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Inngangur 

Samkeppnislegt hlutleysi (e. competitive neutrality) er hugtak sem hefur verið höfundi 

hugleikið að undanförnu. Einhverjum kann að líka illa við þá staðreynd að ríkið taki þátt í 

frjálsri samkeppni. Það er hins vegar ekkert sem bannar hinu opinbera að taka þátt í frjálsri 

samkeppni en þegar sú er raunin verður sérstaklega að gæta að því að hið opinbera raski ekki 

samkeppni með þátttöku sinni. Þegar ríkið keppir við einkarekna aðila er mikilvægt að 

keppinautar njóti jafnræðis. Það kann að vera óljóst hvenær ríkið telst raska samkeppni með 

þátttöku sinni. Hér má nefna dæmi um hættu á niðurgreiðslu samkeppnisrekstrar með 

almannafé, en niðurgreiðslur geta átt sér stað með margskonar hætti. Til að koma í veg fyrir 

það hafa verið settar reglur í samkeppnislöggjöf og má þar helst nefna 14. gr. skl. og 61.-64. 

gr. EES-samningsins. Þá geta ákvæði í löggjöf haft skaðleg áhrif á samkeppni og mælt þannig 

fyrir um ýmsar samkeppnishömlur, svo sem veitingu einkaleyfa og annarra aðgangshindrana 

að markaði. Hér er því lagt upp með þá spurningu hvort samkeppnislegt hlutleysi sé nægilega 

tryggt hér á landi og hvort gildandi löggjöf veiti stjórnvöldum nægilegt aðhald til að raska 

ekki samkeppni að óþörfu. Til að svara því verður litið til þeirra viðmiða sem Efnahags- og 

framfarastofnun Evrópu (OECD) hefur sett fram varðandi þessi mál. Markmið þessarar 

ritgerðar er að varpa ljósi á þau álitaefni sem geta skapast í þessu sambandi og hvað megi gera 

til að bæta úr þeim.  

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður samhengisins vegna fjallað um fræði samkeppninnar 

og svo þau ákvæði EES-samningsins og samkeppnislaga nr. 44/2005 sem máli skipta. Í öðrum 

kafla ritgerðarinnar verður sjónum beint að samkeppnislegu hlutleysi. Í því sambandi verður 

fjallað um inntak hugtaksins, hvaða viðmið OECD hefur sett fram í því sambandi og hvernig 

staðan er í íslenskum rétti í samanburði. Í þriðja kafla ritgerðarinnar verður fjallað um 

samkeppnismat. Samkeppnismat er aðferðafræði sem OECD, ásamt öðrum löndum, hefur 

beitt til að meta áhrif laga og reglna á samkeppni. Í kaflanum verða leiðbeiningar OECD til 

skoðunar, ásamt þeim tilmælum Samkeppniseftirlitsins til stjórnvalda í þeim efnum. Í fjórða 

kafla verður farið yfir réttarframkvæmd hér á landi sem varðar opinberar samkeppnishömlur. 

Í fimmta kafla verða svo niðurstöður kynntar.   
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1 Hvað er samkeppni ? 

1.1 Samkeppni og þróun samkeppnisreglna 

Hugtakið samkeppni er hvergi skilgreint í lögum en fræðimenn hafa þó leitast við að 

skilgreina það. Hér á landi gilda samkeppnislög nr. 44/2005 og er markmið þeirra að efla 

virka samkeppni í viðskiptum og vinna að hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins, 

sbr. 1. gr laganna.1 Ísland hefur fullgilt EES- samninginn og hefur meginmál hans lagagildi 

hér á landi, sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. Með EES-

samningnum eru samkeppnisreglur Evrópuréttar færðar yfir á Evrópska efnahagssvæðið og 

þar með markmið um eðlilega og virka samkeppni.2 Eins og ráða má af orðalagi 1. mgr. 1. gr. 

skl. er virk og eðlileg samkeppni keppikeflið hér á landi. Íslenskur samkeppnisréttur hefur um 

margt sótt fyrirmynd sína til samkeppnisreglna Evrópuréttar3 og mun umfjöllunin hér taka 

mið af því. 

Með nokkurri einföldun má segja að samkeppni sé viðleitni fyrirsvarsmanna fyrirtækja 

að selja eða markaðssetja vörur og þjónustu á nánar tilteknum markaði þegar sala eins 

fyrirtækis getur haft áhrif á sölu annars fyrirtækis.4 Samkeppni hefur líka fengið þá skýringu 

að hún sé keppni um yfirburði, í viðskiptum þýðir það að keppnin lúti að viðskiptum neytenda 

á tilteknum markaði.5 Til nánari útskýringar má segja að eftirspurn eftir eftirsóknarverðum 

gæðum er oft ekki í samræmi við framboð þeirra, sem er gjarnan takmarkað. Þá geta afköst 

fyrirtækja skipt máli fyrir afkomu þeirra. Ef framleiðsla gæðanna myndar hagnað er líklegt að 

önnur fyrirtæki sem starfa á sama sviði vilji taka þátt í hagnaðarmynduninni með því að hefja 

eða auka sína framleiðslu á sömu eða svipuðum gæðum. Markaðsaðstæður sem þessar eru 

taldar leiða til þess að það skapast hvati fyrir fyrirtæki til að framleiða eftirsóknarverð gæði. 

Að sama skapi hefur aukin framleiðsla gjarnan í för með sér verðlækkun á vöru eða þjónustu.6 

Samkeppni eflir velferð almennings og virk samkeppni hefur þau áhrif að laða fram jákvæða 

hluti í atvinnulífinu. Lægra vöruverð og aukin umsvif í atvinnurekstri eru þannig fylgifiskur 

virkrar samkeppni. Af því leiðir að samkeppnishömlur valda almenningi og atvinnulífinu 

talsverðu tjóni, með t.d. hærra vöruverði og minna aðhaldi í rekstri viðkomandi fyrirtækja. 

Ríki setja sér samkeppnislög til að sporna við skaðlegum afleiðingum vegna skorts á 

                                                
1 Hér eftir skammstöfuð skl. 
2 Davíð Þór Björgvinsson: Skipting fyrirtækja með opinberu valdboði, bls. 135. 
3 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 4241. 
4 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 628 
5 Richard Wish og David Bailey: Competition Law, bls. 3. 
6 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 628. 
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samkeppni.7 Samkeppnin hefur mikilvægu hlutverki að gegna til að fá hjól efnahagslífsins til 

að snúast.  

Samkeppnisreglur snerta því ekki eingöngu fyrirtækin sem framleiða og selja gæðin sem 

eftirspurn er eftir heldur einnig stöðu neytenda. Þegar samkeppni fær að ráðast af eftirspurn 

neytenda og er án inngripa af hálfu fyrirtækja eða stjórnvalda er rætt um fullkomna 

samkeppni. Vilji neytenda ræður því þá hvernig framleiðsluþættir eru nýttir og við þær 

aðstæður er litið svo á að gæði séu boðin fram á lægsta verði sem unnt er að koma við.8 Þetta 

má nefna markaðshagkerfi, en í markaðshagkerfi er það neytandinn, ekki hið opinbera, sem 

ákveður hvaða vörur og þjónusta eru í boði. Eftirspurn neytandans ákveður framleiðslu 

gæðanna.9 Markmið með samkeppnisreglum í Evrópurétti miðast frekar við virka eða eðlilega 

samkeppni heldur en fullkomna samkeppni, þar sem fullkomin samkeppni er ekki mjög 

raunhæft markmið í sjálfu sér.10  

Samkeppnislögum er nú víða beitt um atvinnustarfsemi sem eitt sinn þótti eðlilegt að 

sætti einokun eða tilheyrði starfsemi ríkisins, svo sem fjarskipti, orkumál, samgöngur, 

fjölmiðlar og póstþjónusta.11 Einokun getur átt sér stað í markaðshagkerfi, t.d. með samrunum 

keppinauta. Þegar einokun á sér stað getur einokunaraðili haft úrslitaáhrif á markaðsverð vöru 

eða þjónustu, með því að stýra framboði og þar með markaðsverði vöru, t.d. með því að 

takmarka framboðið. Einokunaraðilinn verður ekki fyrir samkeppni frá keppinaut sem 

framleiðir gæðin á lægra verði og býður þar með lægra vöruverð.12 Samkeppnisreglum er 

ætlað að vinna gegn slíku ástandi en það getur verið erfitt fyrir nýja aðila að komast inn á 

markað, þegar markaðurinn stjórnast af vilja einokunaraðilans. Það má ímynda sér að í slíku 

umhverfi yrði lítið um nýjungar hvað varðar vörur og framleiðsluþætti og þróun frekar hæg. 

Það liggur í augum uppi að val neytandans sætir verulegri skerðingu miðað við það sem gæti 

orðið.  

Samkeppnisreglur hafa það að markmiði að fyrirbyggja samkeppnishamlandi hegðun. 

Þeim er ekki endilega ætlað að þjóna sem stefna til íhlutunar til að tryggja afkomu allra hluta 

hagkerfisins eða til að skapa hvatningu fyrir fyrirtæki til að stuðla að efnahagslegri velferð.13  

Það mætti þó segja að lögin hafi að einhverju leyti þau áhrif. Samkeppnislögum er, eins og 

                                                
7 Öflug uppbygging - opnun markaða og efling atvinnustarfsemi, bls. 5. 
8 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 628. 
9 Giorgio Monti: EC Competition Law, bls. 2. 
10 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 630-631. 
11 Richard Wish og David Bailey: Competition Law, bls. 1. 
12 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 629. 
13 Giorgio Monti: EC Competition Law, bls. 2. 
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áður sagði, ætlað að efla virka samkeppni. Reglur samkeppnislaga, svo sem bannreglur um 

samráð við keppinauta eða misnotkun á markaðsráðandi stöðu, ná til opinberra aðila jafnt sem 

annarra að því tilskildu að um sé að ræða atvinnustarfsemi sem fellur undir gildissvið laganna. 

Sömu reglur gilda því um opinber fyrirtæki og gilda um einkafyrirtæki, svo lengi sem sérlög 

mæla ekki fyrir um annað.14  

Nútíma samkeppnislöggjöf má rekja til setningu Sherman-laganna frá 1890, sem komu til 

í kjölfar þess að fyrirtæki sem störfuðu t.a.m. í járnbrautariðnaðinum í Bandaríkjunum 

mynduðu samsteypur og höfðu þannig með sér einokun á markaðinum sem leiddi m.a. til of 

hás vöruverðs. Lögin lögðu bann við samningum um einokun eða tilraunum til einokunar á 

markaði, sem höfðu skaðleg áhrif á samkeppni. Sherman-lögin höfðu áhrif á þýska 

samkeppnislöggjöf sem leit dagsins ljós eftir seinni heimsstyrjöldina árið 1947, en þýska 

löggjöfin er talin hafa sett svip á samkeppnisreglur Evrópuréttar. 15  Þær koma fram í 

Rómarsáttmálanum svokallaða sem tók gildi 14. janúar 1958.16 Samningarnir um Evrópska 

efnhagssvæðið tóku gildi 1. janúar árið 1994 og var íslenskum stjórnvöldum veitt heimild 

með lögum nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið að staðfesta þá fyrir hönd Íslands.17 

Íslensk samkeppnislög litu svo dagsins ljós árið 1993 með setningu laga nr. 8/1993, en þá tók 

Samkeppnisstofnun við samkeppniseftirliti af Verðlagsstofnun.18 Íslensku samkeppnislögin 

eru að miklu leyti byggð á samkeppnisákvæðum EES-samningsins, sem eru byggð á 

fyrirmynd samkeppnisreglna Evrópusambandsins.19 

Hin hugmyndafræðilega togstreita milli kapitalisma og kommúnisma var fyrirferðamikil 

á tuttugustu öldinni. Miklar breytingar áttu sér stað þegar aldamótin nálguðust, sem víða 

leiddu til afnáms einokunar, aukins frelsis og einkavæðingar. Þessi fyrirbæri, ásamt hraðri 

tæknivæðingu og aukningu viðskipta á alþjóðavettvangi, leystu mikil efnahagsleg öfl úr 

læðingi.20  

1.2 EES/ESB-réttur  

Í kaflanum hér á undan var leitast við að undirstrika mikilvægi þess að samkeppni fengi að 

blómstra. Má nánast fullyrða að það eykur hagsæld og velferð ríkja að hlúa að virkri 

samkeppni og það skilar sér til neytenda. Þegar hið opinbera tekur þátt í samkeppni á markaði 
                                                
14 Öflug uppbygging - opnun markaða og efling atvinnustarfsemi. Viðauki C.5 – Opinberar samkeppnishömlur. 
15 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 632-633. 
16 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 42. 
17 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 61. 
18 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 4243. 
19 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls. 206. 
20 Richard Wish og David Bailey: Competition Law, bls. 3. 
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er sérstaklega mikilvægt að það raski henni ekki með aðgerðum sem það getur staðið fyrir í 

krafti stöðu sinnar sem löggjafarvald og framkvæmdarvald. Þá er einnig mikilvægt að hið 

opinbera raski ekki samkeppni þótt fyrirtæki í eigu þess séu ekki keppinautar á viðkomandi 

markaði. Hér verður stuttlega fjallað um hvernig Evrópuréttur og EES-réttur skilgreinir og 

tekur til ríkisstyrkja og opinberra fyrirtækja. Bæði fyrirbærin geta verið samkeppnishamlandi 

en reglur að þeim lútandi er ætlað að koma í veg fyrir það.  

1.2.1 Ríkisstyrkir 

Rétt þykir að fjalla í stuttu máli um ríkisstyrki (e. state aid). Ríkisstyrkir eru ekki í brennidepli 

þessarar ritgerðar en eðli þeirra samkvæmt geta þeir haft raskandi áhrif á samkeppni á 

markaðinum. Raunar á regluverkið í kringum ríkisstyrkina að stemma stigu við því með þeim 

skilyrðum sem sett hafa verið fyrir veitingu slíkra styrkja.  

Reglur um ríkisstyrki miða að því að jafna stöðu þátttakanda á markaði með því að koma 

í veg fyrir að markaðurinn sé lokaður fyrir nýjum þátttakendum og að ríkið hygli ekki 

tilteknum markaðsaðilum þannig að það kunni að raska samkeppni og skattgreiðendur gjaldi 

fyrir það.21 Reglur um ríkisstyrki koma fram í 107. - 109. gr. TFEU22 og í 61. - 64. gr. EES-

samningsins. Hér á landi fjalla 31. og 32. gr. skl. um framkvæmd ríkisstyrkja innanlands, en 

reglur EES-samningsins setja skilyrðin fyrir veitingu ríkisstyrkjanna. Samkvæmt 1. mgr. 61. 

gr. EES-samningsins eru styrkir sem veittir eru af aðildarríkjum Evrópusambandsins, 

aðildarríkjum EFTA eða opinberu fé ósamrýmanlegir framkvæmd EES-samningsins og 

skiptir ekki máli í hvaða formi þeir eru veittir ef þeir raska eða eru líklegir til að raska 

samkeppni með því að ívilna tilteknum fyrirtækjum eða framleiðslu ákveðinna gæða og koma 

þannig í veg fyrir viðskipti milli samningsaðila EES-samningsins. Frá þessu eru þó 

undantekningar og koma þær fram í 2. mgr. 61. gr. EES-samningsins. Þar kemur fram að 

aðstoð af félagslegum toga til einstakra neytenda er heimil, sé hún án mismununar við 

uppruna þeirra gæða sem veitt eru. Þá er aðstoð sem veitt er í kjölfar náttúruhamfara eða 

óvenjulegra atvika einnig heimil. Að endingu er aðstoð sem rennur til tiltekinna svæða í 

Þýskalandi heimil, þar sem skipting landsins hefur áhrif, enda renni aðstoðin til verkefna sem 

miða að því að bæta efnahagslegt misræmi sem er til staðar vegna skiptingarinnar. Þá er að 

finna matskennda heimild í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins fyrir ESA, eftirlitsstofnun EFTA, 

til að samþykkja ríkisstyrki í þeim tilvikum þar sem þeim er ætlað að efla efnahagsþróun á 
                                                
21 Wolf Sauter og Harm Schepel: State and Market in European Law – The Public and Private Spheres of the 
Internal Market before the EU Courts, bls. 193. 
22 Hér er átt við sáttmálann um framkvæmd Evrópusambandsins, Treaty of the Functioning of the European 
Union. 
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svæðum þar sem lífskjör eru bág eða atvinnuleysi er mikið. Þeim ríkisstyrkjum er ætlað að 

styðja við framkvæmd á mikilvægu verkefni sem er unnið sameiginlega af aðildarríkjum ESB 

eða EFTA og snertir hag þeirra ríkja. Þeim er einnig ætlað að styrkja þróun einstakra 

efnahagsgreina eða efnahagssvæða enda hafi styrkurinn ekki sérstök áhrif á viðskipti sem 

ganga gegn sameiginlegum hagsmunum ríkjanna og svo aðrir styrkir sem sameiginlega EES-

nefndin kann að fjalla um. Af þessu má sjá að 61. gr. EES-samningsins er fyrst og fremst 

hugsuð sem heimild fyrir ríki til að veita aðstoð þar sem hennar er þörf, en ekki til að styrkja 

aðila á markaði sem hafa átt á brattann að sækja í samkeppni við aðra og raska samkeppninni 

með þeim hætti.  

Ríkisstyrkir, sem eiga að mæta kostnaði af verkefnum í þágu almennings, geta verið 

heimilir og fallið utan skilyrða sem koma fram í 61. gr. EES-samningsins.23  Í Ferring og 

Altmark málunum,24 setti Evrópudómstóllinn fram þau skilyrði sem verða að vera uppfyllt, 

svo að ríkisstyrkir séu heimilir án þess að uppfylla skilyrði 61. gr. EES-samningsins. 

Skilyrðin eru þau að fyrir liggi vel skilgreind verkefni í þágu almennings, að styrkveitingin sé 

grundvölluð á gegnsæjum og hlutlægum forsendum, að styrkveitingin sé í samræmi við 

kostnað og sé í samræmi við eðlilegar arðsemiskröfur, svo og að styrkþegi hafi verið valinn í 

opinberu útboðsferli eða þá að styrkurinn byggi á kostnaði sem vel rekið fyrirtæki myndi hafa 

af því að ráðast í verkefnið.25 Þá er einnig hægt að styðjast við svokallaða fjárfestareglu (e. 

private investor test) til að ákvarða hvort tiltekin fjárveiting veiti þeim sem hana þiggur 

ótilhlýðilegt forskot. Í fjárfestareglunni felst að bera saman þá tilteknu fjárveitingu sem stafar 

frá hinu opinbera við háttsemi hins góða og gegna fjárfestis. Með því er átt við að meta eigi 

hvort að góður og gegn fjárfestir hefði fjárfest í fyrirtæki í svipuðum aðstæðum, við 

venjulegar markaðsaðstæður, með tilliti til fyrirsjáanlegrar ávöxtunar. Ef fjárfestir hefði ekki 

séð sér hag í því að fjárfesta í sambærilegu fyrirtæki, er um ríkisstyrk að ræða samkvæmt 

fjárfestareglunni. Ef háttsemi hins opinbera svipar til háttsemi hins góða og gegna fjárfestis, 

er ekki um ríkisstyrk að ræða.26 Fjárfestareglan hefur þó sína vankanta, t.d. vegna þess að hún 

                                                
23 Wolf Sauter og Harm Schepel: State and Market in European Law – The Public and Private Spheres of the 
Internal Market before the EU Courts, bls. 210. 
24 EBD, mál C-53/00 Ferring SA v. Agence Centrale des Organisms de Sécurité Sociale ECR I-9067 og EBD, 
mál C-280/00 Altmark Trans ECR I-7747. 
25 Wolf Sauter og Harm Schepel: State and Market in European Law – The Public and Private Spheres of the 
Internal Market before the EU Courts, bls. 208. 
26 Wolf Sauter og Harm Schepel: State and Market in European Law – The Public and Private Spheres of the 
Internal Market before the EU Courts, bls. 204. 
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getur ekki sagt til um það hvað góður og gegn fjárfestir myndi gera svo og hvað yfirvald ætti 

með skynsömum hætti að gera.27  

Ákvörðun ESA 11. desember 2013 (496/13/COL). Árið 2002 skrifuðu íslenska ríkið og 
Reykjavíkurborg undir samkomulag um að reisa tónlistarhús í Reykjavík og stofnuðu í kjölfarið 
félagið Austurhöfn-TR ehf. í þeim tilgangi að hafa umsjón með verkefninu. Upphaflega átti 
einkaaðili að koma að verkefninu og sjá um framkvæmdirnar sem fengi þá fjárframlög frá 
ríkinu og borginni. Að undangengnu útboði fékk félagið Portus ehf. verkefnið. Í kjölfar 
fjármálakreppunnar árið 2008 þurfti Portus ehf. að draga sig úr samkomulaginu en þá voru 
framkvæmdir hafnar. Íslenska ríkið og Reykjavíkurborg ákváðu í kjölfarið að halda áfram með 
framkvæmdirnar, þar sem það þótti skárri kostur en að hætta við verkefnið. Austurhöfn-TR ehf. 
tók yfir verkefnið og átti það að vera tímabundin lausn. ESA barst kvörtun um meinta ólögmæta 
ríkisaðstoð og hóf rannsókn í kjölfarið. Íslensk yfirvöld vildu meina að fjárfestareglan ætti ekki 
við í málinu og báru því við að framkvæmdirnar hefðu aldrei átt sér stað ef einkareknir aðilar 
hefðu komið að verkefninu og því ekki hægt að bera fjármögnunina saman við þær aðstæður að 
einkarekið fyrirtæki hefði fjármagnað framkvæmdirnar. ESA sagði forskot þeirra aðila sem 
komu að framkvæmdum Hörpu felast í því að hinir opinberu aðilar hefðu ekki sett 
arðsemiskröfur á fjárfestingu sína. Eigandi reksturs eða fjárfestir setja iðulega einhverjar 
arðsemiskröfur á sína fjárfestingu. Ef engar arðsemiskröfur eru gerðar þegar hið opinbera 
fjárfestir þá hlýtur fyrirtækið forskot, vegna þess að fjárfestirinn fær þá ekki hlut af hagnaði 
þess. ESA skoðaði Altmark málið og þau fjögur skilyrði sem þar voru sett fram, til að sjá hvort 
fjármögnunin væri heimil án þess að uppfylla 61. gr. EES samningsins. En fjármögnun sem á að 
mæta kostnaði af verkefnum í þágu almennings getur verið heimil ef skilyrðin sem sett voru 
fram í Altmark-máli eru uppfyllt. Í fyrsta lagi þurfa vel skilgreind verkefni styrkþegans að liggja 
fyrir. Harpa átti m.a. að vera vettvangur tónlistar og menningar á Íslandi, styrkja stöðu Íslands á 
ráðstefnuvettvangi og styrkja ferðaiðnaðinn. Viðskipti Hörpu áttu að verða sjálfbær og engar 
frekari fjárveitingar áttu að koma til aukalega en þær sem kveðið var á um í upphaflegu 
samkomulagi. Hins vegar var eigandastefnan ekki nægilega skilgreind eða aðgerðir sem áttu að 
koma í veg fyrir offjármögnun. Fyrsta skilyrðið var því ekki talið uppfyllt. Í öðru lagi verða 
forsendur útreiknings á aðstoð að hafa verið ákveðnar fyrirfram með gegnsæjum og hlutlægum 
hætti. Í þriðja lagi má aðstoðin ekki vera umfram kostnað, að teknu tilliti til eðlilegra 
aðrsemiskrafna. ESA taldi ekki nægilega tryggt af íslenskum stjórnvöldum að styrkurinn færi 
ekki fram fyrir það sem nauðsynlegt teldist til að fjármagna verkefnið, þar sem engar 
arðsemiskröfur hefðu verið gerðar. Eins var ekki búið að ákveða fyrirfram með nægilega 
gegnsæjum hætti hvernig ætti að fjármagna verkefnið, þar sem skammtímafjármögnun hafði átt 
sér stað og skilmálabreytingar á lánum. Annað og þriðja skilyrðið sem sett voru fram í Altmark-
málinu voru því ekki talin uppfyllt. Í fjórða lagi að ef val á styrkþega hefur ekki farið fram í 
útboðsferli verður að meta fjárhæð styrksins út frá kostnaði sem vel rekið fyrirtæki myndi verða 
fyrir við framkvæmd verkefnisins. Íslenska ríkið og Reykjavíkurborg þóttu ekki hafa upplýst 
með fullnægjandi hætti þann kostnað sem vel rekið fyrirtæki hefði haft af framkvæmdunum. 
Fjórða skilyrðið var því ekki talið uppfyllt. Því var ekki um heimila fjármögnun að ræða sem 
gæti fallið utan skilyrða 61. gr. EES-samningsins. Svo að um ríkisstyrk geti verið að ræða skv.  
EES-samningnum  verður að vera um einhverja ívilnun að ræða. Hér voru stjórnvöld að greiða 
fyrir taprekstur m.a. fyrirtækis sem heldur ráðstefnur. Önnur fyrirtæki með svipaða starfsemi 
fengu ekki slíka fjárveitingu og því um ívilnun að ræða að mati ESA. Þá verður fjárveitingin að 
vera til þess fallin að raska samkeppni svo um ríkisstyrk geti verið að ræða. Ráðstefnur eru þess 
eðlis að um þær ríkir samkeppni nálægra ríkja. Því var umrædd fjárveiting til þess fallin að 
raska samkeppni. Samkvæmt því taldi ESA að um ríkisstyrk hefði verið að ræða en þá þurfti að 
skoða hvort fjárveitingin rúmaðist innan heimilda EES-samningsins. Íslenska ríkið og 
Reykjavíkurborg létu ekki vita af fyrirhugaðri fjármögnun, eins og ber að gera áður en 
ríkisstyrkur er veittur og um hann hefur verið fjallað af hálfu ESA. Hins vegar á grundvelli 3. 

                                                
27 Wolf Sauter og Harm Schepel: State and Market in European Law – The Public and Private Spheres of the 
Internal Market before the EU Courts, bls. 206. 
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mgr 61. gr. EES-samningsins, er fjárveiting til að styrkja menningu og varðveislu 
menningararfs mögulega í samræmi við EES samninginn, svo lengi sem slíkt fer ekki í bága við 
hagsmuni almennings. Við mat á því hvort hægt væri að réttlæta styrkveitinguna með 
fyrrgreindum hætti taldi ESA að meta þyrfti fjárveitingu tónlistarhússins sem slíks sérstaklega 
og fjárveitingu félags sem sér um ráðstefnur sérstaklega. ESA mat það svo að helsta ástæða 
fjárveitingarinnar væri að tónlistarhús vantaði á Íslandi sem gat hýst bæði Sinfóníu Íslands og 
Íslensku óperuna. En til að raska ekki samkeppni þá þyrfti að tryggja ákveðna hluti. Að 
niðurgreiðsla færi ekki fram á aðgerðum sem ekki tengdust menningarhluta verkefnisins, með 
opinberu fé. Með fjárhagslegum aðskilnaði sem hafði verið komið á varðandi rekstur Hörpu, 
þótti nægilega tryggt að svo yrði ekki og þar með að samkeppni við önnur fyrirtæki sem 
störfuðu við ráðstefnurekstur yrði ekki raskað. Niðurstaða ESA var sú að umrædd fjárveiting 
var nauðsynleg, hófsöm og raskaði ekki samkeppni og búið að tryggja nægilega að svo yrði 
ekki. Fjármögnun Hörpu var því talin ríkisstyrkur sem rúmaðist innan heimilda EES-
samningsins. 

Í ofangreindu máli fór fram viðamikið mat af hálfu eftirlitsstofnunar EFTA á fjárveitingum 

opinberra aðila á Íslandi til fyrirtækja sem var falið að sjá um byggingarframkvæmdir og 

rekstur Hörpu tónlistarhúss. Þessi niðurstaða sýnir að þó beinar fjárveitingar til fyrirtækja 

komi frá opinberum aðilum getur verið að slíkt sé hægt að réttlæta, ef það hefur auðgandi 

áhrif fyrir samfélagið allt. Ef hætta er á að samkeppni verði raskað með fjárveitingunni er 

hægt að grípa til aðgerða sem koma í veg fyrir það.  

Flest ríki sjá að efnahagur sem grundvallast á styrkjum frá hinu opinbera er ekki líklegur 

til að þrífast lengi að öllu óbreyttu. Þetta er þó viðkvæmt mál á þeim sviðum þar sem styrkja 

er þörf, þegar þau tilteknu svið standa ekki undir sér sjálf.28 Ríkisstyrkir eru nokkuð algengir í 

atvinnustarfsemi hérlendis en tilgangurinn með þeim er oft að halda uppi eða hlúa að 

tilteknum starfsgreinum eða liður í að framfylgja byggðastefnu stjórnvalda hverju sinni. 

Ríkisstyrkir geta þó haft mikil áhrif á samkeppnina á viðkomandi markaði og farið gegn 

megintilgangi samkeppnislaga, t.d. í þeim tilvikum þegar keppinautum er mismunað með 

opinberum styrkjum. Ívilnandi aðgerðir stjórnvalda, sem taka til allra markaðsaðila með sama 

hætti, hafa að öllu jöfnu ekki samkeppnishamlandi áhrif á markaðinn.29  

Ákvörðun ESA 9. júlí 2014 (272/14/COL). ESA fékk kvörtun frá Iceland Express ehf. (IE) um 
að Icelandair ehf. (I) hefði fengið ólögmætan ríkisstyrk meðal annars með rammasamningum 
við Íslenska ríkið um kaup á flugmiðum. Í mars 2011 fór fram útboð til að koma á nýjum 
rammasamningi vegna farmiðakaupa íslenska ríkisins, til að tryggja afslætti þegar opinber 
fyrirtæki keyptu farmiða. Velja átti hagkvæmasta tilboðið eða hafna þeim öllum. Tilboðin voru 
metin út frá ódýrasta verðinu, sem vóg 90% af valinu, tíðni ferða sem vóg 5% af valinu og 5% 
áreiðanleiki. Tvö tilboð bárust, annað frá I ehf. og hitt frá IE ehf. Ríkið samdi við bæði félögin, 
en IE ehf. kom betur út úr matinu á tilboðum, þar sem félagið bauð ódýrasta verðið. Meirihluti 
farmiða þó keyptur hjá I ehf. eða um 80-90% á tímabilinu júlí 2011 - september 2012. Taldi IE 
ehf. að í því hefði falist ólögmætur ríkisstyrkur til I ehf. Ákvörðun um að semja við I ehf. var 

                                                
28 Wolf Sauter og Harm Schepel: State and Market in European Law – The Public and Private Spheres of the 
Internal Market before the EU Courts, bls. 193. 
29 Álit Samkeppniseftirlitsins 8. apríl 2008 (2/2008), bls. 7. 
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kærð til Kærunefndar útboðsmála (KÚ) af hálfu IE ehf. KÚ sem komst að þeirri niðurstöðu að 
samningurinn hefði bara átt að taka til hagkvæmasta tilboðsins, sem var frá IE ehf. og ekki hefði 
átt að semja við bæði félögin. ESA fór yfir nokkur atriði í ákvörðun sinni og nefndi t.d. að 
dómstóll ESB hefur slegið því föstu að þegar eðlileg þóknun ríkisins er veitt fyrir þjónustu sem 
einkaaðili innir af hendi, er ekki um ríkisstyrk að ræða. Til þess að um eðlileg viðskipti ríkis og 
einkaaðila geti verið að ræða, þurfa viðskiptin að miða við eðlilegt markaðsverð og ríkið verður 
að hafa þörf fyrir tiltekna vöru eða þjónustu. Til að leggja mat á það yrði að skoða hvort 
einkafyrirtæki hefði keypt sömu vöru eða þjónustu og um ræðir fyrir sömu fjárhæð. Í málinu var 
litið til þess að útboð hafði farið fram og mætti draga þá ályktun að opið, gegnsætt, óskilyrt, 
auglýst og óhlutdrægt útboðsferli endurspegli markaðsaðstæður. Af því hlyti að leiða að loknu 
útboðsferli, að tilboðshafi hefði ekkert forskot hlotið. Með útboði eiga viðskipti sér því stað á 
eðlilegu markaðsverði. Þá þurfti að meta hvort að I ehf. hefði verið veitt forskot. Það hefði 
getað gerst með tvennum hætti, annars vegar ef íslenska ríkið hefði keypt fleiri farmiða af I ehf. 
en þörf var fyrir. Hins vegar ef íslenska ríkið hefði keypt flugþjónustu á skilmálum sem hefðu 
ekki verið ásættanlegir ef um einkarekinn kaupanda hefði verið að ræða. ESA komst að þeirri 
niðurstöðu að flugmiðar hefðu bara verið keyptir eftir þörfum, en ekki fyrirfram ákveðinn fjöldi 
farmiða. ESA komst jafnframt að þeirri niðurstöðu að útboðið 2011 hefði ekki stuðlað nægilega 
vel að samkeppni en viðmið sýndu þó að flugmiðakaup hefðu farið fram á eðlilegu 
markaðsverði. Íslenska ríkið hagaði sér eins og einkarekinn kaupandi, þurfti miða á marga 
áfangastaði og tíðni flugferða skipti miklu máli upp á dagpeninga, tímasparnað og annað. 
Verðmiði flugmiðans skipti ekki bara máli heldur einnig heildarkostnaður ferðalagsins. Bæði 
skilyrðin voru talin uppfyllt, rammasamningarnir taldir eðlilegir, þó útboðið hafi haft sína 
vankanta en skv. því hafði I ehf. ekki verið veitt forskot. Niðurstaðan sú I ehf. hefði ekki hlotið 
ólögmætan ríkisstyrk skv. 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins vegna aukinna viðskipta íslenska 
ríksins við I ehf.  

Ofangreint mál sýnir að ef eðlileg viðskipti milli opinberra aðila og einkaaðila eiga sér stað er 

ekki um ríkisstyrk að ræða. Í mati ESA örlaði á fjárfestareglunni við skoðun á því hvort 

íslenska ríkið hefði með aðgerðum sínum raskað samkeppni á nokkurn hátt með tíðum 

viðskiptum sínum við Icelandair ehf.  

Ríkisstyrkir geta raskað samkeppni á þeim markaði sem viðtakandi þeirra starfar á og 

koma því til skoðunar við umfjöllun um jafnræði meðal keppinauta á markaði en mun þó 

takmarkast við það í þessari ritgerð. Réttarsvið ríkisstyrkja er mjög víðtækt og álitaefni tengd 

þeim geta verið fjölmörg. Frekari umfjöllun væri því efni í aðra ritgerð og er látið hér við 

sitja. 

1.2.2 Opinber fyrirtæki 

Hér verður gerð grein fyrir inntaki opinberra fyrirtækja eins og það birtist í Evrópu- og EES-

rétti en það hefur þýðingu við túlkun á hugtakinu í íslenskum rétti. Markmið þessarar 

ritgerðar er m.a. að gera grein fyrir þeim þáttum í samkeppnisumhverfi sem leitt geta til 

röskunnar jafnræðis milli keppinauta, þegar ríkið sinnir starfsemi í samkeppni við einkarekna 

aðila.  

Grein 2 (1) (b) í tilskipun 80/723/EEC um gegnsæi segir að opinbert fyrirtæki merki 

fyrirtæki sem lýtur valdi hins opinbera með beinum eða óbeinum hætti vegna þeirra ráðandi 
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áhrifa sem hið opinbera hefur vegna eignarhalds síns, fjárhagslegrar þátttöku eða vegna reglna 

sem um fyrirtækið gilda.  

Hugtakið opinbert fyrirtæki birtist í 106. gr. TFEU og 59. gr. EES-samningsins,  sem eru 

efnislega samhljóða, en samkvæmt þeim getur opinbert fyrirtæki bæði haft þá þýðingu sem 

birtist í áðurnefndri tilskipun og svo fyrirtæki sem er veitt sérstök réttindi eða einkaréttindi til 

einhverra starfa. Þá getur vel verið að fyrirtæki sé veitt einkaréttindi eða sérleyfi til að reka 

ákveðna starfsemi án þess að það teljist opinbert fyrirtæki.30 Dómstóll ESB hefur sagt að 

greinina verði að túlka þannig að aðildarríkin taki sérstaka ábyrgð á því að ekki sé farið gegn 

henni vegna þeirra áhrifa sem aðildarríki hafa á slík fyrirtæki og að opinber fyrirtæki lúti 

sömu reglum og önnur fyrirtæki. Er þá gerð sérstök krafa til aðildarríkjana að virða reglurnar í 

samskiptum sínum við hin opinberu fyrirtæki. Greininni er því ætlað að koma í veg fyrir að 

aðildarríki misnoti stöðu sína í tengslum við opinber fyrirtæki til að koma sér undan boðum 

og bönnum evrópskra samkeppnisreglna.31 Til að um brot gegn 1. mgr. 59. gr. EES-

samningsins geti verið að ræða verður aðildarríki að aðhafast eitthvað eða sýna aðgerðarleysi 

svo að ástand sem fer í bága við greinina komist á eða haldist við. Hér má t.d. nefna 

lagasetningu af hálfu aðildarríkis hefur áhrif á opinbert fyrirtæki og kann að fara í bága við 

evrópskar samkeppnisreglur.32 

Álitamál er hvort það samrýmist samkeppnisreglum að koma á fót opinberum 

fyrirtækjum eða veita fyrirtækjum sérstök réttindi og skapa fyrirtækjum þannig 

markaðsráðandi stöðu á tilteknu sviði. Það er í raun ekki bannað að vera í markaðsráðandi 

stöðu en misnotkun á henni er óheimil. Með veitingu sérstakra réttinda getur það haft í för 

með sér erfiðleika fyrir önnur fyrirtæki að koma inn á þann tiltekna markað. Því hefur verið 

haldið fram að það megi leggja þetta að jöfnu, þ.e. þegar aðildarríki kemur opinberu fyrirtæki 

eða fyrirtæki með sérstök réttindi á fót, megi jafna þær aðgerðir við misnotkun fyrirtækis á 

markaðsráðandi stöðu sinni. Slíkt myndi brjóta í bága við ákvæði 106. gr. TFEU og 59. gr. 

