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Aðgangur almennings að gögnum 
samkeppnismáls  

Kristín Benediktsdóttir 

Mikil gagna- og upplýsingasöfnun á sér stað við framkvæmd eftirlits 

Samkeppniseftirlitsins samkvæmt lögum nr. 44/2005. Aðallega er um að ræða gögn sem 

varðar þá sem beinlínis sæta rannsókn en einnig getur verið um að ræða söfnun 

upplýsinga um aðra einstaklinga eða lögaðila. Oftast er þessara gagna aflað að 

frumkvæði Samkeppniseftirlitsins og jafnvel með tilteknum þvingunaraðgerðum. 

Ágreiningslaust er að gögn þessi geta innihaldið margs konar trúnaðarupplýsingar, m.a. 

viðkvæmar viðskiptalegar upplýsingar, sem geta flokkast til samkeppnisupplýsinga, og 

viðkvæmar persónulegar upplýsingar. Að auki geta gögnin innihaldið upplýsingar sem 

tengjast ekki beinlínis efnisatriðum rannsóknar samkeppnisyfirvalda.  

Umfjöllunarefni þessarar greinar er hvaða reglur gilda um aðgang þeirra, sem ekki 

teljast aðilar að málum sem til rannsóknar eru fyrir samkeppnisyfirvöldum, að gögnum 

hjá þessum sömu yfirvöldum. Þar sem engar reglur er að finna um aðgang almennings 

að gögnum samkeppnismáls í samkeppnislögum verður slíkur almennur aðgangur 

byggður á upplýsingalögum nr. 140/2012. Sjónum verður beint að meginreglu 

upplýsingalaga um skyldu stjórnvalds til að veita almenningi aðgang að gögnum, sbr. 5. 

gr. upplýsingalaga, og þeim takmörkunum sem sá réttur sætir samkvæmt 6.-10. gr. 

laganna, og meginreglu laganna um aðgang aðila að gögnum sem hafa að geyma 

upplýsingar um hann sjálfan, sbr. 14. gr. upplýsingalaga. Við skýringu á framangreindum 

ákvæðum verður eftir atvikum litið til dómaframkvæmdar og úrskurða 

úrskurðarnefndar um upplýsingamál.  

Heimildir Samkeppniseftirlitsins til öflunar gagna  

Til að framfylgja eftirliti samkvæmt samkeppnislögum nr. 44/2005 er 

Samkeppniseftirlitinu fengnar víðtækar heimildir í lögunum til að afla gagna við meðferð 

einstakra mála sem eru til rannsóknar, sbr. 19. og 20. gr. samkeppnislaga. Í þessum 

ákvæðum er annars vegar mælt fyrir um heimild Samkeppniseftirlitsins til að krefja 

fyrirtæki um upplýsingar og hins vegar um heimild þess til húsleitar og haldlagningar á 

gögnum. Gögn sem stofnunin aflar með þessum hætti geta hæglega innihaldið 

trúnaðarupplýsingar eða viðskiptaleyndarmál, sem geta m.a. varðað upplýsingar um 

einstaklinga eða lögaðila sem hafa upplýst samkeppnisyfirvöld um möguleg brot á 

samkeppnislögum, svokallaða heimildarmenn, upplýsingar frá einstaka viðskiptaaðilum 

og jafnvel frá samkeppnisaðilum, þær geta varðað viðskiptastefnu fyrirtækis, mat þess á 

samkeppnisaðstæðum, efni viðskiptasamninga og umfang einstakra viðskipta, svo dæmi 

séu tekin. Þegar Samkeppniseftirlitið aflar gagna á grundvelli húsleitar hefur stofnuninni 

verið talið heimilt, með vísan til sjónarmiða um meðalhóf, að afrita öll gögn á staðnum, 

sbr. Hrd. 3. maí 2002 (177/2002) og Hrd. 3. maí 2002 (178/2002).1 Þessi aðferð hefur 

hins vegar í för með sér að undir haldlagninguna falla einnig gögn eða upplýsingar sem 

tengjast ekki viðkomandi máli á neinn hátt. Þegar um slíkar upplýsingar er að ræða hefur 

Samkeppniseftirlitið eytt afritum af gögnum eftir á.2 Hér má einnig benda á Hrd. 26. 

