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Útdráttur 
 

Efni ritgerðarinnar er raunar skipt í tvennt. Í fyrsta lagi skoðar höfundur hvernig 
Samkeppniseftirlitið hefur brugðist við aðstæðum á íslenskum fjármálamörkuðum í kjölfar 
bankahrunsins 2008. Gerð er grein fyrir þeim leiðbeiningum sem Samkeppniseftirlitið beindi 
til banka og slitastjórna í kjölfarið, með það að markmiði að vernda samkeppni. Fjallað er 
sérstaklega um ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 34/2009 en þar tók Samkeppniseftirlitið 
fram að þeir töldu sig ekki hafa heimildir til þess að beita úrræðum samkeppnislaga þegar 
bankar væru að endurskipuleggja fyrirtæki eða yfirtaka þau. Það var ekki fyrr en með 
úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 18/2009 sem Samkeppniseftirlitið fékk 
ákveðnar heimildir til að bregðast við, þ.e. með því að setja yfirtökum banka og slitastjórna á 
fyrirtækjum ákveðin skilyrði. Það virðist vera að þetta fyrirkomulag hafi einhverju skilað fyrir 
íslenskt atvinnulíf, enda með þessu fyrirkomulagi verið að þrýsta á banka og slitastjórnir að 
hraða endurskipulagningar ferlinu enn frekar og þar af leiðandi koma samkeppni í gang.  
Í öðru lagi fjallar höfundur um nýja heimild Samkeppniseftirlitsins, í 16. gr. c. samkeppnislaga 
nr. 44/2005, sem lögfest var með lögum nr. 14/2011. Með henni var Samkeppniseftirlitinu 
veitt heimild til uppskiptingar fyrirtækis þegar alvarlegar samkeppnishömlur eru taldar til 
staðar án þess þó að brotið sé gegn bannreglum samkeppnislaga. Innihald heimildarinnar er 
rakið, sem og ferill málsins á Alþingi. Þá er skoðað hvort að slík heimild geti staðist 
meðalhófsreglu íslensks réttar og hvort verið sé að ganga gegn eignaréttarvernd 72. gr. 
stjórnarskrárinnar með lögfestingu heimildarinnar. Að lokum er erlend framkvæmd á 
svipaðri heimild skoðuð, sérstaklega í Bandaríkjunum og Bretlandi. Eftir þó nokkuð ítarlega 
skoðun á heimildinni verður að telja að mörgum spurningum um beitingu hennar sé enn 
ósvarað, en þá sé helst hægt að finna svör með því að skoða erlenda réttarframkvæmd þar 
sem íslenska heimildin er að mestu tekin upp þaðan. 

  



     
 

Abstract 

Subject of the thesis can be divided in half. First, the author examines how the Icelandic 
Competition Authority has responded to the situation in the Icelandic financial markets 
following the economic collapse of 2008. The directions that the Competition Authority 
addressed to the Icelandic banks and resolution committees of the banks, in order to 
protect competition, are outlined. Competition Authority decision no. 34/2009 is covered, 
where the Competition Authority stated that they felt they did not have powers to apply 
competition law remedies when banks were restructuring companies or taking them over. It 
was not until a ruling by the Competition Appeals Committee no. 18/2009 the Competition 
Authority received specific authority to act, by placing the ownership of banks and 
resolution committees certain conditions. It seems that this arrangement has some return 
for the Icelandic economy, as this arrangement has been pushing banks and resolution 
committees to accelerate the restructuring process even further and therefore enhance 
competition. 
Secondly the author examines the 16th article of the Icelandic Competition Act, which was 
legalized with law no. 14/2011. It comprehends that the Competition Authority can impose 
companies to divest, if it is proved that the ownership is having a harmful effect on the 
competition. The content of the article is traced, and the curve of the matter in Parliament. 
Then it is examined whether such authority can resist the principle of proportionality under 
Icelandic law and whether it is inconsistent with property rights protection of the 72nd 
article of the Constitution. Finally, foreign source implementation of a similar authority is 
examined, especially in the U.S. and the UK. Many questions are still unanswered about the 
application of the 16th article, but it is preferably possible to find answers by looking at 
foreign source implementation.  
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INNGANGUR 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru samkeppnisskilyrði á íslenskum markaði eftir bankahrun 

á fjármálamörkuðum haustið 2008. Við bankahrunið breyttist íslenskur viðskiptamarkaður 

mikið þar sem stærstu bankar landsins urðu gjaldþrota og í kjölfarið lentu mörg fyrirtæki og 

einstaklingar í miklum skuldavanda. Bankar fóru í miklum mæli að endurskipuleggja og taka 

yfir fyrirtæki í eigu einkaaðila sem ekki gátu borgað skuldir sínar. Það hefur skapað mikla 

tortryggni almennings, og þá sérstaklega þeirra sem starfa á samkeppnismarkaði. Sú 

tortryggni er ekki að ástæðulausu, bankarnir eru í ákveðnum tilvikum viðskiptabankar 

fyrirtækja og á sama tíma eigendur að samkeppnisaðilanum. Það fyrirkomulag getur að vissu 

leyti leitt til ósanngirni milli þessara tveggja fyrirtækja hvað varðar rekstrarskilyrði. 

Samkeppniseftirlitið byrjaði því eftir bankahrunið að athuga hvað þeir gætu gert til að 

sporna gegn þessum aðstæðum. Í ritgerðinni mun höfundur leitast við að taka saman 

aðgerðir og viðbrögð Samkeppniseftirlitsins við þessum aðstæðum og reyna að skoða í heild 

sinni hvernig ástand hefur verið á íslenskum samkeppnismarkaði í kjölfar þessara 

hremminga.  

Árið 2011 fékk Samkeppniseftirlitið síðan auknar heimildir til að bregðast við röskun á 

samkeppni, sem lögfest er í 16. gr. c. samkeppnislaga nr. 44/2005. Í henni felst að 

Samkeppniseftirlitið getur kveðið á um uppskiptingu fyrirtækja sem sýnt er fram á að séu að 

valda alvarlegum samkeppnishömlum á markaði, án þess þó að þau gerist brotleg við 

bannreglur samkeppnislaga. Höfundur mun skoða hvað felst í heimildinni þ.ám. hvernig 

Samkeppniseftirlitið hyggst beita henni, þá er ferill málsins á Alþingi rakin en svipuð heimild 

hefur áður verið til staðar í íslenskum samkeppnisrétti. Skoðað er hvort gætt sé að  

meðalhófsreglu íslensks réttar við setningu og framkvæmd heimildarinnar og hvort verið sé 

að ganga gegn eignaréttarvernd 72. gr. stjórnarskrárinnar með því að beita slíkri heimild 

gagnvart fyrirtækjum á samkeppnismarkaði. Að lokum er skoðuð erlend framkvæmd á 

svipaðri heimild bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum,  þ.ám. dómaframkvæmd, skoðanir 

fræðimanna og málsmeðferð BAA-málsins svokallaða í Bretlandi sem getur gefið okkur 

ákveðna hugmynd um hvernig málið færi fram hér á landi, yrði heimildinni beitt af hálfu 

Samkeppniseftirlitsins.  
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1 Bankahrunið 2008 

1.1 Aðdragandi bankahrunsins og eignarhald bankanna í kjölfarið 
Bankahrunið á Íslandi haustið 2008 má að mestu rekja til erfiðleika þriggja stærstu banka 

landsins. Þann 6. október 2008 flutti þáverandi forsætisráðherra, Geir H. Haarde, ávarp þar 

sem hann tilkynnti að til að bregðast við aðstæðum á fjármálamarkaði yrði lagt fram 

frumvarp til svokallaðra neyðarlaga sem veittu Fjármálaeftirlitinu („FME“) víðtækar heimildir 

til inngripa í rekstur fyrirtækja í einkaeigu.1 Frumvarpið var samþykkt á Alþingi sama dag. Á 

tímabilinu 7-9. október skipaði FME slitastjórnir í Glitni banka hf. ( „Glitnir“), Landsbanka 

Íslands hf. („Landsbankinn“) og Kaupþing banka hf. („Kaupþing“).2 Í framhaldi af setningu 

neyðarlaganna var Arion banki hf. („Arion“) stofnaður til að halda utan um innlendar 

innistæður og meirihluta íslenskra eigna Kaupþings. Dótturfélag Kaupþings, Kaupskil ehf., fer 

með virkan eignarhluta félagsins.3 Svipað átti sér stað með Glitni. Til að halda utan um 

innlendar innistæður og meirihluta íslenskra eigna hans var Íslandsbanki hf. („Íslandsbanki“) 

stofnaður. Með virkan eignarhlut í Íslandsbanka fer félagið ISB holding ehf. sem er 

dótturfélag Glitnis og stjórnina skipa að meirihluta aðilar óháðir Glitni, stórir kröfuhafar og 

aðilar tengdir Íslandsbanka.4 Ríkið á hins vegar enn 81,33% hlutafjár í Landsbankanum en 

18,67% eru í eigu Landsskila ehf. („Landskil“) sem er eignarhaldsfélag slitastjórnar 

Landsbankans sem fer jafnframt með virkan eignarhluta í bankanum.5  

Þetta var atburðarás sem í kjölfarið setti svip sinn á íslenskt atvinnulíf þ.ám. samkeppnislegt 

umhverfi og samkeppnisskilyrði á íslenskum markaði eins og nánar verður rakið hér. 

1.2 Skuldavandi fyrirtækja 
Í kjölfar hrunsins lá fyrir að mörg fyrirtæki myndu lenda í rekstrarerfiðleikum og þyrftu að 

leita á náðir viðskiptabanka sinna við fjárhagslega endurskipulagningu í rekstri sínum. 

Eignarhald á fyrirtækjum hefur breyst umtalsvert frá hruni eins og sjá má í rannsókn sem 

Samkeppniseftirlitið („SKE“) hóf í desember 2010 á 120 fyrirtækjum á helstu 

samkeppnismörkuðum hér á landi. Á árinu 2007 var hlutur einstaklinga, þ.e. að fyrirtækjum, 

                                                      
1 Lög um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl., nr. 125/2008. 
2 Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um skipan skilanefndar fyrir Glitni banka hf., 7. Október 2008; Ákvörðun 
Fjármálaeftirlitsins um skipan skilanefndar fyrir Landsbanka Íslands hf., 7. október 2008; Ákvörðun 
Fjármálaeftirlitsins um skipan skilanefndar fyrir Kaupþing banka hf., 9. október 2008. 
3 Seðlabanki Íslands, „Annáll Efnahags- og peningamála“ (2010) 2 Peningamál,79.  
4 „Eignarhald“ (Íslandsbanki)  <http://www.islandsbanki.is/um-islandsbanka/fjarfestatengsl/eignarhald/> 
skoðað 17. febrúar 2012. 
5 „Landsbankinn" (Bankasýsla ríkisins) <http://bankasysla.is/eignir/landsbankinn/> skoðað 17. febrúar 2012.; 
Seðlabanki Íslands, ‘Annáll Efnahags- og peningamála’ (n. 3) 79. 
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samkvæmt hlutaskrám 84% og var kominn niður í 48% í maí 2011. Hlutur banka hefur vaxið 

úr 2% á árinu 2007 í 17% í maí 2011. Hlutur slitastjórna og kröfuhafa óx úr 0% á árinu 2007 í 

12% á árinu 2011.6 Þá verður einnig að taka inn í myndina að mörg fyrirtæki eru í slæmri 

fjárhagsstöðu þrátt fyrir að bankar hafi ekki formlega tekið þau yfir. Leiða má líkur að því að 

bankarnir hafi að einhverju leyti ráðandi stöðu innan þeirra fyrirtækja sem geta ekkert gert 

án bankanna, þ.e. örlög fyrirtækjanna eru í höndum bankanna. SKE taldi út frá þeirri 

staðreynd að eignarhald bankanna væri því í raun komið upp í 46% árið 2011 en ekki 17% .7 

Ætla má að þetta eignarhald bankanna sé til þess fallið að skapa tortryggni hjá eigendum 

þeirra fyrirtækja sem ekki eru undir yfirráðum bankanna. Ef til dæmis viðskiptabanki þeirra 

fyrirtækja er orðinn eigandi keppinautsins og bankarnir búa eðli málsins samkvæmt yfir 

viðkvæmum upplýsingum um viðskiptavini sína þá er það augljóslega til þess fallið að skapa 

tortryggni.  Bankarnir hafa auk þess talsvert um það að segja hvaða fyrirtæki fá að halda 

áfram rekstri og hver ekki. Bankarnir eru með þessu fyrirkomulagi orðnir þátttakendur á 

þeim samkeppnismörkuðum sem yfirtekin fyrirtæki starfa á. Kemur þá til álita að skoða 

hvernig samkeppnislögin geta gripið inn í þær aðstæður.   