EES samningsins.33 Dómstóll ESB hefur verið samkvæmur sjálfum sér þegar kemur að túlkun 

um hvort það fari gegn 106. gr. TFEU þegar aðildarríki kemur opinberu fyrirtæki á fót og það 

                                                
30 Richard Wish og David Bailey: Competition Law, bls. 224. 
31 Wolf Sauter og Harm Schepel: State and Market in European Law – The Public and Private Spheres of the 
Internal Market before the EU Courts, bls. 143. Túlkun dómstóls ESB kom fram í máli C-157/94 Dutch 
Electricity Monopoly. 
32 Richard Wish og David Bailey: Competition Law, bls. 226. 
33 Wolf Sauter og Harm Schepel: State and Market in European Law – The Public and Private Spheres of the 
Internal Market before the EU Courts, bls. 147. - Sjá einnig, Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og 
evrópska efnahagssvæðið, bls. 659. 
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er í einokunarstöðu.34  Í máli Saatchi35 lét dómstóllinn þau orð falla að það væri ekkert sem 

kæmi í veg fyrir það að aðildarríki færu með fjarskipti af vettvangi samkeppninnar og yfir til 

eins eða fleiri fyrirtækja með einkarétt til að veita þá þjónustu. Það færi ekki í bága við 106. 

gr. TFEU. Opinber fyrirtæki í einokunarstöðu ættu þó að hegða sér í samræmi við bannreglur 

samkeppnisréttarins og ekki misnota þá stöðu sem þau kynnu að vera í. Þetta er í samræmi við 

sjónarmið að baki bannreglu samkeppninnar um misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Það er 

ekkert sem bannar að fyrirtæki komi sér í eða hafi markaðsráðandi stöðu á tilteknum markaði, 

einungis það að hið markaðsráðandi fyrirtæki misnoti þá stöðu.36  

Samkvæmt 1. mgr. 59. gr. EES samningsins skulu aðildarríkin tryggja að ekkert sem 

komi á eða haldi við þannig ástandi varðandi opinber fyrirtæki, að það fari gegn 

samkeppnisreglum samninganna. Ákvæðið er fyrst og fremst yfirlýsing þess efnis að 

samkeppnisreglur evrópuréttar gildi fullum fetum um opinber fyrirtæki.37 Þýðing 1. mgr. 59. 

gr. EES-samningsins í tengslum við samkeppnisreglur er sú að í vissum kringumstæðum getur 

aðildarríki borið ábyrgð á brotum sem hafa átt sér stað eða kunna að eiga sér stað og hafa 

verið framin af fyrirtækjum.38 Samkvæmt orðalagi ákvæðisins er brot gegn 59. gr. EES-

samningsins því háð broti gegn öðrum ákvæðum EES-samningsins. 

Þá hefur ákvæðið einnig þýðingu við túlkun á undanþáguákvæði 2. mgr. 59. gr. EES 

samningsins. Samkvæmt því mega aðildarríkin grípa til ráðstafana sem eru andstæðar 

samkeppnisreglum samningsins ef um er að ræða opinber fyrirtæki sem hafa fengið það 

hlutverk að sinna þjónustu sem hefur almenna efnahagslega þýðingu eða sinna ríkiseinkasölu, 

ef þessi fyrirtæki gætu ekki leyst þau verkefni af hendi sem þeim hefur verið falið, með 

öðrum hætti.39 Þá má einnig grípa til ráðstafana andstæða samningnum ef viðskiptum er 

raskað í þeim mæli að það samrýmist ekki hagsmunum aðildarríkjanna. Öll skilyrðin verða að 

vera uppfyllt svo að fyrirtæki geti fallið undir þessa undanþágu.40  

Þar sem 2. mgr. 59. gr. leiðir til þess að heimilt er að víkja frá beitingu bannreglna 

samkeppnisréttar verður að túlka undanþáguna þröngt, en í framkvæmd hafa dómstóll ESB og 

                                                
34 Wolf Sauter og Harm Schepel: State and Market in European Law – The Public and Private Spheres of the 
Internal Market before the EU Courts, bls. 147. 
35 EBD, mál C-155/73, ECR 1974, bls. 409. 
36 Wolf Sauter og Harm Schepel: State and Market in European Law – The Public and Private Spheres of the 
Internal Market before the EU Courts, bls. 148. 
37 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 658. 
38 Richard Wish og David Bailey: Competition Law, bls. 223. 
39 Wolf Sauter og Harm Schepel: State and Market in European Law – The Public and Private Spheres of the 
Internal Market before the EU Courts, bls. 148. 
40 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 664. 
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framkvæmdastjórnin slegið því föstu.41 Þá hafa yfirlýsingar framkvæmdastjórnarinnar einnig 

verið þess efnis að aðgerðir gegn einokun og einkaréttarfyrirtækjum séu álitnar mjög 

aðkallandi.42 Þá ber einnig að nefna að með Maastrichtsamningnum43 var tekið upp ákvæði 

sem kvað á um að meðal verkefna aðildarríkjanna væri að framfylgja efnahagsstefnu í 

samræmi við meginregluna um opið markaðshagkerfi þar sem ríkir frjáls samkeppni. Í 

samræmi við þessi sjónarmið er veiting einkaréttinda á undanhaldi í Evrópu og hefur þeim 

verið aflétt á ýmsum sviðum, t.d. í flugsamgöngum. Grunnþjónusta til þegna aðildarríkjanna 

ætti þó að vera tryggð áfram en skoðanir um að einkaréttur sé nauðsynlegur til þess að tryggja 

grunnþjónustu eru á undanhaldi, það sé hægt með öðrum aðferðum þar sem frjáls samkeppni 

fái að ríkja.44  

Þegar starfsemi myndar mesta hagkvæmni með því að framleiða fleiri einingar af vörum 

eða þjónustu, þ.e. þegar kostnaður lækkar eftir því sem framleiðsla eykst, getur myndast 

fyrirbæri sem má nefna eðlislæga einokun (e. natural monopoly). Það þýðir í raun að 

samkeppni um framleiðsluna myndi ekki vera framkvæmanleg með tilliti til hagkvæmninnar. 

Eitt fyrirtæki ætti því að sjá um framleiðsluna þar sem það væri hagkvæmast. Eðlislæg 

einokun er ekki það sama og lögákveðin einokun (e.statutory monopoly), þar sem útilokun 

keppinauta stafar frá lagaboði. Það kann að vera snúið þegar eðlislæga einokunaraðilanum er 

einnig falin skylda til að sinna þjónustu í þágu almennings, t.d. póstburð. Skyldan er e.t.v. 

ekki arðbær í eðlilegum samkeppnisaðstæðum þannig að löggjafinn gæti ákveðið að um 

starfsemina ætti að gilda lögákveðin einokun. Slíkt gæti m.a. verið útfært með opinberu 

eignarhaldi þess fyrirtækis sem skyldunni sinnir.45  Af 2. mgr. 59. gr. EES-samningsins leiðir 

að sum fyrirtæki geta verið undanþegin samkeppnisreglunum. Dæmi um þetta getur verið, 

eins og áður sagði, póstþjónusta.46 Aðildarríki verða að tryggja að póstþjónusta sé aðgengileg 

á öllum tímum og öllum íbúasvæðum á sanngjörnu verði. Fyrirtækið sem sinnir 

póstþjónustunni verður að rukka sama verð fyrir afhendingu bréfa í tilteknu aðildarríki, 

hversu strjálbýlt sem það kann að vera. Það þýðir að íbúar þéttbýlis niðurgreiða í raun 

                                                
41 Richard Wish og David Bailey: Competition Law, bls. 235. Þar er m.a. vísað til EBD, mál C-157/94, ECR 
1997, bls. I-5699. Sjá einnig sömu heimild, bls. 238. 
42 Umsögn Samkeppnisstofnunar 12. nóvember 1998 um frumvarp til laga um gagnagrunn á heilbrigðissviði, 
bls. 4. Sjá einnig minnisblað framkvæmdastjórnar ESB frá 12. júlí 2012 – ,,Enhancing the broadband investment 
environment – policy statement by Vice President Kroes.” 
43 Viðauki við Rómarsáttmálann sem tók gildi 1. nóvember 1993. 
44 Umsögn Samkeppnisstofnunar 12. nóvember 1998 um frumvarp til laga um gagnagrunn á heilbrigðissviði, 
bls. 5. 
45 Richard Wish og David Bailey: Competition Law, bls. 10. 
46 Þess má geta að Ísland og Noregur hafa ekki fellt niður einkarétt á þessu sviði, en tilskipun EC 2008/06 
kveður á um að afnema skuli einkarétt eða sérleyfi á sviði póstþjónustu, sbr. 7. gr. tilskipunarinnar. 
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þjónustuna sem fer fram á strjálbýlum svæðum, þar sem það er ódýrara að sinna þjónustunni í 

þéttbýli heldur en á strjálbýlum svæðum. Hin einsleita gjaldskrá leiðir því til ákveðinnar 

mismununar og gæti fallið undir bannreglur samkeppnisréttar, en þar sem gjaldskráin gerir 

fyrirtækinu kleift að sinna þjónustunni í þágu almennings þá gæti undanþága 2. mgr. 59. gr. 

EES-samningsins átt við.47 Hvað telst til þjónustu í þágu almennings er ekki skilgreint í EES-

samningnum. Colomer aðallögsögumaður dómstóls ESB hefur lagt til að með þjónustu í þágu 

almennings sé átt við viðvarandi þjónustu sem gagnast öllum neytendum hennar á tilteknu 

svæði og er fáanleg skv. gjaldskrá sem gildir fyrir alla.48 Dómstóll ESB hefur sagt, m.a. í 

EBD, mál T-106/95, ECR 1997, bls. II-229 og EBD, mál T-17-02, ECR 2005, bls. II-2031, að 

aðildarríki hafi svigrúm til að túlka sjálf hvað fellur undir þjónustu við almenning. Þau tilvik 

þar sem dómstóll ESB hefur hafnað að beita 2. mgr. 59. gr. EES-samningsins hafa m.a. verið 

vegna þess að fyrirtæki sem veitir þjónustu við almenning hefur borið fyrir sig undanþáguna, 

en þá í tengslum við starfsemi sem er ekki hægt að skilgreina sem þjónustu við almenning, 

sbr. EBD, mál C-320/91, ECR 1993, bls. I-2533. Í þeim tilvikum hefur hið opinbera fyrirtæki 

líklega einnig haft aðra starfsemi með höndum. Þá hefur dómstóll ESB einnig hafnað að beita 

undanþágunni í 2. mgr. 59. gr. EES-samningsins þegar um þjónustu við almenning var að 

ræða en samkeppnisreglur komu ekki í veg fyrir að þjónusta fyrirtækisins yrði innt af hendi, 

sbr. EBD, mál T-260/94, ECR 1997, bls. II-997 og EBD, mál T-151/01, ECR 2007, bls. II-

1607. Dómstóll ESB hefur fallist á að beita undanþágunni í einhverjum tilvikum og má t.d. 

nefna EBD, mál C-67/96, ECR 1999, bls. I-5751. Í því máli var beiting undanþágunnar 

réttlætt með þeim rökum að lífeyrissjóður þyrfti að hafa einkarétt á umsjón um 

viðbótarlífeyrissparnað á tilteknu svæði, annars væri hætta á að starfsmenn við góða heilsu 

yfirgæfu sjóðinn og færu með viðskipti sín annað. Það myndi leiða til þess að sjóðurinn sæti 

uppi með þá starfsmenn og viðskiptavini sem áhættusamt væri að tryggja og það myndi þar 

með grafa undan velgengni þessa tiltekna viðbótarlífeyriskerfis í heild.  

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, fá svo leyfi til 

að útfæra bann 1. mgr. 59. gr. í  3. mgr. sömu greinar, eftir atvikum með þeim heimildum sem 

stofnanirnar hafa til að beina tilmælum til aðildarríkjanna.  

Hinu opinbera er heimilt að taka þátt í samkeppni, svo lengi sem það viðhefur ekki 

háttsemi sem raskar henni. Þróun og tækniframfarir leiða til þess, að sjónarmið um að 

lögboðin einokun stafi af hagkvæmnisástæðum þurfa að sæta reglulegri endurskoðun. Með 

                                                
47 Richard Wish og David Bailey: Competition Law, bls. 236. 
48 Richard Wish og David Bailey: Competition Law, bls. 236. Sjá álit Colomer aðallögsögumanns dómstóls ESB 
í  EBD, mál C-265/08, ECR 2010, bls. I-000. 
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eignarhaldi hins opinbera í fyrirtækjum, sem eru jafnvel í markaðsráðandi stöðu, geta skapast 

ýmis vandkvæði og er ætlunin að reyna varpa ljósi á til hvaða úrræða er hægt að grípa til að 

viðhalda jafnræði milli samkeppnisaðila á markaði í eftirfarandi köflum ritgerðarinnar.  

1.3 Íslenskur réttur 

1.3.1 Inngangur 

Stjórnvöld, bæði ríki og sveitarfélög, geta með bæði aðgerðum og aðgerðarleysi haft mikil 

áhrif á samkeppni í landinu. Stjórnvöld bera ábyrgð á því að gera nýjum og smærri 

fyrirtækjum kleift að eiga möguleika á því að vaxa við hlið stærri keppinauta með því að 

ryðja samkeppnishindrunum úr vegi þeirra. Stjórnvöld geta líka verið þátttakendur í 

samkeppni en þau mega ekki raska henni.49 Í kaflanum á undan var fjallað um ríkisstyrki og 

opinber fyrirtæki skv. evrópurétti og hvernig hið opinbera getur haft áhrif á samkeppnina með 

veitingu ríkisstyrkja eða með stofnun opinberra fyrirtækja og þátttöku í rekstri þeirra. Þessar 

framangreindu reglur hafa lagagildi og þýðingu í íslenskum rétti, sbr. 2. og 3. gr. laga nr. 

2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið, en af ákvæðunum leiðir að meginmál EES-samningsins 

hefur lagagildi hér á landi og að ákvæði samkeppnislaga ber að túlka í samræmi við EES-

samninginn og þær samkeppnisreglur sem þar er að finna.  

Samkeppniseftirlitinu er falið að skerast í leikinn ef hið opinbera með aðgerðum sínum 

eða aðgerðarleysi raskar samkeppni á einhvern hátt. Samkeppniseftirlitið hefur því víðtæku 

hlutverki að gegna gagnvart stjórnvöldum og þarf þá m.a. að vera málsvari markmiða 

samkeppnislaga. Það fer eftir gildandi laga- og regluumhverfi á hverjum tíma en hlutverkið 

varðar einnig undirbúning laga og annarra stjórnvaldsfyrirmæla.50 Samkeppniseftirlitið getur 

beitt tilmælum og álitum, sbr. c. lið 1. mgr. 8. gr. og 18. gr. skl., m.a. í þeim tilvikum sem 

aðgerðir stjórnvalda, ákvæði laga eða stjórnvaldsfyrirmæla raska samkeppni. Heimildir 

Samkeppniseftirlitsins til að beita þeim bindandi íhlutunum sem er að finna í 14. og 16. gr. 

skl. takmarkast þó við þær aðstæður að sérlög gildi ekki um starfsemi tiltekins opinbers aðila, 

sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 25. september 2008 (12/2008). Málið fjallaði 

um ósk 365 hf. þess efnis að Samkeppniseftirlitið rannsakaði hvort fjármögnun ríkisins til 

Ríkisútvarpsins ohf. bryti í bága við EES-samninginn og hvort samkeppnisstöðu félagsins 

væri þannig háttað að það gengi gegn 14. og 16. gr. skl. Samkeppniseftirlitið hafnaði að taka 

erindið til meðferðar m.a. með þeim rökum að eftirlitið gæti ekki beitt úrræðum 14. og 16. gr. 

skl. gagnvart aðgerðum Ríkisútvarpsins ohf. sem byggðust á heimildum eða skyldu skv. 
                                                
49 Umsögn Samkeppniseftirlitsins 7. febrúar 2014 (1/2014), bls. 1. 
50 Umsögn Samkeppniseftirlitsins 10. desember 2013 (9/2013), bls. 5. 
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lögum um félagið nr. 6/2007, þar sem umrædd lög væru sérlög og gengju þar með framar 

samkeppnislögum. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála staðfesti hina kærðu ákvörðun með vísan 

til forsendna hennar.  

1.3.2 Hugtakið atvinnustarfsemi  

Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. skl. taka lögin til hvers konar atvinnustarfsemi, hvort sem hún er 

rekin af einstaklingum, félögum, opinberum aðilum eða öðrum. Samkvæmt orðskýringu sem 

er að finna í 2. tl. 4. gr. skl. getur orðið fyrirtæki þýtt að opinberir aðilar stundi atvinnurekstur. 

Af þessu leiðir að ef opinberir aðilar stunda atvinnurekstur þá teljast þeir fyrirtæki og falla þar 

með undir ákvæði samkeppnislaga með sama hætti og önnur fyrirtæki. Því þarf að meta hvort 

starfsemi tiltekins opinbers aðila teljist til atvinnurekstrar eða ekki. Ef hinn opinberi aðili 

stundar ekki atvinnurekstur, getur Samkeppniseftirlitið beitt ákvæðum c. liðar 1. mgr. 8. gr. 

skl. og b. lið 1. mgr. 16. gr. skl. til að koma í veg fyrir röskun á samkeppni sem stafar frá 

hinum opinbera aðila. Álitamál getur verið hvort tiltekin starfsemi teljist atvinnustarfsemi í 

skilningi samkeppnislaga, sbr. eftirfarandi dæmi. 

Ákvörðun samkeppnisráðs 2. júní 1994 (11/1994). Samkeppnisstofnun barst erindi aðila sem 
töldu reglugerðir heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins um greiðsluhlutdeild sjúklinga 
brjóta í bága við samkeppnislög, svo og erindi frá Tannlæknafélagi Reykjavíkur sem taldi að 
sérstök gjaldskrá fyrir skólabörn í Reykjavík bryti einnig í bága við samkeppnislög. Heilbrigðis- 
og tryggingamálaráðuneytið taldi mega leiða af orðalagi í greinagerð er varð að 
samkeppnislögum nr. 8/1993 að heilbrigðisstarfsemi og rekstur sjúkrahúsa féllu utan gildissviðs 
laganna, auk þess sem allur kostnaður þjónustunnar væri greiddur úr ríkissjóði eða af 
sjúkratryggingum almannatrygginga. Ráðuneytið hafnaði því beiðni Samkeppnisstofnunar að 
gefa efnislega umsögn um erindið, þar sem það taldi umrædda starfsemi falla utan gildissviðs 
samkeppnislaga. Samkeppnisráð taldi ósamræmi milli orðalags greinagerðarinnar og ótvíræðu 
orðalagi 1. mgr. 2. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, að lögin tækju til hvers konar 
atvinnustarfsemi, án tillits til þess hvort hún væri rekin af opinberum aðilum eða öðrum. 
Samkeppnisráð taldi fordæmi leiða til þess að við slíkar aðstæður ætti greinagerðin að víkja. Ef 
undanskilja ætti svo mikilvæg svið sem heilbrigðisþjónusta og rekstur sjúkrahúsa væru hefði 
þurft sérstakt undanþáguákvæði í lagatextann sjálfan. Reglugerðirnar sem um var deilt gerðu 
ráð fyrir endurgjaldi af hálfu sjúklinga fyrir veitta þjónustu. Endurgjald er eitt af skilyrðum þess 
að þjónusta falli undir samkeppnislög. Samkeppnisráð komst að þeirri niðurstöðu, m.a. með 
hliðsjón af lögskýringagögnum, að ráða mætti þann vilja löggjafans að opinber fyrirtæki ættu að 
falla undir lögin þegar þau stunda samkeppnisrekstur með einum eða öðrum hætti. Það væri 
annað mál varðandi þjónustu sem eingöngu opinberir aðilar veita og samkeppni yrði ekki komið 
við. Yrði að ætla að ummæli greinagerðarinnar um undanskilinn rekstur sjúkrahúsa og 
heilbrigðisþjónustu ættu við þegar um hreina opinbera þjónustu væri að ræða, sem ætti ekki og 
gæti ekki átt í samkeppni við einkarekstur. 

Annað dæmi um ágreining er lýtur að skilgreiningu hugtaksins atvinnustarfsemi má nefna 

ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 27. október 2005 (10/2005). Í málinu hafði Skýrr hf. kvartað 

til Samkeppniseftirlitsins vegna starfsemi Umferðarstofu, en Umferðarstofa rak 

upplýsingakerfi fyrir ökutækjaskrá, en Skýrr hf. grunaði Umferðarstofu um að misnota 
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markaðsráðandi stöðu sína í þeim efnum. Umferðarstofa hélt því fram að rekstur 

ökutækjaskrár félli utan gildissviðs samkeppnislaga og að starfsemin væri liður í opinberri 

lögbundinni stjórnsýslustarfsemi Umferðarstofu. Ekki var fallist á þau sjónarmið né að sérlög 

giltu um starfsemi stofnunarinnar. Starfsemi Umferðarstofu var talin falla undir gildissvið 

samkeppnislaga og stofnunin talin hafa brotið gegn 11. gr. skl. með misnotkun á 

markaðsráðandi stöðu sinni. Ákvörðuninni var ekki áfrýjað til áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála. 

1.3.3 Ákvæði c. liðar 1. mgr. 8. gr. skl. 

Ofangreint ákvæði segir að hlutverk Samkeppniseftirlitsins sé að gæta þess að aðgerðir 

opinberra aðila takmarki ekki samkeppni og að Samkeppniseftirlitið eigi að benda 

stjórnvöldum á leiðir til að gera samkeppni virkari og auðvelda aðgang nýrra samkeppnisaðila 

að markaði. Hlutverk Samkeppniseftirlitsins er vitaskuld víðtækara, en c. liður 1. mgr. 8. gr. 

skl. varðar efnistök þessarar ritgerðar. Ákvæðið veitir Samkeppniseftirlitinu víðtæka heimild 

til að beina tilmælum og álitum til opinberra aðila vegna samkeppnishamlana, sem eru ekki 

endilega til komnar vegna settra laga og reglna. Ákvæðið leggur í raun grunninn að því að 

Samkeppniseftirlitið geti beitt sér gegn opinberum samkeppnishömlum.   

1.3.4 Ákvæði 14. gr. skl. 

Ákvæði 14. gr. skl. fjallar um þá heimild Samkeppniseftirlitsins að mæla fyrir um 

fjárhagslegan aðskilnað hjá opinberum fyrirtækjum eða fyrirtækjum sem starfa að einhverju 

leyti í skjóli opinbers einkaleyfis eða verndar og hafa jafnframt rekstur í frjálsri samkeppni 

með höndum. Fjárhagslegur aðskilnaður tekur þá til annars vegar þess hluta rekstrar sem 

nýtur einkaleyfis eða verndar og hins vegar þess hluta rekstrar sem er í frjálsri samkeppni við 

aðra. Ákvæðinu er ætlað að tryggja að starfsemi einkaleyfis eða verndar verði ekki notuð til 

að niðurgreiða samkeppnisrekstur. Það mætti segja að ákvæðið sé liður í því að gera 

Samkeppniseftirlitinu kleift að sinna hlutverkinu sem því er falið með c. lið 1.mgr. 8. gr. skl., 

þ.e. að gæta þess að aðgerðir opinberra aðila takmarki ekki samkeppni. Ákvæðinu er ætlað að 

koma í veg fyrir að verndaður rekstur verði notaður til að niðurgreiða samkeppnisrekstur, til 

að tryggja jafna samkeppnisaðstöðu á markaði. Það liggur í augum uppi að ef niðurgreiðsla 

samkeppnisrekstrar með opinberu fé fengi að viðgangast væri samkeppnisleg staða þeirra 

aðila sem njóta opinbers einkaleyfis eða verndar mun sterkari en keppinauta þeirra. Þar með 

væri samkeppni raskað með atbeina hins opinbera. Ákvæðið kom í íslenskan rétt með 

samkeppnislögum nr. 8/1993, þá 2. mgr. 14. gr. laganna, í þeim tilgangi að styrkja samkeppni, 
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sérstaklega þegar um væri að yfirburðarstöðu í skjóli ríkisvalds.51 Að öðru leyti er litlar 

skýringar að finna á tilurð ákvæðisins í lögskýringargögnum. Sambærilegt ákvæði er ekki í 

EES-samningnum, en líklegt má telja að 14. gr. skl. hafi verið sett með það fyrir augum að 

íslensk samkeppnislög yrðu ekki ósamrýmanleg EES-samningnum, með tilliti til 61.-64. gr. 

EES-samningsins um ríkisstyrki, sem eiga m.a. að koma í veg fyrir að niðurgreiðsla 

samkeppnisrekstrar eigi sér stað með almannafé, sbr. umfjöllun í kafla 1.2.1.  

Samkvæmt ákvæðinu eru skilyrði fyrir beitingu þess af tvennum toga. Í fyrsta lagi verður 

að vera um að ræða opinbert fyrirtæki eða fyrirtæki sem starfar í skjóli opinbers einkaleyfis 

eða verndar. Í öðru lagi verður hluti rekstrar að vera í frjálsri samkeppni við aðra. Um fyrra 

skilyrðið má nefna tvö dæmi. 

Ákvörðun samkeppnisráðs 16. febrúar 1995 (8/1995). Póstdreifing hf. fór fram á það við 
Samkeppnisstofnun að mæla fyrir um fjárhagslegan aðskilnað tiltekinna þátta í starfsemi Póst- 
og símamálastofnunar, skv. þágildandi 2. mgr. 14. gr. skl. en ákvæðið hefur sömu efnislegu 
þýðingu og núgildandi ákvæði 14. gr. skl. Póstdreifing hf. hugðist starfa að dreifingu sem ekki 
braut í bága við einkarétt Póst- og símamálastofnunar á póstdreifingu. Í umsögn Póst- og 
símamálastofnunar sagði m.a. að gjaldskrár fyrir póstþjónustu hafi að geyma sérstakt 
burðargjald fyrir innrituð blöð og tímarit sem reglugerð fyrir póstþjónustu veiti heimild til að 
gefa 50% afslátt af. Útgefendur blaða og tímarita sóttu mjög í þessi kjör vegna þess hve ódýrt 
það var miðað við almennt burðargjald samsvarandi póstsendinga. Ekki færi á milli mála að 
burðargjald slíkra póstsendinga væri niðurgreitt með öðrum tekjum. Samkeppnisráð fjallaði um 
í ákvörðun sinni að ef unnt ætti að vera að fara eftir fyrirmælum ríkisskattstjóra um að greiða 
þurfi virðisaukaskatt af þeirri þjónustu sem ekki er háð einkarétti þyrfti að fara fram 
fjárhagslegur aðskilnaður, þar sem póstþjónusta annarra aðila væri öll virðisaukaskattskyld. 
Ellegar væri um samkeppnislega mismunun að ræða sem væri ekki í samræmi við markmið 
samkeppnislaga. Þá sagði í ákvörðuninni að víxlniðurgreiðsla milli þjónustuþátta póstdreifingar 
gengi gegn meginstefnu Evrópu, þar sem stefnt væri að því að póstþjónusta væri innt af hendi á 
því verði sem hún kostar. Niðurgreiðslur af t.d. byggðalegum toga ættu þannig að koma fram 
með beinum hætti gagnvart þeim sem hennar njóta. Víxlniðurgreiðsla milli póstþjónustu 
einkaréttarlegs eðlis og þess hluta rekstrar sem er í samkeppni hefði þau áhrif að keppinautar 
einkaleyfishafans ættu aldrei jafna möguleika og hann. Með þeim orðum var mælt fyrir um 
fjárhagslegan aðskilnað Póst- og símamálastofnunar annars vegar á póstþjónustu sem háð væri 
einkarétti og hins vegar annarri póstþjónustu sem stofnunin myndi inna af hendi. 

Framangreint mál er með elstu íslensku málunum þar sem 14. gr. skl. er beitt. Hér var um að 

ræða starfsemi í skjóli opinbers einkaleyfis sem var samtvinnuð samkeppnisrekstri. Ákvörðun 

samkeppnisráðs um fjárhagslegan aðskilnað Póst- og símamálastofnunar var staðfest með 

úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 5. maí 1995 (12/1995). 

Ákvörðun samkeppnisráðs 31. maí 1996 (26/1996). Sól hf. krafðist þess að samkeppnisráð 
mælti fyrir um fjárhagslegan aðskilnað milli þess hluta rekstrar m.a. hjá Kaupfélagi Eyfirðinga, 
Akureyri (KEA), sem félli undir vinnslu á mjólk og hreinum mjólkurvörum og þess hluta 
rekstrar sem væri í samkeppni við aðra aðila. Þess var krafist að gætt yrði að því að 
samkeppnisrekstur yrði ekki niðurgreiddur af starfsemi á sviði mjólkuriðnaðar og að eðlilegt 

                                                
51 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 2368. 
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endurgjald kæmi fyrir aðstöðu og búnað sem kynni að vera fluttur milli rekstrareininga við 
aðskilnaðinn. Sól hf. hélt því fram að fyrirtækið væri í beinni samkeppni við hliðstæða 
framleiðslu mjólkurbúanna, hér KEA, svo sem í sölu á svaladrykkjum, smuráleggi og smörlíki. 
Í niðurstöðu sinni fjallað samkeppnisráð m.a. um markmið 14. gr. skl., það væri að vinna gegn 
mismun á samkeppnisstöðu og því yrði ekki eingöngu náð með því að halda sjálfstætt bókhald 
fyrir þá starfsemi sem ákvæðið tekur til heldur yrði líka að tryggja að um raunverulegt 
rekstrarlegt sjálfstæði væri að ræða. KEA hélt því fram að vörur sem framleiddar væru úr þeirri 
mjólk sem samið eru um í búvörusamningi ríkis og bænda væru ekki vörur í frjálsri samkeppni, 
í skilningi samkeppnislaga. Því ætti ekki að skylda fyrirtækið að vera með fjárhagslegan 
aðskilnað umræddra vara, því opinber afskipti yllu því að um þær væri ekki frjáls samkeppni. 
Samkeppnisráð taldi að ákvæði samkeppnislaga tækju til framleiðslu, dreifingar og sölu búvara 
nema ótvíræð skýring á ákvæðum búvörulaga nr. 99/1993 myndi leiða annað í ljós og þar með 
gæti sú staðreynd að tiltekin búvara sé háð opinberum afskiptum ekki leitt til þess að viðskipti 
með hana væru undanþegin samkeppnislögum. Samkeppnisráð taldi mjólkursamlögin ekki njóta 
einkaleyfis við framleiðslu og heildsöludreifingu á mjólkurvörum, en taldi að þau nytu hins 
vegar marvíslegrar verndar í starfsemi sinni. Í því samhengi taldi samkeppnisráð sérstjónarmið 
eiga við um sölu á smuráleggi eða viðbiti. Helsta hráefni þess væri mjólk sem afurðarstöðvar 
framleiða og viðbitsframleiðsla nyti þannig jafnframt ríkisaðstoðar í formi beingreiðslna ríkisins 
til mjólkurframleiðanda. Í því ljósi þóttu ekki lagaskilyrði til að skilja fjárhagslega milli þess 
hluta rekstrar sem laut að viðbitsframleiðslu og þess sem sneri að annarri mjólkurvöru. 
Framleiðsla á viðbiti félli því innan opinberrar verndar. En framleiðsla, dreifing og sala viðbits 
félli samt sem áður undir ákvæði samkeppnislaga, nema annað kæmi skýrt fram í búvörulögum. 
Safagerð og smörlíkisgerð voru því taldar tilheyra þeim hluta rekstrar sem ætti í samkeppni við 
aðra. Samkeppnisráð mælti fyrir um fjárhagslegan aðskilnað milli reksturs mjólkursamlags 
KEA og annars reksturs kaupfélagsins.  

Niðurstaða samkeppnisráðs var staðfest með úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 9. 

september 1996 (13/1996), þó þannig að dagleg stjórn mjólkursamlagsins skyldi ekki vera á 

hendi sama manns og dagleg stjórn annarra deilda kaupfélagsins. Hér var ekki um það að 

ræða að mjólkursamlögin nytu hvertu um sig einkaleyfis við framleiðslu á heildsöludreifingu 

á mjólkurvörum, vegna þess að landbúnaðarráðherra hafði ekki skipt upp landinu í 

mjólkursölusvæði eins og heimild var til í búvörulögum nr. 99/1993. Mjólkursamlögin voru 

hins vegar talin njóta margvíslegrar verndar frá hinu opinbera í starfsemi sinni. Það mætti t.d. 

ráða af því að afurðaverð til búvöruframleiðenda og heildsöluverð á hefðbundnum 

mjólkurvörum væri ákveðið í búvörulögum, magn mjólkur sem afurðarstöðvum bæri að taka 

við hverju sinni væri ákveðið í samningi milli ríkis og bænda, svo og þeirrar ríkisaðstoðar 

sem mjólkurframleiðendur nytu og hefðu í för með sér lægra hráefnisverð fyrir 

afurðarstöðvarnar.  

Í fjárhagslegum aðskilnaði felst ekki bara aðskilnaður í bókhaldi milli reksturs í 

samkeppni og reksturs í skjóli einkaleyfis eða verndar. Hér á landi hefur því verið slegið föstu 

að í fjárhagslegum aðskilnaði á grundvelli 14. gr. skl. felist einnig krafa um stjórnunarlegan 

aðskilnað.  

Ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 1996 (32/1996). Kvörtun barst Samkeppnisstofnun þar 
sem því var haldið fram að Útfararstofa Kirkjugarðanna (ÚK) og Kirkjugarðar 
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Reykjavíkurprófastsdæma (KGRP) uppfylltu ekki skilyrði um fjárhagslegan aðskilnað sem 
þeim var gert að framkvæma með lögum nr. 36/1993 um kirkjugarða. Hafði Samkeppnisstofnun 
talið að 2. mgr. 21. gr. þeirra laga drægi verulega úr þeim mismun sem hafði verið á 
samkeppnisstöðu fyrirtækja í útfararþjónustu og sá ekki ástæðu til að aðhafast frekar.  Í kjölfar 
setningu laga um kirkjugarða nr. 36/1993, var stofnað einkahlutafélag utan um rekstur ÚK. 
Kvörtunin kom til Samkeppnisstofnunar í kjölfar dóms Hæstaréttar frá 9. nóvember 1995 þar 
sem niðurstaða dómsins var sú að ráðstöfun KGRP á lögmæltum kirkjugarðsgjöldum til 
niðurgreiðslu útfararþjónustu hafi verið óheimil. Við umfjöllun um fjárhagslegan aðskilnað í 
ákvörðun sinni komst Samkeppnisstofnun að þeirri niðurstöðu að af markmiði samkeppnislaga, 
anda þeirra og tilgangi 2. mgr. 14. gr. laganna yrði ekki annað séð en að í fjárhagslegum 
aðskilnaði fælist fullkominn aðskilnaður, bæði stjórnunarlega sem reikningsskilalega, milli 
starfsþátta sem reknir eru í skjóli einkaleyfis eða verndar og starfsþátta sem eru í samkeppni. Í 
því fælist að skipa þyrfti sérstaka framkvæmdastjórn ÚK, sem myndi ráða framkvæmdastjóra til 
að annast rekstur ÚK og hvorutveggja skyldi óháð framkvæmdastjórn og framkvæmdastjóra 
KGRP. Að öðrum kosti væri ætíð sú hætta fyrir hendi að sá hluti starfseminnar sem væri í 
frjálsri samkeppni væri niðurgreiddur af þeim hluta sem nýtur einkaleyfis eða opinberrar 
verndar. Ef svo háttaði gæti samkeppnin aldrei orðið fyllilega virk eða réttlát. 

Í ofangreindu máli er það mat samkeppnisráðs að raunverulegur aðskilnaður rekstrar sem 

hefur bæði starfsemi í skjóli opinbers einkaleyfis eða verndar og í frjálsri samkeppni fáist ekki 

nema stjórnunarlegur aðskilnaður eigi sér einnig stað. Hætta á víxlniðurgreiðslu er fyrir hendi 

ef bókhald fyrirtækisins er aðskilið en t.d. eftirlit með bókhaldi er á einni og sömu hendi. 

Ákvæði 14. gr. skl. kveður þó eingöngu á um fjárhagslegan aðskilnað en ekki stjórnunarlegan 

aðskilnað, skv. orðalagi ákvæðisins. Tilgangur og markmið ákvæðisins er þó að koma í veg 

fyrir niðurgreiðslu ríkis og sveitarfélaga á starfsemi fyrirtækja sem eiga í samkeppni við aðra 

á frjálsum markaði. Niðurstaða samkeppnisráðs var efnislega staðfest með úrskurði 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála 27. nóvember 1996 (14/1996). Málið fór alla leið til 

Hæstaréttar. Í dómi Hæstaréttar frá 9. október 1997, bls. 2625 var niðurstaðan sú að orðalag 

2. mgr. 21. gr. laga 36/1993 um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu, studdi ákvörðun 

samkeppnisyfirvalda um þann stjórnunarlega aðskilnað sem fyrir var mælt og því ekki hægt 

að skýra ákvæði 14. gr. skl. öðruvísi en að þar væri átt við algjöran aðskilnað, einnig hvað 

varðaði daglega stjórn fyrirtækisins. 

Ákvæði 14. gr. skl. gerir ekki kröfu um að niðurgreiðsla á samkeppnisrekstri hafi þegar 

átt sér stað. Það nægir að líkur séu á að niðurgreiðsla samkeppnisrekstrar geti átt sér stað til 

þess að ákvæðinu verði beitt. Ákvæði 14. gr. skl. verður þannig ekki beitt ef litlar líkur eru á 

víxlniðurgreiðslu. Í því samhengi má nefna að í framkvæmd hefur bólað á svokallaðri 

minniháttarreglu (e. de minimis principle) við beitingu 14. gr. skl. Með því er átt við að ef 

umfang samkeppnisrekstrar er smávægilegt þykir oft ekki tilefni til að beita 14. gr. skl. vegna 

þess að almennir hagsmunir að baki fjárhagslegs aðskilnaðar geta þá ekki verið miklir.52 Þá er 

                                                
52 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 1. apríl 2009 (11/2009), bls. 10. 
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beiting 14. gr. skl. í eðli sínu íþyngjandi ákvörðun fyrir þann aðila sem tilmælin beinast að og 

í ljósi meðalhófsreglu 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er eðlilegt að einhverjir almennir 

hagsmunir búi að baki áður en til aðskilnaðar kemur. Ef umfang samkeppnisrekstrar opinbers 

fyrirtækis er lítið er samt hægt að beita vægari úrræðum en fyrirmælum um fjárhagslegan 

aðskilnað og þannig koma í veg fyrir röskun á samkeppni, sbr. 1. málsl. 2. mgr. 16. gr. skl., 

svo og niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 1. apríl 2009 

(11/2009), en með ákvörðuninni var þeim tilmælum beint til Landbúnaðarháskóla Íslands að 

verðleggja þá starfsemi, sem starfrækt var í samkeppni við aðra, í samræmi við allan þann 

kostnað sem hlytist af þeirri starfsemi. Samkeppnisrekstur Landbúnaðarháskólans var svo 

umfangslítill að ekki þótti tilefni til að beita 14. gr. skl. en vægara úrræði valið þess í stað. 

1.3.5 Ákvæði b. liðar 1. mgr. 16. gr. skl. 

Samkvæmt orðalagi ákvæðisins er Samkeppniseftirlitinu heimilt til að grípa til aðgerða gegn 

athöfnum opinberra aðila þegar opinberir aðilar geta með aðgerðum sínum raskað samkeppni. 