                                                           
1 Sjá nánari umfjöllun um þessa dóma og réttarfarsatriði sem tengjast húsleit og haldlagningu gagna í 
Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls 30-34. 
2 Sjá sem dæmi úrskurð úrskurðarnefndar um upplýsingamál 20. desember 2012 (A-464/2012). 
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nóvember 2009 (633/2009) þar sem Samkeppniseftirlitinu var gert skylt að eyða afritum 

tiltekinna ganga sem aflað hafði verið í húsleit með vísan til þess að stofnuninni hefði 

ekki tekist að sýna fram á að gögnin vörðuðu efnisatriði rannsóknarinnar auk þess að 

hafa ekki heldur tekið rökstudda afstöðu til þess hvort aðrar rannsóknarnauðsynjar gætu 

staðið til þess að stofnunin fengi að halda afritunum að einhverju leyti eða öllu. 

Hér er einnig mikilvægt að hafa í huga að neiti fyrirtæki að afhenda upplýsingar eða 

gögn sem Samkeppniseftirlitið hefur farið fram á að fá afhent á grundvelli 19. gr. 

samkeppnislaga getur stofnunin beitt ákveðnum þvingunum til að knýja fram 

afhendingu á þeim. Samkvæmt 38. gr. getur Samkeppniseftirlitið lagt dagsektir á 

viðkomandi lögaðila eða einstaklinga auk þess sem stofnunin getur lagt á stjórnvaldssekt 

á grundvelli i-liðar 1. mgr. 37. gr. ef aðili brýtur gegn skyldu sinni til að veita upplýsingar 

og afhenda gögn. Slíka sekt má leggja á hafi skyldunni ekki verið sinnt innan hæfilegs 

frests, jafnvel þótt henni hafi síðar verið sinnt, sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála 8. október 2007 (7/2007). Gæta verður þó sjónarmiða um meðalhóf við 

töku slíkra ákvarðana, sbr. Hrd. 14. maí 2009 (479/2008).  

Hvaða reglur gilda um aðgang að gögnum samkeppnismáls? 

Samkeppniseftirlitið er stjórnvald í skilningi 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og 1. mgr. 

2. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012. Samkvæmt því gilda ákvæði stjórnsýslulaga um 

meðferð einstakra mála fyrir stofnuninni þegar ætlunin er að taka stjórnvaldsákvörðun, 

sbr. 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga. Á hinn bóginn gilda ákvæði upplýsingalaga um aðgang 

almennings að gögnum þeim sem Samkeppniseftirlitið hefur aflað við eftirlit sitt og 

rannsókn einstakra mála, þ.e. þeirra sem ekki teljast aðilar að stjórnsýslumáli, en hvorki 

er fjallað sérstaklega um aðgang almennings að gögnum samkeppnismála í 

samkeppnislögum né reglum nr. 880/2005 um málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins. 

Synjun Samkeppniseftirlitsins á slíkum aðgangi að gögnum er kæranleg til 

úrskurðarnefndar um upplýsingamál, sbr. 20. gr. upplýsingalaga. Þar sem ætlunin er í 

þessari umfjöllun að fjalla um aðgang að gögnum samkvæmt upplýsingalögum 

afmarkast umfjöllunin hér á eftir við ákvæði þeirra laga. Um aðgang málsaðila að 

gögnum samkeppnismáls samkvæmt stjórnsýslulögum og eftir atvikum reglum nr. 

880/2005 verður því ekki fjallað frekar hér.  

Ákvæði upplýsingalaga um aðgang að gögnum 

Inngangur 

Eins og áður segir gilda upplýsingalög í málum þar sem einstaklingar eða lögaðilar, sem 

ekki teljast málsaðilar í skilningi stjórnsýsluréttar, óska eftir aðgangi að gögnum hjá 

Samkeppniseftirlitinu. Þá gilda upplýsingalögin einnig í þeim tilvikum þegar aðili óskar 

sjálfur eftir aðgangi að fyrirliggjandi gögnum ef þau hafa að geyma upplýsingar um hann 

sjálfan, sbr. 1. mgr. 14. gr. upplýsingalaga. Síðast nefnd regla á við þegar sá sem óskar 

eftir aðgangi verður ekki talinn aðili að máli þar sem ætlunin er að taka 

stjórnvaldsákvörðun, en í þeim tilvikum ber að afgreiða beiðnina á grundvelli 

stjórnsýslulaga en ekki upplýsingalaga. Ber Samkeppniseftirlitinu að gæta að þessu að 

eigin frumkvæði3 og tryggja þannig að beiðni aðilans sé afgreidd á réttum lagagrundvelli. 

Rétt er að taka fram að réttur málsaðila til aðgangs að gögnum samkvæmt 

stjórnsýslulögum er mun ríkari heldur en samkvæmt upplýsingalögum. 