2 Samkeppnisumhverfi eftir  hrun  

2.1 Tilgangur samkeppnislaga 
Markmið samkeppnislaga nr. 44/2005 („samkeppnislög“) er skv. 1. gr. að efla virka 

samkeppni í viðskiptum og þar með vinna að hagvæmri nýtingu framleiðsluþátta 

þjóðfélagsins. Í skýrslu SKE nr. 2/2008  er m.a. fjallað um tilgang samkeppnislaga:  

Samkeppnislög sem ríki um víða veröld hafa sett sér hafa almennt þann tilgang 
að vernda samkeppnina með því að leggja bann við samkeppnishamlandi 
aðgerðum sem skaða hagsmuni bæði neytenda og viðskiptalífsins. Jafnframt eiga 
samkeppnislög að tryggja að öll fyrirtæki hafi möguleika til að taka þátt í 
heilbrigðri samkeppni og þurfi ekki að þola óeðlilega eða skaðlega viðskiptahætti 
af hálfu annarra fyrirtækja. Samkeppnislög eiga þannig að stuðla að því að nýir 
aðilar geti hafið atvinnurekstur og smærri fyrirtæki stækkað og eru því liður í að 
efla eða viðhalda öflugu atvinnulífi. 
Á sama hátt og ljóst er að samkeppni í viðskiptum hefur jákvæð áhrif liggur fyrir 
að samkeppnishömlur geta valdið almenningi og atvinnulífinu miklum skaða. Ef 
engar samkeppnisreglur eru fyrir hendi aukast líkur á óæskilegri hegðun 
fyrirtækja, störf tapast og réttaröryggi neytenda minnkar. Án samkeppnisreglna 

                                                      
6 Samkeppniseftirlitið, „Samkeppnin eftir hrun“ (Samkeppniseftirlitið, júní 2011) 
<http://www.samkeppni.is/media/skyrslur-2011/Samkeppnin_eftir_hrun.pdf> Skoðað 17. febrúar 2012, 43. 
7 Sama heimild 43. 
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geta markaðsráðandi fyrirtæki hrakið minni keppinauta út af markaðnum og 
hindrað að nýir aðilar nái á honum fótfestu. Ef ekki væru fyrir hendi reglur til þess 
að vinna gegn samkeppnishamlandi samruna gætu fyrirtæki runnið saman og 
skapað einokun og eytt þar með allri samkeppni og valkostum neytenda á 
mikilvægum mörkuðum.8 

Af þessu leiðir að samkeppnislög geta talist mikilvæg í því hlutverki að veita bönkum og 

slitastjórnum aðhald í því ástandi sem nú ríkir á samkeppnismarkaði. Aðgerðir SKE í kjölfar 

bankahrunsins 2008 endurspegla þessi sjónarmið og hefur SKE reynt eftir fremsta megni að 

beita samkeppnislögum til að halda uppi virkri samkeppni á íslenskum markaði eins og nánar 

verður fjallað um.  

2.2 Aðgerðir SKE í kjölfar bankahruns 

2.2.1 Álit nr. 3/2008  

Í kjölfar bankahrunsins, eða þann 12. nóvember 2008, gaf SKE út álit nr. 3/2008.9 Þar voru 

sett fram drög að tíu meginreglum fyrir nýju bankana og slitastjórnir til hliðsjónar við störf 

þeirra á komandi tímum. Tók SKE fram að það sé mikilvægt samhliða ákvörðunum bankanna 

um endurskipulagningu fyrirtækja í fjárhagsvanda að samkeppnislegt mat fari fram á 

viðkomandi ráðstöfunum þar sem ákvarðanir bankanna eru til þess fallnar að hafa áhrif á 

framtíð fyrirtækja og samkeppni á Íslandi. Reglurnar voru í megindráttum að ef tvær eða 

fleiri ráðstafanir bankanna kæmu til greina skyldi velja þá leið sem eflir samkeppni eða 

raskar henni minnst, gæta þess að fyrirtækjum sé ekki mismunað með ómálefnalegum 

hætti, allir líklegir kaupendur á fyrirtækjum í eigu bankanna ættu jafnan möguleika á að gera 

tilboð og að hlutlægni sé í vali milli kaupenda. Jafnframt að við endurskipulagningu væri 

tekin afstaða til þess hvort skynsamlegt gæti verið að skapa svigrúm fyrir aðkomu nýrra aðila 

að fyrirtækjunum, meta skyldi samkeppnisleg áhrif á meiriháttar ráðstöfunum í starfsemi 

fyrirtækja, ekki skyldi stofnað til aukinnar fákeppni eða óæskilegra stjórnunar- og 

eignatengsla á samkeppnismarkaði nema þess væri þörf, rekstur eða endurskipulagning 

tveggja eða fleiri keppinauta sem eru í viðskiptum í sama banka væru ekki á hendi sömu 

aðila á vegum bankanna. Enn fremur að svigrúm væri til þess að draga úr fákeppni, 
                                                      
8 Samkeppniseftirlitið, „Öflug uppbygging-Opnun markaða og efling atvinnustarfsemi“ (Samkeppniseftirlitið, 
27. nóvember 2008) 
<http://www.samkeppni.is/media/skyrslur/ymsar_skyrslur/oflug_uppbygging_opnun_markada_og_efling_atvi
nnustarfsemi.pdf> skoðað 22. febrúar 2012. 
9 Samkeppniseftirlitið, „Ákvarðanir banka og stjórnvalda um framtíð fyrirtækja á samkeppnismörkuðum“ 
(Samkeppniseftirlitið, 12. nóvember 2008) <http://www.samkeppni.is/media/alit-
2008/alit3_2008_akvardanir_banka_og_stjornvalda_um_framtid_fyrirtaekja.pdf> skoðað 22. febrúar 2012. 
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aðgangshindrunum, óæskilegum stjórnunar- og eignatengslum eða markaðsráðandi stöðu 

eftir því sem kostur væri og að tryggja gagnsæi og vinna gegn tortryggni í ferlinu við 

endurskipulagningu fyrirtækja. Og að lokum að skapa möguleika fyrir nýja aðila að koma inn 

á samkeppnismarkaði. 

2.2.2 Skýrsla nr. 2/2008  

Þann 27. nóvember 2008 gaf SKE síðan út skýrslu nr. 2/2008.10 Í henni var fjallað um hversu 

mikilvægt er að viðhalda og efla samkeppni í því ástandi sem ríkir og hefja öfluga 

uppbyggingu í íslensku atvinnulífi eftir bankahrunið. Fram komu hugmyndir um hvernig 

hægt er að opna markaði og efla frumkvöðlastarfsemi og nýsköpun hér á landi. Þá er einnig 

fjallað um hin samkeppnislegu vandamál sem eru til staðar á íslenskum markaði og tillögur 

að lausnum. Teknir voru fimmtán lykilmarkaðir á Íslandi og greindir. Fjallað var um hvern 

markað fyrir sig og greint hverjar aðgangshindranir væru á markaðnum og þá hvaða lausnir 

væru mögulegar fyrir stjórnvöld, fyrirtæki og SKE. 

2.2.3 Umræðuskjal nr. 2/2009  

Þann 8. desember 2009 gaf SKE síðan út umræðuskjal nr. 2/2009.11 Þar var fjallað um 

skuldavanda íslenskra fyrirtækja og samkeppnisleg álitaefni tengd honum. SKE tók fyrir 

ákveðin sjónarmið sem óskað hafði verið eftir svörum við, m.a. háttsemi endurskipulagðra 

fyrirtækja á markaði, hvaða sjónarmið ráða við mat á því hvort yfirtaka á fyrirtæki sé skaðleg 

samkeppni o.fl. Einnig var fjallað um hvaða ákvæði samkeppnislaganna væri hægt að beita í 

tengslum við eignarhald banka á fyrirtækjum á samkeppnismarkaði.  

Í fyrsta lagi er fjallað um samrunareglur samkeppnislaga, sem fram koma í 17. gr. a-g. Þær 

reglur koma m.a. til álita ef banki yfirtekur fyrirtæki og er þegar búinn að taka yfir keppinaut 

eða viðskiptavin viðkomandi fyrirtækis. Í slíkum tilvikum þurfi að skoða hvort samruninn 

myndi eða styrki markaðsráðandi stöðu eða hafi í för með sér útilokunaráhrif. Það sama á 

við ef banki selur fyrirtæki, þ.e. ef kaupandinn er annað fyrirtæki eða einstaklingur sem 

hefur yfirráð í öðru fyrirtæki og veltuskilyrði samkeppnislaga eru uppfyllt. Þá eru reifuð 

nokkur álit SKE í samrunamálum eftir hrun en ákvörðun SKE nr. 34/2009 hafði hvað mest 

áhrif og er reifuð í kafla 2.2.4.  

                                                      
10 Samkeppniseftirlitið, „Öflug uppbygging- Opnun markaða og efling atvinnustarfsemi“ (n. 8). 
11 Samkeppniseftirlitið, „Bankar og endurskipulagning fyrirtækja - Stefnumörkun“ (Samkeppniseftirlitið, 
desember2009)<http://www.samkeppni.is/media/skyrslur/ymsar_skyrslur/bankar_og_endurskipulagning_fyri
rtaekja_stefnumorkun.pdf> skoðað 24. febrúar 2012.  
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Í öðru lagi nefnir SKE 10. gr. samkeppnislaga, bann við lóðréttum og láréttum 

samkeppnishömlum. SKE telur að bankarnir þurfi að passa upp á að yfirtaka þeirra á 

fyrirtækjum stuðli ekki að samkeppnishamlandi upplýsingaskiptum. SKE tekur fram að 

veittar hafi verið undanþágur frá 10. gr. í tengslum við mótun greiðslu erfiðleika úrræða í 

framhaldi af hruninu. Samkvæmt upplýsingum sem fram koma í umræðuskjali SKE frá árinu 

2011 eru þessar undanþágur orðnar átta talsins.12  

Í þriðja lagi er 11. gr. samkeppnislaga nefnd, bann við misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Til 

álita getur komið að beita henni þar sem bankar taka yfir rekstur fyrirtækja, þ.e.a.s. hvort 

hið yfirtekna fyrirtæki kunni að teljast markaðsráðandi. Sé raunin sú er mikilvægt að slík 

staða sé ekki misnotuð. Ekki hefur reynt á beitingu 11. gr. í málum sem tengjast eignarhaldi 

bankanna.  

Í fjórða lagi nefnir SKE d-lið 1. mgr. 8. gr. samkeppnislaga. Í henni felst að SKE ber að fylgjast 

með þróun á samkeppnis- og viðskiptaháttum á einstökum mörkuðum í íslensku viðskiptalífi 

og kanna stjórnunar- og eignatengsl milli fyrirtækja. Fjallað var um þetta álitaefni í ákvörðun 

SKE nr. 4/2008 en þar voru m.a. sett skilyrði af hálfu SKE til að rjúfa stjórnunar- og 

eignatengsl keppinauta. 13  

Í fimmta lagi nefnir SKE heimild til uppskiptingar fyrirtækja, 16. gr. c. samkeppnislaga, þegar 

ekki er um brot gegn bannákvæðum samkeppnislaga að ræða. Þessu úrræði eru gerð sérstök 

skil í 4. kafla þessarar ritgerðar. 

2.2.4 Ákvörðun SKE nr. 34/2009 

Þann 5. október 2009 kvað SKE upp úrskurð vegna samruna eignarhaldsfélagsins Vestia ehf. 

(„Vestia“) og Teymis hf. („Teymi“).14 Málsatvik voru þau að 24. júní 2009 barst SKE 

tilkynning á samruna ofangreindra félaga. Þegar úrskurður SKE var kveðinn upp var Vestia að 

fullu í eigu NBI hf. („Landsbankinn“) en er nú í eigu Framtakssjóðs Íslands slhf. SKE tilkynnti 

síðan tæpum mánuði seinna að stofnunin teldi ástæðu til að rannsaka áhrif samrunans 

betur. Í niðurstöðu sinni varðandi samrunann telur SKE að Landsbankinn og Teymi séu ekki 

keppinautar eða að um lóðréttan samruna milli fyrirtækjanna sé að ræða í skilningi 17. gr. c 

samkeppnislaga. Þá er tekið fram að þrátt fyrir að samruninn sé talinn samsteypusamruni þá 
                                                      
12 Samkeppniseftirlitið, „Samkeppni á bankamarkaði“ (Samkeppniseftirlitið, apríl 2011) 
<http://www.samkeppni.is/media/skyrslur-
2011/Umraeduskjal_1_2011_Samkeppnishomlur_a_bankamarkadi.pdf> skoðað 29. febrúar, 66. 
13 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 4/2008, 11. janúar 2008.  
14 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 34/2009, 5. október 2009. 



7 
 

raskar hann að öllu jöfnu ekki samkeppni. Þá sneri deilan einnig að ábendingum sem SKE 

hafði fengið um fjárhagslega endurskipulagningu Teymis í kjölfar nauðasamninga félagsins. 

Um það sagði SKE: 

Eins og að framan greinir telur Samkeppniseftirlitið að samruni þessa máls raski ekki 
samkeppni skv. þeim viðmiðunum sem felast í 17. gr. c samkeppnislaga. Það ákvæði 
veitir að mati Samkeppniseftirlitsins ekki sjálfstæða heimild til að leggja mat á það 
hvort  lánardrottnar Teymis hafi lækkað skuldir félagsins óeðlilega mikið í tengslum 
við framangreinda endurskipulagningu. 

Niðurstaðan varð því sú að SKE ákvað að vera ekki með íhlutun í samruna þessara fyrirtækja. 

2.2.5 Úrskurður áfrýjunarnefndar nr. 18/2009 

Í kjölfar áðurnefndrar ákvörðunar SKE í máli Vestia og Teymis kærði Síminn niðurstöðuna til 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála („áfrýjunarnefnd“).15 Hvað varðar fjárhagslega 

endurskipulagningu Teymis þá féllst áfrýjunarnefndin ekki á að nauðasamningarnir færu 

gegn samkeppnislögum þar sem samkeppnisreglur megi ekki takmarka möguleika fyrirtækja 

á fjárhagslegri endurskipulagningu:   

Í kjölfar falls íslensku viðskiptabankanna í október 2008, samdráttar í efnahagslífinu, 
gjaldeyriskreppu og lækkandi eignaverðs er ljóst að mörg fyrirtæki á markaði munu 
ekki geta staðið við allar skuldbindingar sínar. Yfirtaka NBI hf., og annarra banka sem 
stofnað var til á grundvelli nr. 125/2008, á eignum hinna föllnu banka með miklum 
afföllum gefur til kynna að í stórum stíl þurfi að ganga að veðum og endursemja um 
skuldir. Þá er ljóst að rekstur fyrirtækja, við þær breyttu aðstæður sem nú eru, þolir 
ekki núverandi skuldabyrði. Í þeim tilvikum þar sem eigendur félaga geta ekki eða 
vilja ekki leggja fjármagn úr eigin vasa munu lánardrottnar óhjákvæmilega eignast 
umtalsverða eignarhluti í íslenskum fyrirtækjum á samkeppnismarkaði. 
Kæra áfrýjanda byggir á þeim grundvallarsjónarmiðum að miklar afskriftir skulda í 
kjölfar þess að gengið var til nauðsamninga við Teymi hf. feli í sér röskun á 
samkeppni. Út af fyrir sig má fallast á það sjónarmið en hins vegar telur 
áfrýjunarnefndin að samkeppnisreglur megi ekki takmarka möguleika fyrirtækja á 
fjárhagslegri endurskipulagningu með samningum við kröfuhafa, þegar skuldir eru að 
sliga rekstur með þeim hætti að hann færi á annað borð í þrot. Samkeppnislög hafa 
það að markmiði að auka og viðhalda samkeppni í bráð og lengd til hagsbóta fyrir 
neytendur. Áfrýjunarnefndin telur því að samningar við lánardrottna um fjárhagslega 
endurskipulagningu og afskriftir skulda stríði í eðli sínu ekki gegn þeim markmiðum. 
 