Það er þó skilyrði að sérlög hafi ekki að geyma sérstakar reglur um heimild eða skyldu hins 

opinbera aðila til þeirra athafna sem talið er að hafi raskandi áhrif á samkeppni. Ákvæði b. 

liðar 1. mgr. 16. gr. skl. kom fyrst í samkeppnislög nr. 8/1993 með breytingarlögum nr. 

107/2000. Tilgangur þeirra laga var m.a. að horfið yrði frá blönduðu kerfi bann- og 

misbeitingarreglna og bannreglur í samræmi við erlendar fyrirmyndir teknar upp. Því féll 

almenn heimild skv. þágildandi 17. gr. skl. brott, en ákvæðið hafði veitt heimild til íhlutunar 

vegna samninga og athafna fyrirtækja sem hefðu skaðleg áhrif á samkeppni. Til að tryggja 

möguleika samkeppnisyfirvalda til íhlutunar vegna samkeppnishindrana opinberra aðila, var 

með frumvarpinu lagt til að lögfest yrði regla sem áfrýjunarnefnd samkeppnismála hafði 

mótað og var þar vísað til úrskurðar áfrýjunarnefndar samkeppnismála 11. apríl 1997 

(4/1997).53  Í úrskurðinum hafði áfrýjunarnefnd samkeppnismála fjallað um að þágildandi 17. 

gr. skl. útilokaði ekki að samkeppnisyfirvöld gripu til aðgerða gagnvart samkeppnishamlandi 

athöfnum opinberra aðila, að því marki sem sérlög hefðu ekki að geyma sérstakar reglur um 

heimild eða skyldu til þess konar athafna. Samkvæmt orðalagi þágildandi 17. gr. skl. gat 

samkeppnisráð gripið til aðgerða gegn m.a. athöfnum og aðstæðum sem hefðu skaðleg áhrif á 

samkeppni.  

Þá er nánari útfærsla á beitingu ákvæðisins að finna í 2. mgr. 16. gr. skl. en þar kemur 

fram að þær ráðstafanir sem Samkeppniseftirlitið getur gripið til geta bæði verið breytingar á 
                                                
53 Alþt. 1999-00, A-deild, bls. 4131. 
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atferli og skipulagi í því skyni að koma í veg fyrir þær aðstæður eða háttsemi sem geta haft 

skaðleg áhrif á samkeppni. Samkvæmt orðalagi 2. mgr. er ljóst að ákvæðinu á að beita af 

meðalhófi og eingöngu þegar ljóst er að annað jafn árangursríkt úrræði er ekki til staðar.  

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 11. október 2005 (8/2005). Samkeppnisstofnun barst erindi frá 
Sálfræðingafélagi Íslands, þar sem kvartað var yfir því að heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytið og Tryggingastofnun ríkisins (TR) hefðu ekki virt niðurstöðu 
samkeppnisráðs í áliti nr. 2/1999, vegna synjunar TR um þátttöku í kostnaði við 
sálfræðimeðferð. Í álitinu hafði samkeppnisráð talið að klínískir sálfræðingar og geðlæknar 
störfuðu á sama markaði þegar um væri að ræða meðferð á geðrænum vandamálum sem ekki 
fæli í sér lyfjagjöf. Sú staðreynd að TR hefði eingöngu samið við geðlækna en ekki klíníska 
sálfræðinga um greiðsluþátttöku vegna kostnaðar sjúkratryggða takmarkaði samkeppni milli 
þeirra og færi gegn markmiði samkeppnislaga. Samkeppnisráð hafði beint þeim tilmælum til 
heilbriðgisráðuneytisins að beita sér fyrir því að lagaheimildar yrði aflað ef nauðsyn bæri til, 
svo hægt yrði að ganga til samninga við klíníska sálfræðinga um greiðsluþátttöku TR í kostnaði 
sjúkratryggðra við heimsókn þeirra. Sálfræðingafélagið taldi ljóst að með því að ganga ekki til 
samninga við klíníska sálfræðinga hafi ráðuneytið og TR viðhaldið samkeppnishamlandi 
ástandi á sviði viðtalsmeðferðar, sem meðferðarúrræði. Samkeppni geðlækna og klínískra 
sálfræðinga hafi því verið áfram takmörkuð. Þar sem ekki væri lengur lagahindrun fyrir því að 
gengið yrði til samninga við klíníska sálfræðinga var þess krafist að Samkeppniseftirlitið gripi 
til aðgerða í formi ákvörðunar gegn þessum athöfnum heilbrigðisráðuneytisins og TR þannig að 
gengið yrði til samninga við klíníska sálfræðinga, sbr. b-lið 17. gr. þágildandi samkeppnislaga 
nr. 8/1993 (nú b. liður 1. mgr. 16. gr. skl.). TR og heilbrigðisráðuneytinu var gefinn kostur á að 
koma að sjónarmiðum. TR hélt því fram að stofnunin hefði ekki heimild til að semja við 
heilbrigðisstarfsmenn, skv. ákvæðum almannatryggingalaga nr. 117/1993 heldur væri það nú í 
höndum samninganefndar skipaðri af heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra. 
Heilbrigðisráðuneytið sagði að ráðherra hefði ákvörðunarrétt um forgangsröðun í 
heilbrigðisþjónustu skv. sérákvæði laga um heilbrigðisþjónustu sem gengi framar ákvæðum 
samkeppnislaga. Í ljósi takmarkaðra fjárveitinga til heilbrigðismála hafi verið ákveðið að efla 
grunnþjónustu og hafi heilsugæslan fengið fjárveitingar til að efla geðheilbrigðisþjónustu og í 
ljósi þess hafi ákvörðun um greiðsluþáttöku ekki tekið til sálfræðinga utan sjúkrahúsa. Varðandi 
fyrra skilyrði b. liðar 1. mgr. 16. gr. um hvort aðgerðin raskaði samkeppni taldi 
Samkeppniseftirlitið, með vísan til fyrra álits samkeppnisráðs nr. 2/1999, að þar sem ekki hefði 
verið samið við klíníska sálfræðinga um greiðsluþátttöku hins opinbera væri um augljósa 
röskun á samkeppni væri að ræða. Þá þyrfti að skoða hvort þær samkeppnishömlur væru studdar 
fullnægjandi lagaheimild í skilningi b. liðar 1. mgr. 16. gr. skl. Í því sambandi kom fram að 
veiting heilbrigðisþjónustu félli almennt séð undir gildissvið samkeppnislaga, en það væri 
athugunarefni í hverju tilviki fyrir sig hvort unnt væri að beita samkeppnislögum með bindandi 
hætti gagnvart yfirvöldum heilbrigðismála þegar samkeppnishömlur eru til staðar. Í því skyni 
var 3. mgr. 42. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990 tekin til skoðunar og athugað hvort 
ákvæðið hefði að geyma sérstakar reglur um heimild eða skyldu til þeirrar samkeppnishamlandi 
mismununar sem fólust í fyrrgreindum athöfnum heilbrigðisráðherra, en í ákvæðinu var kveðið 
á um að ráðherra marki stefnu um forgangsröðun verkefna í heilbrigðisþjónustu. 
Samkeppniseftirlitið taldi mega ráða af lögskýringargögnum að vilji löggjafans hafi ekki staðið 
til þess að heilbrigðisráðherra væri við beitingu ákvæðisins að öllu leyti óbundinn ákvæðum 
samkeppnislaga. Kjarni málsins sneri að því að heilbrigðisyfirvöld hefðu bara séð ástæðu til 
þess að semja við geðlækna um greiðsluþátttöku hins opinbera vegna heilbrigðisþjónustu sem 
klínískir sálfræðingar gætu einnig veitt. Þannig fengist ekki séð að umrætt ákvæði laga um 
heilbrigðisþjónustu fæli í sér heimild eða skyldu til að mismuna keppinautum í 
heilbrigðisþjónustu. Hefði þurft að taka það fram berum orðum ef ætlunin hefði verið að veita 
ráðherra heimild til að grípa til samkeppnishamlandi mismununar. Samkeppniseftirlitið taldi því 
heimilt að beina fyrirmælum á grundvelli 16. gr. til heilbrigðisráðherra um að ráðherra skyldi 
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beita sér fyrir því að gengið yrði til samninga við klíníska sálfræðinga með sama hætti og gert 
hafði verið við geðlækna. 

Hér hafði lögunum um almannatryggingar nr. 117/1993 verið breytt með lögum nr. 74/2002 

þannig að ráðherra var heimilt að ákveða með reglugerð að veita hjálp við nauðsynlegar 

rannsóknir og aðgerðir hjá öðrum sérfræðingum á heilbrigðissviði en sérfræðilæknum, sbr. 

orðalag 3. mgr. 36. gr. laga um almannatryggingar nr. 117/1993. Þá heimild hafði hann ekki 

nýtt, en í áliti samkeppnisráðs 12. febrúar 1999 (2/1999) hafði þeim tilmælum verið beint til 

ráðherra að beita sér fyrir því að samkeppnisstaða klínískra sálfræðinga gagnvart geðlæknum 

yrði bætt, þar sem lagaumhverfið á þeim tíma hafði falið í sér aðgangshindrun fyrir klíníska 

sálfræðinga að viðkomandi markaði. Við málsmeðferð í ofangreindri ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins var því hvergi mótmælt af heilbrigðisráðuneytinu að geðlæknar og 

klínískir sálfræðingar störfuðu að ákveðnu leyti á sama markaði. Ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins var áfrýjað. 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 5. janúar 2006 (19/2005). Heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytið kærði ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 11. október 2005 (8/2005) til 
áfrýjunarnefndar samkeppnismála og krafðist þess að hin kærða ákvörðun yrði felld úr gildi, en 
til vara að hún yrði felld úr gildi og lagt fyrir Samkeppniseftirlitið að taka málið til meðferðar að 
nýju. Í röksemdum ráðuneytisins fyrir áfrýjuninni var því haldið fram að samkeppnisyfirvöld 
hefðu ekki heimild til að beina bindandi fyrirmælum til annarra stjórnvalda um efni 
stjórnvaldsákvarðana þeirra. Ákvörðun heilbrigðisráðherra um að fela ekki samninganefnd að 
semja við sálfræðinga um greiðsluþátttöku sjúkratrygginga við sálfræðimeðferð væri 
stjórnvaldsákvörðun. Því var einnig haldið fram að afskipti samkeppnisyfirvalda á grundvelli b. 
liðar 1. mgr. 16. gr. skl. væri háð því að athöfn opinbers aðila væri þáttur í atvinnustarfsemi á 
hans vegum og löggjafinn hefði þurft að kveða skýrt á um það ef samkeppnisyfirvöld ættu að 
geta beint bindandi fyrirmælum til hliðsettra stjórnvalda um efni stjórnvaldsákvarðana. 
Ráðuneytið taldi einnig að lög um heilbrigðisþjónustu og lög um almannatryggingar væru 
sérlög gagnvart samkeppnislögum og stæðu þeim framar. Löggjafinn hefði fengið 
heilbrigðisráðherra víðtækar heimildir til að ákvarða skipulag heilbrigðisþjónustu og 
forgangsraða verkefnum. Ákvörðun ráðuneytisins um að fella sálfræðiþjónustu ekki undir 
sjúkratryggingar hefði m.a. byggt á stefnu um að efla þjónustu þannig að sálfræðiþjónusta yrði 
aðgengileg á heilsugæslustöðvum.Við mat á lögmæti þeirrar stefnu og ákvarðana í tengslum við 
hana yrðu samkeppnissjónarmið ekki lögð til grundvallar. Þá taldi ráðuneytið að 
meðferðarþjónusta geðlækna og klínískra sálfræðinga væru ekki á sama markaði. Þá taldi 
ráðuneytið að hin kærða ákvörðun væri ekki í samræmi við markmið samkeppnislaga þar sem 
skipulag heilbrigðisþjónustu gerði ekki ráð fyrir að heilbrigðisstéttir ættu í innbyrðis 
verðsamkeppni sín á milli. Samkeppniseftirlitið mótmælti þeim röksemdum ráðuneytisins að 
ákvörðun heilbrigðisráðherra um að fela ekki samninganefnd að semja við sálfræðinga væri 
stjórnvaldsákvörðun sem samkeppnisyfirvöld hefðu ekki heimild til að hlutast til um. 
Samkeppnislög tækju bæði til opinberra aðila sem stundi atvinnurekstur og aðgerða opinberra 
aðila sem ekki fela í sér atvinnurekstur. Samkeppniseftirlitið hefði það hlutverk að lögum að 
gæta þess m.a. að hliðsett stjórnvöld raski ekki samkeppni í stjórnsýslu sinni, sbr. c-lið 1. mgr. 
8. gr. skl. Í niðurstöðu áfrýjunarnefndar sagði að ákvæði 3. mgr. 42. gr. laga um 
heilbrigðisþjónustu hefði ótvírætt að geyma sérstök fyrirmæli sem stæðu framar ákvæðum 
samkeppnislaga. Sú niðurstaða byggði m.a. á öðrum úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 
í máli nr. 6/2005, þar sem ákvæðið var sérstaklega til umfjöllunar og talið að þar væri um 
sérákvæði að ræða. Af því leiddi að heilbrigðisráðherra væri heimilt að meta með hvaða hætti 
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yrði gengið til samninga um þátttöku sjúkratrygginga. Vegna þess að samkeppnisyfirvöldum 
hefði brostið heimild til að hafa afskipti af málinu var ekki fjallað frekar um hugsanlegan 
samkeppnismarkað á umræddu sviði. Var hin kærða ákvörðun felld úr gildi, en einn 
nefndarmaður skilaði þó sératkvæði í málinu og vildi staðfesta ákvörðun Samkeppniseftirlitsins.  

Einn nefndarmaður í áfrýjunarnefnd samkeppnismála skilaði sératkvæði í málinu. Taldi hann 

að það yrði að gera þá kröfu til ákvæða sérlaga að þau væru skýr og hefðu að geyma 

afdráttarlausar heimildir til undanþágu frá samkeppnislögum. Ákvæði 3. mgr. 42. gr. laga um 

heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990 væri almennt orðað og bæri frekar að skoða sem vísireglu 

sem gæti ekki vikið samkeppnislögum skilyrðislaust til hliðar. Það væri þó háð mati á 

aðstæðum hverju sinni en niðurstaða úrskurðar áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 27. 

apríl (6/2005) ætti ekki að standa að hafa áhrif á niðurstöðuna hér, þar sem aðstæður í því 

máli voru allt aðrar. Í því máli hafði verið litið svo á að 3. mgr. 42. gr. laga nr. 97/1990 um 

heilbrigðisþjónustu hefði að geyma sérstakt lagaákvæði sem, ásamt öðrum lagaákvæðum, 

mynduðu sérstakt lagakerfi fyrir markaðinn í því máli - kaup heilsugæslustofnana ríkisins á 

rannsóknarþjónustu sem tengist heilsugæslu, og stæði það framar samkeppnislögum. Þá má 

benda á málsástæður ráðuneytisins um að samkeppnisyfirvöld hefðu ekki heimild til að beina 

fyrirmælum til annarra stjórnvalda um efni stjórnvaldsákvarðana þeirra. Það kom m.a. fram í 

sératkvæði málsins, að ákvæði b. liðar 1. mgr. 16. gr. skl. veiti samkeppnisyfirvöldum einmitt 

heimild til þess. Það leiðir einnig af orðalagi 2. mgr. 16. gr. skl. Ákvæðið er sérstakt að því 

leyti að með því er lægra settu stjórnvaldi falin heimild til að grípa til aðgerða gagnvart öðrum 

stjórnvöldum, þ.m.t. hliðsettum stjórnvöldum og ráðherra.  

Sálfræðingafélag Íslands stefndi Samkeppniseftirlitinu og íslenska ríkinu í kjölfar 

niðurstöðu áfrýjunarnefndarinnar. 

Hrd. 30. apríl 2008 (411/2007). Sálfræðingafélag Íslands stefndi Samkeppniseftirlitinu og 
íslenska ríkinu og krafðist þess að staðfest yrði með dómi að ákvörðun Samkeppniseftirlitsins í 
máli nr. 8/2005 væri í gildi. Við úrlausn ágreinings málsaðila skipti einkum máli að mati 
héraðsdóms hvernig skýra bæri 3. mgr. 42. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990. Þá yrði 
að gera þá kröfu að ákvæði sem hefði að geyma sérstök fyrirmæli sem víkja til hliðar ákvæðum 
samkeppnislaga, væri bæði skýrt og fæli í sér fullnægjandi og ótvíræðar heimildir til slíkra 
frávika. Þótt ákvæðið veiti heilbrigðisráðherra víðtækar heimildir til stefnumörkunar og 
forgangsröðunar í heilbrigðisþjónustu yrði ekki séð að vilji löggjafans hafi staðið til þess að 
útiloka einn eða fleiri hópa heilbrigðisstarfsmanna frá samkeppni á sviði 
heilbrigðisþjónustunnar eða mismuna keppinautum á sama sviði þeirrar þjónustu. Slík ákvörðun 
væri í ósamræmi við jafnræðisreglur stjórnsýsluréttar og stefnumörkun heimildarákvæðis í 
lögum um almannatryggingar. Héraðsdómur féllst ekki á að í 3. mgr. 42. gr. laga um 
heilbrigðisþjónustu fælist heimild ráðherra til að útiloka sjálfstætt starfandi klíníska sálfræðinga 
frá samningum um greiðsluþátttöku hins opinbera í kostnaði sjúkratryggða vegna 
geðheilbrigðisþjónustu, og heldur ekki á þau rök áfrýjunarnefndar samkeppnismála að b. liður 
1. mgr. 16. gr. skl. komi í veg fyrir að Samkeppniseftirlitið geti gripið til þeirra aðgerða sem 
birtust í ákvörðun 8/2005. Héraðsdómur féllst á kröfu Sálfræðingafélagsins um að úrskurður 
áfrýjunarnefndar samkeppnismála yrði ógiltur. En í málinu laut krafa stefnanda einnig að því að 
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staðfest yrði með dómi ákvörðun Samkeppniseftirlitsins. Málsástæður stefnanda voru reistar á 
því að íslenska ríkið, stefndi, hefði raskað samkeppni á þjónustumarkaði með því að semja við 
geðlækna en ekki klíníska sálfræðinga. Sá kröfuliður var hins vegar vanreifaður og var vísað frá 
dómi. Í dómi Hæstaréttar kom fram að samkeppnislög yrðu að víkja fyrir ósamrýmanlegum 
ákvæðum sérlaga, en samkeppnislög stæðu þó ekki þannig meðal réttarheimilda að ríkari kröfur 
yrðu gerðar til skýrleika ákvæða í sérlögum svo þau gangi framar þeim fyrrnefndu. 3. mgr. 42. 
gr. laga um heilbrigðisþjónustu fjallaði um forgangsröðun og var því sýnilega gengið út frá því 
að á sviði opinberrar heilbrigðisþjónustu yrði af fjárhagslegum ástæðum að leggja rækt við viss 
verkefni á kostnað annarra. Vald til að ákveða forgagnsröðun var lagt í hendur ráðherra. Í þeirri 
heimild fólst að taka afstöðu til þess hvers konar þjónusta yrði veitt sjúkratryggðum með 
greiðslum úr almannatryggingum, í hvaða mæli og frá hverjum hennar yrði aflað. Af þeim 
sökum var að mati Hæstaréttar um að ræða heimild í sérlögum til athafna í skilningi b. liðar 1. 
mgr. 16. gr. skl. og Samkeppniseftirlitinu því óheimilt að grípa til aðgerða til að sporna við 
þeim á þann hátt sem ákvörðunin tók til.  

Af þessu má sjá að beiting b. liðar 1. mgr. 16. gr. skl. er háð mati á aðstæðum hverju sinni. Þá 

skiptir sérstaklega máli að athuga hvort sérlög hafi að geyma reglur um heimild eða skyldu til 

þeirra athafna sem eru taldar raska samkeppni í tilteknu tilviki. Þó niðurstaða Hæstaréttar hafi 

verið sú að orðalag 3. mgr. 42. gr. laga nr. 97/1990 um heilbrigðisþjónustu hafi verið 

nægilega afdráttarlaust til að víkja samkeppnislögum til hliðar, verður höfundur að taka undir 

þau sjónarmið sem komu m.a. fram í sératkvæði hjá áfrýjunarnefnd samkeppnismála og hjá 

héraðsdómi, að ákvæði sérlaga verði að vera skýr og afdráttarlaus um að samkeppnislög eigi 

ekki að gilda um tiltekið tilvik, svo þeim verði vikið til hliðar.  

1.3.6 Ákvæði 18. gr. skl.  

Samkvæmt 18. gr. skl. skal Samkeppniseftirlitið vekja athygli ráðherra á mögulegum 

samkeppnishömlum sem kunna að felast í ákvæðum laga eða stjórnvaldsfyrirmæla. Það skal 

gert með útgáfu og birtingu álits. Álitin eru ekki bindandi og því ekki kæranleg til 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála.54 Ákvæðið kom inn í samkeppnislög nr. 8/1993, þá sem 

19. gr. skl., en tilgangurinn með setningu ákvæðisins var stuðla að frjálsri samkeppni á öllum 

sviðum atvinnulífsins, þar sem það kynnu að vera hömlur settar gegn því í ýmsum 

lagafyrirmælum.55 Rökin fyrir því að birta einnig álitin fyrir almenningi voru m.a. þau að 

almenningur ætti að fá að vita hvaða lög og reglur væru talin torvelda frjálsa 

samkeppni.56 Tilgangur 18. gr. skl. er því sá að beina sjónum ráðherra að lögum og reglum 

sem geta haft skaðleg áhrif á samkeppni. 

Álit Samkeppniseftirlitsins 22. október 2015 (2/2015). Álitið varðaði fyrirkomulag við úthlutun 
afgreiðslutíma á Keflavíkurflugvelli. Wow air ehf. hafði ekki fengið úthlutað þeim 

                                                
54 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls. 235. 
55 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 377. 
56 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 2369. 
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afgreiðslutímum sem hefði gert félaginu betur kleift að nýta sér kosti tengiflugs. Icelandair ehf., 
helsti keppinautur Wow air ehf., fékk úthlutað nær öllum álagstímum á Keflavíkurflugvelli. 
Keflavíkurflugvöllur var talinn hafa mikla sérstöðu miðað við flugvelli og samgöngu 
miðstöðvar í heiminum, þar sem flest lönd hefðu einnig kost á fjölbreyttu neti bíla-, lesta-, 
skipa- og flugsamgangna. Forverar Icelandair höfðu um áratugaskeið haft einkarétt á afgreiðslu 
flugvéla á Keflavíkurflugvelli skv. samningi við íslensk stjórnvöld og gat Icelandair samstæðan 
því byggt upp öfluga starfsemi í skjóli stjórnvalda. Samkeppniseftirlitið taldi ekkert benda til 
þess að markaðsráðandi staða Icelandair hefði breyst, en hún hefði varað í áraraðir. Í álitinu var 
fjallað um aðgerðarleysi af hálfu Samgögnustofu og ráðherra og talið að það væri innan þeirra 
valdheimilda að hafa afskipti af fyrirkomulaginu sem ríkti á Keflavíkurflugvelli. Var því beint 
til ráðherra að hann myndi eftir fremsta megni beita sér fyrir því að koma þeim ráðstöfunum í 
kring sem gætu eflt samkeppni á þessu sviði og myndu draga úr þeim samkeppnishindrunum 
sem væru til staðar. 

Áður en til útgáfu þessa álits kom hafði Samkeppniseftirlitið beint þeim tilmælum til 

flugmálayfirvalda að endurskoða úthlutun afgreiðslutíma á Keflavíkurflugvelli, það væri 

nauðsynlegt að koma á nýju fyrirkomulagi til að gæta jafnræðis milli keppinauta við úthlutun 

afgreiðslutímanna57 og tekið ákvörðun58 á grundvelli b. liðar 1. mgr. 16. gr. skl. sem varðaði 

samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við úthlutun afgreiðslutíma. Nánar verður fjallað um 

það í 4. kafla þessarar ritgerðar. Samhliða ofangreindu áliti þar sem tilmælum var beint til 

ráðherra var birt álit Samkeppniseftirlitsins 22. október 2015 (1/2015) þar sem tilmælum var 

beint til Samgöngustofu vegna fyrirkomulags við úthlutun afgreiðslutíma á 

Keflavíkurflugvelli. Tilmælin voru sambærileg þeim og var beint til ráðherra, þ.e. að 

Samgöngustofa myndi beita sér fyrir því að komið yrði í veg fyrir samkeppnishindranir sem 

leiddu áðurnefndu fyrirkomulagi við úthlutun afgreiðslutíma á Keflavíkurflugvelli. 

Úrræði Samkeppniseftirlitsins sem hér hefur verið fjallað um bera það öll með sér að 

ekki er gerð krafa um að röskun á samkeppni hafi átt sér stað, heldur nægir að það sé hætta á 

því að röskun á samkeppni eigi sér stað svo beita megi úrræðinu. Í næstu köflum verður 

fjallað ítarlegar um þá togstreitu sem getur skapast þegar hið opinbera tekur þátt í samkeppni 

eða hefur áhrif á hana með öðrum hætti og þau álitamál sem koma til skoðunar í þeirri 

viðleitni að reyna viðhalda eða koma á jafnræði milli keppinauta á markaði.  

2  Samkeppnislegt hlutleysi 

2.1 Inngangur 

Iðnvædd ríki bera oftast þau einkenni að hafa opna markaði þar sem samkeppni ríkir og 

lögboðnar leikreglur gilda. Þar eru einkarekin fyrirtæki oft í meirihluta. Í sumum ríkjum eru 

það opinber fyrirtæki sem leggja til stóran hluta af vergri þjóðarframleiðslu, atvinnu og 
                                                
57 Öflug uppbygging - opnun markaða og efling atvinnustarfsemi, bls. 123. 
58 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 7. febrúar 2011 (4/2011). 
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markaðsverðmæta. Í löndum þar sem minna fer fyrir opinberum fyrirtækjum, eru þau oft 

ráðandi þegar kemur að veitukerfum og innviðum, svo sem orkuveitu og fjarskipti. Vegna 

þessa er mikilvægt að opinberum fyrirtækjum sé vel stjórnað til að tryggja að framlag þeirra 

til efnahagsins og samkeppninnar sé skilvirkt og gott.59  

Hugtakið samkeppnislegt hlutleysi er ekki að finna í sérstöku lagaákvæði og hvergi er að 

finna bein tilmæli til ríkja heimsins að þau skuli hafa samkeppnislegt hlutleysi að sínu 

leiðarljósi. Það leiðir hins vegar óbeint af t.d. ákvæðum TFEU og EES-samningsins að 

aðildarríki skuli forðast að viðhafa eða koma á ástandi sem raskar samkeppni og er þar til 

bærum yfirvöldum iðulega falið að hafa eftirlit með því, sbr. umfjöllun í 1. kafla. Pólitísk 

stefnumótun getur haft áhrif á viðskiptaumhverfi hvers ríkis. Markaðir í tilteknu ríki geta 

einkennst af einkarekstri (hægrisinnuð stjórn) eða ríkisrekstri (vinstrisinnuð stjórn). Það ræðst 

af efnahagslegum og pólitískum markmiðum ríkis hverju sinni. Þátttaka hins opinbera í 

frjálsri samkeppni er ekki athugaverð í sjálfu sér, svo lengi sem þátttakan veldur ekki röskun á 

samkeppni markaðarins sem um ræðir. Kjarni málsins felst í því að jafnræði ríki milli hins 

opinbera og einkarekinna keppinauta þess.   

Í einhverjum tilvikum kunna stjórnvöld ríkja að raska samkeppni, en hagsmunir hins 

opinbera liggja í því að fyrirtæki í eigu þess hafi góða afkomu. Í krafti stöðu sinnar sem 

löggjafi gæti hið opinbera raskað samkeppni með því að veita opinberum fyrirtækjum ýmis 

konar fríðindi sem stæðu einkareknum fyrirtækjum ekki til boða. Í einhverjum ríkjum myndi 

slík sérmeðferð blasa við en annars staðar gæti henni verið beitt með óbeinum hætti.60 

2.2 Hugtakið samkeppnislegt hlutleysi 

Einn af útgangspunktum þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir því hvernig samkeppnislegu 

hlutleysi (e. competitive neutrality) verður náð og það kallar á frekari útlistun á því við hvað 

er átt með hugtakinu. Eins og fram hefur komið þá getur ríkið haft margvísleg áhrif á 

samkeppni. Þegar opinberir aðilar keppa við einkaaðila er hætta á röskun á samkeppni þar 

sem hinir opinberu aðilar búa yfir ákveðnu forskoti vegna þeirra tengsla sem þeir hafa í skjóli 

eignarhaldsins. Þó samkeppnislöggjöf taki til starfsemi hinna opinberu aðila sem um ræðir þá 

getur forskotið leitt til þess að verðlagning starfseminnar endurspegli ekki endilega 

raunkostnað, sem getur haft áhrif á ákvarðanir hjá öllum aðilum á markaði varðandi 

framleiðslu, neyslu og fjárfestingar.61 Efnahags- og framfarastofnun Evrópu (OECD) og 

                                                
59 Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, bls. 11. 
60 Competitive Neutrality and State-Owned Enterprises, bls. 4. 
61 Competitive neutrality and its application in selected developing countries, bls. 12. 
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Sameinuðu þjóðirnar hafa m.a. leitast við að skilgreina nánar hvað er átt við með 

samkeppnislegu hlutleysi. Stefna sem byggir á samkeppnislegu hlutleysi gerir ráð fyrir að 

tækifæri keppinauta á markaði séu jöfn, sem leiðir til þess að nýting framleiðsluþátta 

þjóðfélagsins verður með hagkvæmasta hætti. Það hefur í för með sér hámörkun á velferð 

neytenda.62 

Samkeppnislegt hlutleysi gildir þegar fyrirtæki á markaði, hvort sem um er að ræða 

opinber fyrirtæki eða einkafyrirtæki, standa jöfn að vígi og hafa hvorki ótilhlýðilegt forskot á 

keppinauta sína eða eru í erfiðri stöðu gagnvart þeim. Hugtakið er í raun víðtækt og ekki 

mótað til fulls og hlýtur að ráðast af aðilum tiltekins markaðar hverju sinni. Á blönduðum 

markaði (e. mixed market) getur samkeppnislegt hlutleysi verið álitamál. Blandaður markaður 

er þegar opinber fyrirtæki og einkarekin fyrirtæki starfa eða geta starfað á sama markaði og 

regluverkið á viðeigandi markaði gefur svigrúm til þess. Samkeppnislegt hlutleysi snertir líka 

samkeppnislega stöðu einkarekinna aðila sem eru undir áhrifum hins opinbera, s.s. tiltekinn 

leyfishafi, fyrirtæki sem hafa nýlega verið einkavædd eða fyrirtæki sem hið opinbera á 

talsverðan eignarhlut í.63 Til að ná fram samkeppnislegu hlutleysi þarf regluumhverfi að ná 

með sama hætti til opinberra fyrirtækja og einkafyrirtækja auk þess sem samband tiltekins 

fyrirtækis við hið opinbera á ekki að veita því forskot af neinu tagi.64 

Með ótilhlýðilegu forskoti er ekki átt við þær aðstæður þegar fyrirtækjum er umbunað á 

einhvern hátt fyrir að sinna skuldbindingum eða kvöðum sem þeim er gert að inna af hendi. 

Þegar slík umbun er veitt, er ekki vikið frá samkeppnislegu hlutleysi.65  Það hlýtur að falla 

innan marka virkrar samkeppni að opinber fyrirtæki eða fyrirtæki sem er falið af hinu 

opinbera að sinna hlutverki í þágu almennings fái greiðslu af einhverju tagi í samræmi við 

þær skyldur sem fyrirtækinu er gert að sinna, sbr. umfjöllun um opinber fyrirtæki í kafla 1.2.2 

hér að framan.  

Fyrirtæki í eigu ríkisins eru oft í betri stöðu en einkareknir keppinautar sínir og njóta í 

mörgum tilvikum ákveðinna forréttinda og friðhelgi umfram þá, en slíkt getur veitt þeim 

ákveðið forskot. Forskotið er ekki endilega til komið vegna þess að ríkisfyrirtækin sýni betri 

rekstrarframmistöðu, hafi aukna skilvirkni umfram einkarekin fyrirtæki, búi yfir betri tækni 

eða hafi betri stjórnunarhætti heldur vegna þess að forskotið er búið til af hinu opinbera. Slíkt 

                                                
62 Competitive neutrality and its application in selected developing countries, bls. 13. 
63 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 17. 
64 Competitive neutrality and its application in selected developing countries, bls. 13. 
65 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 17. 
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hefur í för með sér röskun á samkeppni.66 Það eru þó ýmsir þættir sem geta stuðlað að því að 

svo verði ekki, sbr. umfjöllun í kafla 2.3 hér að neðan.  

Samkvæmt skilgreiningu ástralska stjórnvalda gerir samkeppnislegt hlutleysi kröfu til 

opinberra fyrirtækja sem stunda viðskipti að þau nýti ekki það samkeppnislega forskot sem 

þau búa yfir vegna hins opinbera eignarhalds. Með því að framkvæma stefnu um 

samkeppnislegt hlutleysi hlýtur ætlunin að vera sú að bæta samkeppnisferla og fjarlægja 

samkeppnislegar hindranir sem geta myndast við úthlutun auðlinda, vegna eignarhalds hins 

opinbera. 67  Ástralía var fyrsta ríki OECD til að þróa og koma á alhliða stefnu um 

samkeppnislegt hlutleysi árið 1996 með yfirlýsingu ástralskra stjórnvalda ,,Commonwealth 

Competitive Neutrality Policy Statement”.68  

Samkeppnislegt hlutleysi miðar að því að koma á skilvirkri samkeppni með því að 

minnka samkeppnislegt forskot sem fyrirtæki í eigu ríkisins gætu haft á einkarekna 

keppinauta sína, forskot sem er tilkomið eingöngu vegna þess að eignarhaldið er í höndum 

hins opinbera.69 Þegar engar ráðstafanir eru gerðar til þess að halda í samkeppnislegt hlutleysi 

getur verðlag á t.d. hráefni eða auðlindum bjagast, ef varan er boðin af opinberu fyrirtæki. Það 

skýrist af því verðið er þá ekki endilega í samræmi við kostnaðinn sem hlýst af því að afla 

vörunnar. Sé forskot til staðar er það ekki eingöngu samkeppnisferlið sem verður fyrir röskun 

heldur minnkar skilvirknin að sama skapi. 70  Helstu röksemdir fyrir því að ná fram 

samkeppnislegu hlutleysi á markaði eru að samkeppnislegt hlutleysi stuðlar að skilvirkni í 

hagkerfinu öllu. Þegar fyrirtæki, hvort sem þau eru einkarekin eða í eigu hins opinbera, standa 

höllum fæti í samkeppnisréttarlegu tilliti, þá er framleiðsla á vörum og þjónustu ekki í 

höndum þeirra sem gætu gert það eftir mestu skilvirkninni.71 Eins og nefnt var í kafla 1, þá er 

virk samkeppni lykillinn að hagvexti og markmið samkeppnislaga að nýta framleiðsluþætti 

þjóðfélagsins sem best. 

Til að stemma stigu við röskun á samkeppni af hálfu opinberra aðila, þurfa 

samkeppnisyfirvöld ríkja m.a. að hafa tækifæri til að leggja fram álit sitt, auk annarra úrræða. 

Flest samkeppisyfirvöld ríkja hafa þann möguleika í dag, þau gera stjórnvöldum viðvart ef 

                                                
66 Competitive Neutrality and State-Owned Enterprises, bls. 5. 
67 Competitive Neutrality and State-Owned Enterprises, bls. 5. Til nánari útskýringar þá er það orðað með 
eftirfarandi hætti á frummálinu: ,,The implementation of competitive neutrality policy arrangements is intended 
to remove resource allocation distortions arising out of public ownership of significant business activities and to 
improve competitive processes.” 
68 Roundtable on Competition Neutrality, bls. 17. 
69 Competitive Neutrality and State-Owned Enterprises, bls. 11. 
70 Competitive Neutrality and State-Owned Enterprises, bls. 5. 
71 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 22. 
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opinber stefnumótun er líkleg til að raska samkeppni eða hafa einhver óæskileg áhrif á hana.72 

Nánar verður fjallað um það í 3. kafla þessarar ritgerðar. 

2.2.1 Ríkisfyrirtæki og frávik frá samkeppnislegu hlutleysi 

Stjórnvöld geta vísvitandi tekið þá ákvörðun að víkja frá samkeppnislegu hlutleysi til að 

fylgja tiltekinni opinberri stefnu, þó svo að efnahagslegur ávinningur af samkeppnislega 

hlutleysinu blasi við. Ástæður sem kunna að vera fyrir þessu fráviki geta t.d. verið skylda hins 

opinbera fyrirtækis að sinna þjónustu við almenning.73 Þá gæti ríkisfyrirtæki geta verið 

hlekkur í atvinnustefnu stjórnvalda og skuldbinding vegna verkefna í tækniþróun í þágu 

þjóðar verið röksemd fyrir því að víkja frá jafnræði í samkeppni. Þá gæti markmiðið falist í 

verndun hagnaðar sem sum ríkisfyrirtæki skila ríkissjóði eða vilja stjórnvalda til að vernda 

pólitíska stefnu ríkisfyrirtækja, t.d. að varðveita atvinnutækifæri hjá hinu opinbera.74 Það 

hlýtur þó að miða við pólitíska stefnu stjórnvalda hverju sinni. 

2.2.2 Önnur fyrirtæki á vegum hins opinbera og óviljandi frávik frá samkeppnislegu hlutleysi 

Ríkisfyrirtæki sem sinna þjónustuhlutverki gagnvart almenningi geta vikið frá 

samkeppnislegu hlutleysi án þess að ætla sér það og er þá ákveðin gjá sem myndast milli 

fræðanna og framkvæmdarinnar. Birtingarmynd þess getur m.a. komið fram við tilraunir 

lægra settra stjórnvalda eða sveitarfélaga til að reyna bæta fjárhag sinn eða við tilraunir til að 

spara útgjöld við tiltekin útboðsferli. Oft eru það lægra sett stjórnvöld sem hér um ræðir. 