Eðli málsins samkvæmt er aðgangur að gögnum samkvæmt upplýsingalögum ekki 

án takmarkana enda geta t.d. gögn sem Samkeppniseftirlitið hefur aflað og því borist á 

                                                           
3 Frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 223 – 141. löggjafarþing, bls. 38. 
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annan hátt innihaldið mjög viðkvæmar upplýsingar. Hér á eftir verður nánar fjallað um 

þær reglur upplýsingalaga sem koma helst til skoðunar þegar um er að ræða beiðni þess 

sem ekki telst aðili að stjórnsýslumáli um aðgang að gögnum fyrir Samkeppniseftirlitinu.  

Meginreglan um aðgang almennings að gögnum 

Í 5. gr. upplýsingalaga er tekið fram að sé þess óskað er skylt að veita almenningi aðgang 

að fyrirliggjandi gögnum sem varða tiltekið mál, með þeim takmörkunum sem greinir í 

6.–10. gr. Sama gildir þegar óskað er aðgangs að tilteknum fyrirliggjandi gögnum. Tekið 

er fram að ekki sé þó skylt að útbúa ný skjöl eða önnur gögn í ríkari mæli en leiðir af 

3. mgr. Í þessari reglu felst meginregla upplýsingalaga um aðgang almennings að 

gögnum stjórnvalda eins og samkeppnisyfirvalda. Reglan mælir fyrir um skyldu 

stjórnvaldsins til að afhenda upplýsingar og hvílir sú skylda á stjórnvöldum eins og 

Samkeppniseftirlitinu að veita öllum þeim sem þess óska, einstaklingum jafnt sem 

lögaðilum, innlendum sem erlendum, aðgang að gögnum. Þessi skylda er þó tímabundin 

í þeim skilningi að samkvæmt 4. mgr. 4. gr. upplýsingalaga gildir hún í 30 ár frá því að 

gögnin verða til. Er þá miðað við síðustu innfærslu eða síðasta bréf afgreidds máls. Eftir 

þann tíma fer um aðgang samkvæmt lögum um Þjóðskjalasafn Íslands, enda eru 

samkeppnisyfirvöld afhendingarskyldir aðilar samkvæmt 14. gr. laga nr. 77/2014 um 

opinber skjalasöfn. Rétt er að vekja athygli á því að framangreind meginregla gildir ekki 

um aðgang að gögnum í málum sem Samkeppniseftirlitið hefur kært til lögreglu 

samkvæmt 42. gr. samkeppnislaga og sem sæta þar með meðferð samkvæmt lögum nr. 

88/2008 um meðferð sakamála, sbr. 1. mgr. 4. gr. upplýsingalaga. Í þeim tilvikum fer 

um aðgang að gögnum samkvæmt ákvæðum laga um meðferð sakamála.4  

Í meginreglunni felst í stuttu máli aðgangur almennings að gögnum eða upplýsingum 

sem þegar eru til hjá samkeppnisyfirvöldum þegar beiðni þar um berst þeim. Beiðnin 

getur annað hvort afmarkast við gögn tiltekins máls, þ.e. tiltekið viðfangsefni eða 

úrlausnarefni þess stjórnvalds sem beiðnin beinist að, eða tiltekin gögn, og þá óháð því 

hvort þau tengist tilteknu máli eða eru felld undir tiltekið mál í málaskrá stjórnvaldsins.5 

Í því sambandi er nauðsynlegt að hafa í huga að hugtakið mál í skilningi upplýsingalaga 

er ekki eins þröngt og hugtakið mál í skilningi stjórnsýslulaga, sem afmarkast við 

hugtakið stjórnsýslumál þar sem taka á stjórnvaldsákvörðun.6 Þá geta í ljósi þeirra 

víðtæku heimilda sem samkeppnisyfirvöld hafa til öflunar gagna, eins og með húsleit, 

vaknað spurningar um það hvaða gögn tilheyra máli og hver ákvarðar það. Um þetta 

álitaefni má vísa til úrskurðar úrskurðarnefndar um upplýsingamál 20. desember 2012 (A-