Áfrýjunarnefndin fjallaði enn fremur um samrunann sjálfan en fallist var á varakröfu Símans í 

málinu sem var sú að ákvörðun SKE nr. 34/2009 yrði felld úr gildi og SKE skylt að taka málið 

til meðferðar að nýju. Áfrýjunarnefndin taldi einnig að SKE þyrfti að setja samrunum eins og 

                                                      
15Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 18/2009, 21. janúar 2010. 
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þessum skilyrði þegar samrunatilkynning berst til þess að draga úr óæskilegum áhrifum 

samrunans á samkeppni:  

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála telur að unnt sé að draga úr eða koma í veg fyrir 
óæskileg áhrif samruna á borð við þann sem hér um ræðir með því að setja honum 
skilyrði. Að mati áfrýjunarnefndarinnar er eðlilegt að athugun á því fari fram þegar 
sótt er um heimild fyrir samruna því slík skilyrði verða síður sett eftir á eða gripið inn 
án þess að brot á bannreglum hafi beinlínis verið sönnuð. Að mati 
áfrýjunarnefndarinnar er nauðsynlegt að fyrirtækjum í eigu bankanna verði gert 
skylt að starfa eins sjálfstætt og unnt er á eðlilegum rekstrargrundvelli og að þeim 
verði ráðstafað innan eðlilegs tíma. Með hliðsjón af framansögðu er rétt að fallast á 
varakröfu áfrýjanda og fella hina kærðu ákvörðun úr gildi og leggja fyrir 
Samkeppniseftirlitið að taka málið fyrir að nýju og ákveða skilyrði fyrir samrunanum í 
samræmi við ofanritað. 

2.2.5.1 Afleiðingar úrskurðar áfrýjunarnefndar 

Áfrýjunarnefndin túlkaði íhlutunarheimildir SKE í samrunamálum rýmra en SKE hafði gert í 

ákvörðun nr. 34/2009 og veitti þar með SKE aukið svigrúm. Með úrskurði sínum undirstrikaði 

áfrýjunarnefndin að það ætti ekki að nota samkeppnislögin til að tempra hreinsunina heldur 

setja ítarleg skilyrði til að takmarka eignartíma og tryggja að þau fyrirtæki sem bankinn tæki 

yfir störfuðu sem sjálfstæðir keppinautar á samkeppnismarkaði. Í kjölfarið fór SKE að setja 

ákveðnum samrunum skilyrði sem lúta að þessum markmiðum, en um 30 slíkar ákvarðanir 

hafa nú komið frá SKE í kjölfar úrskurðarins.  

Sem dæmi um slíka ákvörðun má nefna ákvörðun SKE nr. 6/2010 um yfirtöku Arion banka á 

1998 ehf. („Hagar“)16 Málavextir voru með þeim hætti að Arion eignaðist allt hlutafé í 1998 

ehf., móðurfélagi Haga hf., í kjölfar fullnustuaðgerða gagnvart félaginu. SKE taldi samrunann 

raska samkeppni og taldi tilefni til íhlutunar skv. 17. gr. c. samkeppnislaga. SKE setti ákveðin 

skilyrði fyrir því að yfirtakan teldist uppfylla samkeppnisleg skilyrði og vísar í því tilliti til 

úrskurðar áfrýjunarnefndar sem reifaður var hér að framan. Skilyrðin voru í megindráttum 

að Arion skyldi selja frá sér Haga innan tiltekins tíma, Arion skyldi leitast við að selja 

eignarhlut bankans í Högum í fyrirfram skilgreindu og gagnsæu ferli t.d. með skráningu í 

Kauphöll Íslands, tryggja skyldi sjálfstæði Haga á samkeppnismarkaði t.d. að viðskiptatengsl 

Arion skaði ekki samkeppni meðan Hagar væru undir yfirráðum þeirra, Arion óheimilt að 

hlutast til um viðskipti milli Haga og tengdra fyrirtækja t.d. beina viðskiptum Haga til 

fyrirtækja tengdum sér. Jafnframt skyldi Arion gæta jafnræðis milli Haga og annarra 

viðskiptavina bankans m.a. gæta þess að viðkvæmar upplýsingar sem Arion hafði undir 
                                                      
16 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 6/2010, 25. mars 2010. 
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höndum bærust ekki til Haga, eignarhlut Arion í Högum skyldi komið fyrir í eignarhaldsfélagi 

í eigu bankans þannig ekki stangist á hagsmunir Haga og annarra félaga í eigu Arion, t.d. 

Penninn, Valitor og Reitir. Enn fremur að skipaður yrði óháður eftirlitsmaður til að framfylgja 

ofangreindum skilyrðum SKE.  

2.2.6 Afleiðingar brota á skilyrðum SKE 

Til að ýta undir að skilyrði um rekstur þeirra félaga sem eru í eigu banka eða 

eignarhaldsfélaga tengdum þeim séu uppfyllt hefur SKE sett ákvæði í ákvörðunum sínum að 

tilnefndur sé óháður eftirlitsaðili af hálfu þeirra banka sem eiga í hlut. Þessum aðila er þá 

ætlað að fylgjast með því hvort og þá hvernig bankarnir framfylgja þeim skilyrðum sem SKE 

hefur sett. Þeir aðilar senda síðan SKE skýrslu um starf sitt þar sem þeir benda á ýmislegt 

sem betur mætti fara. Í Íslandsbanka er þessi aðili utan við bankann, í Arion banka er þetta 

innri endurskoðandi og svo er þriðja útfærsla í Landsbankanum. Ef athugasemdir koma frá 

þessum aðilum skrifar SKE viðkomandi banka bréf og hótar sektum. Verði bankarnir síðan 

sannanlega uppvísir að því að brjóta skilyrði getur SKE gripið til sektarheimilda sem fram 

koma í IX. kafla samkeppnislaga.  

Ekki er enn komin reynsla á viðurlög við brotum á framangreindum skilyrðum en um brot af 

þessu tagi má nefna ákvörðun SKE nr. 27/2009.17 Þar hafði SKE sett samruna Teymis og IP-

fjarskipta („Tal“) skilyrði sem tryggja áttu samkeppnislegt sjálfstæði Tals sem grunur lék á að 

hefðu verið brotin. Teymi viðurkenndi síðar brotin og var gert að greiða 70 milljóna króna 

sekt auk þess að selja Tal frá félaginu innan ákveðinna tímamarka.  

Vissulega má deila um hvort þetta fyrirkomulag sé með þeim hætti að það skili árangri við 

framgang skilyrða, þá aðallega hvort hægt sé að finna aðila sem sé nægilega óháður 

starfsemi bankans, en reynslan er sú að þessir aðilar benda á ýmislegt sem betur mætti fara í 

rekstri bankanna. Með þessu fyrirkomulagi er verið að þrýsta á bankanna og ef það hefði 

ekki verið gert hefði staðan eflaust verið mun verri.  

Tortryggni gagnvart bönkunum er þó ekki að ástæðulausu. Dæmi eru um að ákvarðanir 

undir hatti bankanna séu ekki skynsamlegar. Einn vandinn er að stjórnendur fyrirtækja á 

vegum bankanna eru oft áhugasömustu kaupendurnir að fyrirtækjunum og hafa því ekki 

hagsmuni af því að hafa góðan rekstur því þá hækkar fyrirtækið í verði.  Ákveðin hætta er 

líka á því að stjórnendur verði kærulausir í rekstri með fjárhagslega sterkan aðila eins og 

                                                      
17 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 27/2009, 2. júlí 2009.  
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bankann á bakvið sig og geri of áhættusamar rekstraráætlanir. Þá gæti einnig til þess komið 

að bankarnir verðleggi hátt vöru og þjónustu til að ná því til baka sem þeir töpuðu við 

bankahrunið.  

Samkvæmt ofangreindri umfjöllun sést að SKE hefur ýmis tæki til að vinna gegn 

samkeppnishömlum á tímum sem þessum, þ.ám. reglur sem banna misnotkun á 

markaðsráðandi stöðu og samkeppnishamlandi samráð auk heimildar til að grípa inn í 

samruna sem líklegur er til að raska samkeppni, sbr. úrskurður áfrýjunarnefndar nr. 18/1009 

o.fl. Vandamálið er þó að ekki er hægt að rekja allar samkeppnishömlur til brota á slíkum 

bannreglum eða skaðlegra áhrifa samruna. SKE hefur því fengið víðtækari heimildir til að 

berjast gegn aðstæðunum, m.a. uppskiptingu fyrirtækja sem talin eru valda alvarlegum 

samkeppnishömlum án þess að gerast brotleg við bannreglur samkeppnislaga, en í 3. kafla 

ritgerðarinnar verða þeirri heimild gerð skil.  

3 Uppskiptingar heimild - 16. gr. c. samkeppnislaga  
Með lögum nr. 14/2011 var gerð breyting á samkeppnislögum nr. 44/2005. Lögfest var m.a. 

heimild SKE til uppskiptingar fyrirtækja. Þessi heimild kemur til viðbótar við önnur úrræði 

samkeppnislaga og er viðleitni í þá átt að skapa heildstætt kerfi þar sem reynt er að vinna 

gegn því að almenningur og fyrirtæki bíði tjón vegna hvers konar háttsemi eða aðstæðna 

sem raska samkeppni.18 16. gr. c. samkeppnislaga hljóðar nú svo: 

16. gr. Samkeppniseftirlitið getur gripið til aðgerða gegn:  
c. aðstæðum eða háttsemi sem kemur í veg fyrir, takmarkar eða hefur skaðleg áhrif á 
samkeppni almenningi til tjóns. Með aðstæðum er m.a. átt við atriði sem tengjast 
eiginleikum viðkomandi markaðar, þ.m.t. skipulag eða uppbyggingu fyrirtækja sem á 
honum starfa. Með háttsemi er átt við hvers konar atferli, þ.m.t. athafnaleysi, sem á 
einhvern hátt hefur skaðleg áhrif á samkeppni á markaði þrátt fyrir að ekki sé brotið 
gegn bannákvæðum laganna. 

Meginrök löggjafans fyrir hinni nýju heimild er að sérstaklega brýnt sé að efla eða verja 

samkeppni í efnahagskreppum þar sem slíkt stuðli að hraðari endurreisn atvinnulífsins, 

almenningi til hagsbóta. Þá þurfi að hafa í huga að landfræðileg einangrun landsins, fámenni 

og tilhneiging til myndunar fákeppnismarkaða feli í sér sterk rök fyrir því að hér á landi gildi 

mjög öflug samkeppnislög. Af þeim sökum sé brýnt að styrkja samkeppnislögin og gera SKE 

                                                      
18 Samkeppniseftirlitið, „Umræðuskjal um íhlutun í samkeppnishindranir þegar ekki er um brot á 
samkeppnislögum að ræða“ (Samkeppniseftirlitið, febrúar 2012) <http://www.samkeppni.is/media/skyrslur-
2012/Ritrod_Samkeppniseftirlitsins_2_2012_Umraeduskjal.pdf> skoðað 26. mars 2012, 3. 
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enn frekar kleift að bregðast við alvarlegum samkeppnishömlum sem stafað geta m.a. af 

óhæfilegri samþjöppun á markaði og skaðlegri fákeppni.19 Heimildinni er ætlað að taka á 

samkeppnishömlum sem geta í vissum tilvikum átt rót sína að rekja til annarra atriða en 

fyrirtækjasamruna eða brota fyrirtækja á bannreglum samkeppnislaga. Í frumvarpi til laga 

nr. 14/2011 um breytingar á samkeppnislögum nr. 44/2005, með síðari breytingum, segir:  

Hugsanlegt er t.d. að fyrirtæki sé í slíkri yfirburðastöðu á markaði að tilvist þess í 
óbreyttu formi geti útilokað eða takmarkað að verulegu leyti samkeppni. Í slíkum 
tilvikum felst hið samkeppnislega vandamál ekki í brotlegri hegðun viðkomandi 
fyrirtækis heldur í því að yfirburðastaða þess sem slík raskar samkeppni. Þá geta 
einkenni á markaði eða háttsemi tiltekinna fyrirtækja dregið úr virkri samkeppni þrátt 
fyrir að þessi atriði falli ekki nauðsynlega undir bannreglur samkeppnisréttarins. 
Dæmi um það er háttsemi fyrirtækja á fákeppnismarkaði sem gerir þeim auðveldara 
að stunda þegjandi samhæfingu án þess þó að í háttseminni felist samskipti milli 
viðkomandi fyrirtækja sem leiða til þess að hún félli undir bann við ólögmætu 
samráði. Sú röskun á samkeppni sem leitt getur af framangreindu getur verið jafn 
alvarleg fyrir neytendur og sú takmörkun á samkeppni sem leiðir af broti á 
bannreglum samkeppnislaga.20 

Aðgerðir SKE í tengslum við þessa heimild geta aðeins falist í fyrirmælum til viðkomandi 

fyrirtækja sem miða að því að breyta atferli þeirra eða aðstæðum á viðkomandi markaði til 

frambúðar í því skyni að auka samkeppni. Stjórnendur eða viðkomandi fyrirtæki geta því ekki 

bakað sér viðurlagaábyrgð vegna háttsemi eða aðstæðna sem ekki brjóta gegn bannreglum 

en raska engu að síður samkeppni. 

Eins og fram kemur í 16. gr. c. samkeppnislaga geta aðgerðir, til þess að bregðast við 

samkeppnisröskun af þessu tagi, bæði falið í sér breytingar á atferli og breytingar á skipulagi. 