Markmið lægra settra stjórnvalda eru ekki endilega þau sömu eða jafn víðtæk og þeirra æðra 

settu. Það getur haft árekstra í för með sér. Endurskoðun laga og reglusetningar í tengslum við 

samkeppnislegt hlutleysi og framkvæmd þeirra hjá lægra settum stjórnvöldum endurspegla 

þessa staðreynd í mörgum ríkjum OECD.75  

2.3 Þættir sem stuðla að samkeppnislegu hlutleysi 

Samkeppnislegt hlutleysi er margþætt hugtak. Lagaleg umgjörð fyrir samkeppnislegt hlutleysi 

hefur það að markmiði að bæta samkeppnisumhverfi sem opinber fyrirtæki og einkarekin 

fyrirtæki starfa í. Löggjöf sem miðar að þessu eykur gegnsæi og ábyrgðaskyldu opinberra 

fyrirtækja og viðskipti sem þau stunda.76  

                                                
72 Competitive Neutrality and State-Owned Enterprises, bls. 11. 
73 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 22. 
74 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 23. 
75 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 24. 
76 Competitive Neutrality and State-Owned Enterprises, bls. 11. 
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OECD hefur gefið út viðmið eða leiðbeiningar 77  fyrir ríki sem vilja stefna að 

samkeppnislegu hlutleysi í viðskiptaumhverfi sínu. Leiðbeiningarnar hafa það að markmiði að 

setja eigendum og stjórnendum opinberra fyrirtækja fagleg viðmið til að fara eftir, að opinber 

fyrirtæki starfi eftir svipuðum reglum og einkarekin fyrirtæki hvað varðar skilvirkni, gegnsæi 

og ábyrgðarskyldu og að tryggja að samkeppni milli opinberra fyrirtækja og einkarekinna fari 

fram á grundvelli jafnræðis.78  

Verður nú gerð grein fyrir þeim þáttum sem stuðla að samkeppnislegu hlutleysi, eins og 

hugtakið hefur verið skilgreint hér að framan, þeim viðmiðunum sem OECD hefur sett í því 

sambandi og þau borin saman við íslenskt lagaumhverfi eftir bestu getu. Í því sambandi 

verður íslensk samkeppnislöggjöf í forgrunni. 

2.3.1 Hagræðing á rekstrarformi hins opinbera 

Undanfarna áratugi hafa mismunandi rekstrarform hins opinbera verið sýnileg í ríkjum 

OECD. Rekstrarform opinberra fyrirtækja hefur þróast með tímanum, frá opinberum 

stofnunum yfir í t.d. skráningu þeirra á opinberan verðbréfamarkað. Það hefur oftast í för með 

sér aukið gegnsæi og ábyrgðarskyldu fyrirtækisins gagnvart almenningi. Þessi þróun hefur 

haft þýðingu fyrir samkeppnislegt hlutleysi, en það kemur fleira til. Hér verður að hafa í huga 

að opnun markaða fyrir veitukerfi, fjölmiðla, símkerfi o.fl. hefur leitt til aukinnar samkeppni. 

Sem þýðir að nú er aukin samkeppni á mörkuðum sem eitt sinn voru undirorpnir eðlislægri 

eða eftir atvikum lögverndaðri einokun.79  

Stundum hafa umræddir aðilar ávinning af skuldafyrirkomulagi sem þau nutu sem 

ríkisfyrirtæki eða samkeppnislegt forskot sem felst t.d. í rótgrónu vörumerki, sem þeim gafst 

vegna langrar einokunarstöðu þeirra á markaði. Oft hefur þó komið til aðskilnaðar í slíkum 

fyrirtækjum, milli þess hluta rekstrar sem er í samkeppni við aðra og þess hluta sem er ekki í 

samkeppni. Slíkur aðskilnaður stuðlar iðulega að samkeppnislegu hlutleysi, a.m.k. þegar 

aðskilnaður er mögulegur, en stjórnunarlegur aðskilnaður hentar ekki öllum ríkisfyrirtækjum. 

Þetta getur átt við í þeim tilfellum þegar framleiðsluferli eða mannauður er óaðskiljanlegur 

hluti ríkisfyrirtækisins eða þegar einkafyrirtæki sinnir þjónustu við almenning samkvæmt 

opinberri stefnumótun. Í þessum tilvikum getur verið réttlætanlegt að sleppa stjórnunarlegum 

                                                
77 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises árið 2005, endurskoðað 2015. 
78 Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, bls. 11. 
79 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 34. 
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aðskilnaði á grundvelli skilvirknissjónarmiða, þegar kostir aðskilnaðarins vega ekki meira en 

kostnaðurinn við hann.80  

2.3.1.1 Viðmið OECD 

Það getur reynst áskorun að stuðla að jafnræði í samkeppni þegar rekstrarform opinbers 

fyrirtækis er ekki byggt ekki á áðurnefndum skilvirknissjónarmiðum eða sjónarmiðum um að 

leiðrétta markaðsbresti.81 Viðmið OECD leggja til að sá hluti opinbers fyrirtækis sem stendur 

í viðskiptum, sé aðskilinn eins og hægt er. Um þann hluta fyrirtækisins eigi að gilda svipaðar 

reglur og um félög á markaði, m.a. til að auka gegnsæi og ábyrgðarskyldu hins opinbera 

fyrirtækis.82  

Viðmið OECD kveða á um að eignarhald hins opinbera á opinberum fyrirtækjum verði 

að vera í þágu almennings. Það verði að meta hvaða markmið réttlæta eignarhaldið og gera 

þessi markmið aðgengileg fyrir almenning. Markmiðin verði svo að taka til reglulegrar 

endurskoðunar. Samkvæmt viðmiðunum er almenningur raunverulegur eigandi hinna 

opinberu fyrirtækja og opinber fyrirtæki hafa því skyldum að gegna gagnvart honum, 

sambærilegum þeim skyldum sem stjórnarmenn í hlutafélögum hafa gagnvart hluthöfum. 

Almenningur verði því að geta fullvissað sig um að hið opinbera stýri fyrirtækinu með 

hagsmuni almennings í huga og gegna þar gagnsæi og ábyrgðarskylda stóru hlutverki.83 Í 

sumum ríkjum er gerð krafa um að endurskoðun markmiða eigi sér stað reglulega til að meta 

áframhaldandi þátttöku opinberra aðila í viðskiptum, eignarhald hins opinberra í fyrirtækinu 

og hvaða hagsmunum almennings hið opinbera fyrirtæki sé að þjóna.84 Í öðrum ríkjum er gerð 

krafa um ítarlega endurskoðun á eignarhaldi hins opinbera og að hún sé framkvæmd af 

þjóðþingi, viðeigandi ráðuneyti eða sérstökum nefndum. Dæmi um ríki þar sem hvatt er til 

slíkrar endurskoðunar eru Ástralía, Þýskaland og Bretland. Slík endurskoðun hefur þá 

stundum leitt til einkavæðingar á opinberum fyrirtækjum.85  

Viðmiðin leggja til að stjórnvöld þrói með sér eigendastefnu. Stefnan ætti að skilgreina 

rök fyrir eignarhaldi hins opinbera og hvert hlutverk hins opinbera er við stjórnun opinberra 

fyrirtækja. Margvíslegar og misvísandi röksemdir fyrir eignarhaldi hins opinbera geta leitt til 

óþarfa aðgerðarleysis eða óþarfa afskiptasemi af rekstrinum. Þess vegna ættu stjórnvöld að 

                                                
80 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 34. 
81 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 35. 
82 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 35. 
83 Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, bls. 29. 
84 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 39. 
85 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 40. 
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setja sér skýra stefnu sem eykur gegnsæi og skilning almennings á markmiðum hins opinbera 

og eignarhaldi þess.86   

2.3.1.2 Íslenskur réttur 

Viðskiptalegur ágreiningur er algengur á mörkuðum þar sem einkaleyfi hafa verið felld niður. 

Ágreiningurinn á þá oft rætur að rekja til þess að ríkisfyrirtæki eða fyrirtæki sem eitt sinn 

voru ríkisrekin, hafa umtalsverða markaðshlutdeild á þjónustumarkaði fyrir almenning. 

Fyrirtæki, sem hafa eitt sinn verið einokunaraðilar á markaði og hafa mögulega enn opinbert 

eignarhald að einhverju leyti, sæta þá gagnrýni af keppinautum sínum vegna forskots sem þau 

búa yfir vegna fyrrum einokunarstöðu sinnar.87 Samkeppnisyfirvöld hafa einnig litið til þess í 

ákvörðunum sínum. 

Ákvörðun samkeppnisráðs 15. nóvember 2002 (35/2002). Lína.Net ehf. (LN) kvartaði yfir 
misnotkun Landssíma Íslands hf. (L) á markaðsráðandi stöðu fyrirtækisins. Kvartandi taldi 
misnotkunina felast í skaðlegri undirverðlagningu á gagnaflutningsþjónusu L. Í erindi LN kom 
fram að L væri markaðsráðandi fyrirtæki en gagnaflutningsdeild fyrirtækisins væri rekin með 
tapi. Skömmu eftir að LN hóf rekstur hafi L lækkað gagnaflutningsgjöld sín um 40%. L hélt því 
fram að verðlækkanirnar hafi átt sér langan aðdraganda og hafi verið unnar í samvinnu við Póst- 
og fjarskiptastofnun. Verðlækkunin tók til svæða á landsbyggðinni, en þjónusta LN tók til 
höfuðborgarsvæðisins. Í ákvörðun samkeppnisráðs var fjallað um stöðu L og litið til þess að 
íslenska ríkið hafði áður haft einkarétt til að eiga og reka almennt fjarskiptanet á Íslandi, auk 
talsímaþjónustu. L og forverar hans hefðu um árabil haft lögbundna einokun til að veita 
fjarskiptaþjónustu á Íslandi, eða allt til 1. janúar 1998. L hafði um áratugaskeið einokunarstöðu í 
fjarskiptarekstri og byggði í skjóli þeirrar einokunarstöðu upp fjarskiptakerfi sem engin 
samkeppni ríkti um. L væri enn eigandi að grunnfjarskiptakerfi landsins og enn óhjákvæmilegur 
viðskiptavinur keppinauta sinna. L var talinn markaðsráðandi í ljósi þessa og þeirrar 
markaðshlutdeildar sem fyrirtækið hafði. Hins vegar var ekki talið tilefni til að grípa til aðgerða 
af hálfu samkeppnisráðs þar sem gagnaflutningsdeild L var rekin sem sjálfstæð hagnaðareining 
innan fyrirtækisins og uppbygging þjónustunnar því ekki niðurgreidd með annarri þjónustu 
fyrirtækisins. L hefði því ekki brotið gegn 11. gr. skl. með skaðlegri undirverðlagningu. 

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 16. september 2011 (30/2011). Nova ehf. (N) sendi 
stjórnsýslukæru til Samkeppniseftirlitsins vegna starfshátta Símans hf. (S) í tengslum við tilboð 
S með yfirskriftinni ,,3G netlykill og áskrif fyrir 0 kr. í allt sumar”. N taldi S brjóta gegn 11. gr. 
skl. með því að misnota markaðsráðandi stöðu sína á markaði fyrir háhraðanetþjónustu. N hóf 
rekstur sérhæfðs farsímakerfis, þriðju kynslóðar farsíma- og netþjónustukerfi árið 2007. Í tilboði 
Símans fólst að viðskiptavinir myndu gera 6 mánaða samning við Símann og fá um leið ókeypis 
3G netlykil og áskriftarleið að eigin vali fyrir 0. kr. á ákveðnu tímabili. N taldi að útlagður 
kostnaður S næmi töluvert meiru en líkleg innheimta tekna á samningstímabilinu og því væri 
um skaðlega undirverðlagningu að ræða með tilboðinu og markmiðið hjá S hafi verið að flæma 
N af umræddum markaði. Við mat á markaðshlutdeild fyrirtækjanna og stöðu þeirra á markaði 
að öðru leyti taldi Samkeppniseftirlitið að líta yrði sérstaklega til þess að íslenska ríkið hafði 
verið eigandi forvera S og áður haft einkarétt til að eiga og reka almennt fjarskiptanet á Íslandi, 
þar með talin kerfi fyrir farsímaþjónustu. Grunnfjarskiptakerfi landsins hafi verið byggð upp á 
forsendu þessa einkaréttar sem íslenska ríkið bjó yfir. S og forverar hans hefðu því um árabil 

                                                
86 Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, bls. 30 
87 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 34. 
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lögbundið einkaleyfi til að veita fjarskiptaþjónustu á Íslandi án nokkurar samkeppni. 
Samkeppniseftirlitið tók þá ákvörðun að með umræddu tilboði hafi S brotið gegn 11. gr. skl.   

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 16. september 2011 (30/2011) var staðfest með úrskurði 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála 12. janúar 2012 (10/2011), en ákvörðun samkeppnisráðs 

15. nóvember 2002 (35/2002) var ekki áfrýjað. Það sem vekur athygli í ofangreindum málum 

er að samkeppnisyfirvöld telja að fyrirtækið, sem eitt sinn hafði lögbundna einokun á 

fjarskiptamarkaðnum, hafi enn mikla yfirburði gagnvart keppinautum sínum vegna þess að 

fyrirtækið gat byggt um starfsemi sína í skjóli einkaleyfis. Hið opinbera hafði sem fyrr segir 

einkarétt á rekstri fjarskiptakerfis til 1. janúar árið 1998. Félag sem tók við rekstri 

fjarskiptanetsins í kjölfar afnáms hinnar lögbundnu einokunar er ellefu árum síðar ennþá talið 

hafa ákveðið forskot á keppinauta sína vegna langvarandi einokunarstöðu fyrrum eiganda á 

markaði, ríkisins. 

Hvað varðar viðmið sem OECD hefur sett í þessum efnum er hægt að líta til 14. gr. skl. 

sem áður hefur verið fjallað um. Ákvæðið er í eðli sínu heimildarákvæði fyrir 

samkeppnisyfirvöld að beita, en telja má líklegt að beiting þess í framkvæmd hafi ýtt undir 

þann skilning hjá stjórnendum opinberra fyrirtækja að rekstur í skjóli opinbers einkaleyfis eða 

verndar eigi að meginstefnu til vera aðskilinn þeim rekstri sem er í samkeppni við aðra. 

Í kjölfar efnahagshrunsins hér á landi haustið 2008 og yfirtöku ríkisins á 

viðskiptabönkum landsins, var kallað eftir því að ríkið setti sér sérstaka stefnu sem eigandi 

þeirra. Með eigandastefnunni var markmiðið að skýra fyrirætlanir ríkisins sem eiganda að 

fjármálafyrirtækjum og setja upp tímabundið skipulag vegna utanumhalds um þá eignarhluti 

sem ríkið kynni að eignast í fjármálafyrirtækjum. Eigandastefnan átti einnig að þjóna sem 

fyrirmynd að almennri eigandastefnu ríkisins sem myndi ná til allra félaga sem ríkið ætti hluti 

í. Eigandastefnuna á að endurskoða reglulega, með hliðsjón af þróun fjármálamarkaðarins og 

eignarhaldi ríkisins.88 Meginmarkmið eigandastefnunnar er m.a. að stuðla að uppbyggingu 

öflugs fjármálakerfis sem þjónar hagmunum íslensks samfélags.89 Í eigandastefnunni kemur 

fram að hlutverk ríkisins við stefnumótun og eftirlit á mörkuðum sé frábrugðið því hlutverki 

sem ríkið hefur sem eigandi. Eignarhlutir og eigandahlutverk ríkisins gagnvart hlutafélögum 

sem ríkið á meirihluta í eigi því að vera á forræði eins ráðuneytis sem fer þá með umsýslu 

eignarhlutanna. Stefnumótunarhlutverkið er í höndum Alþingis og eftirlitshlutverkið í 

höndum Fjármálaeftirlitsins. Þannig fáist skýr aðskilnaður milli eigandahlutverks ríkisins og 

annara hlutverka þess. Tekur þetta mið af leiðbeiningum OECD um stjórnarhætti fyrirtækja í 

                                                
88 Eigandastefna ríkisins 2009. Fjármálafyrirtæki, bls. 1. 
89 Eigandastefna ríkisins 2009. Fjármálafyrirtæki, bls. 2. 
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eigu ríkisins. Bankasýsla ríkisins fer tímabundið með eignarhluti ríkisins í 

fjármálafyrirtækjum.90 Þá kemur fram í eigandastefnunni um fjármálafyrirtæki að aðkoma 

ríkisins sem eigandi eigi að byggja á almennt viðurkenndum viðmiðunum um góða 

stjórnarhætti fyrirtækja, á þeim lögum og reglum sem um starfsemina gilda og leiðbeiningum 

um stjórnarhætti fyrirtækja, m.a. frá OECD.91 Þá segir í eigandastefnunni að fjármálafyrirtæki 

eigi að birta framtíðarsýn og stefnumörkun sína á heimasíðum sínum. 92  Þá eiga 

fjármálafyrirtæki að birta fjárhagsupplýsingar sínar ársfjórðungslega og gefa árlega skýrslu 

um fjárhagslegan árangur starfseminnar líkt og félög sem eru skráð á markað. 93 

Fjármálafyrirtækjum í eigu ríkisins er gert að fylgja sömu reglum varðandi bókhald og 

uppgjör og félög sem eru skráð á markað. Þá er Bankasýslu ríkisins gert að gefa árlega út 

skýrslu með heildstæðum upplýsingum um þá starfsemi sem hún hefur með höndum og 

fjármálafyrirtækjanna sem Bankasýslan fer með eignarhluti í, en skýrslan skal kynnt 

viðkomandi þingnefnd á Alþingi.94 

Íslenska ríkið hefur einnig sett sér almenna eigandastefnu varðandi félög í eigu þess. 

Kjarni þeirrar stefnu byggir á því að félög í eigu ríkisins séu rekin með faglegum og 

gegnsæjum hætti, til að auka traust á stjórn og starfsemi þeirra. Stefnan byggir á almennum 

leiðbeiningum um góða stjórnarhætti fyrirtækja og leiðbeiningum um hlutverk eigenda. Til að 

gera félögum í eigu ríkisins kleift að sinna verkefnum sínum á hagkvæman hátt og á 

jafnræðisgrundvelli við önnur félög eru þau á hlutafélaga- eða sameignarformi. Sum 

félaganna starfa auk þess eftir sérstökum lögum sem gilda um félagið. Hin almenna 

eigandastefna ríkisins tekur eingöngu til félaga sem ríkið á að hálfu eða meirihluta. Þó er gert 

ráð fyrir því að fulltrúi ríkis í stjórn félaga sem það á minnihluta í starfi, eins og hægt er, í 

samræmi við hin almennu sjónarmið eigandastefnunnar. Fyrirtæki ríkisins eru aðallega 

fjármálafyrirtæki, fyrirtæki í orkuöflun og orkudreifingu, fyrirtæki á samkeppnismarkaði og 

fyrirtæki sem sinna sérstökum verkefnum, s.s. Neyðarlínan.95 Þá fjallar eigandastefnan um 

þátttöku ríkisins í ýmsum greinum samfélagsins:  

,,Þátttaka ríkisins hefur beinst að uppbyggingu ýmissa greina samfélagsins þar sem þekking, 
umfang og möguleikar til fjármögnunar hafa ekki verið á færi annarra. Eftir því sem aðstæður 
leyfa hefur ríkissjóður þó almennt dregið úr eignarhaldi sínu á sviðum þar sem breyttar 
aðstæður hafa leitt til þess að mikilvægi eignarhalds ríkisins hefur minnkað eða samkeppni 

                                                
90 Eigandastefna ríkisins 2009. Fjármálafyrirtæki, bls. 4. 
91 Eigandastefna ríkisins 2009. Fjármálafyrirtæki, bls. 7. 
92 Eigandastefna ríkisins 2009. Fjármálafyrirtæki, bls. 7-8. 
93 Eigandastefna ríkisins 2009. Fjármálafyrirtæki, bls. 9. 
94 Eigandastefna ríkisins 2009. Fjármálafyrirtæki, bls. 10. 
95 Almenn eigandastefna ríkisins. Hlutafélög og sameignarfélög, bls. 5. 
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hefur myndast á viðkomandi sviði. Á sumum sviðum hefur sú stefna hinsvegar verið mörkuð að 
mikilvægt sé að ríkið viðhaldi eignarhaldi sínu í tilteknum fyrirtækjum eða á tilteknum sviðum 
til að ná fram ákveðnum mikilvægum samfélagslegum markmiðum.”96  

Í því skyni að ná fram jafnvægi milli ólíkra sjónarmiða eiganda og stjórnar félagsins um 

rekstur þess hafa verið settar fram meginreglur sem skal ávallt gæta við rekstur félagsins og 

verkefna þess. Reglunum er m.a. ætlað að vera umgjörð um meðferð á eignarhaldi félagsins 

og má t.d. nefna meginreglur nr. 2, 3 og 4 sem kveða á um að viðhafa skuli skýr ábyrgðarskil 

og stjórnunarlegan aðskilnað milli eiganda og félags, viðhafa skuli opna stjórnarhætti, 

gegnsæi og jafnræði við stjórn félagsins og svo að stjórn félags skuli vera sjálfstæð í störfum 

sínum og bera ábyrgð á starfsemi og rekstri félagsins gagnvart eiganda sínum. Þá kemur fram 

í meginreglu nr. 9 að félagið skuli stefna að aukinni samkeppni og draga úr fákeppni með 

starfsemi sinni.97 

Við samanburð á því hvort íslenskur réttur sé í samræmi við þau viðmið sem OECD 

nefnir í þessu samhengi má sjá að þar skilur ekki mikið á milli. Samkvæmt framansögðu gilda 

svipaðar reglur um fjármálafyrirtæki og hlutafélög í eigu hins opinbera og gilda um félög sem 

eru skráð á markað, enda taka framangreindar eigendastefnur mið af því. Þá hefur komið fram 

að eignarhald hins opinbera í fjármálafyrirtækjum var komið á til að endurreisa 

bankastarfsemi og atvinnulíf eftir efnahagshrunið árið 2008. Varðandi almennu eigandastefnu 

ríkisins þá kom fram að þátttaka ríkisins á ýmsum sviðum atvinnulífsins markast af því að það 

er e.t.v. á færi fárra að standa að fjármögnun reksturs á tilteknu sviði en að dregið sé úr 

eignarhaldi hins opinbera þegar aðstæður leyfa. Verður að telja að þessi sjónarmið að baki 

eignarhaldi ríkisins séu í þágu almennings, í samræmi við viðmið OECD. Þá er tiltekið í 

eigandastefnu ríkisins hvað varðar fjármálafyrirtæki að regluleg endurskoðun á eignarhaldi 

þess eigi að fara fram eftir því sem aðstæður á markaði þróast, en viðmið OECD geta þess að 

slík endurskoðun skipti máli. Rök fyrir eignarhaldi ríkisins og hlutverk þess við stjórnun 

félaga koma fram í bæði eigandastefnu varðandi fjármálafyrirtæki og hinni almennu 

eigandastefnu, skv. framansögðu. Þá má einnig nefna að ef eignarhald hins opinbera á tilteknu 

fyrirtæki stríðir gegn markmiði samkeppnislaga og torveldar samkeppni þá ber 

Samkeppniseftirlitinu að vekja athygli ráðherra á því, sbr. 18. gr. skl. og c. lið 1. mgr. 8. gr. 

skl. Samkeppniseftirlitið getur ennfremur tekið mál til meðferðar að eigin frumkvæði, t.d. á 

grundvelli mats á samkeppnisskilyrðum á einstökum mörkuðum, sbr. 4. gr. reglna 880/2005 

um málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins. Þá getur Samkeppniseftirlitið aflað gagna og 

                                                
96 Almenn eigandastefna ríkisins. Hlutafélög og sameignarfélög, bls. 6. 
97 Almenn eigandastefna ríkisins. Hlutafélög og sameignarfélög, bls. 7. 
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upplýsinga vegna athugunar á samkeppnisháttum á einstökum mörkuðum og á stjórnunar- og 

eignatengslum milli fyrirtækja og á grundvelli þeirra undirbúið og birt skýrslur í því skyni að 

stuðla að virkri samkeppni, sbr. 3. gr. sömu reglna. Samkvæmt framansögðu er það mat 

höfundar að lagaumhverfið hér á landi sé í samræmi við viðmið OECD hvað varðar rekstur og 

rekstrarform opinberra fyrirtækja. 

2.3.2 Kostnaðargreining hvers konar aðgerða ríkisfyrirtækja 

Opinber fyrirtæki sem hafa samtvinnaðan rekstur af opinberum toga og rekstur á 

viðskiptalegum forsendum hafa oftast sameiginlegt bókhald og þar með sameiginlegan 

kostnað, sameiginlegar eignir og skuldbindingar. Þegar slík samtvinnun er til staðar er hætta á 

að sameiginlegt bókhald leiði til röskunar á samkeppni. Annað hvort öðlast hið opinbera 

fyrirtæki forskot á keppinauta sína eða ber þyngri byrðar en keppinautar þess vegna 

skuldbindinga sem hið opinbera fyrirtæki ber. Forskotið getur komið til vegna sameiginlegs 

kostnaðar í rekstri hins opinbera fyrirtækis sem getur leitt til lægri kostnaðar fyrir 

viðskiptahlið fyrirtækisins miðað við keppinauta þess. Þannig getur myndast freisting til að 

verðleggja vörur með öðrum hætti en keppinautar hins opinbera fyrirtækis hafa kost til og þar 

með er samkeppni raskað. Sameiginlegur fjárhagur þýðir einnig sameiginlegar 

skuldbindingar, en þær geta oft verið talsverðar þegar um ríkisrekstur er að ræða, svo sem 

vegna ábyrgðar á lífeyri starfsmanna.98  

Kostnaðargreining hjá opinberu fyrirtæki sem sinnir viðskiptum í samkeppni við aðra og 

innir jafnframt af hendi þjónustu við almenning er mjög mikilvæg. 99  Þó ekki fyrir 

grundvallarregluna um samkeppnislegt hlutleysi í sjálfu sér, heldur til þess að hægt sé að 

framfylgja henni með trúverðugum hætti. Kostnaðargreining er sérstaklega mikilvæg ef 

fyrirtæki fá framlög frá ríkinu fyrir að sinna tiltekinni þjónustu við almenning, einkum til að 

koma í veg fyrir niðurgreiðslu samkeppnisrekstrar með slíkum framlögum.100 Eftirlit með 

kostnaði og þóknun fyrir þjónustuhlutverk opinbers fyrirtækis er lykilatriði. Það er 

mismunandi eftir ríkjum hvernig slíku eftirliti er háttað en það er oft í höndum tiltekinna 

nefnda, þjóðþings eða eftirlitsstofnanna.101 

                                                
98 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 42. 
99 Sbr. ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 1. apríl 2009 (11/2009). 
100 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 44-45. 
101 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 48. 
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2.3.2.1 Viðmið OECD 

Viðmið OECD leggja ýmislegt til í þessu samhengi. Þegar opinber fyrirtæki eru bæði með 

viðskipti í samkeppni við einkarekna aðila og að sinna opinberu hlutverki er mikilvægt að 

gegnsæi og aðgengi að upplýsingum hvað varðar kostnað og afkomu hins opinbera fyrirtækis 

sé gott. Þegar fyrirtæki sinnir hvoru tveggja en reksturinn er formlega aðskilinn, s.s. með 

fjárhagslegum aðskilnaði, þá getur slíkur aðskilnaður hjálpað til við að kostnaðargreina þau 

verkefni og markmið sem fyrirtækinu hefur verið opinberlega falið að sinna. Aðskilnaður er 

þó ekki alltaf mögulegur. Svo getur verið að aðskilnaður sé mögulegur en ekki efnahagslega 

skilvirkur. Til að tryggja samkeppnislegt hlutleysi þarf að ríkja gagnsæi og upplýsingaaðgengi 

hvað varðar kostnað opinbers fyrirtækis.102 Það á sérstaklega við þegar hlutverkið sem 

fyrirtækinu hefur verið falið af hinu opinbera er byggt á ríkisstyrkjum eða annarri ívilnun af 

hálfu hins opinbera.103  

Þá kemur einnig fram í viðmiðunum OECD að til þess að stuðla að samkeppnislegu 

hlutleysi verði opinber fyrirtæki sem sinna opinberu hlutverki að fá fullnægjandi greiðslu fyrir 

að veita tiltekna þjónustu. Forðast skal að ofgreiða eða vangreiða fyrirtækinu. Ef hið opinbera 

fyrirtæki fær ofgreitt gæti ofgreiðslan verkað sem niðurgreiðsla hins opinbera á þeim 

verkefnum sem hið opinbera fyrirtæki sinnir í samkeppni við aðra og þar með valdið röskun á 

samkeppni. Ef vangreitt er fyrir þjónustuna sem hið opinbera fyrirtæki innir af hendi gæti það 

komið niður á afkomu fyrirtækisins til lengri tíma litið. Greiðslan verður að vera með þeim 

hætti að hún raski ekki samkeppni. Þegar opinber fyrirtæki skila hagnaði getur greiðslan 

komið fram sem fyrirfram ákveðinn arður frá ríkinu sem gæti þá haft sömu áhrif og 

niðurgreiðsla. Greiðslan fyrir að sinna hlutverkinu ætti því að vera skilmerkilega afmörkuð í 

bókhaldi hins opinbera fyrirtækis.104  

2.3.2.2 Íslenskur réttur 

Hér má nefna aftur 14. gr. skl. Ef ákvæðinu er beitt þá er auðveldara að greina þann kostnað 

sem hið opinbera fyrirtæki hefur af því að sinna opinberu hlutverki sínu. Ef ákvæðinu er ekki 

beitt vegna þess hve íþyngjandi aðgerð fjárhagslegur aðskilnaður getur verið fyrir 

viðkomandi, þá er hægt að beina þeim tilmælum til aðilans sem um ræðir að halda a.m.k. til 

haga hvað er í þágu hins opinbera og hvað tilheyrir viðskiptahlið aðilans til að koma í veg 

fyrir víxlniðurgreiðslu. 

                                                
102 Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, bls. 46. 
103 Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, bls. 46-47. 
104 Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, bls. 47. 
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Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 1. apríl 2009 (11/2009). Samkeppniseftirlitinu barst kvörtun 
frá verktaka nokkrum um meintan samkeppnisrekstur Landbúnaðarháskóla Íslands (LBHÍ) við 
heyskap og snjómokstur. Í tengslum við búrekstur LBHÍ þarf skólinn að afla heyja og hafði 
haldið úti tækjum, vélum og mannskap til þess. Kvartandi taldi ljóst að LBHÍ stundaði 
samkeppnisrekstur samhliða starfsemi sem nyti verndar ríkisins hvað varðar skólahald og 
tilheyrandi starfsemi og að samkeppnisreksturinn væri ekki skilinn frá öðrum rekstrarþáttum 
skólans. Kvartandi óskaði eftir að Samkeppniseftirlitið tæki til skoðunar hvort LBHÍ ætti að 
aðskilja reksturinn frá þeim rekstri sem nyti verndar hins opinbera, skv. 14. gr. skl. Ekki var 
tekin afstaða til efni kvörtunarinnar sem laut að samkeppni LBHÍ við bændur um verktakavinnu 
við heyöflun, þar sem LBHÍ féll frá samningum sem það hafði gert sem verktaki varðandi 
heyöflun, undir meðferð málsins. Í ákvörðuninni fjallaði Samkeppniseftirlitið um bæði skilyrðin 
fyrir beitingu 14. gr. skl., LBHÍ uppfyllti skilyrðið um að vera opinbert fyrirtæki þar sem 
stofnunin starfaði eftir lögum nr. 57/1999 um búnaðarfræðslu og kostnaður skólans greiddur af 
fjárlögum. Hvað varðaði síðara skilyrðið, hvort hluti rekstrarins væri í frjálsri samkeppni við 
aðra aðila, taldi Samkeppniseftirlitið að heimildir LBHÍ til öflunar sértekna með rekstri 
þjónustustarfsemi sem tengist skólastöðunum, búrekstri, skólagjöldum og ráðgjafaþjónustu 
þeirra tæki ekki til snjómoksturs, sbr. 36. gr. laganna um búnaðarfræðslu. Snjómokstur var því 
ekki talinn tengjast með beinum eða óbeinum hætti lögbundnum verkefnum skólans þó að 
aðstaða og tæki sem skólinn bjó yfir hafi verið notuð til verkanna. Skilyrði 14. gr. skl. voru talin 
uppfyllt. Við mat á því hvort ástæða væri til að beita 14. gr. skl. taldi Samkeppniseftirlitið að 
horfa yrði til umfangs þeirra verkefna sem kvartað var yfir. Samkeppniseftirlitið mat það svo að 
tekjur LBHÍ vegna snjómoksturs og annarrar aðstoðar við bændur hafi verið það litar að 
almennir hagsmunir í málinu hafi ekki getað verið miklir og taldi ekki ástæðu til að gera kröfu 
um fjárhagslegan aðskilnað á grundvelli 14. gr. skl. Hins vegar var þeim tilmælum beint til 
LBHÍ að huga að því að allur kostnaður sem félli til við rekstur verkefna sem eru í samkeppni 
við einkaaðila yrði hafður til grundvallar verðlagningu þeirrar starfsemi. Í því fælist beinn og 
óbeinn kostnaður sem og fastur og breytilegur kostnaður. LBHÍ bæri einnig að gæta þess að öll 
starfsemi sem samkeppni gæti ríkt um væri rekin á eðlilegum samkeppnisgrundvelli þannig að 
tryggt væri að opinbert fé væri ekki nýtt í samkeppni við hugsanlega keppinauta. 

Ofangreindri ákvörðun var ekki áfrýjað til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Í málinu var 

ekki talið tilefni til fjárhagslegs aðskilnaðar á grundvelli 14. gr. skl. vegna þess hve litlar 

fjárhæðir var að hafa fyrir framkvæmd verkefna í samkeppni við einkaaðila. Hér má draga þá 

ályktun að fjárhagslegur aðskilnaður vegna umræddra verkefna myndi ekki vera efnahagslega 

skilvirkur, þótt mögulegur væri. Samkeppniseftirlitið brýndi fyrir LBHÍ að kostnaðargreina 

þann hluta rekstursins sem ætti í samkeppni við einkaaðila, svo virk samkeppni gæti átt sér 

stað.  

Varðandi gegnsæi og upplýsingaaðgengi, má nefna ákvæði 2. og 3. gr. upplýsingalaga nr. 

140/2012. Samkvæmt 2. mgr. 2. gr. laganna taka þau til allrar starfsemi lögaðila sem eru 51% 

eða meira í eigu hins opinbera, en þó ekki til þeirra sem hafa fengið opinbera skráningu 

hlutabréfa. Samkvæmt 3. gr. laganna falla einkaaðilar einnig undir gildissvið laganna að því 

leyti sem þeim hefur verið falið að taka stjórnvaldsákvörðun eða sinna þjónustu sem telst 

liður í opinberu hlutverki stjórnvalds. Markmið laganna er m.a. að tryggja gegnsæi í 

stjórnsýslu við meðferð opinberra hagsmuna, sbr. orðalag 1. gr. laganna.  
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Að mati höfundar uppfyllir íslenskt lagaumhverfi þau viðmið sem OECD hefur sett 

varðandi kostnaðargreiningu aðgerða opinberra fyrirtækja. Ef samkeppnisrekstur er ekki 

aðskilinn öðrum rekstri opinbers fyrirtækis á grundvelli 14. gr. skl., þá á a.m.k. gegnsæi og 

upplýsingaaðgengi varðandi rekstur opinbers fyrirtækis að vera tryggt með ákvæðum 

upplýsingalaga nr. 140/2012. 

2.3.3 Arðsemiskröfur 

Við stefnumótun er nauðsynlegt að koma á fót viðmiðunum um afkomu opinberra fyrirtækja 

svo tryggt sé að fyrirtækið skili ávöxtun af viðskiptum sínum í samræmi við önnur fyrirtæki á 

markaði, miðað við tiltekið tímabil. Það getur þó reynst erfitt vegna þeirra fjölmargra þátta 

sem opinber fyrirtæki þurfa að taka með í reikninginn, í þeim tilfellum sem þau veita þjónustu 

við almenning af einhverju tagi. Sem dæmi má nefna að opinber fyrirtæki gætu neyðst til að 

undirverðleggja þjónustuna sem þau veita, í samræmi við opinbera stefnumótun ríkisins. Því 

getur reynst erfitt að bera opinber fyrirtæki saman við einkafyrirtæki sem hafa það að 

markmiði að ná sem mestum hagnaði í viðskiptum sínum. Þegar yfirvöld greiða opinberu 

fyrirtæki fyrir að inna af hendi þjónustu við almenning, er ekki víst að hægt sé að miða 

ávöxtun eða arðsemi á markaði við úthlutun fjármagns. Flest ríki miða þó við að opinber 

fyrirtæki skili ávöxtun sem er sambærileg ávöxtun fyrirtækja á hinum almenna markaði.105  

Hér ætti að hafa í huga að þegar opinbert fyrirtæki hefur viðskiptaleg markmið þá ætti að 

setja afkomuviðmið hins opinbera fyrirtækis í samræmi við þau sem gerð eru hjá 

einkareknum fyrirtækjum. Að öðrum kosti skapast hætta á að einkareknir keppinautar verði 

undirboðnir, a.m.k. ef hið opinbera fyrirtæki verðleggur þjónustu sína of lágt. Með þessu móti 

fæst betur tryggt að hið opinbera fyrirtæki niðurgreiði ekki viðskipti sín á frjálsum markaði 

með opinberu fé.106 Slíkt myndi leiða til röskunar á samkeppni. Sem fyrr segir er mikilvægt 

að hafa gagnsæi í fyrirrúmi, þ.e. að ljóst sé hvaða markmið og verkefni tilheyra opinbera hluta 

fyrirtækisins og hver tilheyra viðskiptalega hlutanum.107  

2.3.3.1 Viðmið OECD 

Viðmið OECD leggja til að þau viðskipti sem opinber fyrirtæki stunda, með tilliti til 

rekstraraðstæðna fyrirtækisins, ættu að bera arðsemiskröfur í samræmi við viðskipti sem 

einkarekin fyrirtæki stunda. Þessar arðsemiskröfur ættu að minnsta kosti að vera 

                                                
105 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 54. 
106 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 56. 
107 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 58. 
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sambærilegar til lengri tíma litið, en arðsemiskröfur hjá einkareknum fyrirtækjum geta tekið 

talsverðum breytingum á stuttu tímabili. Ennfremur verður fjármögnun af hálfu hins opinbera 

að bera lágmarks ávöxtun, í samræmi við ávöxtun einkarekinna fyrirtækja sem stunda svipaða 

starfsemi. Einhver ríki hafa þó tekið upp á því að lækka arðsemiskröfur til opinberra 

fyrirtækja, til að bæta þeim upp fyrir að sinna skyldubundinni þjónustu við almenning. 

Viðmið OECD kveða slíkar lækkanir slæmar, þar sem viðmiðin gera ráð fyrir að ákveðinn 

aðskilnaður í bókhaldi sé til staðar þegar um er að ræða opinbert fyrirtæki sem sinnir þjónustu 

og á jafnframt í samkeppni við einkarekna aðila og að þóknun fyrir hið opinbera hlutverk sem 

fyrirtækið sinnir sé í samræmi við raunkostnað þess,108 eins og rætt var um í kafla 2.3.1 og 

2.3.2 hér að framan. 