464/2012).7  

                                                           
4 Frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 223 – 141. löggjafarþing, bls. 38. Sjá hér til hliðsjónar úrskurð 
úrskurðarnefndar um upplýsingamál 1. apríl 2014 (A-523/2014) þar sem kærð var synjun sérstaks saksóknara 
á beiðni um aðgang að skýrslum sem m.a. munu hafa verið unnar upp úr haldlögðum skjölum úr 
húsleitum embættisins. Taldi sérstakur saksóknari skýrslurnar vera hluta af sakamálarannsókn og að 
þær féllu því utan gildissviðs upplýsingalaga. Varð sérstakur saksóknari því ekki við beiðni 
úrskurðarnefndarinnar um afrit af skýrslunum. Í úrskurðinum segir: „Þótt úrskurðarnefnd um 
upplýsingamál hafi að eigin mati verið ranglega synjað um afhendingu umbeðinna gagna af hálfu 
sérstaks saksóknara telur hún sér nauðugan þann kost einan að byggja á því sem fram hefur komið af 
hálfu embættisins um að umræddar skýrslur séu gögn varðandi rannsókn eða saksókn, sem falli utan 
gildissviðs upplýsingalaga, en samkvæmt upplýsingalögum er úrskurðarnefndinni ekki fengnar 
nægilegar ríkar valdheimildir, s.s. sérstakar kæruleiðir, til þess að fá gögn afhent sem stjórnvald neitar 
að láta af hendi til nefndarinnar. Úrskurðarnefndinni er því ekki önnur leið fær en að byggja á þeirri 
fullyrðingu sérstaks saksóknara að umbeðin gögn falli utan gildissviðs upplýsingalaga og samkvæmt því 
verður hún að vísa kærunni frá.“  
5 Frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 223 – 141. löggjafarþing, bls. 42 og 43. 
6  Frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 223 – 141. löggjafarþing, bls. 42. Sjá nánar Páll Hreinsson: 
Upplýsingalögin, kennslurit, bls. 54. 
7 Sjá einnig til hliðsjónar umfjöllun umboðsmanns Alþingis í UA 16. apríl 2010 (5481/2008) um 
hugtakið mál í skilningi stjórnsýslulaga. 
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Ekki er gert að skilyrði að fram komi í hvaða tilgangi beiðnin er sett fram.8 Rétt er 

þó að taka fram að heimilt er í undantekningartilfellum að synja um aðgang að gögnum 

ef sterkar vísbendingar eru um það að beiðnin sé sett fram í ólögmætum tilgangi, sbr. 2. 

tölul. 4. mgr. 15. gr. upplýsingalaga, þ.e. að beiðnin sé lögð fram gagngert í þeim tilgangi 

að hafa ólögmæt áhrif á starfsemi þeirra aðila sem lögin taka til eða að gögnin muni 

verða notuð með slíkum hætti.9  

Sú skylda hvílir á þeim sem ber fram beiðni að tilgreina gögnin eða efni þess máls 

sem þau tilheyra með nægjanlega skýrum hætti til að hægt sé, án verulegrar fyrirhafnar, 

að afmarka beiðni við tiltekin gögn eða tiltekið mál, sbr. 1. mgr. 15. gr. upplýsingalaga. 

Beiðni sem ekki uppfyllir þetta skilyrði getur sætt frávísun, en þó hvílir sú skylda á 

stjórnvaldinu, áður en til þess kemur, að leiðbeina málsaðila og gefa honum færi á að 

afmarka beiðni sína betur, sbr. 3. mgr. 15. gr. laganna. Í undantekningartilfellum er 

heimilt að synja beiðni málsaðila ef meðferð hennar tæki svo mikinn tíma eða krefðist 

svo mikillar vinnu að ekki teldist af þeim sökum fært að verða við henni, sbr. 1. tölul. 4. 

mgr. 15. gr.  

Sem dæmi um gögn sem falla undir meginregluna má nefna hvers kyns skrifleg skjöl, 

þ.m.t. endurrit af bréfum sem stjórnvaldið hefur sent, enda megi ætla að þau hafi borist 

viðtakanda, sbr. 1. tölul. 2. mgr. 5. gr., minnisblöð, fundargerðir, myndir, teikningar, 

filmur, hljóðupptökur, myndupptökur, sem og dagbókarfærslur sem lúta að gögnum 

máls og lista yfir málsgögn, sbr. 2. töluliður 2. mgr. 5. gr. Hér er rétt að hafa í huga að 

stjórnvöldum er skylt að skrá og varðveita upplýsingar sem þau sýsla með í störfum 

sínum, sbr. 26. gr. upplýsingalaga, þar sem tekið er fram að um skráningu mála, 

skjalaskrár og aðra vistun gagna og upplýsinga fer að ákvæðum laga um Þjóðskjalasafn 