Helsta úrræði SKE til breytinga á skipulagi eru fyrirmæli um að fyrirtæki sé skipt upp eða selt 

frá eigendum sínum ef SKE hefur sýnt fram á með fullnægjandi rökum að staða viðkomandi 

fyrirtækis á markaðnum feli í sér alvarlega röskun á samkeppni. Sönnunarbyrðin hvílir því á 

SKE. Í því skyni verður SKE að skilgreina viðkomandi markað og leiða í ljós með skýrum hætti 

þær samkeppnishömlur sem til staðar eru.21 Þetta getur SKE m.a. gert með því að 

framkvæma markaðsrannsókn sem nánar er fjallað um í kafla 3.1.3.  

Sem dæmi um breytingar á atferli má nefna bindandi fyrirmæli um að láta af tiltekinni 

háttsemi, bindandi reglur um verklag í viðskiptum, fyrirmæli um að gera skriflega samninga 

                                                      
19 Sama heimild 4.  
20 Alþt. 2010- 2011, A-deild, þskj. 144 – 131. mál, athugasemdir við 2. gr. 
21 Samkeppniseftirlitið, „Umræðuskjal um íhlutun í samkeppnishindranir þegar ekki er um brot á 
samkeppnislögum að ræða” (n. 18) 5–6. 
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eða breyta efni gildandi samninga, fyrirmæli um að auka upplýsingagjöf til viðskiptavina o.fl. 

Í athugasemdum með áðurnefndu frumvarpi til laga nr. 14/2011 tekur löggjafinn fram að 

þessi heimild gildi aðeins í undantekningartilvikum: 

Ljóst er hins vegar að aðeins verður gripið til slíkra aðgerða í undantekningartilvikum 
og uppfylla verður ákvæði 3. málsl. 2. mgr. um að ekki sé fyrir hendi jafnárangursríkt 
úrræði sem er minna íþyngjandi. Eins er vert að nefna að samkeppnisréttur er í eðli 
sínu neytendaréttur. Ber Samkeppniseftirlitinu því að horfa til almannahagsmuna 
við ákvarðanatöku og því ljóst að heimildinni verður ekki beitt án þess að fram hafi 
farið heildarmat á þeim hagsmunum sem um ræðir. 

3.1 Ferill málsins á Alþingi 
Heimildin sem varð hluti af núgildandi samkeppnislögum með setningu laga nr. 14/2011 er 

ekki ný í umræðunni. Svipuð heimild hefur áður verið til staðar í íslenskum 

samkeppnislögum en henni var breytt árið 2000 þegar gerð var lagabreyting á eldri 

samkeppnislögum nr. 8/1993 og teknar voru upp bannreglur að erlendri fyrirmynd. Í 

áðurnefndu frumvarpi til laga nr. 14/2011 segir m.a. : 

 Varðandi breytingarnar sem lagðar eru til í b-lið er fyrst rétt að líta til þess að í 17. 
gr. eldri samkeppnislaga, nr. 8/1993, var kveðið á um að samkeppnisráð gæti gripið 
til aðgerða gegn aðstæðum, samningum, skilmálum og athöfnum sem hefðu skaðleg 
áhrif á samkeppni og tekin dæmi um hvað gæti falist í hinum skaðlegu áhrifum. 
Orðinu „aðstæður“ var bætt inn að tilstuðlan efnahags- og viðskiptanefndar en 
nefndin taldi vanta „heimild til handa samkeppnisráði til að bregðast við, ekki vegna 
einhverra sérstakra tiltekinna ákvarðana í fyrirtæki, ekki vegna samninga sem 
fyrirtæki hafa gert, ekki vegna einhverra skilmála eða athafna sem lægju fyrir og 
hægt væri að vísa í, heldur einfaldlega vegna aðstæðna sem menn gætu staðið 
frammi fyrir og kölluðu á að gripið væri til aðgerða.“ Með lögum nr. 107/2000 voru 
gerðar breytingar á þágildandi samkeppnislögum og horfið frá blönduðu kerfi bann- 
og misbeitingarreglna og teknar upp bannreglur að erlendri fyrirmynd. Í því samhengi 
var gerð breyting á 17. gr. og almenn heimild til íhlutunar vegna samninga og 
athafna fyrirtækja sem höfðu skaðleg áhrif á samkeppni felld brott, en í stað þess var 
samkeppnisráði veitt heimild til að stöðva hegðun sem braut í bága við bannreglur 
laganna. 

Við setningu núgildandi samkeppnislaga nr. 44/2005, þ.e. fyrir síðari breytingar, var síðan 

lagt til að SKE gæti beitt úrræðum bæði til breytingar á atferli og skipulagi í hlutfalli við það 

brot sem framið hefur verið og nauðsynlegt er til að stöðva það, þ.e. heimildin til breytinga á 

atferli bundin við að fyrirtæki gerðust brotleg við bannákvæði samkeppnislaga.22 Í frumvarpi 

til samkeppnislaga nr. 44/2005 var bent á að ef ákvæðið hefði staðið óbreytt eins og það var 

í 17. gr. eldri samkeppnislaga nr. 8/1993 hefði SKE víðtækari heimildir til þess að krefjast 

                                                      
22 Alþt. 2004- 2005, A-deild, þskj. 883- 590. mál, athugasemdir við lagafrumvarp.  
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skipulagsbreytinga en t.d. framkvæmdastjórn ESB og Eftirlitsstofnun EFTA.  

Umræðan um nauðsyn slíkrar heimildar spratt hins vegar á ný í kjölfar bankahrunsins, m.a. á 

þeim forsendum að af fjármálakreppum fyrri tíða megi læra að aðgerðir sem miða að því að 

viðhalda eða efla virka samkeppni stuðli að því að þjóðir vinni sig hraðar upp úr 

efnahagslægðum. Með því að veita SKE auknar heimildir til að grípa inn í 

samkeppnishamlandi aðstæður sé verið að vinna að því markmiði. Frumvarp til breytinga á 

samkeppnislögum  var því lagt fram á 138. löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu á því þingi  

og var lagt fram að nýju á 139. löggjafarþingi og samþykkt þar.  

3.1.1 Umsagnir hagsmunaaðila við frumvarpið 

Á milli 138. – og 139. löggjafarþings  leitaði viðskiptanefnd Alþingis umsagna hagsmunaðila 

um þær breytingar sem lagðar voru til.23 Þær umsagnir sem skilað var leiða í ljós að ekki eru 

allir á sama máli hvað varðar heimildina. Viðskiptaráð Íslands lagðist gegn heimildinni á 

þessum forsendum: 

- Ráðið taldi SKE hafa nú þegar víðtækar heimildir til að koma í veg fyrir að þær 
aðstæður sem um ræðir skapist.  

- Óljóst væri hverju þessi heimild bætir við núgildandi valdheimildir SKE, til hagsbóta 
fyrir virka samkeppni og þar með neytendur.  

- Orðalag b- liðar 2. gr. væri mjög matskennt og fæli í sér opna valdheimild handa SKE 
til að breyta skipulagi fyrirtækja.  

- Vart unnt að merkja að meðalhófsregla íslensks réttar væri í hávegum höfð, hvort 
sem litið er til lagatextans eða greinargerðar frumvarpsins.  

- Ólíklegt að valdheimildir sem þessar myndu gagnast hvað varðar yfirtökur 
fjármálafyrirtækja á atvinnufyrirtækjum.  

- Óvíst hvernig færi með frestun réttaráhrifa í málum sem varða þá valdheimild sem 
frumvarpið kvæði á um, þá er vísað til málskotsheimildar til áfrýjunarnefndar.24 

Þá skiluðu Samtök atvinnulífsins, Samtök fjármálafyrirtækja og Samtök verslunar og 

þjónustu inn sameiginlegri umsögn þar sem því var lýst yfir að samtökin væru mótfallin 

umræddri breytingu á neðangreindum forsendum: 

- Sambærilegt ákvæði var fellt úr lögum 2005. Í greinargerð með frumvarpi til 
núgildandi laga væri því haldið fram að samkeppnisyfirvöld í Bretlandi, Frakklandi, 
Þýskalandi, Bandaríkjunum og Noregi hefðu víðtækari heimildir og að ákvæði EES-
samningsins kæmu ekki í veg fyrir að SKE fengi víðtækari heimildir en Evrópuréttur 
kveður á um. Engar mikilvægar breytingar hefðu átt sér stað á samkeppnisrétti 
tilgreindra ríkja frá setningu laganna sem mældu með þeirri breytingu sem lögð væri 
til.  

                                                      
23 Alþt. 2010- 2011, A-deild, þskj. 131. mál, umsagnaraðilar. 
24 Alþt. 2010- 2011, A-deild, þskj. 131. mál, dbnr. 277. 
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- Norsk samkeppnislög geymdu ekki slíka heimild eins og haldið væri fram í frumvarpi. 
Því myndu íslensk samkeppnisyfirvöld fá mun rýmri heimildir til uppskiptingar 
fyrirtækja heldur en samkeppnisyfirvöld hinna Norðurlandanna hafa. 

- Ekki væri eðlilegt að yfirtökur fjármálafyrirtækja kalli fram slíka heimild fyrir SKE. SKE 
ætti síst af öllu að nota það tækifæri til að skipta upp einingum heldur væri mun 
eðlilegra að uppskiptingarheimild væri beitt á meðan fyrirtæki starfar eðlilega á 
markaði.  

- Uppskiptingarheimild drægi úr verðmæti fyrirtækja og sölumöguleikum. Ekki væri 
hvetjandi fyrir hugsanlega kaupendur að umræddum fyrirtækjum að þeir ættu von á 
því að sú eign sem þeir keyptu af fjármálafyrirtæki yrði klofin í eindir skömmu eftir 
kaupin.  

- Heimildin væri of opin þar sem litlar takmarkanir væru settar til beitingar hennar.  

3.2 Markaðsrannsókn á grundvelli c-liðar 16. gr. samkeppnislaga 
Með umræðuskjali sínu sem gefið var út í febrúar síðastliðnum gerir SKE grein fyrir því 

hvernig það hyggst beita sér í tengslum við heimild 16. gr. c.25 Beitingu hennar getur borið 

að með ýmsum hætti. Máli sem byrjar á rannsókn á hugsanlegum brotum á bannreglum 

samkeppnislaga getur lokið með íhlutun á grundvelli 16. gr. c. Til þess að færa sönnur á hina 

samkeppnishamlandi háttsemi eða aðstæður og nauðsyn þeirra úrræða sem mælt er fyrir 

um verður SKE að skilgreina viðkomandi markað í því samhengi, þá með því að framkvæma 

markaðsrannsókn. Ekki er komin reynsla á slíka rannsókn en í þessum kafla verður reifað 

hvernig SKE hyggst standa að markaðsrannsóknum sínum. SKE hefur gefið út að ákvörðun 

verði tekin á þessu ári um hvaða markaður verður fyrst tekinn fyrir í markaðsrannsókn, hins 

vegar er ekki ákveðið hver verði fyrst rannsakaður.26 Umfjöllun í köflum 3.2.1- 3.2.4 er að 

mestu byggð á ofangreindu umræðuskjali.  

3.2.1 Skilgreining markaðsrannsókna 

Markaðsrannsókn er hagfræðileg greining á samkeppni á tilteknum markaði. Hún lýtur að 

markaði í heild sinni fremur en afmörkuðum hlutum hans og er því gott tækifæri til að fá 

heildarsýn yfir samkeppnislegar aðstæður á markaði. Markmiðið með markaðsrannsóknum 

er að greina mögulegar samkeppnishömlur og bæta samkeppnisumhverfi á mörkuðum sem 

ástæða er til að ætla að virki ekki sem skyldi. Á mynd nr. 1 má sjá hvaða atriði SKE ætlar sér 

að skoða í markaðsrannsóknum.  

                                                      
25 Samkeppniseftirlitið, „Umræðuskjal um íhlutun í samkeppnishindranir þegar ekki er um brot á 
samkeppnislögum að ræða” (n. 18) 7–15. 
26 „Ákveðið í ár hvar verður byrjað“ (Vísir, 14. febrúar 2012) <http://www.visir.is/akvedid-i-ar-hvar-verdur-
byrjad/article/2012702149899> skoðað 27. mars 2012. 
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*Mynd nr. 1 

3.2.2 Ákvörðun um að hefja rannsókn 

Ákvörðun SKE um að hefja markaðsrannsókn er borin undir stjórn þess. Ákvörðun er byggð á 

tiltækum upplýsingum um aðstæður á viðkomandi markaði og sögu hans og forgreiningu og 

mögulegum samkeppnishömlum. Auk þess liggur til grundvallar ákvörðuninni, áætlun um 

tilhögun rannsóknarinnar. Við ákvörðun um að hefja markaðsrannsókn skal hafa til 

hliðsjónar mikilvægi viðkomandi markaðar, vísbendingar og fyrri mál sem snúa að 

samkeppnishömlum á markaði, líkleg bein og óbein áhrif samkeppnishamla á neytendur og 

áætlaðan kostnað rannsóknar. Ábendingar um æskilegar markaðsrannsóknir geta komið úr 

innri vinnu SKE eða frá utanaðkomandi aðilum en þær ábendingar þurfa að vera skýrar og 

vel rökstuddar svo að þær hafi áhrif á ákvörðun um hvort hefja skuli markaðsrannsókn.  

3.2.3 Ferli rannsókna 

Ákvörðun um markaðsrannsókn skal tilkynnt opinberlega með fréttatilkynningu þar sem 

greint er frá stöðu á viðkomandi markaði og þeim meintu samkeppnishömlum sem eru 

ástæða rannsóknar. SKE mun leggja áherslu á gagnsæi og leitast við að afla sjónarmiða 

hagsmunaaðila. Stefnt er að því að rannsóknir verði unnar eins hratt og auðið er en sé a.m.k. 

lokið tveimur árum frá samþykkt tillögu að markaðsrannsókn. Á mynd nr. 2 má sjá hvernig 

gert er ráð fyrir að ferlið við gerð markaðsrannsókna verði.  

•Dæmi undir þessum lið: 
•Skilgreining á markaði, stærð, fjöldi fyrirtækja, 
markaðshlutdeild o.fl. 

Uppbygging markaðar 

•Dæmi undir þessum lið: 
•Framboð og eftirspurn, verðþróun, verðstefna,  
verðmyndun o.fl. 

Verð 

•Dæmi undir þessum lið: 
•Einkenni vöru og þjónustu, staðgönguvörur, þróun 
og saga markaðar o.fl. 