Að endingu skal minnast á að þegar opinbert fyrirtæki veitir þjónustu við almenning, 

duga arðsemisviðmið ekki ein og sér. Þá gæti þurft að notast við aðrar aðferðir en hefðbundið 

er, þar sem hið opinbera fyrirtæki hefur það ekki að markmiði að hámarka hagnað sinn,109 líkt 

og telja má að sé markmið flestra einkarekinna fyrirtækja. Það gæti verið að hið opinbera 

fyrirtæki njóti ávinnings af skattaívilnunum eða lægri vöxtum af skuldafjármögnunum.110 Til 

að meta hvort opinber fyrirtæki séu að mæta arðsemiskröfum sem gerðar eru til þeirra á 

tilteknu tímabili þarf að bera hagnað fyrirtækisins saman við eignir þess.111  

2.3.3.2 Íslenskur réttur 

Opinber fyrirtæki ættu samkvæmt framansögðu að skila lágmarks ávöxtun af viðskiptum 

sínum sem eru af samkeppnilegum meiði. Ef arðsemiskröfurnar af slíkri starfsemi eru engar, 

er hætta á að hið opinbera fyrirtæki verðleggi vöru eða þjónustu á undirverði og geri 

keppinautum sínum þar með erfitt fyrir.  

Í þessu samhengi má nefna reglur um ríkisstyrki sem fjallað var um hér að framan í kafla 

1.2.1. Þegar ríkisstyrkir eiga að mæta kostnaði af verkefnum í þágu almennings þurfa þeir 

ekki að uppfylla skilyrði 61. gr. EES-samningsins, að því gefnu að skilyrði sem sett voru fram 

í Ferring og Altmark málunum, séu uppfyllt. Meðal þeirra skilyrða sem þarf að uppfylla í 

slíkum tilvikum er að styrkveiting sé í samræmi við kostnað sem hlýst af verkefninu og í 

samræmi við eðlilegar arðsemiskröfur. Viðmið OECD kveða á um að forðast eigi að lækka 

arðsemiskröfur til að koma til móts við opinbert fyrirtæki sem sinnir þjónustu í þágu 

almennings. Fjárfestareglan, sbr. umfjöllun í kafla 1.2.1., ætti að koma í veg fyrir slíkt. 
                                                
108 Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, bls. 49. 
109 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 56. 
110 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 58. 
111 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 62. 
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Reglan gerir ráð fyrir að fara eigi með fjárveitingu eftir reglum um ríkisstyrki, ef fjárveitingin 

eða fjárfestingin er ekki í samræmi við það sem góður og gegn fjárfestir myndi gera m.t.t. 

markaðsaðstæðna og fyrirsjáanlegrar ávöxtunar. Ef fjárveiting er ekki í samræmi við það sem 

góður og gegn fjárfestir hefði gert, getur það m.a. þýtt að um óheimila ríkisaðstoð sé að ræða 

sem þyrfti þá að endurgreiða. 

Þá má einnig nefna það sem fram kemur í almennri eigandastefnu ríkisins, en þar er lögð 

áhersla á að félög í eigu þess, sér í lagi þegar félögin sinna samkeppnisrekstri, skili 

ásættanlegri afkomu og viðhaldi tekjumyndandi eignum. Í því felst að ríkissjóður fái eðlilegan 

arð af eigin fé í samræmi við áhættu rekstrarins.112 

Ef keppinautar opinbers fyrirtækis telja að verðlagning hins opinbera fyrirtækis raski 

samkeppni með óeðlilegum hætti, t.d. vegna þess að engar arðsemiskröfur eru gerðar til 

starfseminnar, geta þeir sent formlegt erindi eða ábendingar til Samkeppniseftirlitsins, sbr. 6. 

og 7. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins nr. 880/2005. Keppinautar opinbers 

fyrirtækis gætu t.d. byggt erindi sitt á 14. gr. skl. eða eftir atvikum b. lið 1. mgr. 16. gr. skl.  

Að mati höfundar eru reglur um arðsemiskröfur opinberra fyrirtækja í íslensku 

lagaumhverfi í samræmi við þau viðmið sem OECD hefur sett fram í þeim efnum. 

2.3.4 Endurgjald fyrir þjónustu í þágu almennings 

Fyrirtækjum, hvort sem þau eru opinber eða einkarekin, getur verið gert, af hálfu hins 

opinbera, að veita tiltekna þjónustu í þágu almennings. Þegar slík fyrirtæki hafa 

samkeppnisrekstur með höndum, ásamt því að sinna skyldubundinni þjónustu við almenning 

(e. public service obligation), er fyrirkomulagið þannig í flestum ríkjum að þeim fyrirtækjum 

er látið í té einhvers konar endurgjald fyrir að inna þjónustuna af hendi. Endurgjaldið er 

mismunandi eftir því hvaða land á í hlut, hvernig þjónustuhlutverki fyrirtækið sinnir og um 

hvernig rekstur ræðir. Hér getur verið um að ræða greiðslur úr ríkissjóði eða greiðslur í 

gegnum notendagjöld. Framkvæmdin er sumstaðar þannig að opinberum fyrirtækjum sem 

starfa í eðlislægu einokunarumhverfi er leyft að nota þær tekjur, sem það fær fyrir að leigja út 

gæðin sem það býr yfir, til að bæta upp kostnað sem það hefur af því að inna af hendi 

skyldubundna þjónustu við almenning. Þessi ráðstöfun tekna er þá undanþága frá settum 

reglum, svo hægt sé að heimila niðurgreiðslu frá þeim hluta fyrirtækisins sem hefur hagnað, 

til þess hluta fyrirtækisins sem er rekinn með tapi.113 Svo virðist sem slíkar aðgerðir valdi 

ekki raunverulegri röskun á samkeppni, þ.e. niðurgreiðsla á taprekstri sem stafar af því að 

                                                
112 Almenn eigandastefna ríkisins. Hlutafélög og sameignarfélög, bls. 6. 
113 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 66. 
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verið er að inna skyldu af hendi sem er fyrirskipuð af hinu opinbera og er veitt í þágu 

almennings. Þannig er ekki verið að sækjast eftir forskoti á keppinauta, þar sem ekki er verið 

að niðurgreiða samkeppnisrekstur.  

Ætla má að helsta áhyggjuefni keppinauta fyrirtækis sem veitir þjónustu við almenning 

og hefur samkeppnisrekstur með höndum sé að það fyrirtæki hljóti of hátt endurgjald fyrir að 

sinna þjónustuhlutverki sínu og fái þar með ákveðið forskot á keppinauta sína. Aðstæður gætu 

þá verið þær að hið opinbera fyrirtæki rukkar of hátt verð á tilteknum sviðum hinnar opinberu 

þjónustu til að fjármagna aðra opinbera þjónustu, en væri í raun að niðurgreiða kostnað við 

samkeppnisrekstur. Slíkar aðgerðir eru til þess fallnar að hafa slæm áhrif á samkeppni auk 

þess sem þær uppfylla ekki gagnsæiskröfur.114  

2.3.4.1 Viðmið OECD  

Til að stuðla að samkeppnislegu hlutleysi leggur OECD til að í fyrsta lagi verði þóknun fyrir 

veitta þjónustu við almenning metin og ákveðin með nákvæmum hætti. Í öðru lagi að tryggt 

sé að slík þóknun verði ekki notuð sem ótilhlýðileg niðurgreiðsla og í þriðja lagi að ákveðin 

verði hlutlaus aðferð við að veita slíka þóknun.115 Um fyrst nefnda atriðið má vísa til kafla 

2.3.2 um kostnaðargreiningu aðgerða ríkisfyrirtækja. Áður hefur verið nefnt að 

víxlniðurgreiðsla sé ekki til þess fallin að stuðla að samkeppnislegu hlutleysi. Niðurgreiðsla 

milli hinnar opinberu hliðar fyrirtækisins og þeirrar sem á í samkeppni er þó ekki með öllu 

litin hornauga. OECD nefnir sem dæmi reglur Evrópuréttar um ríkisstyrki, sem eiga að 

tryggja að engin niðurgreiðsla á kostnaði sem hlýst af samkeppnisrekstri stafi af opinberum 

fjárveitingum. Hins vegar má segja að niðurgreiðsla sé heimil ef hagnaður er af tilteknum 

aðgerðum hins opinbera fyrirtækis. Þannig má fjármagna þær aðgerðir sem lúta að þjónustu 

við almenning með hagnaði af annarri starfsemi fyrirtækisins, að því gefnu að hið opinbera 

fyrirtæki fái ekki þegar ofgreitt fyrir að sinna þjónustuhlutverkinu. Með þessu er staðið vörð 

um samkeppnina á markaðinum ásamt því að betri nýting verður á opinberum fjármunum.116  

Viðmið OECD leggja áherslu á að gagnsæi sé í hávegum haft þegar um opinber fyrirtæki 

er að ræða. Gegnsæi um aðgerðir opinberra fyrirtækja styrkir ábyrgðarskyldu þeirra og 

stjórnir sem þeim stýra auk þess sem það gerir ríkinu kleift að vera upplýstur eigandi 

fyrirtækisins. Þegar ákveðið er hve strangar kröfur eigi að gera til hins opinbera fyrirtækis 

hvað varðar tilkynningaskyldu og upplýsingaskyldu þess verður að taka tillit til stærð 

                                                
114 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 67. 
115 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 68. 
116 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 72. 
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fyrirtækisins og umsvif viðskipta þess. Kröfur til smærri opinberra fyrirtækja ættu ekki að 

vera jafn miklar og til þeirra stærri. Þegar opinber fyrirtæki eru stór í sniðum og sinna 

aðallega verkefnum sem eru hluti af opinberri stefnumótun ættu kröfur til þeirra hvað varðar 

gagnsæi og upplýsingaskyldu að vera töluverðar.117 Opinber fyrirtæki þurfa að bera a.m.k. 

sömu upplýsingaskyldu og skráð félög á markaði. Upplýsingaskyldan má þó ekki stangast á 

við trúnaðarskyldu fyrirtækisins.118  

2.3.4.2 Íslenskur réttur 

Hvað varðar viðmið OECD um nákvæma þóknun fyrir að sinna skyldubundinni þjónustu í 

þágu almennings og að sú þóknun sé ekki notuð til að niðurgreiða samkeppnisrekstur má 

nefna 14. gr. skl., sbr. umfjöllun hér að framan. Ákvæðið tekur með fullnægjandi hætti á 

framangreindum álitaefnum í íslenskum rétti, að mati höfundar. Ef skilyrði eru til að beita 

ákvæðinu þá felst í því krafa um aðskilið bókhald fyrir samkeppnisrekstur og svo rekstur í 

skjóli opinbers einkaleyfis eða verndar. Samkeppniseftirlitið hefur síðan heimild til að krefjast 

upplýsinga og gagna sem nauðsynleg eru við athugun einstakra mála, sbr. 19. gr. skl. Það 

verður þó að varða rannsókn tiltekins máls, en eins og fram hefur komið getur upphaf máls 

markast verið vegna athugunar að frumkvæði Samkeppniseftirlitsins eða á grundvelli 

ábendingar eða erindis, sbr. 4. gr. reglna um málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins nr. 

880/2005.  

Þá má einnig nefna 61.-64. gr. EES-samningsins um ríkisstyrki, sbr. umfjöllun hér að 

framan, en ákvæðunum er ætlað að tryggja að opinberar fjárveitingar fari ekki til 

niðurgreiðslu á kostnaði sem hlýst af samkeppnisrekstri. 

Hvað varðar gagnsæi opinberra fyrirtækja að þessu leyti má benda á 2. og 3. gr. 

upplýsingalaga nr. 140/2012. Lögin taka til einkaðila að því leyti sem þeim hefur verið falið 

að veita opinbera þjónustu með lögum, stjórnvaldsfyrirmælum eða samningum, sbr. orðalag 

3. gr. laganna. Hér á landi er iðulega lagaumgjörð um opinber fyrirtæki. Með þeim lögum sem 

sett eru og varða fyrirtækin er iðulega gerð krafa um að þau skili t.d. ársreikningi. Sem dæmi 

má nefna 2. mgr. 8. gr. laga um Landsvirkjun nr. 42/1983 og 41. gr. Raforkulaga nr. 65/2003. 

Samkvæmt framansögðu eru íslenskt lagaumhverfi að þessu leyti í samræmi við viðmið 

OECD. 

                                                
117 Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, bls. 61. 
118 Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, bls. 62. 
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2.3.5 Skattalegt hlutleysi 

Skattálagning er tekjuöflunarleið hins opinbera til þess að standa straum af ýmsum kostnaði í 

þágu samfélagsins, svo sem heilbrigðiskerfi, skólakerfi, vegagerð og fleira. Það getur verið 

álitamál hvernig fer um skatt á fyrirtæki í eigu hins opinbera sem eiga einnig í samkeppni við 

einkarekin fyrirtæki.  

Fyrirtæki geta hlotið mismunandi skattalega meðferð, allt eftir því hvernig eignarhaldi 

þeirra er háttað og um hvaða félagaform ræðir. Það á t.a.m. við um beina og óbeina skatta, 

virðisaukaskatt og eignaskatt. Þá reynir á að ákvarða að hvaða marki þessi mismunandi 

skattalega meðferð hefur raskandi áhrif á samkeppni í för með sér. Í flestum OECD ríkjum fá 

opinber fyrirtæki sömu skattalegu meðferð og einkarekin fyrirtæki, sér í lagi þegar þau stunda 

rekstur sem er í samkeppni við aðra á hinum frjálsa markaði. Einhverjar undantekningar 

finnast þó, helst í þeim tilvikum sem opinbert fyrirtæki sinnir skyldubundinni þjónustu við 

almenning. Það fer eftir því hvernig jafnvæginu er háttað milli þeirra skyldna sem á fyrirtækið 

er lagt af hálfu hins opinbera og svo þeirra fríðinda sem hið opinbera fyrirtæki nýtur, hvort 

líta skuli á undanþágu frá sambærilegri skattlagningu fyrirtækisins sem frávik frá 

samkeppnislegu hlutleysi.119 Af þessu má draga þá ályktun að hvers konar undanþága frá 

skattlagningu þýðir ekki endilega að undanþágan muni raska samkeppni. Það ræðst af ríkjandi 

markaðsaðstæðum sem hið opinbera fyrirtæki og samkepnisaðilar þess starfa í, sem og hvaða 

skyldur eru lagðar á herðar hins opinbera fyrirtækis og hversu íþyngjandi þær eru fyrir það.  

Þegar skattalegar undanþágur eru veittar verða stjórnvöld að athuga að hvaða marki 

undanþágan hefur áhrif á viðskipti og fjárfestingar þeirra opinbera fyrirtækja sem undanþágan 

tekur til. Fyrirtæki sem nýtur skattalegrar undanþágu gæti t.d. raskað samkeppni með því að 

verðleggja vörur eða gæði með tilliti til þeirrar undanþágu sem það nýtur ef keppinautur þess 

nýtur ekki sömu undanþágu. Skattaleg mismunun getur einnig verið notuð til að ofgreiða 

opinberu fyrirtæki fyrir að sinna opinberri þjónustu þegar hagnaður fyrirtækisins er af 

skornum skammti. Þannig er staða hins opinbera fyrirtækis efld frekar sem getur þá haft 

skaðleg áhrif á samkeppnina í heild. Þá má einnig nefna að undanþágur frá skatti í þágu 

opinberra aðila hafa stundum leitt til þess að þeir aðilar ákveða frekar að kaupa þjónustu og 

birgðir af sjálfum sér til að forðast virðisaukaskatt, sem annars hefði verið lagður á ef 

birgðarnar hefðu verið utanaðkomandi.120 Eins og fjallað verður nánar um í kafla 2.3.8. ætti 

að ríkja samkeppni um opinber innkaup.    

                                                
119 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 76. 
120 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 76. 
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2.3.5.1 Viðmið OECD 

OECD leggur áherslu á að gagnsæi gildi um undanþágur frá skatti og að hægt sé að réttlæta 

slíkar undanþágur. Það á aðallega við þegar að skattaleg meðferð fyrirtækja í svipaðri stöðu er 

ekki einsleit.121 

Í þeim ríkjum sem skattalöggjöf gerir opinberum fyrirtækjum hærra undir höfði gætu 

stjórnvöld íhugað að láta sömu reglur gilda um einkarekin fyrirtæki sem starfa á svipuðum 

vettvangi. Í sumum tilfellum er opinber þjónusta þó veitt án hagnaðarmyndunar. Í þeim 

tilfellum getur verið réttlætanlegt að skattaleg meðferð aðila á markaði sé mismunandi.122 

OECD nefnir sem dæmi þá aðferð sem farin er með tilskipun Evrópusambandsins um 

virðisaukaskatt123 en tilskipunin tiltekur í 1. mgr. 13. gr. að opinberir aðilar ættu ekki að vera 

skattaðilar. Hins vegar verði að líta á þá sem skattaðila þegar undanþága frá skatti myndi leiða 

til verulegrar röskunar á samkeppni. Tilskipunin nefnir þau tilvik sem leiða til þess að 

opinberir aðilar eigi ekki að vera undanþegnir virðisaukaskatti og má þar nefna þegar þeir 

starfa á sviði t.d. fjarskiptaþjónustu, vatns- og rafmagnsveitu, farþegaflutninga og 

ferðaþjónustu.124 

Annað sem stuðlar að skattalegu jafnræði er að koma á kerfi sem bætir upp fyrir hið 

skattalega misræmi, til dæmis er hægt að gera aðrar arðsemiskröfur til opinbers fyrirtækis.125 

Viðmið OECD nefna nokkur dæmi um kerfi sem ýmis lönd hafa komið á til að tryggja 

skattalegt hlutleysi að þessu leyti. Þar á meðal er fjallað um regluverkið í kringum ríkisstyrki í 

ESB og EES ríkjum. Þegar undanþágu frá skatti gætir er hægt að skoða hvort upphæðin sem 

jafngildir undanþágunni sé í raun ríkisstyrkur. Þá er hægt að fara með undanþáguna eftir 

reglum sem gilda um ríkisstyrki. Að öllu jöfnu er þó afar erfitt að meta hvort kröfur um 

skattalegt jafnræði séu uppfylltar.126 Telja verður að skattlagning verði sem endranær að 

byggja á sjónarmiðum um jafnræði og að þeir aðilar sem eins er ástatt um séu skattlagðir með 

sambærilegum hætti. Að öðrum kosti er hætta á að samkeppni milli aðila raskist. 

                                                
121 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 77. 
122 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 78. 
123 Tilskipun 2006/112 EB 
124 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 78. 
125 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 79. 
126 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 80. 
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2.3.5.2 Íslenskur réttur 

Tilskipun Evrópusambandsins um virðisaukaskatt127  sem OECD nefnir í viðmiðunum sínum 

gildir hér á landi. Ákvæði 1. mgr. 13. gr. tilskipunarinnar segir að opinberir aðilar ættu ekki 

að vera skattaðilar. Greinin kveður á um að þegar opinberir aðilar sinna opinberum erindum 

m.a. þegar þeir innheimta gjöld, tolla eða annað þá eigi ekki að líta á þá sem skattaðila. Hins 

vegar verði að líta á þá sem skattaðila þegar undanþága frá skatti vegna þessara opinberu 

erinda myndi leiða til verulegrar röskunar á samkeppni.  

Reglur EES-samningsins um ríkisstyrki koma einnig hér til skoðunar, eins og viðmið 

OECD nefna. Þær eru í rauninni tæki til að stuðla að skattalegu jafnræði og þar með 

samkeppnislegu hlutleysi. Þegar um undanþágu frá skatti er að ræða er hægt að skoða hvort 

upphæðin sem jafngildir undanþágunni sé í raun ríkisstyrkur. Ef svo reynist, er mögulega um 

óheimila ríkisaðstoð að ræða sem þarf að endurgreiða.  

Á Íslandi koma undanþágur frá skatti fram í lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 og lögum 

um virðisaukaskatt nr. 50/1988. Hér getur einnig 14. gr. skl. haft þýðingu, sbr. eftirfarandi 

dæmi. 

Ákvörðun samkeppnisráðs 16. febrúar 1995 (8/1995). Í ákvörðuninni var mælt fyrir um 
fjárhagslegan aðskilnað Póst- og símamálastofnunar annars vegar á póstþjónustu skv. einkarétti, 
sbr. þágildand póstlög nr. 33/1986 og hins vegar á annarri póstþjónustu sem stofnunin innti af 
hendi. Í ákvörðuninni kom fram að til að unnt væri að fara eftir fyrirmælum ríkisskattstjóra um 
að greiddur skyldi virðisaukaskattur af allri póstþjónustu sem ekki væri háð einkarétti, yrði að 
skipta rekstrartekjum í bókhaldi samkvæmt því. Ef einkafyrirtækjum yrði gert að greiða 
virðisaukaskatt vegna þeirrar þjónustu sem þau myndu inna af hendi en Póst- og 
símamálastofnun yrði undanþegin skattskydu af samskonar þjónustu yrði um samkeppnislega 
mismunun að ræða. Engin skipting hafði farið fram í kostnaðarbókhaldi Póst- og 
símamálastofnunar, en samkeppnisráð taldi þá skiptingu forsendu þess að virk samkeppni gæti 
orðið í póstþjónustu, þótt örðugt kynni að vera að framkvæma hana. 

Ofangreind ákvörðun samkeppnisráðs var kærð til áfrýjunarnefndar samkeppnismála, sem 

staðfesti efnislega niðurstöðu samkeppnisráðs. Hér þótti m.a. nauðsyn að koma á 

fjárhagslegum aðskilnaði hjá Póst- og símamálastofnun vegna þeirrar undanþágu frá 

virðisaukaskatti sem póstþjónusta, sem háð var einkaleyfi, naut. Jafnræði milli keppinauta í 

póstþjónustu sem ekki var háð einkaleyfi yrði ekki komið á nema fjárhagsleg aðgreining 

starfseminnar lægi skýrt fyrir.  

Líkt og OECD hefur bent á, er afar erfitt að meta hvort skattalegt jafnræði sé sannarlega 

til staðar, en þær reglur sem gilda í íslenskum rétti og er ætlað að stuðla að skattalegu jafnræði 

eru í samræmi við þau viðmið sem  OECD hefur sett fram.  
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2.3.6 Hlutlaust regluumhverfi 

Jafnræði í regluumhverfi fyrirtækja sem starfa á sama sviði, sem veitir ekki ívilnanir til 

fyrirtækja í eigu hins opinbera fram yfir önnur, stuðlar að samkeppnislegu hlutleysi. 

Einhver dæmi eru um að regluumhverfi fyrir opinber fyrirtæki veiti þeim minna aðhald 

heldur en reglur fyrir sambærileg einkarekin fyrirtæki, sem sinna t.d. starfsemi dreifikerfa. 

Dæmi um forskot sem mismunandi reglur geta skapað opinberum fyrirtækjum, má nefna 

kröfur til öflunar byggingarleyfis, sveigjanleika varðandi deiliskipulag, gjaldþrotaskipti, 

aðgengi að byggingarlóðum o.f.l. Því hefur líka stundum verið haldið fram að stjórnvöld hafi 

aukið við tálmanir á einkarekin fyrirtæki, með reglusetningu sem er ekki byggð á 

sjónarmiðum um almannahagsmuni. Reglusetningin hefur þá verið í því skyni að vernda 

opinber fyrirtæki, sérstaklega þau sem skapa miklar tekjur fyrir ríkissjóð. Slíkt getur leitt til 

ósamræmis í kostnaði milli annars vegar þeirra fyrirtækja sem eru á markaði og svo þeirra 

sem sækjast eftir því að koma inn á markaðinn, sem að endingu leiðir til röskunnar á 

samkeppni.128  

Nálægð opinberra fyrirtækja við stjórnvöld skapar hættu á ósanngjörnu forskoti þeirra á 

einkarekna keppinauta sína. Nálægðin getur verið notuð til að hafa áhrif á 

stefnumótunarferlið, opinberum fyrirtækjum hagsbóta. Mismunun fyrirtækja með 

reglusetningu er sjaldgæf eða ekki til staðar í mörgum aðildarríkjum OECD. Þar sem 

mismunun er til staðar, hefur réttlætingin aðallega tvenns konar. Annars vegar sú að tiltekið 

fyrirtæki í eigu hins opinbera er undirorpið eðlislægri einokun, hins vegar að mismunun með 

reglusetningu sé nauðsynleg til að bæta opinberu fyrirtæki upp fyrir að sinna skyldubundinni 

þjónustu við almenning.129  

2.3.6.1 Viðmið OECD 

Til að sem minnst röskun á samkeppni verði og jafnræði í regluumhverfi verði tryggt, eru 

nokkur atriði sem þarf að skoða. Í fyrsta lagi þarf að tryggja að jafnræði sé í regluumhverfi 

milli opinberra fyrirtækja og einkarekinna fyrirtækja. Þegar reglur kveða á um undanþágur 

vegna félagaforms, mæla viðmið OECD með því að um opinber fyrirtæki sé fjallað í 

félagalöggjöf ríkja, svo þau fái sömu efnislegu meðferð og einkarekin fyrirtæki. Í öðru lagi 

ætti þátttaka ríkisins á stýrðum markaði eða markaði sem er undirorpinn sérstöku regluverki 

(e. regulated market) að vera endurskoðuð með reglulegu millibili. Þetta á sérstaklega við 

þegar starfandi opinber fyrirtæki á stýrðum markaði halda einokunarstöðu þar til lengri tíma. Í 
                                                
128 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 84. 
129 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 84. 
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þriðja lagi ætti að ríkja samræmi í reglum í fjármálageiranum og þær ættu að stuðla að 

jafnræði án tillits til eignarhalds, stofnunar, þáttar eða markaða. Í fjórða lagi þá nægja 

ráðstafanir fyrir hlutlaust regluumhverfi ekki einar og sér, heldur verður að nálgast jafnræði á 

markaði með þverfaglegum hætti. Yfirvöld á sviði samkeppni, viðskipta og fjárfestinga hafa 

öll sínu hlutverki að gegna þegar kemur að því að framfylgja samkeppnislegu hlutleysi á 

markaði.130 Viðmið OECD leggja til að opinber fyrirtæki séu almennt ekki undanskilin 

lögum.131 Þegar undanþágur eru veittar ættu þær að vera takmarkaðar og gegnsæjar. Opinber 

fyrirtæki ættu þá, eins og hægt er, að fylgja þeim meginstefnum sem er að finna í þeim lögum 

og reglum. Ef einhverjar undanþágur eiga við hið opinbera fyrirtæki sem veita því ívilnun eða 

hafa áhrif á almenning, ber að upplýsa um það.132 

Til að stuðla að samkeppnislegu hlutleysi í þessum efnum er mikilvægt að meta reglulega 

skyldur fyrirtækisins á opinberum vettvangi og þá með tilliti til samkeppni og 

regluumhverfisins hverju sinni.133 Um það mat verður nánar fjallað í 3. kafla. Þá er líka 

möguleiki að jöfnunargreiðslur bæti upp fyrir misræmið sem regluumhverfið veitir. Slíkar 

greiðslur eru ekki algengar í aðildarríkjum OECD, en það er aðferð sem gæti komið til greina 

til að jafna stöðu keppinauta.134  

2.3.6.2 Íslenskur réttur 

Í þessu samhengi má nefna reglur EES-samningsins um opinber fyrirtæki, sbr. 59. gr. hans, en 

um þær var fjallað í kafla 1.2.2. Eins og kom fram í þeirri umfjöllun þá hefur dómstóll ESB 

sagt að greinina verði að túlka þannig, að aðildarríki taki sérstaka ábyrgð á því að ekki sé farið 

gegn ákvæðinu og að sömu reglur gildi um opinber fyrirtæki eða fyrirtæki sem hefur verið 

veitt einkaréttindi eða sérstök réttindi til einhverra starfa og gilda um önnur fyrirtæki. Verður 

að telja að í því felist skylda aðildarríkis til að halda regluumhverfi tiltölulega hlutlausu. Sem 

dæmi má nefna að hér á landi tekur félagaréttarlöggjöfin jafnt til hlutafélaga og opinberra 

hlutafélaga, sbr. 1. og 2. mgr. 1. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995.  

Hvað varðar mat á þátttöku ríkisins á stýrðum markaði og svo mat á þeim skyldum sem 

opinberum fyrirtækjum er falið að inna af hendi, má nefna c. lið 1. mgr. 8. gr. skl. og 18. gr. 

skl. Ef aðstæður eru með þeim hætti að aðgerðir opinberra aðila takmarka samkeppni vegna 

þeirra skyldna sem reglur leggja á þá, ber Samkeppniseftirlitinu að vekja athygli ráðherra á 

                                                
130 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 86. 
131 Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, bls. 47. 
132 Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, bls. 48. 
133 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 86. 
134 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 87. 
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því. Samkvæmt orðalagi c. liðar 1. mgr. 8. gr. skl. hvílir skylda á herðum 

Samkeppniseftirlitsins að gæta þessa.  

Það er mat höfundar að íslenskt lagaumhverfi sé í samræmi við þau viðmið sem OECD 

hefur sett um hlutlaust regluumhverfi fyrir einkarekin fyrirtæki jafnt sem opinber fyrirtæki. 

2.3.7 Skuldajafnræði og beinar fjárveitingar 

Flest ríki hafa þá stefnu að lánveitingar til ríkisfyrirtækja séu með sambærilegum hætti og 

lánveitingar til einkarekinna fyrirtækja. Þrátt fyrir það njóta ríkisfyrirtæki oft ávinnings af 

auknu aðgengi að fjármagni, þ.e. þau er í stöðu til að hljóta ívilnandi meðferð vegna þeirrar 

staðreyndar að eignarhald þeirra er á höndum hins opinbera. Ívilnandi meðferð getur t.d. birst 

í þeirri mynd að ríkisfyrirtæki hljóta lægra áhættumat hjá lánveitendum vegna baklands þeirra 

hjá hinu opinbera.135 Ef opinberu fyrirtæki er mögulegt að fá slíka ívilnandi meðferð er það til 

þess fallið að raska samkeppni á markaði.  

Beinar fjárveitingar og ríkisstyrkir eru iðulega óheimilar aðgerðir í ríkjum OECD, ef þær 

eru í því skyni að efla samkeppnisrekstur opinberra fyrirtækja. Opinber fyrirtæki ættu að lúta 

að sama regluumhverfi og sömu lánaskilmálum og einkarekin fyrirtæki gera. Þó eiga 

einhverjar undantekningar rétt á sér. Sem dæmi má nefna ívilnanir í garð opinberra fyrirtækja 

sem rekin eru með halla, en eru of stór í sniðum eða mikilvæg markaðinum til að þau megi 

bregðast.136 Það mætti þó velta þeirri spurningu upp hvort slíkar ívilnanir ættu við þegar 

opinbert fyrirtæki heldur einokunarstöðu á markaðinum, þ.e. þegar fyrirtækið er of mikilvægt 

markaðinum til að mega bregðast en hefur samt einokunarstöðu. Ef einokunaraðili hlýtur 

lánakjör á undirverði hlýtur að þurfa skoða nauðsyn þess að hið opinbera sé eigandi fyrirtækis 

sem er eini aðilinn á markaðinum. Það er ákveðin áskorun falin í því að tryggja að ríkisstyrkir 

og opinberar fjárveitingar hafi ekki bjöguð áhrif á hegðun þeirra fyrirtækja sem taka við slíku. 

Það verður að gæta þess að slaka ekki á kröfum til fjárhagsáætlana þeirra fyrirtækja sem 

styrkjanna njóta. Ríkisstyrkir og opinberar fjárveitingar gætu komið til af pólitískri nauðsyn, 

til að tryggja afkomu opinberra fyrirtækja í fjárhagsvandræðum og aðstoða þau við 

endurskipulagningu til að verða sjálfbær að nýju. Slíkar ráðstafanir geta þó haft bjöguð áhrif, 

en með því að gera fyrirtækinu kleift að bæta fjármagnsflæði sitt og efnahagsreikning, getur 

fyrirtækið jafnframt aukið við lánsfjármögnun eða eiginfjármögnun.137  

                                                
135 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 92. 
136 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 92. 
137 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 92. 
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Lánveitingar til opinberra fyrirtækja geta haft raskandi áhrif á samkeppni ef þau eru t.d. 

veitt með lægri vaxtaprósentu en eðlilegt er eða veitt án tryggingar. Opinber fyrirtæki gætu 

haft aðgang að ívilnandi lánstrausti eða ríkisábyrgðum sem minnka kostnað við lántöku og 

bæta samkeppnislega stöðu þeirra. Það setur einkarekna keppinauta þeirra í verri stöðu og er 

til þess fallið að raska samkeppni.138  

2.3.7.1 Viðmið OECD 

Til þess að sporna við röskun á samkeppni hvað skuldajafnræði og beinar fjárveitingar varðar 

er tvennt sem kemur til skoðunar. Í fyrsta lagi ætti að forðast ívilnandi fjárhagslega meðferð 

ríkisfyrirtækja, en viðmið OECD mæla með því að opinber fyrirtæki fái lán á sömu skilmálum 

og einkarekin fyrirtæki. Það er þegar raunin í flestum aðildarríkjum OECD. Markaðsskilyrði 

gera ráð fyrir að vaxtakjör endurspegli lánsáhættu þeirra viðskipta sem um ræðir hverju sinni, 

óháð eignarhaldi á því fyrirtæki sem í hlut á. Hér þarf að reyna að horfa fram hjá því að hið 

opinbera gæti verið bakhjarl lántakandans. Til dæmis má nefna að á Nýja Sjálandi kemur 

fram í lánasamningi opinberra fyrirtækja að ríkið ábyrgist ekki skuldina. Þegar fjármögnun 

opinberra fyrirtækja kemur frá ríkinu, verður að tryggja að lánaskilmálar séu í samræmi við 

sambærileg lánskjör á markaði. Í öðru lagi verður að skoða þær aðstæður þegar ekki er unnt 

að lána fyrirtækjum á sambærilegum skilmálum, óháð eignarhaldi þeirra. Í einhverjum ríkjum 

hefur verið komið á ákveðnu kerfi til að vinna að skuldajafnræði. Ástralía hefur t.d. haft þann 

háttinn á að lánsmatsstofnanir framkvæma lánshæfismat á opinberum fyrirtækjum og bera 

saman við einkarekinn aðila. Mismunurinn milli þess sem einkarekni aðilinn þarf að greiða og 

þess sem hann hefði greitt sem opinbert fyrirtæki getur svo verið dreginn frá tekjustreymi hins 

opinbera fyrirtækis.139  

2.3.7.2 Íslenskur réttur 

Hér má aftur að nefna ákvæði 61.-64. gr. EES-samningsins um ríkisstyrki. Í samræmi við 

viðmið OECD koma reglur um ríkisstyrki í veg fyrir að ríkið veiti m.a. opinberum 

fyrirtækjum fjárhagslega ívilnandi meðferð, s.s. lánskjör á lægri vöxtum en markaðsvöxtum. 

Eins og kom fram í kafla 1.2.1., eru fjárveitingar frá ríkinu sem raska eða eru líklegar til að 

raska samkeppni ósamrýmanlegar framkvæmd EES-samningsins og skiptir þá ekki máli í 

hvaða formi þær eru. Ef fjárveiting fellur ekki undir þær undanþágur sem 61.-64. gr. EES-

samnings  tiltekur, þá er um óheimila ríkisaðstoð að ræða sem ber að endurgreiða. 

                                                
138 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 93. 
139 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 94. 
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Um heimild ríkisins til að ábyrgjast lán er fjallað í lögum um ríkisábyrgðir nr. 121/1997. 

Í 1. gr. þeirra laga kemur fram að ríkissjóður megi ekki takast á hendur ábyrgðskuldbindingar 

nema heimild sé veitt til þess í lögum. Almennt má telja að lánveitendur, íslensk 

fjármálafyrirtæki, séu meðvitaðir um þetta, en eins og að framan greinir um viðmið OECD 

þarf að leitast við að horfa fram hjá því hver er bakhjarl lántakanda, ef markmiðið er að stuðla 

að samkeppnislegu hlutleysi á markaði. Það geta hins vegar komið upp tilvik sem eru ekki 

jafn augljós. Hér má nefna mál sem varðaði fjárhagslegan aðskilnað milli Útfararstofu 

Kirkjugarðanna og Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma140, sem áður hefur verið fjallað um. 

Árið 1993 stofnuðu Kirkjugarðarnir einkafyrirtæki um rekstur útfararþjónustunnar, 

Útfararstofu Kirkjugarðanna, og var óskað eftir umsögn samkeppnisráðs um fyrirhugaðan 

rekstur útfararstofunnar. Kirkjugarðarnir lögðu fram eignir sem stofnfé útfararstofunnar og 

taldi samkeppnisráð að útfararstofan yrði að reikna sér til gjalda eðlilega markaðsvexti af 

stofnframlaginu, svo það yrði ekki notað til að niðurgreiða samkeppnisrekstur 

útfararstofunnar. Það hafði hins vegar ekki verið gert í tvö rekstrarár. Í ákvörðun 

samkeppnisráðs var talið að með því að láta hjá líða að gjaldfæra vexti og halda þeim 

fjárhæðum inni í rekstri útfararstofunnar hefði skapast betra umhverfi fyrir starfsemina og 

líklega aukið svigrúm fyrirtækisins til markaðssóknar. Það hefði haft skaðleg áhrif á 

samkeppnina á þessum markaði. Kirkjugarðarnir, hinn opinberi aðili, hefðu í raun verið að 

styrkja rekstur útfararstofunnar með því að innheimta ekki vextina af stofnfénu sem þeir 

höfðu lagt til.  

Samkvæmt framansögðu telur höfundur að reglur um skuldajafnræði og beinar 

fjárveitingar í íslenskum rétti séu í ágætu samræmi við viðmið OECD. 

2.3.8 Opinber innkaup 

Markaðir þar sem áður var lögvernduð einokun hafa smá saman verið að opnast fyrir 

samkeppni. Hið opinbera hefur í auknum mæli nýtt sér fyrirkomulag markaðarins með því t.d. 

að útvista verkefnum og fá tilboð í þau. Til að tryggja jafnræði milli samkeppnisaðila hafa 

flest ríki komið á regluverki og stefnu í kringum opinber innkaup. Samkeppnislegt forskot 

kann að hafa myndast ef löng venja hefur ríkt um tiltekin viðskipti hins opinbera við ákveðinn 

aðila. Forskotið kann þá að felast í sterkari stöðu fyrirtækis hvað varðar hæfniskröfur fyrir 

útboðið, fyrirtækið gæti búið yfir upplýsingum um þjónustustig og kostnað og svo gæti verið 

að fyrirtæki sem hefur þegar sinnt starfinu beri lægri upphafskostnað miðað við mögulega 

arftaka, sérstaklega þegar verkefni eru tímabundin. Þannig geta opinber fyrirtæki haft 
                                                
140 Ákvörðun samkeppnisráðs 19. september 1996 (32/1996). 
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samkeppnislegt forskot og sniðið sín tilboð að útboðskröfum. 141  Opinber innkaup og 

samkeppnisréttur eru ekki sama réttarsviðið, en þó má segja að þau skarist að einhverju 

leyti.142 Í tengslum við umfjöllunarefni þessarar ritgerðar verður einungis tæpt á þeim atriðum 

sem varða opinber innkaup og geta stuðlað að eða komið í veg fyrir samkeppnislegt hlutleysi. 