Íslands. Núgildandi lög um Þjóðskjalasafn eru nr. 77/2014 en í 24. gr. þeirra er tekið 

fram að óheimilt sé að ónýta eða farga nokkru skjali í skjalasöfnum þeirra aðila sem eru 

afhendingarskyldir, þ.m.t. samkeppnisyfirvöld, nema það sé gert á grundvelli 

samþykktar þjóðskjalavarðar, reglna skv. 23. gr. eða 2. mgr. 24. gr. laganna eða sérstaks 

lagaákvæðis.10  

Þá skiptir ekki máli á hvernig formi gögnin eru geymd eða vistuð að því gefnu að 

þau séu í vörslum þess sem beiðnin beinist að.11 Tekið skal þó fram að réttur almennings 

til aðgangs að gögnum samkvæmt upplýsingalögum tekur almennt ekki til gagna sem 

tengjast ekki starfsemi aðilans eða gagnagrunna eða skráa sem liggja fyrir hjá honum.12 

Þegar um er að ræða tiltekið mál ber að miða við öll gögn þess máls og óháð því hvort 

gögnin eru í endanlegri mynd eða ekki og hvort málinu er lokið eða ekki.13 Hér ber þó 

að hafa í huga heimild til að undanskilja aðgang almennings að vinnugögnum, sbr. 5. 

tölul. 6. gr. og 8. gr. upplýsingalaga. Þá er rétt að vekja athygli á því að samkvæmt 5. 

tölul. 10. gr. upplýsingalaga er heimilt að takmarka aðgang almennings að gögnum þegar 

mikilvægir almannahagsmunir krefjast, enda hafi þau að geyma m.a. upplýsingar um 

fyrirhugaðar ráðstafanir eða próf á vegum hins opinbera ef þau yrðu þýðingarlaus eða 

skiluðu ekki tilætluðum árangri væru þau á almannavitorði. Undir þessa undantekningu 

geta t.d. fallið upplýsingar um að stjórnvald, sem hefur á hendi opinbert eftirlit eins og 

Samkeppniseftirlitið, ákveður að framkvæma rannsókn á tilteknu fyrirtæki14 sem og 

upplýsingar sem koma fram í gögnum mála sem eru til rannsóknar „enda liggi fyrir að 

                                                           
8 Frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 223 – 141. löggjafarþing, bls. 41. 
9 Frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 223 – 141. löggjafarþing, bls. 66. 
10 Um tilvik þar sem skjölum hefur verið eytt sem óskað hefur verið aðgangs að má sem dæmi nefna 
úrskurð úrskurðarnefndar um upplýsingamál 20. desember 2012 (A-464/2012) sem varðaði aðgang að gögnum 
hjá Samkeppniseftirlitinu og úrskurð úrskurðarnefndar um upplýsingamál 16. ágúst 2013 (A-494/2013) sem 
varðaði aðgang að gögnum hjá embætti sérstaks saksóknara. 
11 Frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 223 – 141. löggjafarþing, bls. 41. 
12 Frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 223 – 141. löggjafarþing, bls. 60. 
13 Frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 223 – 141. löggjafarþing, bls. 60. 
14 Páll Hreinsson: Upplýsingalög, kennslurit, bls. 73. 
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afhending þeirra myndi leiða til þess að rannsókn næði ekki tilætluðum árangri“, sbr. 

úrskurð úrskurðarnefndar um upplýsingamál 31. maí 2011 (A-362/2011).  

Takmarkanir á meginreglunni um aðgang almennings að gögnum  

Réttur almennings til aðgangs að gögnum er lögbundinn samkvæmt 5. gr. upplýsingalaga 

og verður því ekki takmarkaður nema á grundvelli ákvæða 6.–10. gr. laganna. Samkvæmt 

því getur Samkeppniseftirlitið, svo dæmi sé tekið, ekki heitið einstaklingi eða lögaðila 

trúnaði sem látið hefur af hendi tilteknar upplýsingar til stofnunarinnar.15 Hins vegar er 

Samkeppniseftirlitinu heimilt samkvæmt 1. mgr. 11. gr. upplýsingalaga að veita aðgang 

að gögnum í ríkari mæli en skylt er samkvæmt lögunum enda standi aðrar lagareglur því 

ekki í vegi, þ.á m. ákvæði laga um þagnarskyldu og persónuvernd. Þess ber að geta að 

þegar stjórnvöld synja beiðni um aðgang að gögnum á grundvelli 2.-5. tölul. 6. gr. og 10. 

gr. ber þeim samkvæmt 2. mgr. 11. gr. jafnframt að taka afstöðu til þess hvort veita eigi 

aðgang í ríkari mæli en skylt er, sbr. 1. mgr. 11. gr. 

