglur hafa reynst í 

framkvæmd. Ennfremur hefur nokkuð borið á því að mál hafa komið upp hjá 

samkeppnisyfirvöldum og dómstólum þar sem þau hafa talið sig skorta heimildir til að taka á 

þeim en slíkt hefur einnig haft áhrif á setningu nýrra laga og reglna. Að lokum má nefna að 

lög og reglur hafa verið sett til að koma í veg fyrir misskilning og mistök hjá 

samkeppnisyfirvöldum. Höfundur telur að sumar þessara breytinga hafi komið eilítið seinna 

en þörf var á þar sem þónokkur mál voru litin mjög alvarlegum augum við setningu reglna 

þeim tengdum. 
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Lokaorð 

Fullkomnar leikreglur sem allir fara hispurslaust eftir eru ekki á hverju strái eins og höfundur 

hefur komist að á ferðalagi sínu um hinar ýmsu reglur, ákvarðanir, úrskurði, o.fl. Maðurinn er 

þannig úr garði gerður að vilja ná sem lengst í því sem hann tekur sér fyrir hendur en slíkur 

metnaður getur farið fram úr því sem góðu hófi gegnir. Þegar samruni fyrirtækja eða yfirtaka 

á sér stað er þessi metnaður til staðar og því nauðsynlegt að einhver „bremsa“ sé til staðar svo 

hægt sé að koma í veg fyrir að samkeppni minnki eða hverfi alveg. Þessu hlutverki gegna 

samrunareglur og mikilvægt er að þær mótist af umhverfi okkar og þeim öru breytingum sem 

eiga sér stað. Samrunareglur verða að taka breytingum til að halda í við þessa öru þróun 

viðskiptalífsins því ef slíkt ætti sér ekki stað myndi það eflaust leiða til þess að markmiði 

samkeppnislaganna yrði ekki náð. 

 

Af athugun höfundar sést að með skýrari og ítarlegri ákvæðum samkeppnislaga er varða 

samruna hefur hlutverk samkeppnisyfirvalda einfaldast til muna þar sem skýrar reglur gera 

þeim auðveldara fyrir að taka ákvörðun í málum og telur höfundur slíka þróun vera mjög til 

bata. Hvað framtíðin ber í skauti sér alltaf nokkuð óljóst en trúir höfundur og treystir að leyst 

verði göfuglega úr þeim hindrunum sem verða á veginum. 
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