2.3.8.1 Viðmið OECD 

Til að stuðla að samkeppnislegu hlutleysi í opinberum innkaupaferlum eru nokkur atriði sem 

koma til skoðunar að mati OECD. Í fyrsta lagi ætti að tryggja að opinberir innkaupaaðilar beri 

saman tilboð með tilliti til jafnræðis, gegnsæis, meðalhófs og án mismununar. Þessar 

meginreglur fá hljómgrunn í flestum stefnum ríkja um opinber innkaup, auk reglna sem WTO 

stofnunin hefur sett.143  

Í Ástralíu verða öll útboðsferli að gera kröfu til opinberra fyrirtækja sem taka þátt í 

tilteknu útboði, um að þau lýsi því yfir að tilboð þeirra séu í samræmi við meginreglur sem 

stuðla að samkeppnislegu hlutleysi. Reglur um opinber innkaup í Evrópusambandsríkjum og 

ríkjum sem tilheyra Evrópska efnahagssvæðinu undirstrika að útboðssamningar eigi ekki að 

raska samkeppni. Þessi nálgun hefur áhrif þegar opinberir aðilar taka þátt í útboðum.144 Í öðru 

lagi verður að skoða þau tilboð sem berast með tilliti til þess munar sem gætir milli 

tilboðsgjafa.145 Í þriðja lagi verður að vera hægt að kvarta undan óréttlátu útboðsferli, eftir að 

ferlið hefst og jafnvel eftir að því lýkur. Flest ríki hafa einhvers konar kerfi þar sem hægt er 

að leggja fram slíka kvörtun.146  

2.3.8.2 Íslenskur réttur  

Um opinber útboð hér á landi gilda lög nr. 65/1993 um framkvæmd útboða og lög nr. 84/2007 

um opinber innkaup. Tilgangur síðarnefndra laga er m.a. að stuðla að hagkvæmni í opinberum 

rekstri með virkri samkeppni, sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna. Má segja að tilgangur laganna sé að 

auka jafnræði fyrirtækja og sjá til þess að samkeppni ríki um útboð verka sem eru fjármögnuð 

með opinberu fé. Ef framkvæmd um opinber innkaup er óskýr og misjöfn er hætta á að 

jafnræði milli samkeppnisaðila á markaði raskist. Þá getur bjóðandi lagt fram kæru vegna 

opinbers innkaupaferlis skv. 1. mgr. 94. gr. laganna. Samkvæmt 1. mgr. 96. gr. laganna getur 

                                                
141 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 98. 
142 Sbr. orðalag 1. gr. laga nr. 84/2007 um opinber innkaup, en þar segir að tilgangur laganna er m.a. ,,[...]stuðla 
að hagkvæmni í opinberum rekstri með virkri samkeppni[...]”. 
143 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 100. 
144 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 100. 
145 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 101. 
146 Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business, bls. 102. 
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kærunefnd útboðsmála stöðvað innkaupaferli um stundarsakir, þar til skorið hefur verið úr 

kæru endanlega. Að þessu leyti eru ákvæði laga nr. 84/2007 um opinber innkaup í samræmi 

við þau viðmið sem OECD hefur sett, sbr. umfjöllun hér að framan. 

Með áliti Samkeppniseftirlitsins 23. desember 2009 (4/2009) beindi Samkeppniseftirlitið 

því til opinberra aðila sem standa að útboðum, hvort sem þau færu fram á vegum ríkisins, 

sveitarfélaga eða stofnanna á þeirra vegum, að þau yrðu útfærð með þeim hætti að kraftar 

samkeppninnar myndu nýtast sem best. Var talið sérstaklega mikilvægt að framkvæmd 

opinberra innkaupa og útboða yrði tekin til skoðunar í kjölfar bankahrunsins haustið 2008 og 

þeirra efnahagserfiðleika sem steðjuðu að íslensku þjóðinni í kjölfarið. Í álitinu var vakin 

athygli á því ósamræmi sem er á útboðsskyldu milli ríkis og sveitarfélaga í gildandi lögum, en 

sveitarfélög eru undanskilin ákvæðum laga um opinber innkaup nema um sé að ræða innkaup 

sem fara yfir viðmiðunarfjárhæðir Evrópska efnahagssvæðisins, sbr. 2. mgr. 19. gr. laganna. 

Þannig mætti ætla að innkaup sveitarfélaga væru ekki alltaf gerð með jafn hagkvæmum hætti 

og mögulegt væri vegna undanþágunnar. Þá má draga þá ályktun að til standi að bæta úr 

þessu, sbr. umsögn Samkeppniseftirlitsins 28. janúar 2016 (3/2016). Í umsögninni kemur m.a. 

fram að með ákvæði í nýju frumvarpi laga um opinber innkaup, sem byggja m.a. á tilskipun 

2014/24/EB, stendur til að heimild verði til að skipta stórum samningum upp í hluta í því 

skyni að auka samkeppni. Þá er einnig gerð sú breyting með frumvarpinu að lögin taki til 

innkaupa sveitarfélaga undir viðmiðunarfjárhæðum Evrópska efnahagssvæðisins. Frumvarpið 

var lagt fram af ráðherra, en er enn á frumstigi þegar þetta er skrifað.147 Ef þær breytingar sem 

hér eru nefndar verða að lögum er ljóst að virk samkeppni verður betur tryggð við opinber 

innkaup.  

2.4 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um þau viðmið sem OECD hefur sett sem geta stuðlað að 

samkeppnislegu hlutleysi. Íslenskt lagaumhverfi var borið saman við þau viðmið í því skyni 

að athuga hvort hér á landi væru einhverjir þættir í löggjöfinni sem hindra að samkeppnislegu 

hlutleysi verði náð.  

Samanburðurinn leiddi í ljós að lagaumhverfið hér á landi fyrir rekstrarform opinberra 

fyrirtækja er í samræmi við viðmið OECD. Má þar nefna eigandastefnu ríkisins, bæði þá 

almennu og vegna fjármálafyrirtækja. Þá hafa samkeppnislög nr. 44/2005 að geyma úrræði til 

að koma á fjárhagslegum aðskilnaði, sbr. 14. gr. laganna. Ákvæðið hefur einnig þýðingu við 

                                                
147 Vefsíða Alþingis, http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=145&mnr=665 
(skoðað 23. apríl 2016). 
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kostnaðargreiningu aðgerða opinberra fyrirtækja. Þegar ákvæðinu er beitt er auðveldara að 

greina þann kostnað sem opinbert fyrirtæki verður fyrir við að sinna þjónustu við almenning. 

Ákvæði upplýsingalaga nr. 140/2012 tryggja gagnsæi við rekstur opinberra fyrirtækja, í 

samræmi við viðmið OECD. Gera ætti lágmarks arðsemiskröfur til opinberra fyrirtækja, 

samkvæmt viðmiðunum OECD og veita m.a. reglur EES- samningsins um ríkisstyrki, sem og 

almenn eigandastefna ríkisins stoð fyrir því hér á landi. Þá er skattalöggjöf á Íslandi í 

samræmi við viðmið OECD um jafnræði aðila við skattalega meðferð. Hlutlaust 

regluumhverfi er þáttur í samkeppnislegu hlutleysi en 59. gr. EES-samningsins um opinber 

fyrirtæki kveður á um skyldu aðildarríkja að tryggja að sömu reglur gildi um opinber fyrirtæki 

eða fyrirtæki sem starfa í skjóli opinbers einkaleyfis eða verndar og gilda um önnur fyrirtæki. 

Reglur EES-samningsins um ríkisstyrki stuðla að því að skuldajafnræði ríki milli opinberra 

fyrirtækja og keppinauta þeirra, auk þess sem meðferð beinna fjárveitinga þarf að vera í 

samræmi við reglurnar, líkt og viðmið OECD leggja til. Lög um opinber innkaup nr. 84/2007 

eru í samræmi við þau viðmið sem OECD hefur lagt til, en þó hefur verið bent á ósamræmi 

hvað varðar útboðsskyldu ríkis og svo sveitarfélaga. Þá hefur verið lagt fram frumvarp að 

nýjum lögum um opinber innkaup og er þeim lögum ætlað að bæta úr því ósamræmi sem nú 

er til staðar. 

Samkvæmt framansögðu er ljóst að íslensk löggjöf er að megninu til í samræmi við þau 

viðmið sem OECD hefur sett fram og skilgreint að stuðli að samkeppnislegu hlutleysi. Í því 

samhengi hafa ákvæði 59. gr. og 61.-64. gr. EES-samningsins um opinber fyrirtæki og 

ríkisstyrki töluverða þýðingu, sem og 14. gr. skl. Hér má þó nefna að tiltekin svið íslensks 

atvinnulífs stefna ekki að samkeppnislegu hlutleysi með starfsemi sinni. Í því samhengi má 

sem dæmi nefna ákvæði 3. mgr. 13. gr. og 71. gr. búvörulaga nr. 99/1993, sem tryggja að 

samráð, samruni og verðtilfærsla í mjólkuriðnaði séu undanþegin gildissviði samkeppnislaga. 

Sérlög geta kveðið á um slíka undanþágu, en þegar svo stendur á eru úrræði 

samkeppnisyfirvalda til að stuðla að samkeppnislegu hlutleysi fyrir borð borin. Nánar verður 

fjallað um það í kafla 4. 

3 Samkeppnismat 

Hér á undan hefur verið fjallað um virka samkeppni og mögulegar samkeppnishömlur sem 

geta stafað af aðgerðum hins opinbera. Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði sem 

nefnist samkeppnismat. Með því að beita samkeppnismati við lagasetningu og endurskoðun 

löggjafar má draga úr samkeppnishömlum sem stafa frá lögunum. Í kaflanum verða skoðuð 
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þau viðmið sem OECD hefur sett varðandi samkeppnismat og hvernig má framkvæma það. 

Þá verður litið á hvernig staðið hefur verið að innleiðingu samkeppnismats á Íslandi.  

3.1 Hvað er samkeppnismat ? 

Stjórnvöld hafa oft afskipti af mörkuðum til að koma á ákveðinni markaðshegðun fyrirtækja 

sem þar starfa. Það geta verið góðar efnahagslegar ástæður sem þar búa að baki, til dæmis að 

takmarka markaðsstyrk aðila sem hafa haft eðlislæga einokun eða til að setja ákveðna 

gæðastaðla í því skyni að auka öryggi neytenda. 148  Stjórnvöld gæta þannig ýmissa 

almannahagsmuna t.d. með setningu reglna og opinberu eftirliti. Reglur og eftirlit geta þó haft 

óæskileg áhrif á samkeppni og unnið gegn því að ný fyrirtæki nái að festa sig í sessi sem 

aðilar á markaði. Stundum eru þessi áhrif óhjákvæmileg vegna þeirra brýnu 

almannahagsmuna sem þarf að gæta að, en í einhverjum tilvikum eru fleiri en ein leið fær til 

að ná því markmiði sem stefnt er að. Þá ber að velja þá leið sem hefur minnst óæskileg áhrif á 

samkeppni í för með sér.149  

Til að tryggja það að stjórnvöld raski ekki samkeppni að óþörfu við þá hagsmunagæslu 

sem getur falist í reglusetningu og eftirliti er hægt að beita tiltekinni aðferðafræði, svokölluðu 

samkeppnismati (e. competitive assessment). Aðferðin er notuð til að tryggja að 

samkeppnissjónarmið séu höfð til hliðsjónar við fyrirhugaða reglusetningu, svo sem setningu 

laga, stefnumörkun og eftirlit stjórnvalda. OECD hefur gefið út leiðbeinandi reglur varðandi 

samkeppnismat og hefur aðferðin verið notuð í t.d. Evrópurétti og í Ástralíu. OECD hefur 

m.a. framkvæmt athuganir á þeim atriðum sem hindra nýsköpun og þróun í opinberu 

regluverki og samkeppnishamlandi lög og reglur hafa slæm áhrif á þá starfsemi. 

Samkeppnismat er því skilvirkt tæki til að draga úr samkeppnishamlandi áhrifum sem lög og 

reglur geta haft í för með sér.150 Samkeppnismat getur bæði verið notað við mat á gildandi 

löggjöf og fyrirhugaðri löggjöf.151  

Aukin hnattvæðing, með opnun markaða fyrir frjálst flæði vara, þjónustu og fjármagns 

hefur haft í för með sér aukna þörf fyrir endurskoðun reglna. Ef regluumhverfi markaðarins 

einkennist af tálmunum er ólíklegt að neytendur fái að njóta ávinnings af samkeppni og 

nýsköpun.152  

                                                
148 Competition assessment toolkit: Volume II Guidance, bls. 9. 
149 Álit Samkeppniseftirlitsins 15. desember 2009 (2/2009), bls. 2-3. 
150 Álit Samkeppniseftirlitsins 15. desember 2009 (2/2009), bls. 3, sbr. og Öflug uppbygging - opnun markaða 
og efling atvinnustarfsemi, bls. 55. 
151 Competition assessment toolkit: Volume II Guidance, bls. 3. 
152 Competition assessment toolkit: Volume II Guidance, bls. 10. 
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Markmiðið með samkeppnismati er að opinberir aðilar meti það sjálfstætt hvaða 

afleiðingar tilteknar reglur geta haft á samkeppnismarkaði. Þannig má skilgreina 

samkeppnisleg vandamál strax í aðdraganda reglusetningar og þannig hægt að vinna að því 

með skilvirkum hætti að finna lausn á þeim.153   Markmiðið með því að framkvæma 

samkeppnismat er að hjálpa til við að sýna fram á hvers vegna viðkomandi aðgerðir eru 

nauðsynlegar og að vægasta úrræðið hafi verið valið til að ná tilteknu markmiði. Það er gert 

til þess að tryggja að hagfelldasta leiðin sé farin fyrir opna markaði og samkeppni.154 

Samkeppnismat getur því verið gott tæki til að átta sig á afleiðingum reglusetningar og 

frumvarpsgerðar á samkeppni á viðkomandi mörkuðum. Samkeppnismat getur leitt til þess að 

stjórnvöld þurfi að rökstyðja á fyrirfram ákveðinn hátt fyrir sjálfum sér og öðrum að tillagan 

sem samkeppnismatið lýtur að sé vægasta leið sem farin yrði, til að ná því markmiði sem 

stefnt er að. Þá getur samkeppnismat komið í veg fyrir óþarfar opinberar aðgangshindranir, 

sem stuðlar þá að því að markaðir haldist opnir. Svo getur samkeppnismatið gert 

hagsmunaaðilum kleift að koma að sínum sjónarmiðum með skilvirkum hætti.155 

Samkeppnismat felur í sér skyldu til að leggja mat á hvort reglusetning stjórnvalda hafi 

hamlandi áhrif á samkeppni á mörkuðum og hvort aðrar leiðir séu færar til að ná sama 

markmiði sem hafa ekki slík takmarkandi áhrif á samkeppnina. Með nokkurri einföldun er 

hægt að lýsa aðferðinni þannig að fyrst fari fram greining á þeim mörkuðum sem viðkomandi 

reglusetning nær til. Þá fer fram mat á því til hvaða markaðar fyrir vörur eða þjónustu 

reglurnar munu ná til. Næsta skref er að athuga hvaða fyrirtæki starfa á viðkomandi markaði. 

Þá þarf að meta áhrif reglusetningarinnar á viðkomandi markað og hvort áhrifin takmarki eða 

raski samkeppni á honum með einhverjum hætti. Ef matið leiðir til þeirrar niðurstöðu að 

reglurnar muni líklega stuðla að takmörkun eða röskun á samkeppni á viðkomandi markaði 

verður að vega og meta hvort aðrar og vægari leiðir séu færar til að ná því markmiði sem að 

er stefnt með reglunum og þá rökstyðja hvers vegna sú leið er valin.156  

Aðferðir til samkeppnismats geta verið mismunandi, þó þær stefni allar að sama 

markmiði, þ.e. að greina samkeppnishömlur í löggjöf. Í Evrópurétti er stefnt að því að 

ákvarðanataka um aðgerðir stjórnvalda sé þannig að mismunandi markmið styrki hvert annað. 

Aðgerðir stjórnvalda eiga því að örva samkeppni og nýsköpun, varðveita efnahagslega og 

samfélagslega þætti og stuðla að heilbrigðu umhverfi. Með því er stefnt að sjálfbærri þróun. 

                                                
153 Álit Samkeppniseftirlitsins 15. desember 2009 (2/2009), bls. 5. 
154 Öflug uppbygging - opnun markaða og efling atvinnustarfsemi, bls. 49. 
155 Öflug uppbygging - opnun markaða og efling atvinnustarfsemi, bls. 55. 
156 Álit Samkeppniseftirlitsins 15. desember 2009 (2/2009), bls. 3. 
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Tillögur til reglusetningar ættu því að vera undirbúnar á grundvelli skilvirkrar athugunar um 

hvort reglusetningar sé raunverulega þörf. Ef þörf er á innleiðingu laga og reglna verður að 

fara fram efnahagslegt, samfélagslegt og umhverfislegt mat á áhrifum fyrirhugaðar 

reglusetningar. Samkeppnismatið í Evrópurétti er því margþætt ferli við löggjafarundirbúning 

og hluti af stærra mati. Í því felst að spyrja annars vegar að því hvaða samkeppnishömlur geti 

beint eða óbeint leitt af tillögu um reglusetningu.157 Í öðru lagi hvaða önnur fullnægjandi 

úrræði séu fær sem hafa ekki jafn raskandi áhrif á samkeppni.158 Eins og áður sagði, hefur 

Ástralía einnig innleitt samkeppnismat. Með samkeppnismati í Ástralíu er markmiðið að efla 

virka samkeppni með því að grípa eingöngu til íhlutunar þegar markaðsbrestir eru fyrir hendi 

á frjálsum markaði.159 Í leiðbeiningum frá áströlskum stjórnvöldum um samkeppnismatið 

kemur fram að matið feli í sér tvíþætta aðferðafræði. Fyrst verði að athuga hvort tillagan hafi í 

för með sér röskun á samkeppni. Síðan hvort ávinningur af tillögu, sem hefur raskandi áhrif á 

samkeppni, sé meiri en kostnaðurinn sem hún hafi í för með sér. Því þarf að leggja 

samkeppnismat á hverja tillögu reglusetningar sem myndi hafa í för með sér röskun á 

samkeppni, en ekki á hverja einustu tillögu reglusetningar.160  

3.2 Hvers vegna samkeppnismat ? 

Hér hefur því verið lýst hvað felst í samkeppnismati, en það er tilefni til að útskýra nánar 

hvers vegna ætti að framkvæma það. Eins og áður hefur komið fram hefur aukin samkeppni 

jákvæð áhrif á efnahag hvers ríkis og hefur gjarnan þau áhrif að verð fyrir vöru og þjónustu 

lækkar. Hins vegar geta lög og reglur takmarkað samkeppni frekar en nauðsynlegt er til að ná 

þeim markmiðum sem að er stefnt. Með því að beita samkeppnismati er hægt að draga úr 

samkeppnishindrunum. Ýmsar kannanir, m.a. á vegum OECD, hafa leitt í ljós að umbætur 

löggjafar með tilliti til samkeppnissjónarmiða hafa haft jákvæð áhrif á þær atvinnugreinar sem 

viðkomandi löggjöf snertir, en í Ástralíu er áætlað að slíkt hafi skilað meðal fjölskyldu þar í 

landi u.þ.b. 4.000 Evrum árlega.161 Til frekari útskýringar um þau jákvæðu áhrif sem 

samkeppnismat getur haft í för með sér má skoða nánar innleiðingu þess í Ástralíu. Eftir 

innleiðingu samkeppnismats á tíunda áratug síðustu aldar hefur efnahagsástand í Ástralíu 

verið gott og hagvöxtur í landinu hefur haldið áfram.162 Á áttunda og níunda áratug síðustu 

                                                
157 Öflug uppbygging - opnun markaða og efling atvinnustarfsemi, bls. 49. 
158 Öflug uppbygging - opnun markaða og efling atvinnustarfsemi, bls. 49-50. 
159 Öflug uppbygging - opnun markaða og efling atvinnustarfsemi, bls. 52. 
160 Öflug uppbygging - opnun markaða og efling atvinnustarfsemi, bls. 53. 
161 Competition assessment toolkit: Volume II Guidance, bls. 11. 
162 Competition assessment toolkit: Volume II Guidance, bls. 3. 
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aldar hafði efnahagsástand í Ástralíu hrakað verulega. Verðbólga og atvinnuleysi fór 

hækkandi og regluumhverfið einkenndist af ýmsum samkeppnishömlum, svo sem ýmsum 

kvótum og tollum sem leiddi til minni afkasta og minni getu til að aðlagast þeim efnahagslegu 

breytingum sem áttu sér stað á alþjóðavísu.163 Árið 1993 kom út skýrsla Hilmer nefndarinnar 

svokölluðu, sem hvatti til umbóta á sviði samkeppnislöggjafar. Í kjölfarið samþykktu áströlsk 

stjórnvöld árið 1995 að koma á fót átaki sem hefði það að markmiði að skoða og bæta löggjöf 

sem fól í sér samkeppnishömlur. Með átakinu kom í ljós að um 1700 lög og reglugerðir þyrftu 

að sæta endurskoðun með tilliti til samkeppnissjónarmiða. Þeirri endurskoðun lauk að mestu 

leyti árið 2001. Með átakinu var gildandi löggjöf skoðuð með kerfisbundnum hætti og er það 

talið helsta ástæða þess að efnahagur Ástralíu er með þeim sterkustu meðal aðildarríkja 

OECD í dag.164 Hlutverk samkeppnismatsins kemur fram í leiðbeinandi lagasetningarreglu (e. 

Guiding Legislative Principle) sem áströlsk stjórnvöld settu fram árið 1996. Reglan felur í sér 

að regluverk ætti ekki að fela í sér takmörkun á samkeppni nema hægt sé að sýna fram á 

tvennt. Í fyrsta lagi að ávinningur af samkeppnishömlum vegi meira fyrir allt samfélagið 

heldur en ókostirnir sem leiða af reglunum og í öðru lagi að markmiðunum með 

reglusetningunni verði ekki náð öðruvísi en með takmörkun á samkeppni.165 Samkvæmt 

framansögðu hefur Ástralía verið frumkvöðull í mótun samkeppnismats, en nú verður sjónum 

beint að þeirri aðferðafræði sem OECD hefur sett fram og henni lýst nánar.   

3.3 Leiðbeiningar og aðferðarfræði OECD 

Samkeppnismatið  samkvæmt viðmiðum OECD er tvíþætt. Í fyrsta lagi fer fram ákveðið 

frummat. Það felur í sér mat á mögulegum samkeppnishömlum sem regluverk kann að hafa í 

för með sér. Ef niðurstaða frummats sýnir að líklegt sé að samkeppni verði raskað þarf, í öðru 

lagi, að fara fram ítarlegra mat.166  

3.3.1 Frummat við samkeppnismat skv. leiðbeiningum OECD. 

Frummatið felur í sér að meta þarf hve mikil röskun á samkeppni tiltekin reglusetning hefur í 

för með sér. Þá er sá markaður sem reglurnar taka nákvæmlega til skoðaður, en ekki tengdir 

markaðir. Til að fá niðurstöðu úr frummatinu þarf að svara spurningum sem eru til þess 

                                                
163 Productivity Commission Inquiry Report. Review of National Competition Policy Reforms, bls. 1. 
164 Competition assessment toolkit: Volume I Principles, bls. 27. 
165 Competition assessment toolkit: Volume II Guidance, bls. 14. 
166 Competition assessment toolkit: Volume II Guidance, bls. 93. 
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gerðar að sýna mögulega röskun á samkeppni. Ekki er þörf á sérstakri þekkingu á viðkomandi 

markaði til að svara þessum spurningum.167 Spurningar frummatsins eru fjórar talsins. 

 

a) Hafa reglurnar í för með sér takmörkun á fjölda markaðsaðila ?   

Ef reglusetning hefur í för með sér takmörkun á því hve margir aðilar geta starfað á markaði, 

er líklegt að markaðsaðilar hljóti sterka stöðu á markaði og samkeppni verði þar með minni. 

Þegar markaðsaðilum fækkar aukast líkur á samráði þeirra, sem hefur oftast í för með sér 

hærra verð fyrir þá vöru og þjónustu sem um ræðir. Fækkun keppinauta getur svo minnkað 

hvata til að mæta eftirspurn neytenda með skilvirkum hætti og þar með nýsköpun og 

efnahagslega skilvirkni til lengri tíma litið.168  

Til að átta sig betur á ofangreindri spurningu er hægt að skoða eftirfarandi atriði. Í fyrsta 

lagi, hvort tilteknar reglur veiti aðila einkaleyfi til að framleiða tiltekna vöru eða þjónustu. 

Áður fyrr átti þetta sér oft stað þegar um var að ræða eðlislæga einokun.169 Í öðru lagi, hvort 

nauðsynleg leyfi til að starfa á markaðnum hindri aðkomu nýrra aðila. Hæfniskröfur geta þó 

verið af hinu góða, t.d. þegar lágmarkskröfur eru gerðar til að mega sinna ákveðnu starfi. 

Þegar kröfur eru strangari en þörf er á takmarkar það val neytandans að óþörfu. 

Leyfisveitingar hafa oftast það góða markmið að stuðla að neytendavernd en oftar en ekki 

hefur það í för með sér ákveðna vernd fyrir starfandi markaðsaðila. Í þriðja lagi, hvort reglur 

komi í veg fyrir að tilteknir aðilar á markaði geti veitt vöru eða þjónustu, t.d. þegar stjórnvöld 

ákveða að til að mega veita ákveðna vöru eða þjónustu þurfi að veita aðra vöru eða þjónustu 

með.170 Í fjórða lagi, hvort það fylgi því kostnaður að koma inn á tiltekinn markað eða að fara 

af honum. Sem dæmi má nefna kröfur um vöruprófun eða kröfur um miklar tæknilegar 

útfærslur. Í fimmta lagi, hvort reglur takmarki landfræðilega frjálst flæði vara, þjónustu, 

fjármagns og vinnuafls. Slíkt hefur í för með sér að hinn landfræðilegi markaður verður 

minni.171  

 

b) Hefur reglusetningin í för með sér takmörkun á getu markaðsaðila til að keppa ?  

Takmörkun á getu markaðsaðila til að keppa getur verið margvísleg en til að glöggva sig á því 

hvort svo geti verið eru nokkur atriði sem hægt er að líta til. Í fyrsta lagi, hvort reglusetning 

                                                
167 Competition assessment toolkit: Volume II Guidance, bls. 93. 
168 Competition assessment toolkit: Volume I Principles, bls. 8. 
169 Competition assessment toolkit: Volume I Principles, bls. 9. 
170 Competition assessment toolkit: Volume I Principles, bls. 10. 
171 Competition assessment toolkit: Volume I Principles, bls. 11. 
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stýri því hvaða verð eigi að borga fyrir tiltekna vöru eða þjónustu. Ef búið er að ákveða 

verðlagningu fyrirfram hafa keppinautar minni hvata til nýsköpunar, til að efla gæði vörunnar 

eða finna leiðir til að gera hana ódýrari. En stundum hefur setning lágmarksverðs það 

markmið að hlífa minni keppinautum við óréttlátri samkeppni. Í öðru lagi, hvort reglusetning 

takmarki markaðssetningu vöru eða þjónustu. Þegar reglur takmarka markaðssetningu 

tiltekinnar vöru eða þjónustu er það oft gert til að sporna við villandi markaðssetningu, vernda 

viðkvæma neytendahópa eins og t.d. börn, eða til að lágmarka markaðssetningu vöru eða 

þjónustu sem er talin skaðleg eða ekki samrýmanleg lýðheilsumarkmiðum. Þegar takmarkanir 

á markaðssetningu eru byggðar á framangreindum sjónarmiðum geta þær haft mikinn 

ávinning í för með sér fyrir samfélagið, svo lengi sem þær eru ekki of víðtækar.172 Þegar 

takmarkanir á markaðssetningu eru of víðtækar og raska samkeppni að óþörfu, hefur það 

erfiðleika í för með sér fyrir aðila sem vilja koma inn á markaðinn, sem geta þá ekki auglýst 

sig og hvað þeir bjóða. Í þriðja lagi, hvort reglur hafi í för með sér gæðakröfur sem veitir 

einhverjum keppinautum forskot á aðra keppinauta. Til dæmis þegar miklar kröfur eru gerðar 

til framleiðsluferlis getur reynst erfiðara fyrir minni keppinauta að uppfylla þær kröfur heldur 

en fjársterkari keppinautum þeirra. 173  Í fjórða lagi, hvort reglur hafi í för með sér 

kostnaðaraukningu fyrir tiltekinn markaðsaðila vegna annarra tengsla, svo sem krafa um 

notkun tiltekinnar tækni í framleiðsluferli annarrar vöru. Annað dæmi eru svokallaðar afa-

klásúlur, ákvæði sem undanþiggur starfandi aðila á tilteknum markaði og tekur eingöngu til 

þeirra sem koma nýjir inn á markaðinn.174 Slíkt fyrirkomulag er líklegt til að raska samkeppni 

innan þeirrar tilteknu atvinnugreinar.175 

 

c) Dregur regluverkið úr hvata til samkeppni ? 

Það eru tvær meginástæður fyrir því að keppinautar finna fyrir minni hvata til að stunda 

samkeppni. Sumar reglur stuðla að samráði eða samvinnu milli keppinauta og aðrar reglur 

draga úr vilja og getu neytenda til að færa viðskipti sín frá einum keppinauti til annars. Aðrar 

ástæður fyrir því að hvati til samkeppni er ekki til staðar eru t.d. þegar markaðshlutdeild aðila 

er takmörkuð þannig mögulegur ávinningur af samkeppninni er þeim fjarlægur.176  

                                                
172 Competition assessment toolkit: Volume I Principles, bls. 12. 
173 Competition assessment toolkit: Volume I Principles, bls. 13. 
174 Competition assessment toolkit: Volume I Principles, bls. 13-14 
175 Competition assessment toolkit: Volume I Principles, bls. 14. 
176 Competition assessment toolkit: Volume I Principles, bls. 14. 
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Það eru nokkur atriði sem þarf að hafa í huga í þessu samhengi. Í fyrsta lagi, þegar 

reglusetningarvald er fært til hagsmunasamtaka tiltekinnar atvinnugreinar, hvort sem það er 

með eða án stoðar í öðrum reglum sem stjórnvöld hafa sett, getur það haft veruleg áhrif á 

samkeppni, t.d. með órökstuddum hæfniskröfum til að starfa í atvinnugreininni eða 

takmörkunum á markaðssetningu. Í öðru lagi, hvort reglur geri kröfu til markaðsaðila um að 

birta upplýsingar um verð á aðföngum, um framleiðsluferli eða söluferli. Það getur stuðlað að 

myndun samráðshringa.177 Í þriðja lagi, hvort reglur mæli fyrir um undanþágu frá almennum 

samkeppnislögum. Það er þá helst í þeim tilfellum sem tiltekin atvinnugrein heyrir undir 

sérstök lög, að þeirri atvinnugrein er veitt undanþága frá almennum samkeppnislögum. Þegar 

mikil takmörkun á beitingu almennra samkeppnislaga er til staðar fylgir talsverð hætta á t.d. 

myndun samráðshringa.178  

 

d) Takmarkar regluverkið val viðskiptavina eða upplýsingagjöf til þeirra ? 

Hér þarf í fyrsta lagi að skoða hvort að neytendum sé meinað að ákveða hvaðan þeir kaupa 

vöru eða þjónustu. Það getur haft í för með sér minni hvatningu markaðsaðila til að sinna 

eftirspurn neytenda.179 Í öðru lagi, hvort reglur hafi áhrif á val neytenda t.d. ef þær mæla fyrir 

um háan skiptikostnað.180 Skiptikostnaður er kostnaður sem hlýst af uppsögn varanlegs 

viðskiptasamnings og flutnings viðskipta annað. Hár skiptikostnaður dregur úr vilja neytenda 

til að skipta um birgja og dregur þar með úr samkeppni.181 Í þriðja lagi, hvort reglur breyti 

þeim grundvallar upplýsingum sem neytendur þurfa til að taka ákvörðun um kaup. Hér getur 

t.d. verið um að ræða opnun markaða sem áður voru undir lögverndaðri einokun eða myndun 

nýrra markaða sem hafa ekki verið til áður. Þá er neytendum allt í einu gefið val um vörur eða 

gæði sem þeir hafa ekki haft áður. Þegar um nýja markaði er að ræða getur reynst áskorun 

fyrir neytendur að meta tilboð birgja, hvort þau eru góð eða ekki. Til að koma í veg fyrir 

óvissu er hægt að gera kröfur um upplýsingaskyldu fyrirtækja sem ætla að starfa á hinum nýja 

markaði, svo neytendur geti tekið upplýsta ákvörðun.182  

                                                
177 Competition assessment toolkit: Volume I Principles, bls. 15. 
178 Competition assessment toolkit: Volume I Principles, bls. 16. 
179 Competition assessment toolkit: Volume I Principles, bls. 16. 
180 Competition assessment toolkit: Volume I Principles, bls. 17. 
181 Öflug uppbygging - opnun markaða og efling atvinnustarfsemi, bls. 33. 
182 Competition assessment toolkit: Volume I Principles, bls. 17. 
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Þær reglur sem helst til þess fallnar að hafa raskandi áhrif á samkeppni, nema hægt sé að 

réttlæta tilvist þeirra út frá sjónarmiðum um almannahagsmuni, eru reglur sem varða 

markaðssetningu, undanþágu frá samkeppnislögum og aðgangshindranir að markaðnum.183 

3.3.2 Ítarlegra mat við samkeppnismat skv. leiðbeiningum OECD 

Þegar samkeppnismat er framkvæmt skv. leiðbeiningum OECD skal ítarlegra mat fara fram ef 

svar við einhverri spurningu frummatsins hefur verið svarað játandi eða frummatið gefur til 

kynna að reglur geti raskað samkeppni.184 Þá er jafnframt mælt með að nota aðferð sem felur í 

sér mat á áhrifum reglna, eða RIA (e. regulatory impact analysis). Ítarlegt samkeppnismat 

felur í stuttu máli í sér að skilgreina stefnu og markmið reglnanna, tilgreina aðrar reglur sem 

myndu ná sömu markmiðum, meta samkeppnisleg áhrif hvers valkosts og bera þá svo saman. 

Þá ætti að velja þann kost sem hefur minnst raskandi áhrif á samkeppni á viðkomandi 

markaði. Þegar aðstæður eru þær að ekki er hægt að finna aðra lausn til að ná settum 

markmiðum án þess að raska samkeppni og allir kostir virðast jafn slæmir, þá ætti að vega og 

meta ávinninginn og kostnaðinn við reglusetninguna, þ.e. nota RIA. Ef matið leiðir í ljós að 

ávinningur af reglum sem raska samkeppni er meiri en kostnaðurinn sem þær mynda, þ.m.t. 

kostnaður sem hlýst af samkeppnishömlum reglnanna, er hægt að réttlæta þá tilteknu 

reglusetningu.185 RIA felur þannig í sér greiningu á kostnaði og ávinningi á reglum og 

samanburði á þeim möguleikum sem koma til greina. Í einhverjum löndum er verið að reyna 

sameina RIA og samkeppnismat, svo sem í Bretlandi,186 aðildarríkjum ESB, Bandaríkjunum 

og Ástralíu. Samkeppnismat er því oft hluti af RIA en það er mismunandi hverju sinni að hve 

miklu leyti.187 Ítarlegra samkeppnismat, að loknu frummati, felur í sér nánari skoðun á 

eftirtöldum atriðum skv. leiðbeiningum OECD. 