Vara og þjónusta 

•Dæmi undir þessum lið: 
•Samþjöppun, aðgangshindranir og hindranir á 
stækkun, kostnaður við útgöngu af markaði o.fl.  

Samkeppnishömlur 

•Dæmi undir þessum lið: 
•Stefna, staða á markaði, afkoma, fjármagnsskipan, 
framlegð o.fl.   

Fyrirtæki 
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*Mynd nr. 2 

3.2.4 Niðurstöður markaðsrannsókna  

Að markaðsrannsókn lokinni er metið hvort og þá hvernig eigi að bregðast við 

samkeppnishömlum með aðgerðum. Möguleiki er á því að hætt verði við rannsókn áður en 

henni er lokið eða að engar aðgerðir verði lagðar til eftir markaðsrannsókn. Aðgerðir sem 

gripið er til eða mælt með til að bæta samkeppni geta verið margvíslegar. Þar má helst 

nefna: 

- Beina tilmælum til stjórnvalda um laga- og reglugerðarbreytingar til að minnka 
aðgangshindranir og afnema ákvæði sem raska samkeppni; 

- beina tilmælum eða fyrirmælum til opinberra aðila um að láta af samkeppnishömlum 
sem ekki styðjast við skýra heimild í sérlögum; 

- beina tilmælum eða fyrirmælum til fyrirtækja eða gera sáttir við fyrirtæki á markaði 
um aðgerðir til að vinna bug á samkeppnishömlum; 

- opna markaði með því að krefja fyrirtæki um að láta af tiltekinni hegðun sem raskar 
samkeppni; 

- krefja fyrirtæki um skipulagsbreytingar til að auka samkeppni á markaði, t.d. með því 
að selja frá sér eignir til nýrra eða smærri keppinauta. 

Þessum tilteknu aðgerðum  eru þó ekki gerð nánari skil í umræðuskjalinu, þ.e. hvernig SKE 

muni beita þeim gagnvart fyrirtækjum ef til kemur að beita heimildinni. Mörgum 

spurningum er því ósvarað í þeim efnum. T.d. hvað varðar söluferlið sjálft, hvaða háttsemi 

gæti talist alvarlegar samkeppnishömlur án þess að brotið sé gegn bannákvæðum o.fl. 

Ákvörðun SKE á grundvelli heimildarinnar er kæranleg til áfrýjunarnefndar auk þess að unnt 
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er að leggja mál fyrir dómstóla. Kæra fyrirtækja á ákvörðunum SKE til áfrýjunarnefndarinnar 

frestar þó ekki réttaráhrifum ákvarðana eftirlitsins.27 Hins vegar kemur fram í 41. gr. 

samkeppnislaga að málshöfðun fyrir dómstólum frestar réttaráhrifum úrskurðar 

áfrýjunarnefndar um breytingar á skipulagi skv. 2. mgr. 16. gr. Það vekur upp spurningar um 

af hverju einungis málskot til dómstóla frestar réttaráhrifum slíkrar ákvörðunar en ekki kæra 

til áfrýjunarnefndar. Beiting heimildarinnar er mjög íþyngjandi gagnvart fyrirtækjum. Eðlilegt 

væri að réttaráhrifum yrði einnig frestað þegar ákvörðun SKE er kærð til áfrýjunarnefndar, 

enda miklir hagsmunir í húfi fyrir fyrirtæki að fá ákvörðun hnekkt, eins og gefur að skilja, og 

mjög líklegt að flest fyrirtæki myndu kæra slíka ákvörðun.  

3.3 Tengsl heimildar við meðalhóf og eignarréttarákvæði stjórnarskrár 

3.3.1 Meðalhófsregla 

Róttækar aðgerðir á grundvelli umræddrar heimildar, svo sem uppskipting fyrirtækja, vekur 

upp spurningar um það að hvaða leyti meðalhófsreglu íslensks réttar er fylgt við framkvæmd 

heimildarinnar. 

Meðalhófsreglan er ein af grundvallarreglum íslensks stjórnsýsluréttar auk þess sem talað er 

um hina stjórnskipunarréttarlegu meðalhófsreglu sem dómstólar eru taldir beita þegar þeir 

meta hvort löggjafinn hafi gengið of langt við skerðingu mannréttinda og þegar andstæðir 

hagsmunir sem verndaðir eru í stjórnarskránni stangast á. 28 Reglan er lögfest í 12. gr. 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993 („stjórnsýslulög“). Í henni felst að stjórnvald skal aðeins taka 

íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru 

og vægara móti. Þá skuli þess gætt að ekki sé farið strangara í sakirnar en nauðsyn beri til. 

Stjórnvöld verða því að gæta hófs við meðferð valds síns, og við beitingu valdheimilda sinna, 

að taka tillit til andstæðra hagsmuna og fara þar ákveðinn meðalveg.29 Þá felst einnig í 

meðalhófsreglunni að þegar stjórnvaldi er látið eftir mat á því hvernig hinu íþyngjandi 

ákvæði er beitt, þá verður að taka tillit til hagsmuna og réttinda þeirra einstaklinga og 

lögaðila sem athafnir stjórnvaldsins og valdbeiting beinist að.30 Ef  ekki verður hjá því komist 

að taka íþyngjandi ákvörðun ber stjórnvaldi að velja það úrræði sem vægast er, m.a. hafa 

hliðsjón af kostnaði við ákvörðun. Í dómi Hæstaréttar frá 17. október 1997 er tekið fram að 
                                                      
27 „Áfrýjunarnefnd samkeppnismála“ (Samkeppniseftirlitið), <http://www.samkeppni.is/afryjunarnefnd/> 
skoðað 29. mars 2012. 
28 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (Codex 2008) 109- 110. 
29 Páll Hreinsson, Meðalhófsregla stjórnsýslulaga í Lögberg (Háskólaútgáfan 2003) 504. 
30 Sama heimild 518. 
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því þungbærari sem skerðing er þeim mun strangari kröfur verður að gera til sönnunar á 

nauðsyn skerðingar: 

Hafi stjórnvald val um leiðir til að ná því markmiði, sem að er stefnt með töku 
ákvörðunar, ber því að velja það úrræði, sem vægast er og að gagni getur komið. Því 
þungbærari sem sú skerðing er, sem leiðir af ákvörðun stjórnvalds, því strangari 
kröfur verða gerðar um sönnun á nauðsyn hennar. Á það sérstaklega við um þá 
hagsmuni manna, sem lúta að frelsi þeirra og friðhelgi og njóta verndar í 
stjórnarskránni og alþjóðlegum mannréttindasáttmálum, sem Ísland er aðili að.31 

Eins og síðar verður rakið hafa bandarísk samkeppnisyfirvöld m.a. rekið sig á að 

sönnunarbyrðin fyrir nauðsyn á beitingu slíkrar heimildar getur verið rík, sjá svokallað 

Microsoft-mál sem reifað er í kafla 3.4.1.  

Ætla verður, ef gengið er út frá því að umrædd heimild samrýmist stjórnarskrá, að slík 

heimild geti aðeins komið til í tilvikum þar sem SKE finnur mjög alvarlegar takmarkanir á 

samkeppni sem valda óumdeilanlegu og varanlegu tjóni fyrir almenning, eins og ákvæðið 

kveður á um, og útilokað sé að beita öðrum og vægari úrræðum. Út frá inntaki 

meðalhófsreglunnar verður að ætla að slík tilvik séu afar fátíð þar sem uppskipting fyrirtækja 

gæti verið eini tæki valkosturinn. SKE hefur nú þegar margvísleg önnur úrræði til að vinna 

gegn samkeppnishamlandi háttsemi, t.d. sektir vegna brota á 10. og 11. gr. samkeppnislaga. 

Auk þess er ekki fjallað nákvæmlega um þau tilvik sem fallið geta undir þessa heimild í 

greinargerð með frumvarpi og því er SKE gefið mjög mikið svigrúm til þess að ákvarða hvaða 

tilvik gætu átt við. Þrátt fyrir að þörf eftirlitsstofnanna á vegum ríkisins á nothæfum 

rannsóknar- og valdheimildum sé vissulega réttmæt verða slíkar heimildir að standast kröfur 

réttarríkisins um að einstaklingar og lögaðilar séu færir um að haga ákvörðunum sínum og 

háttsemi í samræmi við skýrar lagareglur og geti áttað sig á því hvaða háttsemi gæti leitt til 

þess að SKE beiti heimildum 16. gr. c. samkeppnislaga. 

Af því leiðir að til þess að meðalhófsregla íslensks réttar sé virt við framkvæmd 

heimildarinnar, þá verður að útfæra heimildina betur en gert var í frumvarpi til laga nr. 

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

3.3.2 Eignarréttarákvæði 

Sú spurning vaknar einnig við skoðun á 16. gr. c. hvort heimild til að skipta upp fyrirtækjum, 

þannig að eigendum þess verði gert að selja frá sér eignarhluti, standist eignarréttarákvæði 

                                                      
31 Dómur Hæstaréttar frá 17. október 1997, nr. 302/1997. 
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Stjórnarskrár Lýðveldisins Íslands („stjskr.“) sem lögfest var með lögum nr. 33/1944. 

Eignarétturinn er verndaður í 72. gr. stjskr. Ákvæðið kveður á um að eignarrétturinn sé 

friðhelgur og engan megi skylda til að láta af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji en 

til þess þurfi lagafyrirmæli og að fullt verð komi fyrir. 72. gr. stjskr. miðar í fyrsta lagi að 

réttaröryggi þar sem því er ætlað að sporna gegn því að handhafar ríkisvaldsins geti beitt 

einstaklinga ofsóknum með þeim hætti að hrifsa til sín eigur þeirra. Menn eiga að geta treyst 

því, með vissum undantekningum, að þeir fái að njóta óáreittir þeirra eignarréttinda sem 

þeir hafa öðlast á löglegan hátt. Í öðru lagi á eignarréttarákvæði stjskr. að tryggja visst 

jafnrétti. Er á því byggt að ákveðnar eignaskerðingar eigi þeir einstaklingar, sem fyrir þeim 

verða, ekki að bera einir. Hefur verið viðurkennt af íslenskum dómstólum að við skýringu á 

72. gr. stjskr. beri að hafa þetta í huga.32 

Óumdeilt er að fyrirtæki og eignarhlutir í þeim teljist til eignar í skilningi ákvæðisins og njóta  

verndar 72. gr. stjskr. Álitamál er þó hversu langt löggjafinn getur gengið við setningu reglna 

sem setja eignarréttinum skorður. Viðurkennt er að löggjafinn hefur heimild til að setja 

þessum réttindum almenn takmörk út frá almennum og málefnalegum sjónarmiðum og 

bótaskylda stofnast ekki við þær aðstæður, enda í slíkum tilvikum ekki um eignarnám að 

ræða í skilningi ákvæðisins.33 Er þar um að ræða ýmsar eignaskerðingar sem hafa þá 

sérstöðu í réttarskipaninni að menn þurfi að þola þær bótalaust. Liggja til þess margvísleg 

rök og ástæður sem fram hafa komið í hefðbundnum sjónarmiðum og venjuhelguðum 

réttarfyrirbærum. Þessar skerðingar eru fyrst og fremst skattar og svo sektir og upptaka 

eigna, sem réttlætast af viðleitni þjóðfélagsins til að hamla á móti afbrotum og koma fram 

refsingu fyrir þau.34 

Í 72. gr. stjskr.  felst að tvö meginskilyrði verður að uppfylla svo að heimilt sé að takmarka 

þau réttindi sem stjórnarskráin tryggir. Annars vegar að mælt sé fyrir um heimildir í 

almennum lögum og hins vegar að almannahagsmunir krefjist. M.ö.o. er litið til þess hvort 

viðkomandi ákvæði telst almennt og hvort það styðst við almennar málefnalegar ástæður.35  

Heimild 16. gr. c. nær til eigenda allra fyrirtækja sem kæmust í þá stöðu sem vísað er til í 

ákvæðinu, þ.e. aðstæður eða háttsemi sem kemur í veg fyrir, takmarkar eða hefur skaðleg 

                                                      
32 Gaukur Jörundsson, Um eignarnám (Menningarsjóður 1969) 40. 
33 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1999) 555. 
34 Gaukur Jörundsson, Um eignarnám (n. 32) 114. 
35 Alþt. 2010- 2011, A-deild, 131. mál, dbnr. 1176. 
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áhrif á samkeppni almenningi til tjóns. Út frá þeirri staðreynd mætti færa rök fyrir því að 

lagaákvæðið fæli í sér almennar takmarkanir á eignarétti.36 Fræðimaðurinn Gaukur 

Jörundsson hefur þó haldið því fram að ekki sé um almenna takmörkun að ræða bara út frá 

því að allar eignir tiltekins hóps séu skertar.37  

Hvað varðar málefnalegar ástæður að baki heimildinni þá er hún lítið rökstudd í fyrrnefndu 

frumvarpi til breytinga á samkeppnislögum: 

Í slíkum breytingum á skipulagi fyrirtækja felast ekki óeðlileg afskipti af 
eignarréttindum heldur er um að ræða nauðsynlega aðgerð til þess að vernda 
mikilvæga almannahagsmuni. Ekkert fyrirtæki getur átt réttmæta kröfu til þess að 
vera til frambúðar í yfirburðastöðu sem hindrar með alvarlegum hætti virka 
samkeppni 

Spurning er hvort slíkur rökstuðningur, þ.e. almenn yfirlýsing, samrýmist 72. gr. stjskr. 