Ef ákvæði 6.–10. gr. um takmarkanir á upplýsingarétti eiga aðeins við um hluta gagns 

skal veita aðgang að öðrum hlutum þess, sbr. 3. mgr. 5. gr. Samkvæmt því ber að veita 

aðgang að hluta gagns ef mögulegt er að skilja þær upplýsingar sem falla undir 

undantekningar frá þeim upplýsingum sem veita má aðgang að. Almennt hefur verið 

miðað við að ef þær upplýsingar sem halda ber eftir koma fram í meira en helmingi 

skjals þurfi ekki að veita aðgang að öðrum hlutum þess.16  

 

Vinnugögn  

Samkvæmt 5. tölul. 6. gr. upplýsingalaga tekur réttur almennings til aðgangs að gögnum 

ekki til vinnugagna, sbr. 8. gr. upplýsingalaga, en í því ákvæði er nánar skilgreint hvaða 

gögn teljast vinnugögn í skilningi laganna. Samkvæmt 1. mgr. 8. gr. upplýsingalaga eru 

vinnugögn þau gögn sem stjórnvöld, þ.m.t. samkeppnisyfirvöld, hafa ritað eða útbúið 

til eigin nota við undirbúning ákvörðunar eða annarra lykta máls. Ef gögn eru afhent 

öðrum teljast þau ekki lengur til vinnugagna nema þau hafi einvörðungu verið afhent 

eftirlitsaðila á grundvelli lagaskyldu. Samkvæmt því þurfa gögn að uppfylla þrjú skilyrði 

til að teljast vinnugögn: 1) gögnin verða að vera rituð eða útbúin til eigin nota, 2) gögnin 

verða að vera rituð eða útbúin við undirbúning ákvörðunar eða annarra lykta máls og 

3) gögnin mega ekki hafa verið afhent öðrum en eftirlitsskyldum aðila samkvæmt 

lagaskyldu. Þannig geta gögn sem send eru aðilum að samkeppnismáli eða jafnvel þriðja 

aðila í tengslum við rannsókn slíks máls ekki talist vinnugögn í skilningi laganna.17 

 

Gögn sem varða mikilvæga fjárhags- eða viðskiptahagsmuni fyrirtækja  

Samkvæmt 9. gr. upplýsingalaga er óheimilt að veita almenningi aðgang að gögnum um 

einka- eða fjárhagsmálefni einstaklinga eða mikilvæga fjárhags- eða viðskiptahagsmuni 

fyrirtækja og annarra lögaðila sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari, nema sá 

samþykki sem í hlut á. Það sem einkum skiptir máli hér er sá hluti ákvæðisins sem snýr 

að fyrirtækjum eða öðrum lögaðilum. Af ákvæðinu má ráða að það undanþiggur ekki 

almennt aðgang almennings að upplýsingum um einkamálefni fyrirtækja þar sem 

takmörkunin er afmörkuð við mikilvæga fjárhags- eða viðskiptahagsmuni þessara aðila.18  

Reglan er mjög matskennd og því þarf að leggja mat á hvert tilvik fyrir sig með 

hliðsjón af hagsmunum þess fyrirtækis eða lögaðila sem upplýsingarnar varða. Þannig 

þarf að meta hagsmuni viðkomandi fyrirtækis eða lögaðila af því að upplýsingum sé 

haldið leyndum andspænis þeim hagsmunum að upplýsingarnar séu aðgengilegar 

                                                           
15 Frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 223 – 141. löggjafarþing, bls. 43. 
16 Frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 223 – 141. löggjafarþing, bls. 43. 
17 Sjá hér til hliðsjónar úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 13. desember 2012 (5/2012) þar sem felld 
var úr gildi synjun Samkeppniseftirlitsins á aðgangi að samskiptum stofnunarinnar við Eftirlitsstofnun 
EFTA (ESA) sem tengdust tiltekinni ákvörðun stofnunarinnar. 
18 Páll Hreinsson: Upplýsingalögin, kennslurit, bls. 73. 
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almenningi og þar með gerðar opinberar. Við það mat getur skipt máli þörfin á 

takmörkuninni andspænis hagsmunum af því að fá aðgang að gögnum eða upplýsingum 

sem liggja til grundvallar rannsókn eða athugun Samkeppniseftirlitsins.19 Þannig er það 

metið hvort þær upplýsingar sem óskað er aðgangs að varði svo mikilvæga hagsmuni að 