 

a) Hvort regluverkið hafi í för með sér aðgangshindranir fyrir nýja keppinauta á tiltekinn 

markað. Augljós dæmi um það er þegar reglur hindra frjálst flæði vöru og þjónustu en 

önnur dæmi eru þegar reglur setja gæðastaðla, hafa að geyma afa-klásúlur, veita 

einkarétt eða sérleyfi til einhvers eða kveða á um skiptikostnað.188 

                                                
183 Competition assessment toolkit: Volume II Guidance, bls. 94. 
184 Competition assessment toolkit: Volume II Guidance, bls. 94. 
185 Competition assessment toolkit: Volume I Principles, bls. 35. 
186 Competition assessment toolkit: Volume I Principles, bls. 36. 
187 Competition assessment toolkit: Volume I Principles, bls. 37. 
188 Competition assessment toolkit: Volume II Guidance, bls. 95. 
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b) Hvort reglur neyði starfandi keppinauta til útgöngu af markaði. Dæmi um þetta væri 

að setja nýja staðla, sem e.t.v. smærri fyrirtæki ættu erfitt með að mæta, reglur sem 

veita einkarétt eða sérleyfi eða mæla fyrir um skiptikostnað.189 

c) Hvort reglur stuðli að verðhækkunum á tilteknum markaði. Verðhækkun á vöru eða 

þjónustu getur verið afleiðing af tveimur ofangreindum atriðum, þ.e. ef 

aðgangshindranir eru að tilteknum markaði er líklegt að þær hafi verðhækkanir í för 

með sér.190 

d) Hvort reglur hafi í för með sér minna vöruúrval á tilteknum markaði. Minna vöruúrval 

getur verið afleiðing af tveimur áðurnefndum atriðum, þ.e. ef einhverjar 

aðgangshindranir eru fyrir hendi eða ef starfandi keppinautar eru flæmdir burt af 

markaði.191 

e) Hvort reglur stuðli að aukinni samþjöppun á tilteknum markaði. Frekari lýsing á þeim 

markaði sem regluverkið tekur til og nánara mat á mögulegri samþjöppun er æskileg 

til að meta hve líkleg samþjöppun á markaðnum yrði.192 Þegar samþjöppun er á 

markaði sem hefur aðgangshindranir, getur hegðun eins fyrirtækis haft áhrif á hegðun 

annarra fyrirtækja á þeim tiltekna markaði, þannig að fyrirtækin á markaðnum 

samhæfi hegðun sína.193 

f) Hvort reglur dragi úr nýsköpun. Í því felst að meta aðgangshindranir og 

útgönguhindranir af markaði, svo og hvort kostnaður er lagður á starfandi með 

regluverkinu.194   

g) Hvort reglur hafi áhrif á tengda markaði.195 Dæmi um það getur verið þegar 

reglusetning inniheldur fyrirmæli um að bifreiðar verði framvegis framleiddar þannig 

að minni útblástur myndist með notkun þeirra. Regluverkið hefur þá bein áhrif á 

bílaframleiðendur en getur jafnframt haft áhrif á t.d. bifreiðaumboð og olíuiðnað. Ef 

áhrif reglna á tengda markaði er ekki gefinn nægur gaumur gæti það leitt til vanmats á 

afleiðingum reglnanna á samkeppni og velferð almennings.196 

                                                
189 Competition assessment toolkit: Volume II Guidance, bls. 95. 
190 Competition assessment toolkit: Volume II Guidance, bls. 96. 
191 Competition assessment toolkit: Volume II Guidance, bls. 96. 
192 Competition assessment toolkit: Volume II Guidance, bls. 96. 
193 Markaðsrannsókn á eldsneytismarkaðnum: Frummatsskýrsla Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2015, bls. 85. 
194 Competition assessment toolkit: Volume II Guidance, bls. 96 
195 Competition assessment toolkit: Volume II Guidance, bls. 96. 
196 Competition assessment toolkit: Volume II Guidance, bls. 90. 
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3.4 Staðan á íslandi 

Hér á landi hefur löggjafinn ekki staðið að innleiðingu samkeppnismats. Með tilliti til 

landfræðilegrar einangrunar landsins, fámenni og tilhneigingu til myndunar 

fákeppnismarkaða verður að telja að sterk rök mæli með því að hér gildi öflug samkeppnislög 

sem heimili viðbrögð við alvarlegum samkeppnishömlum, eins og t.d. óhæfilegri samþjöppun 

á markaði eða skaðlegri fákeppni.197  

3.4.1 Tillögur Samkeppniseftirlitsins um samkeppnismat 

Í kjölfar efnahagshrunsins sem átti sér stað á Íslandi haustið 2008 kom út skýrsla 

Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008, Öflug uppbygging – opun markaða og efling 

atvinnustarfsemi. Í skýrslunni var m.a. fjallað um mikilvægi þess að stjórnvöld leggi mat á 

áhrif nýrra laga á samkeppni, svo hægt sé að koma í veg fyrir samkeppnishömlur. Eftir útgáfu 

skýrslunnar gaf Samkeppniseftirlitið út álit 15. desember 2009 (2/2009) um samkeppnismat á 

nýjum lögum en forsætisráðuneytinu hafði áður verið gefinn kostur á því að veita umsögn um 

málið. Í umsögn forsætisráðuneytisins kom fram að ráðuneytið hefði beitt sér fyrir því að við 

undirbúning nýrra laga og reglna væru áhrif þeirra metin og ætti matið að fylgja frumvarpinu 

þegar það væri lagt fram á Alþingi. Meta ætti áhrif lagasetningar á fjárhag ríkisins, almenning 

og atvinnulífið og til þess hefði verið gefin út handbók um undirbúning og frágang 

stjórnarfrumvarpa. Auk handbókar hefðu verið haldin námskeið fyrir starfsfólk ráðuneyta 

þess efnis. Í umsögn ráðuneytisins kom fram að það lægju ekki fyrir upplýsingar um hvort 

ráðuneytin hefðu farið eftir tilmælum handbókarinnar en það væri til athugunar. Þá sagði í 

umsögn ráðuneytisins að endurskoðun á kröfum til nýrra frumvarpa og reglugerða stæði til og 

ný skrifstofa löggjafarmála hjá forsætisráðuneyti hafði verið sett á stofn. Þær grunnhugmyndir 

sem handbókin byggði á, væru í samræmi við hugmyndir Samkeppniseftirlitsins um 

samkeppnismat en í handbókinni hefði þó ekki verið vikið að samkeppnismálum. Í álitinu 

lagði Samkeppniseftirlitið til að stjórnvöldum yrði gert skylt að framkvæma samkeppnismat í 

tenglsum við undirbúning laga og stjórnvaldsfyrirmæla, því þá lægi fyrir í upphafi hvaða áhrif 

reglusetningin myndi hafa á viðkomandi markað. Í því fælist ekki krafa um ítarlega greiningu 

á samkeppnismörkuðum, en að notast yrði við einfalt og staðlað ferli við undirbúning 

reglusetningar.  

Tillaga Samkeppniseftirlitsins var að í upphafi yrðu fjórum spurningum svarað sem 

myndu skera úr um hvort frekara samkeppnismat skyldi fara fram. Þær spurningar sem 

                                                
197 Þskj. 144, 139. lögþ. 2010-11, bls. 6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Samkeppniseftirlitið lagði til í umræddu áliti, svipar til þeirra sem OECD setur fram sem 

frummat í ferli samkeppnismats, sbr. umfjöllun hér að ofan, en spurningarnar eru þó ekki 

alveg samhljóða. Samkeppniseftirlitið lagði til að í fyrsta lagi yrði því svarað hvort 

reglusetningin hefði í för með sér auknar líkur á að fjöldi fyrirtækja á markaði takmarkist með 

beinum hætti. Líkur eru á því ef reglurnar heimila veitingu einkaréttar eða kvóta. Í öðru lagi, 

hvort reglusetning auki líkur á fækkun fyrirtækja á markaði óbeint, svo sem þegar 

reglusetning felur í sér aukinn kostnað við inngöngu á markað. Í þriðja lagi, hvort 

reglusetning takmarki möguleika fyrirtækja til að mæta samkeppni, svo sem ef reglusetning 

hefur áhrif á verð eða eðli vöru eða sölusvæði fyrirtækja er takmarkað. Í fjórða lagi, hvort 

reglusetningin takmarki frumkvæði fyrirtækja til að stunda virka samkeppni, t.d. ef reglurnar 

undanþiggja fyrirtæki gildissviði samkeppnislaga eða skylda þau til að veita upplýsingar um 

hvers konar viðskiptaleg málefni sín. Ef einhverri af þessum fjórum spurningum væri svarað 

játandi þyrfti að framkvæma ítarlegra mat.  

Ef upphaflegt samkeppnismat skyldi leiða til þeirrar niðurstöðu að fyrirhuguð 

reglusetning hefði raskandi áhrif á samkeppni í för með sér, yrði að skoða málin nánar. Matið 

sem Samkeppniseftirlitið lagði til að notað yrði við ítarlegri skoðun, svipar til matsins sem 

OECD hefur lagt til að verði notað við þær aðstæður, en þau þó ekki eins.  

Samkvæmt tilmælum Samkeppniseftirlitsins yrði í fyrsta lagi að skilgreina viðkomandi 

markað sem reglusetning næði til, ásamt því að lýsa þeim fyrirtækjum sem þar starfa. Í öðru 

lagi yrði að lýsa þeirri takmörkun sem reglusetningin hefði í för með sér, þ.e. um hvers konar 

takmörkun á samkeppni væri að ræða, svo sem aðgangshindrun, samvinnu keppinauta eða 

annað. Í þriðja lagi þyrfti að greina hvaða afleiðingar reglusetningin hefði fyrir samkeppnina á 

viðkomandi markaði, t.d. hvort verð myndi hækka. Í fjórða lagi þyrfti að lýsa markmiðunum 

sem stefnt væri að með reglusetningunni. Í fimmta lagi þyrfti að skilgreina þann ávinning sem 

myndi hljótast af reglusetningunni, t.d. hvort ávinningurinn umhverfislegur. Í sjötta lagi þyrfti 

að rökstyðja að vægasta úrræðið væri valið með reglusetningunni til að ná þeim markmiðum 

að baki henni.  

Samkeppnismat hefur ekki verið innleitt sem aðferðafræði til noktunar við löggjöf hér á 

landi, þegar þetta er skrifað. Hér er um að ræða ferli sem hefur það að markmiði að tryggja að 

stjórnvöld raski ekki samkeppni við gæslu annarra hagsmuna, nema brýn nauðsyn krefji og 

önnur vægari úrræði standi ekki til boða.198 Samkeppniseftirlitinu eru þó send ýmis frumvörp 

til umsagnar. Þá hefur Samkeppniseftirlitið einnig beitt 18. gr. skl. í þeim tilvikum sem 

                                                
198 Öflug uppbygging - opnun markaða og efling atvinnustarfsemi, bls. 49. 
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gildandi löggjöf felur í sér opinberar samkeppnishömlur að mati eftirlitsins, sbr. eftirfarandi 

umfjöllun. Í umsögnum og álitum Samkeppniseftirlitsins fer fram mat á samkeppnishömlum, 

þó áðurnefnd aðferðafræði hafi ekki verið innleidd. Í kafla 3.4.2 hér að neðan má sjá dæmi 

um svið sem innleiðing samkeppnismats myndi tvímælalaust hafa jákvæð áhrif á. 

3.4.2 Skipulagsmál 

Í áðurnefndri skýrslu Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008 sem ber heitið Öflug uppbygging – 

opnun markaða og efling atvinnustarfsemi voru tengsl skiplagsmála og samkeppni m.a. tekin 

til skoðunar og athugað hvort samkeppnissjónarmið væru nægilega höfð í forgrunni við 

lóðaúthlutanir og í skipulagsáætlunum sveitarfélaga. Samkeppniseftirlitið fór yfir þær 

aðgerðir skiplagsyfirvalda sem væru til þess fallnar að raska samkeppni. Í skýrslunni kom 

fram að það lægi fyrir að löggjafinn, sveitarfélög og önnur yfirvöld hefðu ekki, við gerð og 

framkvæmd skiplagsáætlana og við einstakar lóðaúthlutanir sveitarfélaga, sett sér skýra stefnu 

um samkeppnissjónarmið. Reynslan hefði sýnt að skipulagsmál gætu haft mikil áhrif á 

samkeppni á mörkuðum, t.d. varðandi eldsneyti, matvöruverslanir og samgöngur. Því væri 

mikilvægt að samkeppnissjónarmið hefðu vægi við ákvarðanatökur í skipulagsmálum. 

Samkeppniseftirlitið taldi að setja ætti ákvæði í skipulags- og byggingalög um skyldu 

sveitarfélaga til að líta til samkeppnissjónarmiða við gerð skipulagsáætlana.199 Þá taldi 

Samkeppniseftirlitið að gera ætti sveitarfélögum skylt að framkvæma samkeppnismat við 

gerð deiliskipulags og við úthlutun lóða, til að meta samkeppni á helstu vöru- og þjónustu 

mörkuðum í hverju sveitarfélagi. Það myndi hafa mikla þýðingu þegar atvinnusvæði fyrir 

verslanir væru skipulögð. Við úthlutun lóða taldi Samkeppniseftirlitið að útboð væri sá kostur 

sem ætti að líta til þegar um takmarkað framboð á eftirsóttum lóðum væri að ræða.200 Ef 

staðið yrði að lóðaúthlutunum án útboðs ættu sveitarfélög að líta til samkeppni á viðkomandi 

markaði og ákveða úthlutun með tilliti til samkeppnissjónarmiða. Þá ætti að setja ákvæði í 

lóðaskilmála sem gerðu það óheimilt að framselja lóðir án samþykkis viðkomandi 

sveitarfélags. Þannig væru minni líkur á því að samkeppnislega takmarkandi kvaðir yrðu 

settar á lóðir ef sveitarfélögum bæri skylda til að líta til samkeppni á mörkuðum við 

skipulagsgerð.201 

Í kjölfar útgáfu umræddrar skýrslu Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008, gaf 

Samkeppniseftirlitið út álit varðandi skipulagsmál og lóðaúthlutanir: 

                                                
199 Öflug uppbygging - opnun markaða og efling atvinnustarfsemi, bls. 46. 
200 Öflug uppbygging - opnun markaða og efling atvinnustarfsemi, bls. 47. 
201 Öflug uppbygging - opnun markaða og efling atvinnustarfsemi, bls. 48. 
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Álit Samkeppniseftirlitsins 16. desember 2009 (3/2009) Skipulag, lóðaúthlutanir og samkeppni. 
Á grundvelli c. liðar 1. mgr. 8. gr. skl. og 18. gr. skl. setti Samkeppnieftirlitið fram álit um 
skipulagsmál og hvernig þau geta haft jákvæð og neikvæð áhrif á samkeppni. Áður hafði 
Samkeppniseftirlitið óskað eftir sjónarmiðum tuttugu og sex aðila sem láta sig skipulagsmál og 
lóðaúthlutanir varða, þ.á.m. frá ráðuneytum og stærri sveitarfélögum. Umhverfisráðuneytið hélt 
því fram að samkeppnissjónarmið fælust þegar í orðalagi 1. gr. skipulagslaga en heppilegt væri 
að sveitarfélög hefðu skýrar og samkeppnismiðaðar reglur við úthlutun lóða. Flest sveitarfélög 
sögðu að ekki hefði verið sérstaklega hugað að samkeppnissjónarmiðum við úthlutun lóða eða 
skipulagsgerð, það hefði þó verið gert í einstaka tilvikum. Einhverjir umsagnaraðilar töldu að 
samkeppnismat myndi vera flókið og íþyngjandi fyrir sveitarfélög. Flest sveitarfélög töldu sig 
ekki hafa neinar sérstakar samkeppnishamlandi kvaðir í lóðasamningum sínum. Í álitinu var 
farið yfir lagaumhverfi í skipulagsmálum. Þá kom í ljós að í skipulags- og byggingarlöggjöf var 
að finna reglur sem lúta að skipulagshliðinni en engar lögfestar reglur væri beinlínis að finna 
um úthlutun lóða, þó stjórnsýslureglur og ólögfestar meginreglur tækju til slíkra aðgerða. Telja 
mætti skilyrði um jafnræði tryggt ef sveitarfélög gæfu öllum kost á að sækja um lóð með því að 
auglýsa þá lóð sem til stæði að úthluta. Hins vegar væru ekki gerðar frekari kröfur til 
úthlutunarferlisins út frá jafnræðissjónarmiðum en að láta hlutkesti ráða þegar fleiri en ein 
umsókn kæmi til greina. Þá kom fram í álitinu að sá háttur á skipulagsmálum og 
lóðaúthlutunum hafður var á, gæti haft veruleg áhrif á samkeppnisaðstæður. Á staðbundnum 
mörkuðum, t.d. sveitarfélögum, skipti höfuðmáli að skapa aðstæður sem væru til þess fallnar að 
virkja samkeppni. Sveitarfélögum bæri skylda til að raska ekki samkeppni og gæta að því í 
hvívetna hvernig skuli skapa sem hagstæðust samkeppnisskilyrði íbúum til hagsbóta. Í álitinu 
var farið yfir helstu tilvik sem höfðu falið í sér röskun á samkeppni, eins og t.d. kvaðir á 
úthlutuðum lóðum, mismunun keppinauta við lóðaúthlutun og úthlutun lóða til stærri 
keppinauta sem eru síðan ekki nýttar. Samkeppniseftirlitið sagði í álitsorði að mikilvægt væri að 
því að auka vægi samkeppnissjónarmiða við skipulagsvinnu og lóðaúthlutun. Þeim tilmælum 
var beint til umhverfisráðherra að beita sér fyrir breytingum á ákvæðum skipulags- og 
byggingalaga nr. 73/1997, svo það kæmi skýrt fram að samkeppnissjónarmið ættu að vera höfð 
til hliðsjónar við framkvæmd laganna og að kveðið yrði á um framkvæmd lóðaúthlutana. Þá var 
þeim tilmælum beint til sveitarfélaga að hafa nokkrar meginreglur til hliðsjónar við 
skipulagsmálefni og úthlutun lóða. Meginreglurnar voru m.a. þær að samkeppnislegt mat skyldi 
lagt á skipulagningu nýrra hverfa og svæða, að takmarkandi kvaðir yrðu ekki settar á fyrirtæki 
við lóðaúthlutun, að stuðla að því að smærri fyrirtæki fengju lóðir í eldri og þegar skipulögðum 
hverfum, að framkvæma útboð við úthlutun lóða og að stærri fyrirtæki geti ekki tryggt sér lóðir 
án þess að hefja framkvæmdir. 

 

Ný skipulagslög tóku gildi eftir útgáfu álitsins, nr. 123/2010. Í nýjum lögum er ekki fjallað 

um samkeppnissjónarmið né framkvæmd lóðaúthlutana. Tilmæli Samkeppniseftirlitsins til 

ráðherra í ofangreindu áliti voru því ekki höfð til hliðsjónar við undirbúning löggjafarinnar. 

Árið 2016 gaf Samkeppniseftirlitið umsögn nr. 2/2016, en tilefni umsagnarinnar var 

eftirfylgni með ofangreindu áliti. Samkeppniseftirlitið óskaði eftir upplýsingum um hvernig 

umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefði brugðist við þeim tilmælum sem sett voru þar fram. 

Ráðuneytið svaraði því til að það taldi samkeppnissjónarmið þegar undirliggjandi í 

markmiðsákvæðum skipulagslöggjafarinnar en að varhugavert væri að draga sérstaklega ein 

sjónarmið fram yfir önnur við skipulagsgerð. Byggja þyrfti á samspili margra sjónarmiða og 

vega þau og meta. Að mati ráðuneytisins ættu lóðaúthlutanir ekki undir málefnasvið þess og 

ákvæði um lóðaúthlutanir ættu heima í sérlögum eða sveitarstjórnarlögum. Þá hefði nýlega 
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verið lögð fram tillaga að þingsályktun um landsskipulagsstefnu, samræmd stefna ríkisins um 

skipulagsmál til tólf ára sem sveitarfélögum bæri að taka mið af við skipulagsgerð. Um svör 

ráðuneytisins sagði í umsögninni: 

,,[…] getur fyrrgreind tillaga um þingsályktun um landsskipulagsstefnu verið þarft verkfæri 
fyrir sveitarfélög í skipulagsgerð. Það er hins vegar mat Samkeppniseftirlitsins að hún eyði ekki 
því misræmi sem virðist ríkja við túlkun á skipulagslögum. Þar liggur grunnvandinn. Telur 
eftirlitið að efni þingsályktunarinnar dragi þannig ekki úr brýnni þörf fyrir breytingum á 
markmiðsákvæði skipulagslaga og að settar verði efnislegar leikreglur að þessu leyti. 
Vandamálið er að þær átta meginreglur sem mælt er fyrir um í áliti samkeppniseftirlitsins eru 
ekki bindandi og markmiðsákvæði skipulagslaga kveða ekki nægilega skýrt á um að horfa eigi 
til samkeppnislegra áhrifa við skipulagsgerð. Hefur framkvæmd sveitarfélagana jafnframt sýnt 
að framangreint nægi ekki til þess að tekið sé fullnægjandi tillit til samkeppnissjónarmiða við 
skipulagsgerð. Í ofanálag eru ekki í gildi reglur sem varða lóðaúthlutanir eða ákvarðanir 
tengdum lóðanotkun hjá sveitarfélögum. Samspil þessa birtist að mati Samkeppniseftirlitsins 
í því að lagaumhverfið á Íslandi tryggir ekki að í hvívetna séu þessi sjónarmið metin með 
markvissum hætti andspænis öðrum sjónarmiðum.”202 [Leturbreyting höf.] 

 Samkeppniseftirlitið ítrekaði svo fyrri tilmæli sín til umhverfis- og auðlindarráðherra um að 

beita sér fyrir því að samkeppnissjónarmið yrðu höfð til hliðsjónar við framkvæmd 

skipulagslaga og að reglur yrðu settar um lóðaúthlutanir sveitarfélaga.   

3.5 Samantekt 

Samkeppnismat er aðferð sem hægt er að nota við mótun löggjafar til að tryggja að stjórnvöld 

raski ekki samkeppni að óþörfu. Markmiðið með innleiðingu samkeppnismats er að opinberir 

aðilar leggi sjálfstætt mat á það hvaða afleiðingar tilteknar reglur geta haft á þá markaði sem 

reglurnar snerta. Matið felur í sér athugun um hvort hægt sé að velja vægari leið til að ná því 

markmiði sem að er stefnt með reglunum. Hægt er að beita mismunandi aðferðum við matið 

og hafa mörg lönd sinn háttinn á. Leiðbeiningar OECD um hvernig má beita samkeppnismati 

eru ítarlegar og veita innsýn í þau atriði sem ber að hafa í huga þegar matið er framkvæmt. Þá 

hafa ýmsar kannanir leitt í ljós mikinn ávinning fyrir neytendur vegna þess að samkeppnismat 

hefur verið framkvæmt. 

Samkeppnismat hefur ekki verið innleitt hérlendis, þrátt fyrir ábendingar og tilmæli 

Samkeppniseftirlitsins. Samkeppniseftirlitinu eru þó send ýmis frumvörp til umsagnar og er 

eftirlitinu þannig gefið tækifæri til að koma að sjónarmiðum um mögulegar 

samkeppnishömlur sem kunna að felast í tilteknu lagafrumvarpi. Þá gefur 18. gr. skl. 

Samkeppniseftirlitinu tækifæri til að veita stjórnvöldum ákveðið aðhald. Hins vegar er 

misjafnt hvort stjórnvöld fari eftir þeim tilmælum og ábendingum. Því er ljóst að ákveðið 

                                                
202 Umsögn Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2016, bls. 3 
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samkeppnislegt tómarúm er til staðar í íslensku lagaumhverfi. Í tómarúminu geta opinberar 

samkeppnishömur þrifist, jafnvel þótt Samkeppniseftirlitið sinni því hlutverki sem því er 

falið, sbr. c. lið 1. mgr. 8. gr. skl. og m.a. bendi á stjórnvöldum á leiðir til þess að gera 

samkeppni virkari. Til að koma í veg fyrir langlífar samkeppnishömlur sem stafa frá 

athöfnum stjórnvalda mætti innleiða samkeppnismat.  

4 Opinberar samkeppnishömlur 

Hér að framan hefur umfjöllunin snúið að þeim þáttum sem stuðla að samkeppnislegu 

hlutleysi og hvernig samkeppnismat getur m.a. komið í veg fyrir að opinberar 

samkeppnishömlur. Í þessum kafla verður litið yfir nokkur mál í íslenskri réttarframkvæmd 

sem lotið hafa að opinberum samkeppnishömlum. Umfjöllunin mun taka mið af málum sem 

hafa varðað beitingu 14. gr, b. lið 1. mgr. 16. gr. og 18. gr. skl.  

4.1. Beiting 14. gr. skl.  

Um ákvæðið var fjallað með nokkuð ítarlegum hætti í kafla 1.3.4, en í þessum kafla verður 

beiting ákvæðisins skoðuð betur. 

Ákvörðun samkeppnisráðs 31. janúar 2002 (3/2002). Samkeppnisstofnun barst kvörtun yfir 
meintum niðurgreiðslum á þjónustu sólbekks í eigu sveitarfélagsins Ölfuss. Í kvörtuninni var 
því haldið fram að sveitarfélagið reyndi að laða til sín viðskiptavini með því að bjóða þeim frítt 
í sundlaug staðarins, ef sólbekkurinn væri nýttur og að niðurgreiðslan væri fólgin í því tilboði. 
Verð í sólbekkinn hafi verið 500 kr. en verð í sund 200 kr.  Með því að bjóða gestum 
sólbekksins frítt í sund væri ljóst að fjárhagslegur aðskilnaður væri ekki fyrir hendi og aðstaða 
sveitarfélagsins notuð til að styrkja samkeppnisstöðu þess reksturs sem er í samkeppni. Farið 
var fram á að Samkeppnisstofnun myndi mæla fyrir um fjárhagslegan aðskilnað vegna rekstrar 
sólbekks sveitarfélagsins á grundvelli 14. gr. þágildandi samkeppnislaga nr. 8/1993. 
Sveitarfélagið hélt því fram að víða um land væru starfræktir sólbekkir við sundlaugar í eigu 
sveitarfélaga og að ekki lægi fyrir annað en að rekstur þeirra væri með sama hætti og tíðkaðist í 
Íþróttamiðstöð Þorlákshafnar. Sveitarfélaginu hefði ekki verið kunnugt um að aðrir í 
Þorlákshöfn ættu og rækju sólbekk. Þá hélt sveitarfélagið því fram að rekstur sólbekks væri 
eðlilegur hluti af rekstri sundlaugar. Sveitarfélagið taldi sig þegar hafa aðskilið milli sólbekksins 
og annars rekstrar með því að færa sérstaka bókhaldslykla vegna tekna af sólbekknum og 
viðhalds hans. Samkeppnisráð taldi færslur á sérstaka bókhaldslykla vegna sólbekksins ekki fela 
í sér fjárhagslegan aðskilnað í skilningi samkeppnislaga. Með því væri ekki tekið tillit til ýmissa 
kostnaðarliða sem unnt er að samnýta öðrum rekstri, t.d. leiga húsnæðis, orkukostnaður, laun 
starfsmanna ofl. og því ljóst að aðskilnaður rekstrar sólbekkjar og annars rekstrar hafði ekki 
farið fram. Í niðurstöðu samkeppnisráðs var litið til eldri ákvörðunar sem varðaði Sundlaug 
Húsavíkur, en í því máli var komist að þeirri niðurstöðu að í þau skipti sem viðskiptavinir 
Sundlaugar Húsavíkur nýttu sér það að fara ókeypis í sund þegar þeir færu í sólbekk væri um 
niðurgreiðslu að ræða. Í þessu máli yrði því að telja að þeir sem nýttu sér sólbekk í 
Íþróttamiðstöð Þorlákshafnar og fóru einnig í sund fengu tíma í sólbekkinn á 300 kr. og yrði að 
telja það niðurgreiðslu af hálfu sveitarfélagsins á þjónustu sem veitt var í samkeppni við aðra. 
Hins vegar var talið að almennir hagsmunir væru ekki miklir og því ekki nauðsynlegt að kveða 
sérstaklega á um fjárhagslegan aðskilnað milli rekstrar sólbekks og annars rekstrar hjá 
sveitarfélaginu Ölfusi, með vísan til meðalhófsreglu stjórnsýslulaga. Með vísan til 17. gr. 
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þágildandi samkeppnislaga nr. 8/1993 bannaði samkeppnisráð hins vegar sveitarfélaginu að 
stunda umrædda niðurgreiðslu og beindi þeim tilmælum til sveitarfélagsins að hátta 
verðlagningu í sólbekkinn þannig að verðið stæði undir kostnaði við þjónustuna. 

Málinu var ekki áfrýjað til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Samkvæmt framangreindu má 

draga þá ályktun að niðurstaðan hafi ráðist af minniháttarreglunni (e. de minimis), þar sem 

ekki þóttu miklir hagsmunir að baki því að kveða á um fjárhagslegan aðskilnað milli rekstrar 

sólbekks og sundlaugarinnar. Undir rekstri málsins sá kvartandi sér ekki fært um að halda 

áfram rekstri sólbekkjar í samkeppni við sveitarfélagið og hætti. Tekjur sveitarfélagsins af 

rekstri sólbekkjarins var 1,4 m.kr. árið 1999 og  900 þús. árið 2000. Með vísan til 

meðalhófsreglu stjórnsýslulaga taldi samkeppnisráð ekki nauðsyn að kveða á um 

fjárhagslegan aðskilnað. 

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 15. október 2007 (56/2007). Samkeppniseftirlitinu barst erindi 
þar sem óskað var eftir að skoðað yrði hvort að útgáfa og sala fyrirtækisins Orð í eyra á 
hljóðbókum á almennum samkeppnismarkaði bryti í bága við samkeppnislög, en Orð í eyra er 
hluti af Blindrabókasafni Íslands. Í erindinu var tekið fram að tilgangur Blindrabókasafnsins sé 
fyrst og fremst sá að stuðla að útgáfu og útlánum hljóðbóka til blindra og sjónskertra skv. lögum 
nr. 35/1982 um Blindrabókasafn Íslands. Blindrabókasafnið hafi síðan stofnað Orð í eyra og 
farið að gefa út hljóðbækur fyrir almennan markað, en bókasafnið fái fjármagn á fjárlögum 
árlega. Útgáfa bókasafnsins á hljóðbókum til sölu á almennum markaði geri keppinautum þess 
erfitt um vik, enda komi ekki fram í lögum um bókasafnið að útgáfa hljóðbóka á almennum 
markaði sé hlutverk þess. Farið var fram á að Samkeppniseftirlitið myndi kveða á um 
fjárhagslegan aðskilnað hjá Blindrabókasafninu milli útgáfu og sölu hljóðbóka á almennum 
markaði og útgáfu og útlána á hljóðbókum til blindra og sjónskertra. Bókasafnið hélt því fram 
að starfsemi Orð í eyra væri fjárhagslega aðskilin almennri starfsemi safnsins þar sem Orð í 
eyra ætti sérstakan bókunarlykil. Velta Orðs í eyra á árinu 2005 var rúmlega 1,3 mkr. án vsk. 
Skilyrði 14. gr. skl. voru bæði uppfyllt, þ.e. starfsemi bókasafnsins var á grundvelli laga um 
safnið og rekin af opinberu fé og starfsemi Orð í eyra innan safnsins var á almennum markaði 
þar sem jafnframt starfa einkafyrirtæki. Sérstakur bókunarlykill fyrir Orð í eyra var ekki talinn 
uppfylla skilyrði 14. gr. skl. um fjárhagslegan aðskilnað. Við mat á því hvort beita ætti 
heimildarákvæði 14. gr. skl. í málinu leit Samkeppniseftirlitið til veltu Orðs í eyra og taldi að 
þrátt fyrir að hún væri ekki hærri en 1,3 mkr. árið 2005, þá væri hún talsvert hærri en velta 
keppinauta fyrirtækisins sem starfa við útgáfu og sölu hljóðbóka. Umræddur markaður væri 
lítill en færi vaxandi. Því væri mikilvægt að samkeppni yrði ekki raskað af fyrirtæki sem nýtur 
verndar og er rekið fyrir opinbert fé. Í ljósi markaðsaðstæðna var þeim tilmælum beint til 
Blindrabókasafnsins að gæta að ákvæðum 14. gr. skl. í starfsemi sinni. Með tilliti til þess að 
rekstrarlegt umfang og velta markaðarins væri lítil taldi Samkeppniseftirlitið ástæðu til að stilla 
íhlutun í hóf, þó þannig að komið yrði í veg fyrir niðurgreiðslu samkeppnisrekstrar með 
opinberum fjárframlögum.  

Ákvörðuninni var ekki áfrýjað til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Í þessu máli beitti 

Samkeppniseftirlitið heimildarákvæði 14. gr. skl. og mælti fyrir um fjárhagslegan aðskilnað 

milli starfsemi Blindrabókasafnsins og Orðs í eyra. Hér vekur athygli að velta Orðs í eyra 

nam rétt um 1,3 m.kr. árið 2005, en þrátt fyrir litla veltu þótti tilefni til að mæla fyrir um 

fjárhagslegan aðskilnað. Minniháttarreglan hafði því ekki áhrif í þessu máli. Rökin fyrir 

beitingu 14. gr. skl. í máli Blindrabókasafnsins og Orðs í eyra voru m.a. þau að þó velta Orðs 
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í eyra væri ekki hærri en 1,3 mkr. þá væri hún talsvert meiri en keppinauta starfseminnar. Ef 

tvö ofangreind mál eru borin saman, vekur athygli að tekjur af rekstri hinna opinberu aðila 

sem um ræðir eru mjög svipaðar, en í öðru málinu voru ekki taldir nægilegir hagsmunir fyrir 

hendi svo beita mætti 14. gr. skl.  

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 8. maí 2013 (12/2013). Samkeppniseftirlitinu barst erindi frá 
Vinnuvernd ehf. (VV) þar sem farið var fram á að Samkeppniseftirlitið skæri úr um hvort 
tiltekin starfsemi heilbrigðisstofnanna á Vesturlandi (HSV), Suðurlandi (HSS) og Austurlandi 
(HSA) væri í samræmi við 1. gr. og 14. gr. skl. og myndi grípa til viðeigandi aðgerða skv. b.lið 
1. mgr. 16. gr. skl. ef háttsemi stofnanna takmarkaði samkeppni. VV var þjónustufyrirtæki á 
heilbrigðissviði sem sérhæfði sig í vinnu- og heilsuvernd, auk heilsueflingar, aðstoð við 
fyrirtæki til að tryggja að lágmarkskröfur skv. lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum  nr. 46/1980 séu uppfylltar. VV veiti því sértæka heilbrigðisþjónustu. VV taldi að 
HSV, HSS og HAS skorti lagaheimildir til að veita sértæka heilbrigðisþjónustu og taka fyrir 
hana gjald. Varakrafa VV sneri að því að umræddum heilbrigðisstofnunum yrði gert að aðskilja 
fjárhagslega þá starfsemi sem sneri að sértækri heilbriðisþjónustu frá verkefnum sem njóta 
opinbers einkaleyfis eða verndar, sbr. 14. gr. skl. HSV, HSS og HAS héldu því fram að þeim 
væri heimilt að veita sértæka þjónustu og að þjónusta við einkaaðila væri þegar nægjanlega 
aðskilin frá öðrum rekstri þeirra og því ekki skilyrði til að beita b. lið 1. mgr. 16. gr. né 14. gr. 
skl. Samkeppniseftirlitið taldi ljóst að heilbrigðisstofnanirnar uppfylltu bæði skilyrði 14. gr. skl. 
fyrir beitingu ákvæðisins, þ.e. að um opinber fyrirtæki væri að ræða skv. lögum 49/2008 um 
heilbrigðisþjónustu og ljóst að heilbrigðisstofnanirnar veittu þjónustu til atvinnurekenda í 
samkeppni við aðra eins og t.d. VV. Við mat á því hvort tilefni væri til að mæla fyrir um 
stjórnunarlegan aðskilnað yrði að líta til ýmissa þátta, einkum veltu og umsvifa hins opinbera 
aðila í samkeppnisrekstrinum. Tekjur heilbrigðisstofnanna af sölu á sértækri heilbrigðisþjónustu 
voru ekki miklar miðað við framlag ríkisins til þeirra. Þá voru tekjur VV skoðaðar í samanburði. 
Rekstur vegna sértækrar heilbrigðisþjónustu heilbrigðisstofnanna var bókfærður á sérstaka deild 
eða viðfang í fjárhagsbókhaldi en ekki aðskilið rekstrinum að öðru leyti. Sú framkvæmd var 
ekki talin uppfylla lágmarkskröfur 14. gr. skl., til að tryggja að niðurgreiðsla ætti sér ekki stað í 
samkeppnisrekstri með almannafé. Samkeppniseftirlitinu þótti þó ekki tilefni til að koma 
samkeppnisrekstrinum fyrir í sérstöku félagi eða kveða á um stjórnunarlegan aðskilnað eins og 
krafa VV stóð til, en niðurstaðan var sú að Samkeppniseftirlitið mælti fyrir um fjárhagslegan 
aðskilnað milli rekstrar HSV, HSS og HAS sem nyti opinberra fjárframlaga eða styrkja af 
almannafé og samkeppnisrekstrar stofnananna.  

Vinnuvernd ehf. kærði ákvörðun Samkeppniseftirlitsins til áfrýjunarnefndar samkeppnismála, 

sem staðfesti niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins með úrskurði 22. október 2013 (5/2013). Hér 

má sjá að beiting 14. gr. skl. er alltaf háð mati um það hve langt ætti að ganga með fyrirmæli 

um aðskilnað í rekstri, þ.e. hve mikil þörf er á íhlutun samkeppnisyfirvalda með tilliti til 

meðalhófs. Með því að mæla fyrir um sjálfstætt reikningshald og stofnefnahagsreikning þótti 

nægilega tryggt að niðurgreiðsla samkeppnisrekstrar með opinberu fé myndi ekki eiga sér 

stað en stofnun sérstaks félags utan um reksturinn þótti óþörf. Þá má draga þá ályktun að 

Vinnuvernd ehf. hafi talið að heilbrigðisstofnununum hafi ekki verið heimilt að taka þátt í 

samkeppni á frjálsum markaði, vegna þess að þar væri um að ræða opinbera aðila, sbr. 

málsástæður sem Vinnuvernd ehf. hafði uppi í málinu. Eins og fram hefur komið er 
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opinberum aðilum frjálst að taka þátt í samkeppni, svo lengi sem þeir viðhafa ekki háttsemi 

sem raskar henni. 

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 17. desember 2008 (63/2008). Samkeppniseftirlitinu barst 
erindi frá S10 ehf. vegna útboðs á vegum Matís ofh. (M). Með útboðinu óskaði M eftir því að 
taka á leigu fullbúið skrifstofu- og þjónustuhúsnæði. Þrír þátttakendur voru í útboðinu sem var 
lokað, Háskólinn í Reykjavík (HR), S10 ehf. (S10) og Vísindagarðar Háskóla Íslands (VHÍ). 
S10 gerði þá kröfu að Samkeppniseftirlitið kvæði annars vegar á um að M yrði gert að fresta 
framkvæmd útboðsins og hins vegar að kveðið yrði á um fjárhagslegan aðskilnað á milli 
samkeppnisrekstrar VHÍ og þess hluta rekstrar sem nyti verndar á grundvelli sambands VHÍ við 
Háskóla Íslands, sbr. 14. gr. skl. Af hálfu VHÍ var því mótmælt og bent á ársreikninga félagsins 
og yfirlýsingu endurskoðanda því til stuðnings að rekstur félagsins væri sjálfstæður. Við mat á 
því hvort skilyrði væru til að beita 14. gr. skl. í málinu var litið til þess að starfsemi Háskóla 
Íslands væri byggð á lögum nr. 85/2008 um opinbera háskóla. Háskóla Íslands var veitt heimild 
í fjárlögum fyrir árið 2004, til að stofna félag til að vinna að þróun og markaðssetningu á 
vísindagörðum og leggja sem stofnframlag til félagsins hluta af lóðarréttindum skólans í 
Vatnsmýri í Reykjavík í því skyni. Í fjárlögum fyrir árið 2006 var svo Háskóla Íslands heimilað 
að gera lóðarleigusamning um hluta af lóðarréttindum skólans í Vantsmýri vegna uppbyggingar 
vísindagarða. Tilgangur VHÍ skv. samþykktum félagsins var bygging vísindagarða á 
háskólalóðinni, endurbætur, viðhald og rekstur fasteignanna þar. Aðalstarfsemi félagsins var 
fólgin í því að leita samninga við fjármögnunar- og byggingaraðila um að hanna, byggja og fara 
með takmörkuð eignarráð yfir mannvirkjum sem reist yrðu í áföngum og mynda vísindagarða, 
ásamt því að gera leigusamninga við þekkingarfyrirtæki og rannsóknarstofnanir. VHÍ var 
einkahlutafélag að fullu í eigu Háskóla Íslands og því þótti ljóst að það var að einhverju leyti 
rekið af opinberu fé og uppfyllti þ.a.l. annað skilyrði fyrir beitingu 14. gr. skl. Þá þótti einnig 
ljóst að starfsemi VHÍ væri í samkeppni m.a. á markaði fyrir útleigu atvinnuhúsnæðis og því 
bæði skilyrði fyrir beitingu 14. gr. skl. uppfyllt. VHÍ var stofnað af Háskóla Íslands sem 
sjálfstæður lögaðili með sérstakan ársreikning og þótti ljóst að bókhaldslegur aðskilnaður væri á 
milli VHÍ, sem stundaði rekstur í samkeppni við einkaaðila, og Háskóla Íslands sem nyti 
opinberra fjárframlaga. Samkeppniseftirlitinu þótti þó ástæða til að beina þeim tilmælum til 
VHÍ, á grundvelli 14. gr. skl., að öll viðskipti milli aðilana skyldu halda áfram að fara fram líkt 
og um óskylda aðila væri að ræða. Þá væri nauðsynlegt að reikna VHÍ til gjalda eðlilega 
markaðsvexti af skuldum félagsins við Háskóla Íslands. Þá skyldi það fjármagn sem Háskóli 
Íslands hefði lagt til VHÍ gert að hlutafé í félaginu og eðlilegt að Háskóli Íslands myndi njóta 
arðs af því þegar félagið myndi hefja rekstur.  