Stjórnarskráin gerir þær kröfur að löggjöfin mæli fyrir um meginreglur þar sem fram komi 

takmörk og umfang réttindaskerðingar sem er talin nauðsynleg. Út frá því sjónarmiði væri 

því eðlilegt að nánari rökstuðningur kæmi fram í frumvarpinu fyrir því að heimilt sé að 

skerða eignir þeirra sem heimildinni yrði beitt gegn og á hvaða forsendum slík heimild er 

sett. Í framhaldsnefndaráliti frá minni hluta viðskiptanefndar er m.a. fjallað hvort heimildin 

geti staðist eignaréttarákvæði stjskr.: 

Hafa verður í huga að fyrirtæki geta náð mikilli markaðshlutdeild eða sterkri 
markaðsstöðu í huga neytenda með aðgerðum og háttsemi sem er fyllilega lögmæt 
og eðlileg. Það liggur í eðli samkeppninnar að ekki gengur öllum jafnvel að mæta 
þörfum viðskiptavina og neytenda og hlutdeild fyrirtækja á markaði breytist eðlilega í 
samræmi við slíkt. Fyrirhuguð heimild til íhlutunar í aðstæður sem raskað getur 
samkeppni er ekki takmörkuð á neinn hátt né veitir frumvarpið neina leiðsögn um 
það við hvaða aðstæður nákvæmlega kemur til greina að henni verði beitt, hvaða 
sjónarmiðum skuli beitt við slíkt mat eða annað. Galopin og matskennd heimild af 
þessu tagi þar sem ofurtrú er lögð á óskeikulleika stjórnvalds og  þar sem útilokað er 
að gera sér grein fyrir því, með lestri lagatextans, hvenær beitt verður er alls ekki í 
anda þess réttaröryggis og þeirrar festu sem ríkja þarf um eignaréttindi manna eins 
og þau eru vernduð í stjórnarskrá.38 

Þá má einnig nefna að eins og ákvæðið er framsett er SKE falið fullt ákvörðunarvald um það 

hvort tiltekin háttsemi á markaði eða aðstæður, sem ekki falla undir bannreglur 

samkeppnislaga, skuli verða til þess að eigendur fyrirtækja selji eign sína. Slíkt framsal leggur 

mikla ábyrgð á herðar SKE auk þess sem það kann að ganga of nálægt stjórnarskrárvörðum 

                                                      
36Sama heimild. 
37 Gaukur Jörundsson, Um eignarnám (n. 32) 377. 
38 Alþt. 2010- 2011, A-deild, 131. mál, dbnr. 1177. 
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réttindum. Til marks um það má nefna eftirfarandi ummæli í dómi Hæstaréttar nr. 15/2000 í 

máli Stjörnugrís hf. gegn íslenska ríkinu:  

Í 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 er kveðið á um friðhelgi 
eignarréttar og í 75. gr. hennar um atvinnufrelsi [...] Má hvorugt skerða nema með 
lagaboði að því tilskildu, að almenningsþörf krefji. Þessi fyrirmæli stjórnarskrárinnar 
verða ekki túlkuð öðruvísi en svo, að hinum almenna löggjafa sé óheimilt að fela 
framkvæmdavaldshöfum óhefta ákvörðun um þessi efni. Löggjöfin verður að mæla 
fyrir um meginreglur, þar sem fram komi takmörk og umfang þeirrar 
réttindaskerðingar, sem talin er nauðsynleg.  

Umhverfisráðherra hefur því í raun fullt ákvörðunarvald um það, hvort tiltekin 
framkvæmd [...] skuli sæta mati á umhverfisáhrifum samkvæmt 6. gr., en slík 
ákvörðun getur haft í för með sér umtalsverða röskun á eignarráðum og atvinnufrelsi 
þess, er í hlut á. Svo víðtækt og óheft framsal löggjafans á valdi sínu til 
framkvæmdarvaldsins stríðir gegn framangreindum mannréttindaákvæðum 
stjórnarskrárinnar og er ólögmætt. 

Ekki hefur reynt á það fyrir dómstólum hvort framangreind sjónarmið eigi við um umrædda 

heimild SKE en ef miðað er við framangreindan dóm má færa sterk rök fyrir því að svo sé. 

Efnahags-og viðskiptaráðuneytið heldur því fram í áðurnefndu minnisblaði að ekki sé unnt 

að orða þessa heimild með nákvæmari hætti þar sem þau tilvik sem upp geta komið eru 

margvísleg. Það vísar til þess að sambærileg heimild í breskum samkeppnisrétti sé orðuð 

með almennum hætti. Hún hljóðar svo: 

On receipt of a market investigation reference, the Commission is required to decide: 
whether any feature, or combination of features, of each relevant market prevents, 
restricts or distoris competition in connection with the supply or acquisition of goods 
or services in the United Kingdom or a part of the United Kingdom.39 

Jafnvel þó að orðalag sé þannig í breskum rétti þýðir það ekki eitt og sér að í lagi sé fyrir 

íslenska löggjafann að orða heimildina svona almennt enda, eins og nánar verður rakið í 

kafla 3.3.2., er til ítarlegt regluverk í kringum hina bresku heimild, eitthvað sem ekki er hægt 

að segja um íslensku heimildina eins og staðan er í dag.   

Davíð Þór Björgvinsson hefur velt fyrir sér hvort uppskiptingarheimild gæti staðist 

eignarréttarákvæði stjskr. og telur hann að ef rétt er staðið að lögfestingu brjóti heimildin 

ekki í bága við eignarréttarákvæði stjskr.: 

Eðlilegt væri að gera þá kröfur til slíkrar löggjafar að nokkuð nákvæmlega yrði gerð 
grein fyrir heimilum úrræðum. Þá er eðlilegt að löggjöfin mæli fyrir um nánari skilyrði 

                                                      
39 Alþt. 2010- 2011, A-deild, 131. mál, dbnr. 1176. 
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þess að slíkum úrræðum verði beitt, svo sem að fyrirtæki sem hafi ráðandi stöðu á 
viðkomandi markaði, hafi ítrekað misnotað markaðsráðandi stöðu sína eða eftir 
atvikum að staða þess á markaði sé þess eðlis að hegðun þess feli því sem næst 
sjálfkrafa í sér samkeppnishömlur sem ósamrýmanlegar séu markmiðum 
samkeppnislaga og andstæðar hag neytenda. Þá yrði að gæta meðalhófsreglu, 
þannig að ljóst sé að önnur og mildari úrræði komi ekki að notum. Ennfremur yrðu 
slíkar reglur að vera almennar og taka til sambærilegra aðstæðna þannig að 
jafnræðis sé gætt. Til viðbótar þyrfti í slíkum reglum að setja nánari fyrirmæli um 
það hvernig staðið skuli að skiptingu og sölu eignarhluta ef því væri að skipta. ... 
Almennt má orða það svo að gera verði það sennilegt að úrræði þessi verði talin 
nauðsynlegt (a.m.k. æskileg) vegna almannahagsmuna, m.a. vegna þess að styrkur 
fyrirtækis raski alvarlega samkeppni til tjóns fyrir samkeppnisaðila þess og neytendur 
og jafnvel efnahagslífið í heild. Ef brýnir efnahagslegir hagsmunir þjóðarinnar og 
almannahagsmunir yrðu taldir krefjast þess að unnt væri að skipta upp 
markaðsráðandi fyrirtækjum virðist óhætt að ganga út frá því að dómstólar myndu 
almennt ekki hnekkja því mati.40 

Það verður því að telja að möguleiki sé að lögfesta slíka heimild með þeim hætti að hún 

standist eignarréttarákvæði stjórnarskrár. Til þess þarf mun ítarlegri rökstuðning, bæði hvað 

varðar nauðsyn slíkrar heimildar og útfærslu á framkvæmd hennar, en er í áðurnefndu 

frumvarpi til breytinga á samkeppnislögum. 

Út frá þeim sjónarmiðum sem fram hafa komið og í ljósi þess hve umdeild heimild SKE er 

væri gagnlegt að líta til erlends réttar og skoða hvernig sambærilegri heimild hefur verið 

beitt þar og hvaða sjónarmið gilda að baki beitingu hennar. 

3.4 Erlend framkvæmd 

3.4.1 Bandarískur réttur 

Valdboðin skipting fyrirtækja til að ná samkeppnislegum markmiðum er þekkt réttarúrræði í 

Bandaríkjunum og oft talið eitt af sérkennum á bandarískum samkeppnisrétti. Í 4. gr. 

Sherman-laganna frá 1890 og 14. gr. Clayton-laganna frá 1914 er alríkisdómstólum fengin 

lögsaga til að koma í veg fyrir og takmarka brot á lögunum. Úrræðin sem standa 

dómstólunum til boða eru ekki nákvæmlega afmörkuð í þessum lagabálkum en meðal 

úrræða sem talin eru heimil, er heimild til að mæla fyrir um að fyrirtækjum skuli skipt upp 

(divested).41 Heimildin var fyrst notuð til að skipta upp olíuveldi Rockefellers, Standard Oil. Á 

árunum 1882- 1890 tók fyrirtækið yfir 90% allra olíuhreinsistöðva í Bandaríkjunum og vegna 

hegðunar fyrirtækisins gagnvart keppinautum og neytendum féll dómur í Hæstarétti 
                                                      
40 Davíð Þór Björgvinsson, „Skipting fyrirtækja með opinberu valdboði“ (2002) 2 Tímarit lögfræðinga 129, 150–
151. 
41 Sama heimild 132. 
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Bandaríkjanna 15. maí 1911 þar sem mælt var fyrir um að fyrirtækinu yrði skipt upp.42  

Best þekkta dæmið um beitingu þessa úrræðis er uppskipting bandaríska símafélagsins 

AT&T. Bandarísk samkeppnisyfirvöld höfðuðu mál gegn AT&T þar sem þau litu svo á að 

uppbygging fyrirtækisins á þessum markaði færi í eðli sínu gegn samkeppni. Það var talið að 

sú staðreynd að fyrirtækið hefði bæði með höndum samkeppnisstarfsemi og 

einokunarstarfsemi gæfi því bæði möguleika og hvata til að raska samkeppni. 

Samkeppnishömlurnar gætu falist í ýmiskonar mismunun, t.d. að halda mikilvægum 

upplýsingum frá keppinautum, í því skyni að gera keppinautum erfitt fyrir um aðgang að 

grunnvirkjum og með víxlniðurgreiðslum. Málaferlum lauk árið 1982 þegar þeir sem réðu 

yfir félaginu samþykktu tillögu samkeppnisyfirvalda þess efnis að það skyldi leyst upp í átta 

félög sem hvert um sig skyldi láta sig varða einstök svið fjarskipta. Þessar breytingar tóku 

síðan gildi tveimur árum seinna.43 Ýmsir eru þeirrar skoðunar að þessi aðgerð hafi verið sú 

best heppnaða í sögu bandarísks samkeppnisréttar og með henni hafi verið lagður grunnur 

að þeirri samkeppni á sviði fjarskipta sem nú er við lýði í Bandaríkjunum, neytendum til 

hagsbóta. 

Þriðja og síðasta dæmið úr bandarískum rétti sem fjallað er um hér, er Microsoft-málið.44 

Microsoft hafði viðhaft þá hegðun að tengja saman Windows stýrikerfi sitt og aðrar 

framleiðsluvörur á sviði hugbúnaðar sem talin var hamla eðlilegri samkeppni. Fyrirtækið var 

sakað um að nýta sér þessa yfirburði til að takmarka samkeppni á öðrum sviðum. Með dómi 

United States District Court for the District of Columbia frá 3. apríl 2000 var ákveðið að 

fyrirtækinu skyldi skipt upp í fyrirtæki sem hefðu með höndum framleiðslu stýrikerfa annars 

vegar og hugbúnaðar hins vegar, vegna brota Microsoft gegn 1. og 2. gr. Sherman-laganna.45 

Með dómi U.S. Court of Appeals var dóminum hrundið í verulegum atriðum og ítrekað að til 

þess að beita slíkri heimild sé rík sönnunarbyrði lögð á samkeppnisyfirvöld til réttlætingar á 

slíku: 

We vacate the District Court's remedies decree for the additional reason that the 
court has failed to provide an adequate explanation for the relief it ordered. The 
Supreme Court has explained that a remedies decree in an antitrust case must seek to 
"unfetter a market from anticompetitive conduct," Ford Motor Co., 405 U.S. at 577, 

                                                      
42 Standard Oil co. of New Jersey v. United States, 221 U.S. 1 (1911); Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 
21/1998, 8. júlí 1998. 
43United States v. American Telephone & Telegraph Co., 552 F.Supp. 131 (1982). 
44 United States v Microsoft Corp , 84 F. Supp. 2d 9, 12–112 (D DC 1999). 
45 Davíð Þór Björgvinsson, „Skipting fyrirtækja með opinberu valdboði” (n. 40) 133. 
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to "terminate the illegal monopoly, deny to the defendant the fruits of its statutory 
violation, and ensure that there remain no practices likely to result in monopolization 
in the future," United States v. United Shoe Mach. Corp., 391 U.S. 244, 250 (1968); 
see also United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563, 577 (1966).  

The District Court has not explained how its remedies decree would accomplish 
those objectives. Indeed, the court devoted a mere four paragraphs of its order to 
explaining its reasons for the remedy. They are: (1) Microsoft "does not yet concede 
that any of its business practices violated the Sherman Act"; (2) Microsoft "continues 
to do business as it has in the past"; (3) Microsoft "has proved untrustworthy in the 
past"; and (4) the Government, whose officials "are by reason of office obliged and 
expected to consider--and to act in--the public interest," won the case, "and for that 
reason alone have some entitlement to a remedy of their choice." Final Judgment, at 
62-63. Nowhere did the District Court discuss the objectives the Supreme Court 
deems relevant. 

Skv. framansögðu telur dómstóllinn að slíkum heimildum eigi að beita til þess að vernda 

markaðinn frá samkeppnishamlandi háttsemi eða koma í veg fyrir ólöglega einokun sem að 

veldur því að velgegni fyrirtækja skilar sér ekki til neytenda. Rök undirdómstólsins þóttu ekki 

nægileg til þess að beita mætti uppskiptingarheimild bandarískra samkeppnislaga. Málinu 

lyktaði á þann veg að í nóvember 2001 sömdu Microsoft og bandaríska 

dómsmálaráðuneytið um að fella málið niður gegn því að fyrirtækið léti af tiltekinni hegðun 

til að liðka fyrir samkeppni.  