ætla megi að þær séu til þess fallnar að valda þeim fyrirtækjum eða lögaðilum sem þær 

varða tjóni yrðu þær gerðar opinberar.20 Til að upplýsa um þetta gæti oftar en ekki verið 

nauðsynlegt að afla afstöðu hjá þeim sem upplýsingarnar varða. Af framangreindu er þó 

ljóst að aðila verður ekki synjað um aðgang að gögnum á grundvelli hugleiðinga um að 

aðgangur að tiltekinni tegund upplýsinga sé almennt til þess fallinn að valda einhverju 

eða einhverjum tjóni. Í athugasemdum með 9. gr. í frumvarpi því sem varð að lögum 

nr. 140/2012 eru nefnd dæmi sem geta fallið undir ákvæðið, þ.e. upplýsingar um 

atvinnu-, framleiðslu- og viðskiptaleyndarmál og upplýsingar um rekstrar- eða 

samkeppnisstöðu.21 Samkvæmt því geta upplýsingar um einstaklinga eða lögaðila sem 

hafa upplýst samkeppnisyfirvöld um möguleg brot á samkeppnislögum, svokallaða 

heimildarmenn, fallið undir 9. gr. sem og upplýsingar frá einstaka viðskiptaaðilum og 

jafnvel frá samkeppnisaðilum sem varða viðskiptastefnu fyrirtækis, mat þess á 

samkeppnisaðstæðum, efni viðskiptasamninga og umfang einstakra viðskipta. 

Takmörkunin á aðgangi að upplýsingum samkvæmt 9. gr. getur jöfnum höndum 

varðað mál sem er til meðferðar fyrir samkeppnisyfirvöldum eða mál sem er lokið. Ekki 

skiptir máli við matið hvort þeir gerningar sem óskað er aðgangs að séu gildir eða ekki, 

sbr. úrskurð úrskurðarnefndar um upplýsingamál 31. maí 2011 (A-362/2011).  

 

Aðgangur aðila að upplýsingum um hann sjálfan 

Í 14. gr. upplýsingalaga er mælt fyrir um skyldu til að veita aðila sjálfum aðgang að 

fyrirliggjandi gögnum ef þau hafa að geyma upplýsingar um hann sjálfan. Reglan er 

byggð á þeirri óskráðu meginreglu íslensks réttar að bæði einstaklingar og lögaðilar eigi 

rétt á aðgangi að gögnum sem eru í vörslu stjórnvalda og varða þá sérstaklega enda 

standi reglur um þagnarskyldu því ekki í vegi. 22  Samkvæmt þessu væri 

Samkeppniseftirlitinu skylt að verða við slíkri beiðni að því gefnu að upplýsingarnar 

varði „viðkomandi aðila sérstaklega og verulega umfram aðra.“ eins og segir í 

athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi því sem varð að upplýsingalögum.23 Þetta felur 

nánar í sér að nauðsynlegt gæti verið að líta til ástæðna þess að aðili óskar upplýsinga 

ólíkt því sem gildir um aðrar reglur um aðgang að gögnum.24 Þannig hefur ekki verið 

talið nægjanlegt að umrædds aðila sé eingöngu getið í viðkomandi gögnum. Í slíkum 

tilvikum fer því ekki eftir 14. gr., sbr. úrskurð úrskurðarnefndar upplýsingamála 31. maí 2011 

(A-362/2011).  

Hér er einnig rétt að hafa í huga að sum gögn geta innihaldið upplýsingar um einka-, 

fjárhags- eða viðskiptamálefni fleiri en eins aðila þar sem hagsmunir þeirra fara ekki 

endilega saman eða séu jafnvel andstæðir. Þannig geta hagsmunir þess sem óskar 

aðgangs að upplýsingum skarast við réttmæta hagsmuni hins eða hinna af því að 

tilteknum upplýsingum um þá sé haldið leyndum. Þegar um slíkt er að ræða ber 

samkeppnisyfirvöldum sem fyrr að leggja mat á þessa andstæðu hagsmuni sem um er 

að ræða í hverju tilviki fyrir sig þannig að aðgangur að gögnum verði því aðeins 

takmarkaður ef talin er raunveruleg hætta á því að hagsmunir sem varða einka-, fjárhags- 

eða viðskiptamálefni skaðist ef aðila yrði veittur aðgangur að upplýsingunum, sbr. 

umfjöllun hér að framan um 9. gr. upplýsingalaga. Ef ekki liggur fyrir hverjir 

                                                           
19 Sjá til hliðsjónar ummæli í Hrd. 23. febrúar 2012 (72/2011) sem varðaði að vísu takmörkun á aðgangi 
að gögnum samkvæmt 17. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 
20 Páll Hreinsson: Upplýsingalögin, kennslurit, bls. 70. 
21 Frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 223 – 141. löggjafarþing, bls. 54-55. 
22 Frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 223 – 141. löggjafarþing, bls. 63. 
23 Frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 223 – 141. löggjafarþing, bls. 63. 
24 Frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 223 – 141. löggjafarþing, bls. 63. 
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verndarhagsmunirnir eru verður að leita álits þess sem á hagsmuna að gæta, sbr. 2. mgr. 

17. gr. upplýsingalaga, en afstaða hans um að synja beri um aðgang að upplýsingunum 

er hins vegar ekki nægjanleg ein og sér.25 

 

Ákvæði samkeppnislaga um þagnarskyldu 

Samkvæmt síðari málslið 3. mgr. 4. gr. upplýsingalaga takmarka almenn ákvæði laga um 

þagnarskyldu ekki rétt til aðgangs að gögnum samkvæmt lögunum. Í Hrd. 3. júní 2014 

(329/2014) er tekið fram með vísan til athugasemda með frumvörpum þeim, sem urðu 

að upplýsingalögum nr. 50/1996 og síðar nr. 140/2012, að það beri að gagnálykta frá 

þessu ákvæði á þann veg að sérstök ákvæði um þagnarskyldu gangi framar reglum um 

upplýsingarétt. Þannig geta sérstök þagnarskylduákvæði ein og sér komið í veg fyrir að 

aðgangur verði veittur að gögnum í vörslum stjórnvalda hvað sem líður öðrum 

lagaákvæðum um upplýsingaskyldu. Ekki hefur verið fallist á að ákvæði 34. gr. 

samkeppnislaga, sem mælir fyrir um þagnarskyldu starfsmanna Samkeppniseftirlitisins, 

sé sérákvæði laga um þagnarskyldu í framangreindum skilningi þar sem ekki eru 

tilgreindar í ákvæðinu sérstaklega þær upplýsingar sem leynt eiga að fara, sbr. úrskurð 

úrskurðarnefndar upplýsingamála 31. maí 2011 (A-362/2011). Samkvæmt því getur 

Samkeppniseftirlitið ekki synjað aðila um að aðgang að gögnum með vísan til 34. gr. 

samkeppnislaga. 

Málsmeðferð 

Sá sem fer fram á aðgang að gögnum verður ekki með slíkri beiðni aðili að því 

samkeppnismáli sem gögnin varða. Hann telst hins vegar aðili að því máli sem varðar 

afgreiðslu gagnabeiðninnar. Af 19. gr. upplýsingalaga má ráða að gengið sé út frá því að 

ákvörðun um aðgang að gögnum sé stjórnvaldsákvörðun og því beri að fara að 

stjórnsýslulögum við meðferð slíkra beiðna að því leyti sem ekki eru sérstakar reglur um 

málsmeðferð í lögunum. Samkvæmt því verður Samkeppniseftirlitið að fara að reglum 

stjórnsýslulaga eins og t.d. reglum um leiðbeiningarskyldu, rökstuðning o.s.frv. þegar 

tekin er ákvörðun um það hvort veita eigi aðgang að gögnum. 

Niðurlag 

Hér hefur í örstuttu máli verið fjallað um helstu reglur sem gilda um aðgang almennings 

að gögnum samkeppnismáls. Ákvæði 5. og 14. gr. upplýsingalaga geyma mikilvægar 

meginreglur sem leggja þær skyldur á samkeppnisyfirvöld að veita almenningi aðgang 

að þessum gögnum sem og aðila sjálfum aðgang að gögnum sem hafa að geyma 

upplýsingar um hann sjálfan. Á hinn bóginn hvíla skyldur á sömu aðilum að gæta 

hagsmuna þeirra sem gögnin varða, þ.e. þeirra sem sæta eða hafa sætt rannsókn og þeirra 

sem hafa veitt samkeppnisyfirvöldum upplýsingar. Álitaefnin sem í slíkum tilvikum 

vakna geta verið mörg og jafnvel snúin þar sem um mjög matskenndar lagareglur er að 

ræða sem geta valdið miklum vanda í framkvæmd. Það sem skiptir þó mestu máli er að 

ákvörðunin sé undirbúin á málefnalegan hátt, þ.m.t. að fyrir liggi hvaða hagsmunir það 

séu sem beri að vernda. 

 

                                                           
25 Frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 223 – 141. löggjafarþing, bls. 64. 
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