Tveir þekktir bandarískir fræðimenn, prófessor Howard A. Shelanski og prófessor J. Gregory 

Sidak Erlendir, skrifuðu grein í kjölfar Microsofts- málsins þar sem þeir fjölluðu ítarlega um 

uppskiptingarheimildina og til hvaða atriða verður að líta við beitingu slíkrar heimildar. Í 

niðurlagi þeirrar greinar segir: 

The landmark case against Microsoft is the U.S. government’s most significant 
monopolization case since the breakup of the Bell System in 1982 and the 
first major antitrust case concerning the “New Economy” created by the phenomenal 
growth of the Internet. In this Article, we propose an economic welfare 
approach to evaluating remedial alternatives not only in Microsoft, but 
in all antitrust cases involving network industries and other dynamic markets. 
We show that even where anticompetitive conduct has been found to 
occur, it does not follow that a particular remedy for that conduct would 
yield a net increase in economic welfare. To determine whether a remedy is 
likely to benefit consumers and long-run economic welfare, the remedy 
must be shown to produce a net increase in the sum of three kinds of efficiency: 
allocative, productive, and dynamic. To justify a specific remedy, it 
does not suffice to show merely that the remedy would reduce prices in the 
short run or create market opportunities for a particular group of competitors. 
A case must instead be made that price declines will offset any production 
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cost increases or losses in consumer-side network externalities; that the 
net gain from such price reductions will not entail offsetting costs in the 
form of inefficiently reduced innovation incentives; and that the remaining 
net gains cannot be achieved at a lower cost through an alternative remedial 
plan. 
When the foregoing framework is applied to the remedial proposals 
pending before the court in Microsoft, we find that important gaps are revealed. 
There are important strengths, but potentially fatal weaknesses, in 
the divestiture proposals offered by the government and some amici curiae. 
Those proposals cannot be responsibly adopted unless those weaknesses 
can be addressed and their potentially negative implications for economic 
welfare demonstrated to be offset by other economic gains that flow 
uniquely from divestiture.46 

Samkvæmt framansögðu verður að leggja efnahagslegt mat á það hvort 

samkeppnishamlandi háttsemi sé til þess fallin að valda neytendum tjóni. Prófessorarnir 

töldu að jafnvel þar sem til staðar væri samkeppnishamlandi háttsemi leiddi það ekki 

sjálfkrafa til þess að uppskipting fyrirtækja á viðkomandi markaði hefði jákvæð efnahagsleg 

áhrif. Með öðrum orðum, ef stór fyrirtæki eru virk í samkeppni og misnota ekki stöðu sína 

gagnvart neytendum þá eigi ekki að beita slíkri heimild.   

Kenningar í bandarískum samkeppnisrétti miða fyrst og fremst að því að beita eigi 

samkeppnislögum þegar markaðurinn virkar ekki sem skyldi, en ef samkeppni er til staðar, 

neytendur njóti góðs af henni og fyrirtæki séu drifin áfram á því að ná fram sem mestri 

framlegð þá eigi ekki að beita heimildum samkeppnislaga.47 Þessi kenning er viðtekin í 

bandarískum rétti en í evrópskum samkeppnisrétti virðist meira vera einblínt á hvort tiltekin 

háttsemi sé til staðar eða ekki, oft af því er virðist, til að vernda aðra keppinauta, fremur en 

að horfa á afleiðingar háttseminnar í efnahagslegu tilliti út frá sjónarhóli neytandans. 

Eins og áður sagði er talið að heimild til uppskiptingar fyrirtækja sé eitt af sérkennum 

bandarísks samkeppnisréttar. En úrræðið þekkist þó lítillega í Evrópu og þá helst í breskum 

rétti.  

3.4.2 Breskur réttur 

Í breskum rétti hefur slík heimild verið til staðar frá árinu 1948 og hefur henni tvisvar verið 

beitt gagnvart fyrirtækjum. Samkvæmt heimildinni getur breska samkeppniseftirlitið vísað 

málum til sérstakrar samkeppnisnefndar þegar eftirlitið telur líkur á því að til staðar séu 

                                                      
46 Howard A. Shelanski og J. Gregory Sidak, „Antitrust Divestiture in Network Industries“ 1 (2001) 68 The 
University of Chicago Law Review 1, 93. 
47 Giorgio Monti, EC competition law (Cambridge University Press 2007) 55. 
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aðstæður eða einkenni á tilteknum breskum markaði sem takmarki eða raski samkeppni, 

sbr. 131. gr. Enterprise Act.48 Ef aðstæður eru taldar raska samkeppni á markaðnum getur 

nefndin m.a. mælt fyrir um uppskiptingu fyrirtækja. Í kringum markaðsrannsóknina er 

ítarlegt regluverk, sérstakar málsmeðferðarreglur og leiðbeiningar við mat á því hvað telst 

röskun á samkeppni og hvaða úrræðum er viðeigandi að beita við hvaða aðstæður. 

Samkeppnisnefndin hefur m.a. gefið út 50 bls. leiðbeiningarreglur um slíkar 

markaðsrannsóknir.49  

3.4.2.1 BAA- málið 

BBA-málið er nýjasta dæmið um beitingu breskra samkeppnisyfirvalda á uppskiptingar 

heimildinni. Fróðlegt er að skoða feril þess máls þar sem það gæti gefið einhverja mynd af 

því hvernig SKE myndi framkvæma slíka aðgerð hér á landi. Málið verður einungis skoðað út 

frá málsmeðferð en ekki efnislegum ágreiningi. Samhenginsis vegna er þó rétt að greina 

stuttlega frá efnislegum ágreiningi. BAA átti og rak nokkra flugvelli í Bretlandi og Skotlandi. 

Samkvæmt markaðsrannsókn kom í ljós að flugvellir BAA í Englandi þjónustuðu um 90% allra 

farþega í Englandi auk 80% allra skoskra farþega. Talið var að fyrirtækið hefði mögulega 

alvarleg samkeppnishamlandi áhrif á flugvallamarkaði, m.a. með því að veita lélega þjónustu 

til neytenda, hvernig rekstri var háttað o.fl. Í framhaldi af því var hafin markaðsrannsókn af 

hálfu breska samkeppniseftirlitsins sem að leiddi síðan á endanum til þess að BAA var skylt 

að selja frá sér ákveðna flugvelli í sinni eigu. Málið stóð yfir í tæp sex ár enda margt sem þarf 

að skoða og framkvæma í ferlinu. Áfrýjun BAA á ákvörðunum breska samkeppniseftirlitsins 

til æðri dómstóla hafði þó nokkur áhrif á það að málið tók þann tíma sem raun bar vitni. 

Málsmeðferðin var nánar tiltekið eins og hér segir.  

25. maí 2006 – The Office of Fair Trading („OFT“) hyggjast kanna breska 

flugvallamarkaðinn.50 

12. desember 2006 – OFT segjast ætla að senda málið til the Competition Commission 

(„CC“).51 

                                                      
48 Alþt. 2010- 2011, A-deild, þskj. 144- 131. mál, athugasemdir við lagafrumvarp. 
49 Competition Commission, „Market Investigation References“ (Competition Commission, 2003) 
<http://www.competition-commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/pdf/non-
inquiry/rep_pub/rules_and_guide/pdf/cc3.pdf> skoðað 29. mars 2012.  
50 „OFT to look at UK airports market“ (The Office of Fair Trading, 25. maí 2006) <http://www.oft.gov.uk/news-
and-updates/press/2006/91-06> skoðað 10. apríl 2012. 

http://www.competition-commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/pdf/non-inquiry/rep_pub/rules_and_guide/pdf/cc3.pdf
http://www.competition-commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/pdf/non-inquiry/rep_pub/rules_and_guide/pdf/cc3.pdf
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3. apríl 2007 – CC tilkynnir formlega ákvörðun um að hefja markaðsrannsókn á BAA. 

Rannsókn á að vera lokið 28. mars 2009 (tveimur árum seinna). Lýsa ferlinu ítarlega. Segjast 

ætla að eyða fyrstu sex mánuðum í að safna sönnunargögnum með því að hafa samband við 

alla hagsmunaaðila.52  

9. ágúst 2007 – sex mánuðum seinna gefur CC út umræðuskjal vegna þess árangurs sem 

hefur náðst í byrjun rannsóknar.53 

22. apríl 2008 – CC gefur út skýrslu þar sem lýst er stöðu mála. Þeir segja að engar 

ákvarðanir hafi verið teknar en búist sé við að tilkynna bráðabirgðaniðurstöðu í ágúst sama 

ár. Ef sannað verði að samkeppnisleg vandamál séu til staðar á markaðnum er áætlað að 

fara fram á uppskiptingu BAA, sem gæti falið í sér að BAA sé skylt að selja einn eða fleiri 

flugvelli í sinni eigu. 54 

20. ágúst 2008 – CC gefur út þá niðurstöðu að samkeppnisleg vandamál séu til staðar á 

öllum sjö flugvöllunum í eigu BAA sem leiða til slæmra áhrifa fyrir flugfélög og flugfarþega.  

CC segist vera að afla sér upplýsinga um hver af þremur flugvöllum í eigu BAA í London ætti 

að vera seldur.55 

17. desember 2008 – CC staðfestir að það muni krefjast þess að BAA selji Gatwick og 

Stansted auk Edinborgarflugvallar eða Glasgowflugvallar. Eftirlitið kynnir einnig ráðstafanir 

                                                                                                                                                                     
51 Sara George, „OFT proposes to refer BAA airports to the Competition Commission“ (The Office of Fair 
Trading, 12. desember 2006) <http://www.oft.gov.uk/news-and-updates/press/2006/175-06> skoðað 11. apríl 
2012. 
52 „Competition commission airport airport investigations" (Competition Commission, 3. apríl 2007) 
<http://www.competition-commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/pdf/non-
inquiry/press_rel/2007/apr/pdf/15-07.pdf> skoðað 11. apríl 2012. 
53 „BAA airports market investigation - issues statement" (Competition Commission, 9. ágúst 2007) 
<http://www.competition-commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/pdf/non-
inquiry/press_rel/2007/aug/pdf/47-07.pdf> skoðað 11. apríl 2012. 
54 „BAA airports market investigation" (Competition Commission, 22. apríl 2008) <http://www.competition-
commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/pdf/non-inquiry/press_rel/2008/apr/pdf/12-08.pdf> 
skoðað 11. apríl 2012. 
55 „CC may require BAA to sell three airports" (Competition Commission, 20. ágúst 2008) 
<http://www.competition-commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/pdf/non-
inquiry/press_rel/2008/aug/pdf/24-08.pdf> skoðað 11. apríl 2012. 
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til að tryggja að fjárfestingar og þjónusta á Heathrow mæti betur þörfum flugfélaga og 

farþega og annarra notenda flugvallarins. 56 

19. mars 2009 – CC birtir loka niðurstöðu varðandi markaðsrannsókn á BAA. CC setur það 

skilyrði að BAA selji frá sér þrjá flugvelli innan tveggja ára og í ákveðinni röð. Þá áskilur CC 

sér þann rétt að ef sölunum verði ekki lokið innan þessa tíma þá muni þeir skipa sjálfstæðan 

aðila til þess að framkvæma söluna. BAA er skylt að selja umrædda flugvelli hæfum 

fjárfestum sem CC samþykkir. Þessir fjárfestar eiga að vera sjálfstæðir frá BAA og ekki til 

þess fallnir að viðhalda þeim samkeppnisvandamálum sem til staðar hafa verið. 57 

18. maí 2009 – BAA áfrýjar ákvörðun CC til the Competition Appeal Tribunal („CAT“). 

Röksemdir fyrir áfrýjun voru tvíþættar, markaðsrannsókn CC hafi verið hlutdræg og ekki hafi 

verið gætt meðalhófs við rannsóknina.58 

21. desember 2009 – Niðurstaða CAT birt. Dómstóllinn féllst á að umræddur aðili væri til 

þess fallinn að valda hlutdrægni við markaðsrannsókn en féllst ekki á að meðalhófs hafi ekki 

verið gætt.59 

11. mars 2010 – CC áfrýjar niðurstöðu CAT til the Court of Appeal til að fá niðurstöðu CAT 

hnekkt um að hlutdrægni hafi gætt við markaðsrannsókn.  

13. október 2010 – The Court of Appeal birti niðurstöðu sína vegna áfrýjunar CC. 

Dómstóllinn hafnaði niðurstöðu CAT og féllst á sjónarmið CC.60 

18. nóvember 2010 – CC segir að í ljósi niðurstöðu the Court of Appeal verði haldið áfram 

með málið og þar af leiðandi vilja þeir óska eftir sjónarmiðum um hvort aðstæður hafi breyst 

                                                      
56 „BAA market investigation" (Competition Commission, 17. desember 2008) <http://www.competition-
commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/pdf/non-inquiry/press_rel/2008/dec/pdf/40-08.pdf> 
skoðað 11. apríl 2012. 
57 „BAA ordered to sell three airports“ (Competition Commission, 19. mars 2009) <http://www.competition-
commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/pdf/non-inquiry/press_rel/2009/mar/pdf/11-09.pdf> 
skoðað 11. apríl 2012. 
58 [2009] CAT mál nr. 1110/6/8/09, summary of application. Sjá yfirlit málsins hér: 
<http://www.catribunal.org.uk/237-3903/1110-6-8-09-BAA-Limited.html> 
59 [2009] CAT 35. 
60 Court of Appeal (Civil Division) [2010] EWCA Civ 1097. 
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síðastliðna 18 mánuði sem gæti gefið CC tilefni til að taka aftur til athugunar upprunalega 

ákvörðun sín frá 19. mars 2009.61  

19. júlí 2011 – CC staðfestir fyrri niðurstöðu um að BAA sé skylt að selja frá sér Stansted, 

Edinborgarflugvöll eða Glasgowflugvöll.62 

22. september 2011 –  BAA áfrýjar niðurstöðu CC frá 19. júlí til CAT.63  

1. febrúar 2012 – Niðurstaða CAT birt þar sem CC hafði yfirhöndina og fallist var á að 

eftirlitinu væri heimilt að skipta upp BAA.64 

12. mars 2012 – CAT neitar BAA um að áfrýja dóminum frá 1. febrúar til the Court of Appeal. 

Málinu því lokið.65 

Af ofangreindu er ljóst að ferlið við uppskiptingu fyrirtækja er bæði langt og kostnaðarmikið 

vegna málareksturs fyrir dómstólum. Ljóst er þó að hægt er að framkvæma þetta en slík 

framkvæmd þarf að vera vönduð og vel úthugsuð.  

Ef ferill BAA málsins er borinn saman við það sem SKE leggur upp með við slíka rannsókn 

samkvæmt áðurnefndu umræðuskjali sínu frá febrúar síðastliðnum þá má vissulega sjá að 

SKE lítur til framkvæmdar í breskum rétti að einhverju leyti, t.d. hvað varðar tímaramma 

markaðsrannsóknar. Hins vegar virðist vera að regluverk og umgjörð í kringum ákvæðið í 

Bretlandi sé mun ítarlegri og gagnsærri en það sem SKE setur fram í umræðuskjalinu. Ferli 

SKE er skipt í fjóra fasa: Undirbúningur, frummat, lok rannsóknar og eftirfylgni. SKE gerir ráð 

fyrir því að birta fréttatilkynningu fyrst þess efnis að hefja skuli markaðsrannsókn, 18 

mánuðum seinna að gefa út frummatsskýrslu og svo ekki seinna en 2 árum eftir að 

markaðsrannsókn hófst að birta niðurstöðu. Framkvæmd CC er hins vegar mun ítarlegri og 

sífellt er verið að gefa út tilkynningar um stöðu málsins, mest leið tæpt ár á milli tilkynninga 

en yfirleitt voru þeir að gefa út fréttatilkynningar á 6 mánaða fresti. Það verður að teljast 

mjög eðlilegt, sérstaklega ef maður hugsar sér að SKE sé að rannsaka markað þar sem 

                                                      
61 „CC invites BAA submissions" (Competition Commission, 18. nóvember 2010) <http://www.competition-
commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/pdf/non-
inquiry/press_rel/2010/nov/pdf/39_10_baa_issues_press_release.pdf> skoðað 13. apríl 2012. 
62 „CC confirms BAA airport sales" (Competition Commission, 19. júlí 2011) <http://www.competition-
commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/pdf/non-
inquiry/press_rel/2011/july/pdf/39_11_baa_final_mcc.pdf> skoðað 13. apríl 2012. 
63 [2011] CAT mál nr. 1185/6/8/11, summary of application. Sjá einnig hér: 
<http://www.catribunal.org.uk/237-7271/1185-6-8-11-BAA-Limited.html> 
64 [2012] CAT 3. 
65 [2012] CAT 5. 
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eitthver fyrirtækjanna eru skráð í Kauphöll Íslands og verðmyndun bréfa ræðst af 

markaðsaðstæðum.  

Þá vekur einnig athygli að í breskum rétti virðist vera sem svo að réttaráhrif úrskurðar CC 

frestist um leið og málinu er áfrýjað. Eins og nefnt var í kafla 3.1.3.4. þá frestar kæra á 

ákvörðun SKE til áfrýjunarnefndar ekki réttaráhrifum heldur einungis málsskot til dómstóla 

ef aðili unar ekki úrskurði áfrýjunarnefndar. Yfirgnæfandi líkur eru á því að fyrirtæki myndu 

kæra ákvörðun SKE þess efnis að þeim sé skylt að selja frá sér ákveðna hluta fyrirtækisins, 

enda miklir hagsmunir í húfi. Því væri eðlilegast að slík kæra myndi fresta réttaráhrifum eins 

og gerist í breskum rétti, þó svo að það þýði fyrir samkeppnisyfirvöld að það taki lengri tíma 

að fá ákvörðunina fram að ganga.  

Taka má inn í myndina að ekki hefur reynt á beitingu heimildarinnar hér á landi og því ekki 

hægt að slá föstu að ferlið yrði nákvæmlega á þann veg sem SKE setur fram í umræðuskjali 

sínu. Ferill málsins í Bretlandi er þó allt að einu vísbending um framkvæmdina þ.ám. þau 

álitaefni sem á getur reynt.  
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NIÐURSTÖÐUR 
Höfundur hefur í fyrsta lagi með ritgerð þessari reynt að varpa ljósi á hvernig 

Samkeppniseftirlitið hefur brugðist við íslenska bankahruninu sem varð haustið 2008 og 

hvernig ástand ríkir á samkeppnismörkuðum á tímum sem þessum.  

Þegar bankarnir hófu að endurskipuleggja mikilvæg fyrirtæki á samkeppnismarkaði 

skapaðist mikil þrýstingur á Samkeppniseftirlitið að nota samkeppnislögin til að bregðast við 

þeim aðstæðum, þ.e. koma í veg fyrir að of mikið yrði afskrifað og að jafnræðis yrði gætt 

milli þeirra fyrirtækja sem bankar var að endurskipuleggja og keppinauta þeirra á 

samkeppnismarkaði sem ekki voru í sömu stöðu. Samkeppniseftirlitið ákvað því að gefa út 

ýmsar leiðbeiningar til banka og slitastjórna og setja þar fram sjónarmið sem þessir aðilar 

gætu haft til hliðsjónar til að vernda samkeppni á íslenskum markaði. Þau skjöl urðu nokkur 

eins og rakið er í ritgerð þessari. Hins vegar taldi Samkeppniseftirlitið sig ekki hafa heimildir 

til þess að beita úrræðum samkeppnislaga gagnvart bönkunum eins og fram kemur í 

ákvörðun nr. 34/2009. Það var ekki fyrr en með úrskurði áfrýjunarnefndar nr. 18/2009 sem 

Samkeppniseftirlitið fékk ákveðnar heimildir til að bregðast við aðstæðum. Í kjölfar þess 

úrskurðar fór Samkeppniseftirlitið síðan að setja yfirtöku bankanna á fyrirtækjum á 

samkeppnismarkaði skilyrði til að tryggja eftir fremsta megni að slíkir samrunar yrðu ekki 

samkeppnishamlandi. Vissulega má fallast á að þessar aðgerðir Samkeppniseftirlitsins kynnu 

að hafa leitt til þess að endurskipulagningarferlið hafi gengið hraðar fyrir sig og að 

bönkunum hafi með þessu verið veitt ákveðið aðhald. Hins vegar er staðan á 

samkeppnismarkaði enn mjög slæm og tortryggni gagnvart eignarhaldi bankanna er enn til 

staðar, sem er eflaust ekki að ástæðulausu.  

Kjarni samkeppnislaga er fyrst og fremst að vernda neytendur. Ekki er hægt að sjá með vissu 

hvort aðgerðir Samkeppniseftirlitsins hafi bætt hag neytenda enda íslenskur markaður enn 

laskaður að öðru leyti vegna bankahrunsins svokallaða haustið 2008. En telja verður að ef 

Samkeppniseftirlitið hefði ekkert brugðist við þessum aðstæðum væri staðan á íslenskum 

samkeppnismarkaði mun verri en hún er í dag. Endurskipulagning fyrirtækja hefði gengið 

mun hægar fyrir sig en raun bar vitni og hugsanlegt er að fleiri fyrirtæki hefðu farið á 

hausinn ef bankar og slitastjórnir hefðu ekki verið undir stöðugum þrýstingi af hálfu 

Samkeppniseftirlitsins að gæta hlutlægni við endurskipulagningar og að hafa í huga 

hagsmuni samkeppnismarkaðarins við ákvarðanir sínar um hvort fyrirtæki skyldu halda 

áfram rekstri eða ekki.  
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Í öðru lagi hefur höfundur skoðað hvað felst í 16. gr. c. samkeppnislaga, þ.e. heimild til 

uppskiptingar fyrirtækja þegar alvarlegar samkeppnishömlur eru taldar til staðar án þess þó 

að brotið sé gegn bannreglum samkeppnislaga. Heimildin var skoðuð út frá ýmsum 

sjónarmiðum en ljóst er að ekki er hægt með einföldu móti að sjá fyrir hvaða afleiðingar 

þessi heimild hefur í för með sér þegar Samkeppniseftirlitið beitir henni í fyrsta skipti, en 

gefið hefur verið út að markaðsrannsókn verði hafin á árinu. Umræðuskjal sem 

Samkeppniseftirlitið gaf út í febrúar síðastliðnum í tengslum við heimildina veitir aðilum er 

málið varðar takmarkaða mynd af því hvað gæti átt sér stað ef Samkeppniseftirlitið færi út í 

slíkar aðgerðir og er mörgum spurningum enn ósvarað. Þá má t.d. velta fyrir sér, ef 

Samkeppniseftirlitið tæki ákvörðun um að hefja markaðsrannsókn á tilteknum markaði hér á 

landi, hvaða afleiðingar slíkt hefði í för með sér fyrir þau fyrirtæki sem tekin hafa verið til 

skráningar í Kauphöll Íslands og verðmyndun þeirra mótast af markaðsaðstæðum. 

Ennfremur má velta fyrir sér hvernig söluferlið færi fram ef Samkeppniseftirlitið kæmist að 

þeirri niðurstöðu að beita ætti heimildinni. Ætlar Samkeppniseftirlitið að kaupa þau fyrirtæki 

sem óskað er eftir að fari í söluferli og selja þau sjálft eða felast aðgerðirnar einungis í 

tilmælum til viðkomandi fyrirtækis um að selja ákveðna hluta frá sér? Hvað með háttsemina 

sem gæti fallið undir ákvæðið, hvernig eiga fyrirtæki að átta sig á því hvað þau mega gera og 

hvað ekki? Ef fyrirtæki er að passa upp á eftir fremsta megni að ganga ekki gegn bannreglum 

samkeppnislaga, getur það samt sem áður átt von á því að Samkeppniseftirlitið hefji 

markaðsrannsókn og beiti í kjölfarið heimild sinni skv. 16. gr. c.?  

Helsti vegvísirinn er að skoða erlenda framkvæmd og fara rækilega ofan í ferlið þar, til að 

geta áttað sig á hvort og þá hvernig er hægt að ná fram sem bestri niðurstöðu fyrir alla aðila 

við framkvæmd á slíkri heimild. Í kafla 3.3.2.2 var farið ítarlega ofan í hvernig ferlið er hjá 

breska samkeppniseftirlitinu sem ætti að geta gefið einhverja mynd af því hvernig 

Samkeppniseftirlitið hér á landi muni beita heimildinni. Þó er sá munur á varðandi bresku 

heimildina að í kringum hana er ítarlegt regluverk þar sem útlistað er frekar nákvæmlega 

hvernig slíkt ferli á að fara fram, en telja verður að þeim hluta sé nokkuð ábótavant hvað 

varðar íslensku heimildina. 

Telja verður að Samkeppniseftirlitið verði við framkvæmd á slíkri heimild að líta til þeirra 

sjónarmiða sem prófessorarnir Sidak og Shelanski komu með í umfjöllun sinni um Microsoft-

málið svokallaða, sbr. kafli 3.4.1. Þeir töldu að jafnvel þar sem til staðar er 

samkeppnishamlandi háttsemi leiddi það ekki sjálfkrafa til þess að uppskipting fyrirtækja á 
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viðkomandi markaði hefði jákvæð efnahagsleg áhrif, m.a. gagnvart neytendum. Þetta þarf 

að meta út frá þeim markaði til skoðunar er af hálfu Samkeppniseftirlitsins, þ.e. hvort að í 

raun og veru séu til staðar samkeppnishamlandi ástæður sem krefjast þess að slíkri heimild 

sé beitt neytendum til hagsbóta.  

Líkleg niðurstaða yrði, ef Samkeppniseftirlitið hygðist beita umræddri heimild, að fyrirtæki 

myndu telja slíka aðgerð brjóta í bága við eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar og/eða 

meðalhófsreglu íslensks réttar.  

Í kringum lagasetningu ákvæðisins var mikið deilt um þetta sjónarmið og hvort það gæti í 

raun staðist eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Löggjafinn taldi að eignarrétturinn stæði 

ekki í vegi fyrir að slíkri heimild yrði beitt þar sem hún gilti gagnvart öllum fyrirtækjum á 

samkeppnismarkaði og þjónaði almannahagsmunum að því leyti að auknar heimildir til 

Samkeppniseftirlitsins í efnahagskreppu væru ákveðið tæki til að vinna sig út úr henni. Minni 

hluti viðskiptanefndar taldi heimildina galopna og matskennda og alls ekki í anda þess 

réttaröryggis og þeirrar festu sem ríkja þyrftu um eignaréttindi manna eins og þau eru 

vernduð í stjórnarskránni. Davíð Þór Björgvinsson heldur því fram að hægt sé að lögfesta 

slíka heimild, án þess að hún brjóti í bága við eignarréttarákvæði stjórnarskrár, ef rétt er 

staðið að því. Endanlegt svar við því hvort heimildin brjóti í bága við stjórnarskrána fengist 

eflaust bara fyrir dómstólum hér á landi. En leiða má líkur að því að slík heimild gæti verið til 

þess fallinn að ganga gegn eignarréttarvernd 72. gr. stjórnarskrárinnar miðað við hversu rík 

þau réttindi í íslensku réttarkerfi miðað við réttindi Samkeppniseftirlitsins um að fá að nýta 

heimild sína, en eftirlitið hefur nú þegar víðtækar heimildir til að koma í veg fyrir 

samkeppnishamlandi háttsemi. 

Hvað varðar meðalhófið er erfitt að sjá af frumvarpi til breytinga á samkeppnislögum að sú 

regla hafi verið í hávegum höfð við setningu laganna og nánast ekkert minnst á hana í 

frumvarpinu. Þó nokkrir hagsmunaaðilar sem gáfu umsögn sína um umrætt frumvarp tóku 

fram það sjónarmið að meðalhófs yrði að gæta við beitingu heimildarinnar, enda 

Samkeppniseftirlitið nú þegar með ítarlegar heimildir til að bregðast við gegn 

samkeppnishamlandi háttsemi. Þá verður enn fremur að hafa í huga að því þungbærari sem 

skerðing er af hálfu stjórnvalds því mun strangari kröfur verður að gera til sönnunar á 

nauðsyn skerðingar sbr. rök í dómi Hæstaréttar frá 17. október 1997. Með því að gefa út 

ítarlegt regluverk í kringum beitingu heimildarinnar, þar sem útskýrt væri m.a. í hvaða stöðu 

slík heimild kemur til skoðunar og af hverju það yrði að beita þessari heimild en ekki öðrum 
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úrræðum samkeppnislaga o.fl., yrði líklegast talið að Samkeppniseftirlitið væri að fylgja 

meðalhófsreglu íslensks réttar.  
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