Ofangreindri ákvörðun var ekki áfrýjað til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Í þessu máli 

fólst möguleg röskun á samkeppni aðallega í því að hér var um að ræða einkahlutafélag með 

starfsemi í samkeppni við aðra, en félagið var alfarið í eigu opinbers háskóla, sem hafði lagt 

til allt stofnfé í félagið. Samkeppni milli VHÍ og keppinauta þess gæti beðið hnekki ef skuld 

VHÍ við Háskóla Íslands yrði greidd til baka á öðrum kjörum vegna tengsla aðilanna. Með því 

að mæla fyrir um fjárhagslegan aðskilnað milli VHÍ og Háskóla Íslands var lögð áhersla á að 

viðskipti þeirra á milli yrðu eftir svokallaðri armslengdarreglu, eða eins og um viðskipti milli 

ótengdra aðila væri að ræða.  

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 19. desember 2006 (52/2006). Samkeppniseftirlitinu barst 
kvörtun frá Loftmyndum ehf. (L) vegna meintra ólögmætra einkakaupasamninga Landmælinga 
Íslands (LMÍ) um afnot af hæðarlíkönum og að ekki væri fjárhagslegur aðskilnaður milli 
samkeppnisrekstrar LMÍ og verndaðs rekstrar. Í erindinu kom fram að L og LMÍ starfi á sviði 
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kortagerðar og landfræðilegrar gagnvinnslu. Þá var því haldið fram að LMÍ hefði mjög sterka 
stöðu á viðkomandi markaði í ljósi þess að LMÍ hefði lengi vel verið eini aðilinn sem hefði 
annast slíka þjónustu hérlendis. LMÍ hefði stjórnsýsluhlutverki að gegna og nyti fjárframlaga úr 
ríkissjóði. Áður verið kveðið á um fjárhagslegan aðskilnað hjá LMÍ í ákvörðun samkeppnisráðs 
nr. 30/1999. L hélt því fram að LMÍ hefði að einhverju leyti orðið við þeim fyrirmælum en þó 
verulegur misbrestur á því að fylgja þeim. Ný lög höfðu verið samþykkt á Alþingi undir rekstri 
málsins og áttu að taka gildi 1. janúar 2007, lög um landmælingar og grunnkortagerð nr. 
103/2006. Í 4. gr. laganna voru verkefni LMÍ skilgreind og mátti sjá þar að stofnunin myndi 
draga úr þeim rekstri sem teldist samkeppnisrekstur. Eftir gildistöku laga nr. 103/2006 um 
landmælingar og grunnkortagerð væri starfsemi LMÍ á sviði landmælinga og kortagerðar alfarið 
hluti af lögbundnum verkefnum stofnunarinnar. LMÍ myndi því ekki framvegis starfa í 
samkeppni við aðra aðila í skilningi 14. gr. skl. og þar með taldi Samkeppniseftirlitið að ekki 
væri lagagrundvöllur fyrir beitingu 14. gr. skl. í málinu. 

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 22. september 2005 (4/2005). Samkeppnisstofnun barst erindi 
Eldstáls ehf., sem rekur Fornleifafræðistofuna, að tekin yrði ákvörðun um fjárhagslegan 
aðskilnað milli starfsemi Byggðasafns Skagfirðinga sem væri á samkeppnismarkaði og svo 
starfsemi safnsins sem ekki væri á samkeppnismarkaði. Starfsemi Fornleifafræðistofunar 
byggði á þjónustu á öllum sviðum fornleifafræði, eins og skráningu, rannsóknum og ráðgjöf 
vegna framkvæmda á vegum opinberra aðila og einkaaðila. Byggðasafn Skagfirðinga sinnti 
einnig verkefnum á sviði fornleifaskráningar og annarri fornleifafræðiþjónustu. Við mat á því 
hvort tilefni væri til að beita 14. gr. skl. var litið til veltu beggja aðila. Þá hafði komið fram í 
málinu að til stæði að gera Byggðasafnið fjárhagslega aðskilið sveitarfélaginu. Deildir safnsins 
sem ættu í samkeppni við aðra myndu einnig vera fjárhagslega aðskildar frá safnadeildinni og 
greiða fyrir öll afnot af aðstöðu, tækjum og starfsmönnum og hlutdeild í sameiginlegum 
kostnaði. Þá var litið til þess að rekstrarlegt umfang þeirrar starfsemi sem um ræddi var lítið. Í 
ljósi áforma um fjárhagslegan aðskilnað þótti ekki þörf á að grípa til íhlutunar á grundvelli 14. 
gr. skl. Samkeppniseftirlitið áskildi sér þó rétt til að taka málið upp aftur ef aðskilnaðurinn hefði 
ekki verið framkvæmdur í lok árs. 

Þessum ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins var ekki áfrýjað til áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála. Í ofangreindum málum hafa aðstæður á markaði mögulega verið þær að 

háttsemi hins opinbera aðila hafi verið til þess fallin að raska samkeppni, en ekki talið tilefni 

til íhlutunar vegna fyrirliggjandi áforma eða lagabreytinga sem myndu leysa vandann. 

Þá skal rétt minnast á beitingu 14. gr. skl. í þeim tilvikum sem sveitarfélög eiga í hlut. 

Sem dæmi má nefna rekstur tjaldstæða, sbr. ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 30. júní 2009 

(25/2009). Í málinu var til umfjöllunar hvort sveitarfélagið Borgarbyggð hefði með rekstri á 

tjaldsvæði í Borgarnesi brotið gegn m.a. 14. gr. skl., en kvartandi rak ferðaþjónustu í 

Borgarbyggð sem samanstóð af tjaldsvæði og veitingahúsi. Kvartandi taldi að tjaldsvæði 

Borgarbyggðar byði upp á meiri þjónustu en líta mætti á sem lágmarksþjónustu 

sveitarfélagsins og að rekstrartölur sýndu að reksturinn væri niðurgreiddur. Þar sem 

sveitarfélög starfa á grundvelli m.a. sveitastjórarlaga, var aðallega til skoðunar í málinu hvort 

rekstur tjaldsstæðisins væri í frjálsri samkeppni við aðra aðila. Samkeppniseftirlitið leit til 

fyrri mála þar sem svipað ágreiningsefni var til úrlausnar, en með ákvörðun samkeppnisráðs 

21. mars 1996 (11/1996) hafði samkeppnisráð mælt fyrir um að rekstur tjaldsvæðis 
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Grundavíkurbæjar skyldi fjárhagslega aðskilinn öðrum rekstri sveitarfélagsins. 

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála hratt þeirri niðurstöðu með úrskurði áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála 7. júní 1996 (6/1996). Í þeim úrskurði var talið að rekstur þess tiltekna 

tjaldsvæðis hefði ekki farið yfir þau mörk sem eðlileg umsvif sveitarfélagsins útheimtu og 

þótti skorta lagagrundvöll fyrir beitingu þágildandi 2. mgr. 14. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. 

Lágmarksstarfsemi á tjaldsvæðum gæti því talist verkefni sem sveitarfélögum væri skylt að 

annast skv. lögum. Því yrði að afmarka hvað teldist lágmarksþjónusta sem sveitarfélögum 

væri heimilt að sinna. Niðurstaða Samkeppniseftirlitsins um afmörkun í þessu samhengi var 

að tjaldsvæði með afþreyingarmöguleika fyrir ferðamenn og aðgengi að þvottavélum væri 

rekstur tjaldstæðis í frjálsri samkeppni við aðra aðila. Lágmarksþjónusta sem sveitarfélögum 

væri heimilt að bjóða upp á væri hreinlætisaðstaða, aðstaða til matar utandyra, aðgengi að 

rafstaurum með tenglum og aðstaða til að leggja húsbílum. Framangreint er mat 

Samkeppniseftirlitsins um hvað megi telja til verkefnis sveitarfélaga, ekki það sem 

sveitarfélagið hefur sjálft sett fram. Mat Samkeppniseftirlitsins byggði m.a. á 

flokkunarviðmiðum tjaldsvæða frá Ferðamálastofu. Niðurstaða málsins var sú að tjaldsvæðið 

í Borgarbyggð væri ekki umfram það sem teldist til lágmarksþjónustu og því þóttu ekki 

lagaskilyrði til íhlutunar Samkeppniseftirlitsins í málinu.  

Framangreind beiting 14. gr. skl. er athyglisverð að mati höfundar, fyrir þær sakir að 

samkvæmt orðalagi ákvæðisins þurfa einungis tvö skilyrði að vera uppfyllt svo 

Samkeppniseftirlitinu sé heimilt að mæla fyrir um fjárhagslegan aðskilnað. Opinber aðili eða 

aðili sem starfar í skjóli opinbers einkaleyfis eða verndar þarf jafnframt að stunda starfsemi í 

frjálsri samkeppni við aðra aðila. Ekki er kveðið á um það að ákvæðinu megi ekki beita ef 

sérlög gilda um starfsemi, svo sem sveitarstjórnarlög, sbr. t.d. orðalag b. liðar 1. mgr. 16. gr. 

skl. Þá var litið til ákvæðis 70. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd í málinu, en þar sagði að 

m.a. sveitarfélög gætu gengist fyrir því að t.a.m. afmarka tjaldsvæði svo almenningur fengi að 

njóta náttúrunnar. Með ákvæðinu væri aðilum veitt heimild til ýmissa aðgerða til stuðnings 

útivist. Ekki var kveðið á um rekstur tjaldsvæðis í því samhengi. Það má velta þeirri 

spurningu upp hér, hvort einkaaðili sem rekur tjaldsvæði, sem hefur einsett sér að veita 

eingöngu lágmarksþjónustu á tjaldsvæðinu, eigi ekki í samkeppni við samsvarandi rekstur, ef 

sá rekstur er á hendi sveitarfélags. Í málinu virtist það í höndum Samkeppniseftirlitsins að 

afmarka hvenær rekstur tjaldsvæðis gæti talist skylduverkefni sveitarfélags. Til samanburðar 

má nefna ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 8. maí 2013 (12/2013) sem áður var nefnd. Í 

málinu kom fram að heilbrigðisstofnunum yrði áfram heimilt að veita sértæka 

heilbrigðisþjónustu, en með breytingu á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
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vinnustöðum nr. 46/1980 hefði markmiðið eingöngu verið að takmarka ekki heimild til að 

veita slíka þjónustu við heilbrigðisstofnanir. Samkeppniseftirlitið mælti þó fyrir um 

fjárhagslegan aðskilnað hjá heilbrigðisstofnunum sem höfðu heimild til að reka sértæka 

heilbrigðisþjónustu í samkeppni við aðra. Í báðum málum var mælt fyrir um heimild til 

tiltekinnar starfsemi í lögum en 14. gr. skl. aðeins beitt í öðru þeirra. Hér virðist rúm túlkun á 

ákvæðum sveitarstjórnarlaga og laga nr. 44/1999 um náttúruvernd skilja á milli. 

Samkvæmt framansögðu er ákvæði 14. gr. skl. ekki án takmarkana. Svokölluð 

minniháttarregla getur komið í veg fyrir beitingu ákvæðisins, þegar litlir hagsmunir eru í húfi. 

Það þýðir að opinbert fyrirtæki eða fyrirtæki sem starfar í skjóli opinbers einkaleyfis eða 

verndar gæti raskað samkeppni, með því að niðurgreiða samkeppnisrekstur með opinberu fé, 

ef umsvif samkepnnisrekstrarins eru lítil. Þá virðist ákvæðið ekki ná til rekstrar sem hægt er 

að skilgreina sem verkefni sveitarfélaga, í ljósi m.a. 7. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Þá 

má ráða af réttarframkvæmd varðandi beitingu 14. gr. skl. að ákvæðið þykir í eðli sínu 

íþyngjandi og er því í einhverjum tilvikum ekki beitt fullum fetum, sbr. ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins 15. október 2007 (56/2007). 203  Að öðru leyti veitir ákvæðið 

Samkeppniseftirlitinu nauðsynlega heimild, að mati höfundar, til íhlutunar í því skyni að 

sporna við opinberum samkeppnishömlum.  

4.2. Beiting b. liðar 1. mgr. 16. gr. skl. 

Eins og áður hefur komið fram, veitir ákvæðið samkeppnisyfirvöldum heimild til að grípa til 

bindandi íhlutunar gegn athöfnum opinberra aðila. Tvö skilyrði þurfa að vera uppfyllt svo það 

sé hægt. Í fyrsta lagi þarf að sýna fram á að viðkomandi athöfn kunni að hafa raskandi áhrif á 

samkeppni og í öðru lagi að sérlög geymi ekki sérstakar reglur um heimild eða skyldu til þess 

sem athöfnin tekur til. Tilgangur ákvæðisins er m.a. að tryggja að Samkeppniseftirlitið geti 

beitt sér gagnvart opinberum aðila sem raskar samkeppni án þess að hafa heimild eða skyldu 

til slíks skv. sérlögum. Í kafla 1.3.5 hér að framan var gerð grein fyrir íslenskum málum sem 

sneru að túlkun um hvort tiltekin lög væru sérlög í skilningi ákvæðisins. Hér er beiting b. liðar 

1. mgr. 16. gr. skl. skoðuð nánar. 

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 7. febrúar 2011 (4/2011). Samkeppniseftirlitinu barst erindi frá 
Iceland Express ehf. (IE) og Astraeus Airlines Ltd. (A) þar sem kvartað var yfir háttsemi 
Flugmálastjórnar Íslands (FMS). FMS hafði að mati I og A stundað sérstaka hagsmunagæslu 
fyrir íslenska flugrekendur, á kostnað erlendra flugrekenda. Óskuðu A og IE eftir íhlutun 
Samkeppniseftirlitsins vegna vinnureglna FMS. A hafði sótt um leyfi til millilendinga á 

                                                
203 Í málinu var ekki kveðið á um stjórnunarlegan aðskilnað líkt og Hæstiréttur hefur slegið föstu að geti falist í 
kröfu um fjárhagslegan aðskilnað, sbr. Hrd. 9. október 1997, bls. 2625. 
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Keflavíkurflugvelli í flugi milli London og Winnipeg. Þar sem A er erlendur flugrekandi sendi 
FMS umsókn félagsins í svokallað samráðsferli til íslenskra flugrekanda og var þeim boðið að 
gera athugasemdir við erindið. Innlendir flugrekendur voru Flugfélagið Atlanta hf., Bláfugl ehf. 
og Icelandair ehf., en Icelandair var helsti keppinautur IE í áætlunarflugi til og frá Íslandi. 
Afstaða tveggja flugrekandanna var að A ætti eingöngu að fá umbeðið leyfi ef íslenskir 
flugrekendur fengju einnig leyfi frá kanadískum flugmálayfirvöldum til að stunda beint 
áætlunarflug milli Íslands og Kanada. FMS komst að þeirri niðurstöðu að heimila A umrætt flug 
ef A tryggði að íslenskir flugrekendur fengju sambærileg réttindi í Kanada og A hefði hér á 
landi. Ákvörðun FMS var kærð til samgönguráðuneytisins, sem veitti leyfið án slíkra skilyrða, 
en leyfi ráðuneytisins var þó tímabundið og gilti bara út sumarið 2010. Í nóvember 2010 sóttu A 
og IE um sambærilegt leyfi til FMS, sem veitti það gegn því skilyrði að A tryggði að íslenskir 
flugrekendur myndu njóta sömu réttinda til flugs til og frá Kanada og A nyti hér á landi, þrátt 
fyrir að fyrri ákvörðun FMS hefði verið felld úr gildi hjá samgönguráðuneytinu og að 
Samkeppniseftirlitið hefði áður beint tilmælum til FMS um að hafa samkeppnissjónarmið að 
leiðarljósi þegar ákvarðanir um leyfi erlendra flugrekenda væru teknar. A og IE töldu að með 
þessu væri þeim gert að sinna erindum keppinauta sinna við öflun á flugréttindum í öðrum 
þjóðríkjum og óskuðu eftir því að Samkeppniseftirlitið tæki til skoðunar hvort umrædd 
ákvörðun og vinnureglur FMS væru í samræmi við b.lið 1. mgr. 16. gr. skl. FMS hélt því fram 
að ákvörðun FMS væri í samræmi við vinnureglur stofnunarinnar. Þegar  umsókn um leyfi til 
flugs milli Íslands og annars lands kæmi frá erlendum flugrekanda væri það ekki veitt nema 
sambærilegar heimildir fengjust í viðkomandi landi fyrir íslenska flugrekendur. Í málinu var til 
skoðunar hvort ákvörðun FMS hefði haft skaðleg áhrif á samkeppni í skilningi b. liðar 1. mgr. 
16. gr. skl., með því að mismuna keppinautum á sama samkeppnismarkaði, en í því sambandi 
skipti ekki máli hvort um væri að ræða innlendan eða erlendan flugrekanda, líkt og FMS hélt 
fram en A og IE voru hluti af sömu fyrirtækjasamstæðu í skilningi samkeppnislaga. Í skýrslu 
Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008 - Öflug uppbygging, opnun markaða og efling 
atvinnustarfsemi, hafði m.a. verið fjallað um leyfisveitingar handa erlendum flugfélögum og 
lagt til að þar ætti að hafa samkeppnissjónarmið að leiðarljósi, óháð því hvort gagnkvæmum 
fjölda lendinga handa íslenskum flugfélögum erlendis yrði aflað. Þar var þeim tilmælum beint 
til flugmálayfirvalda að endurskoða verklag við leyfisveitingar handa erlendum flugfélögum 
utan EES-svæðisins en hér þótti ljóst að FMS hefði ekki farið eftir þeim tilmælum. 
Samkeppniseftirlitið taldi samkeppnishindrun felast í því að flugmálayfirvöld hér á landi beittu 
sér fyrir því að annar keppinauta myndi taka að sér að aðstoða hinn við að afla sér flugréttinda í 
öðrum ríkjum þegar sjálfstæði keppinauta væri grundvallaratriði samkvæmt samkeppnislögum. 
Þá hefði það einnig verið samkeppnishamlandi að upplýsa íslenska flugrekendur um 
samkeppnisáform A og IE, líkt og verklagsreglur FMS mæltu fyrir um. Ákvörðun FMS byggði 
ekki á sérstakri lagaheimild heldur vinnureglum og áralangri hefð við afgreiðslu á umsóknum 
erlendra flugrekenda um flugréttindi hér á landi. Því þótti ljóst að umrædd ákvörðun FMS 
byggði ekki á sérlögum og því unnt að beita b. lið 1. mgr. 16. gr. skl. í málinu. 
Samkeppniseftirlitið beindi þeim fyrirmælum til FMS að endurskoða verklag við leyfisveitingar 
handa erlendum flugfélögum utan EES-svæðisins með það að markmiði að efla virka 
samkeppni þannig að nýir eða minni keppinautar gætu með sem minnstum takmörkunum hafið 
flug til og frá Íslandi. FMS væri óheimilt að upplýsa flugrekendur um samkeppnisáform annarra 
flugrekenda hér á landi eða leita umsagnar þeirra um slík áform. Þá var því einnig beint til FMS 
að láta af samkeppnishamlandi hagsmunagæslu fyrir íslenska flugrekendur og gera það ekki að 
skilyrði fyrir flugréttindum erlendra flugrekenda að sömu réttindi fáist í því ríki sem flogið er 
frá, fyrir íslenska flugrekendur. 

Ofangreindri ákvörðun Samkeppniseftirlitsins var ekki áfrýjað til áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála. Icelandair ehf. hefur lengi haft markaðsráðandi stöðu á markaði 

áætlunarflugs til og frá Íslandi. Lengi vel voru Flugleiðir, forveri Icelandair ehf., eini aðilinn á 

íslenska flugmarkaðnum en þar voru til skamms tíma miklar formlegar aðgangshindranir. Þar 
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til á 10. áratug síðustu aldar var áætlunarflug milli landa í Evrópu að miklu leyti bundið 

opinberum sérleyfum og ríkti almennt einokun eða fákeppni á einstökum flugleiðum, en hér á 

landi nutu Flugleiðir velvildar og fulltingis stjórnvalda.204 Sú hefð að senda umsókn um 

flugréttindi til umsagnar til innlendra flugrekenda, eins og verklag FMS gerði ráð fyrir, hefur 

mögulega mótast á þeim tímum þegar Icelandair eða Flugleiðir voru eini aðilinn á 

markaðnum.  

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 1. nóvember 2013 (25/2013). Samkeppniseftirlitinu barst erindi 
frá Wow Air ehf. (W) þar sem kvartað var yfir fyrirkomulagi Isavia ohf. (Isavia) við úthlutun á 
afgreiðslutímum á Keflavíkurflugvelli. Forsenda þess að geta boðið upp á flug til áfangastaða í 
Evrópu og Bandaríkjunum væri að aðilar fengju úthlutað afgreiðslutímum til lendingar og 
brottfarar og að W sitji við sama borð og önnur flugfélög við úthlutun afgreiðslutímanna. Tveir 
aðilar væru að keppast um að ná sem bestum afgreiðslu tímum, W og Icelandair  ehf. 
(Icelandair). W hélt því fram að úthlutun afgreiðslutímanna væri helsta aðgangshindrunin á 
íslenskan flugmarkað, með vísan til skýrslna Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008 og 2/2011. 
Icelandair hafði fengið bestu og eftirsóttustu afgreiðslutímana en W og önnur félög mætt 
afgangi. Fyrirkomulagið fól í sér að það flugfélag sem fékk úthlutað afgreiðslutímum á 
flugvellinum gat haldið þeim til frambúðar á grundvelli hefðarréttar, svo fremi sem 80% af 
úthlutuðum tímum væru nýttir. Isavia hélt því fram að megináhersla í samkeppni flugfélaga 
fælist í flugi á tilteknum flugleiðum og möguleikanum á aðgengi að flugvöllum þannig að 
einstaka afgreiðslutímar skiptu ekki máli. Þeir gætu hins vegar skipt máli fyrir flugrekanda sem 
hafi þegar komið sér upp leiðarkerfi og jafnvel varðað hann miklu. Þá hélt Isavia því fram að 
heimildir samkeppnisyfirvalda til íhlutunar vegna afgreiðslutíma takmarkaðist við samninga 
fyrirtækja, samtaka þeirra eða samstilltar aðgerðir þeirra á milli eða vegna misnotkunar á 
markaðsráðandi stöðu, en það ætti ekki við hér þar sem úthlutun væri í samræmi reglur. 
Icelandair fékk tækifæri til að koma að athugasemdum í málinu og hélt því fram að úthlutun 
afgreiðslutíma á flugvellinum gæti ekki raskað samkeppni þar sem nóg væri af lausum 
flugtímum og allir flugrekendur ættu þess kost að fá afgreiðslutíma. Samkeppniseftirlitið taldi 
Isavia geta bæði talist opinber aðili og fyrirtæki í skilningi samkeppnislaga eftir því hvaða 
þáttur félagsins væri til rannsóknar. Í þessu máli færi Isavia með framkvæmdastjórn flugvallar í 
skilningi reglugerðar nr. 1050/2008 og því yrði að líta hér á Isavia sem opinberan aðila í 
skilningi b. liðar 1. mgr. 16. gr. skl. Isavia hélt því fram að það ætti ekki að beina mögulegri 
íhlutun í málinu að félaginu heldur að samræmingastjóra sem starfar á grundvelli umræddrar 
reglugerðar. Samkeppniseftirlitið taldi að ákvæði reglugerðar gæti ekki komið í veg fyrir 
beitingu 16. gr. skl. í málinu, enda kæmi það fram í reglugerðinni sem um ræddi, nr. 1050/2008 
og reglugerð ráðsins nr. 95/93 sem innleidd var í landsrétt, að opinber yfirvöld gætu krafist 
færslu afgreiðslutíma í samræmi við samkeppnislög. Samkeppniseftirlitið taldi að á grundvelli 
reglugerðarinnar væri Isavia sá aðili sem hefði það hlutverk að stjórna og hafa umsjón með 
flugvallarmannvirkjum ásamt því að samræma og stjórna starfsemi flugrekenda sem starfa á 
flugvellinum. Isavia væri skylt að sjá til þess að hæfur einstaklingur eða lögaðili yrði skipaður 
sem samráðs- eða samræmingarstjóri flugvallarins. Auk þess sem í athugasemdum frá Isavia 
kom fram að félagið héldi utan um starfsemi samræmingarstjóra og samræmingarnefndar. Þó 
væru gerðar kröfur til sjálfstæði og óhæði samræmingarstjórans. Afskipti samkeppnisyfirvalda 
af starfsemi samræmingarstjóra eða framkvæmdastjórn flugvallar, í því skyni að efla 
samkeppni, væri ekki í ósamræmi við kröfur um sjálfstæði og óhæði eða það kerfi sem EES-
reglur leggja til grundvallar, að mati Samkeppniseftirlitsins. Þá yrði að líta á 
samræmingarstjórann sem eins konar undirverktaka Isavia, skv. orðalagi í ráðningarsamningi 
sem gerður hafði verið við samræmingarstjórann. Hvað varðaði samkeppnisleg áhrif beitingar 
umræddrar reglugerðar, kom fram í málinu að fyrirkomulagið kæmi í veg fyrir að W fengi 

                                                
204 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 7. febrúar 2011 (4/2011), bls. 16. 
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afgreiðslutíma á jafnréttisgrundvelli og yrði samkeppnisfært við aðra aðila á markaði, einkum 
Icelandair. Brottfarartímar milli klukkan 7 og 8 á morgnana og 16 og 17.30 síðdegis hefðu 
mikla þýðingu fyrir flugfélag sem hygði á skipulagningu áætlunarflugs milli Evrópu og N-
Ameríku með Ísland sem tengistöð. Vegna beitingar rgl. nr. 1050/2008 virtist Icelandair hafa 
náð að eigna sér með hefðarrétti til frambúðar nær alla úthlutaða afgreiðslutíma innan þessara 
tímamarka. Samkeppnisforskotið sem hlytist af því að ráða yfir brottförum á þessum tímum 
fælist aðallega í möguleika til að nýta flugvélar til að fara í tvö flug til Evrópu og/eða eitt flug til 
Evrópu og annað til N- Ameríku innan sama sólarhringsins, auk möguleika á tengiflugi á 
erlendum flugvöllum. Samræmingarstjóri hafði gefið til kynna undir rannsókn málsins að hann 
tæki ekki mið af samkeppnissjónarmiðum við úthlutun afgreiðslutímanna. Niðurstaða 
Samkeppniseftirlitsins var að framkvæmd á úthlutun afgreiðslutíma á Keflavíkurflugvelli hefði 
skaðleg áhrif á samkeppni í áætlunarflugi til og frá Íslandi. Með hliðsjón af skýringum 
samræmingarstjóra og Isavia væri ljóst að samkeppnissjónarmið hefðu ekki verið höfð til 
hliðsjónar við úthlutun afgreiðslutíma, í ósamræmi við ákvæði reglugerðar ráðsins nr. 95/93 og 
reglugerðar nr. 1050/2008 svo og markmið samkeppnislaga. Með ákvörðunarorðum 
Samkeppniseftirlitsins var þeim fyrirmælum beint til Isavia ohf.  að við úthlutun afgreiðslutíma 
fyrir sumaráætlun 2014 skyldi W njóta forgangs. Isavia ohf. var einnig gert að gera ráðstafanir 
til að úthluta komutímum fyrir umrædd flug, svo það gæti þjónað flugi til áfangastaða utan 
Schengen svæðisins, auk þess sem mælt var fyrir um tiltekið lágmark afgreiðslutíma á viku sem 
W skyldi úthlutað. Þá var Isavia gert að útbúa leiðbeiningar fyrir samræmingarstjóra 
Keflavíkurflugvallar þar sem kæmi skýrt fram að samkeppnissjónarmið skyldu höfð að 
leiðarljósi við úthlutun afgreiðslutíma.  

Hér má geta þess að varðandi úthlutun afgreiðslutíma fyrir sumarið 2013, óskaði 

Samkeppniseftirlitið í ofangreindu máli eftir upplýsingum um hvernig aukning á brottförum 

Icelandair milli kl. 7 og 8 hefði komið til og á hvaða forsendum sú ákvörðun hefði verið tekin, 

en um var að ræða 13 nýjar brottfarir á viku hjá Icelandair, sumarið 2013. Isavia vísaði 

fyrirspurninni til samræmingarstjóra flugvallarins, Frank Holton, sem sagði m.a. þetta :  

,,It seems foolish – indeed almost silly to try to plan a large amount of traffic to just the two 
crowded periods as we have at Keflavik. The first peak is even so early in the morning, that the 
travelers from Reykjavík to be up in the middle of the night to reach pajamas departures to 
Europe. Why not plan this new hub schedule 2 hours later, where the airport is gaping empty, 
rather than trying to squeeze into places where there is simply no room. [sic].”205  

Samkvæmt framansögðu var það mat samræmingarstjórans að það væri fáránlegt að reyna 

skipuleggja mikla umferð á umræddum háannatíma, milli kl. 7 og 8 á morgnanna og 16 og 

17.30 síðdegis. Með öðrum orðum, að ekki væri pláss fyrir nýja aðila á umræddum tímum 

sem hefðu ekki þegar komið sér upp leiðakerfi. Að mati höfundar er sjónarmið 

samræmingarstjóra athyglisvert, með tilliti til þess að án umræddra afgreiðslutíma yrði 

erfiðara fyrir nýja aðila á markaði fyrir áætlunarflug að hámarka nýtingu flugvéla og auka þar 

með afkastagetu flugfélagsins sem gæti þá leitt til stækkunar á leiðarkerfi þess. Í 

ákvörðunarorðum var m.a. fyrirmælum beint til samræmingarstjórans um það með hvaða 

hætti ætti að úthluta Wow Air ehf. afgreiðslutímum og hve oft í viku Wow Air ehf. ætti að fá 

                                                
205 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 1. nóvember 2013 (25/2013), bls. 112. 
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umrædda afgreiðslutíma. Þessari ákvörðun Samkeppniseftirlitsins var áfrýjað til 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála sem felldi hana úr gildi með úrskurði sínum.  

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 3. mars 2014 (10/2013). Isavia og Icelandair ehf. 
kærðu ákvörðun Samkeppniseftirlitsins til áfrýjunarnefndar samkeppnismála og kröfðust þess 
að hún yrði felld úr gildi. Kærendur héldu því m.a. fram að ákvörðunin væri verulegum 
annmörkum háð með tilliti til grundvallarreglna stjórnsýsluréttar, að Isavia hefði ekki verið 
réttur aðili til að beina ákvörðuninni að, að Samkeppniseftirlitið hefði ekki getað beitt íhlutun á 
grundvelli b. liðar 1. mgr. 16. gr. skl., að úthlutun á afgreiðslutíma vegna sumarsins 2014 hefði 
þegar farið fram og ekki væri hægt að afturkalla það svo og að ákvörðunin væri í ósamræmi við 
framkvæmd samræmdra Evrópureglna. Samkeppniseftirlitið hafnaði þessum málsástæðum og 
krafðist þess að fyrri ákvörðun yrði staðfest. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála fjallaði um það í 
úrskurði sínum að skv. 13. gr. reglugerðarinnar nr. 1050/2008 ætti að beina kvörtunum til 
samræminganefndar, sem ætti þá að taka málið til athugunar og leggja til úrbætur fyrir 
samræmingarstjórann ef því yrði komið við. Ef það myndi ekki leysa ágreininginn gæti FMS 
leitað sátta með viðeigandi samtökum fulltrúa flugrekenda, flugvalla eða annars þriðja aðila. Ef 
það bæri ekki árangur væri heimilt að kæra ágreining til innanríkisráðherra. W hafði ekki neytt 
þessa réttarúrræðis. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála komst að þeirri niðurstöðu að ekki yrði sé 
hvernig staða samræmingarstjóra heyrði undir framkvæmdastjórn flugvallar, samræminganefnd 
eða nokkurn annan aðila. Hvergi væri gert ráð fyrir því að þeir aðilar hefðu boðvald yfir honum 
eða geti haft afskipti af starfi hans. Hann bæri einn ábyrgð á úthlutun afgreiðslutíma, en væri 
skylt að fylgja ákvæðum gildandi reglugerðar. Þá taldi áfrýjunarnefnd að samræmingarstjóri 
færi með sjálfstætt stjórnsýsluvald skv. íslenskum lögum og að Isavia hefði ekki heimild til 
afskipta af úthlutun samræmingarstjóra á afgreiðslutímum. Málinu yrði því ekki beint til Isavia, 
þar sem Isavia hefði ekki heimild til að fylgja eftir fyrirmælunum sem komu fram í 
ákvörðunarorðum hinnar kærðu ákvörðunar og var ákvörðun Samkeppniseftirlitsins felld úr 
gildi. 

Í úrskurðinum kom fram að þótt tilgangur Isavia væri m.a. að annars starfsemi í tengslum við 

flugrekstur, rekstur flugvalla og flugstöðva og að hlutverk framkvæmdastjórnar flugvallar sé 

m.a. að samræma og stjórna starfsemi flugrekenda sem á vellinum starfa, þýddi það ekki að 

Isavia bæri ábyrgð á störfum samræmingarstjóra eða gæti beint til hans fyrirmælum um 

úthlutun eða færslu afgreiðslutíma. Ef ætlunin hefði verið að fela Isavia það hlutverk að hafa 

m.a. afskipti af störfum samræmingarstjóra, hefði þurft að taka það skýrlega fram í umræddri 

reglugerð. Wow Air ehf. höfðaði mál til að fá úrskurðinum hnekkt en því var vísað frá með 

úrskurði héraðsdóms 9. maí 2014. Wow Air ehf. skaut úrskurðinum til Hæstaréttar sem felldi 

hann úr gildi með dómi 16. júní 2014 í máli nr. 353/2014 og lagði fyrir héraðsdóm að taka 

málið til efnislegrar meðferðar. 

 Undir rekstri málsins í héraði að nýju, kröfðust Isavia ohf. og Icelandair þess að leitað 

yrði ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins um nánar tilgreind atriði. EFTA-dómstóllinn lét 

ráðgefandi álit í té206, en eftirfarandi spurningum var beint til dómstólsins. Í fyrsta lagi hvort 

reglugerð ráðsins nr. 95/1993 um sameiginlegar reglur um úthlutun afgreiðslutíma á 
                                                
206 EFTAD, mál E-18/14, EFTACR 2014, bls. 802.  
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bandalagsflugvöllum legði þá skyldu á herðar aðildarríkja að samræmingarstjóra væri við 

framkvæmd starfa sinna fengið í hendur sjálfstætt stjórnsýsluvald með reglum landsréttar, 

sem væri hluti af framkvæmdavaldi aðildarríkis eða hvort aðildarríki hefði frjálsar hendur um 

hver staða samræmingarstjóra er að þessu leyti skv. reglum landsréttar. EFTA-dómstóllinn 

svaraði spurningunni þannig að samkvæmt 1. mgr. 4. gr. umræddrar reglugerðar væri þess 

krafist að EES-ríki skipi hæfan einstakling eða lögaðila í stöðu samræmingarstjóra flugvallar 

og skyldi hann óháður öllum hagsmunaaðilum, bæði lagalega og í reynd. Ef þessum kröfum 

væri fullnægt væri það annars á forræði aðildarríkis að ákveða hvaða stöðu samræmingarstjóri 

hefði að landsrétti. Önnur spurningin til EFTA-dómstólsins var hvort miðað væri í 7. og 8. 

mgr. 8. gr. reglugerðarinnar við að allar kvartanir varðandi úthlutun afgreiðslutíma, þ.m.t.  

kvartanir sem reistar eru á samkeppnissjónarmiðum, færu í þann farveg sem þar er mælt fyrir 

um eða hvort mætti skilja aðfararorð reglugerðarinnar þannig að henni skuli beitt með 

fyrirvara um samkeppnisreglur EES-samningsins, þannig að kvartanir reistar á 

samkeppnissjónarmiðum lúti alfarið lögsögu samkeppnisyfirvalda í viðkomandi aðildarríki og 

kvörtunum skuli beina þangað. EFTA-dómstóllinn svaraði því að kvörtunarferlið skv. 

reglugerðinni væri ekki ófrávíkjanlegt og ferlið útilokaði ekki að beina mætti kvörtunum á 

grundvelli samkeppnissjónarmiða til innlendra samkeppnisyfirvalda. Þriðja spurningin var 

hvort reglugerðin miðaði við að fyrirmæli frá samkeppnisyfirvöldum aðildarríkis sem gerð 

væru í því skyni að efla samkeppni, skyldi beint til aðila sem færi með flugvallarstjórn eða til 

samræmingarstjóra flugvallar. EFTA-dómstóllinn svaraði því að skv. reglugerðinni mættu 

opinber yfirvöld beina fyrirmælum um úthlutun afgreiðslutíma til flugrekenda í því skyni að 

efla samkeppni en ekki til samræmingarstjóra. Það myndi ekki þjóna neinum tilgangi að beina 

fyrirmælum til framkvæmdastjórnar flugvallar. Reglugerðin legði ekki bann við að færa 

afgreiðslutíma eftir upphaflega úthlutun þeirra, á grundvelli samkeppnislöggjafar, en á 

upphaflegri úthlutun afgreiðslutíma bæri samræmingarstjóri einn ábyrgð. 

Samkeppnisyfirvöldum væri þar af leiðandi heimilt að beina fyrirmælum til fyrirtækja sem 

ættu í hlut, ef nauðsyn krefði. Niðurstaða Hæstaréttar, hrd. 18. febrúar 2015 (95/2015), var sú 

að vísa bæri málinu frá dómi vegna þess að Wow air ehf. hefði ekki lengur lögvarða 

hagsmuni af því að fá úrlausn um kröfuna þar sem aðstæður hefðu breyst frá því að umræddur 

úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála gekk. 

Þó að málinu hafi verið vísað frá Hæstarétti, fengust leiðbeiningar EFTA-dómstólsins til 

m.a. samkeppnisyfirvalda um heimildir til íhlutunar vegna úthlutunar afgreiðslutíma. Eftir 

frávísun málanna í héraðsdómi og Hæstarétti beindi Wow Air ehf. nýrri kvörtun til 

Samkeppniseftirlitsins, sem gaf í kjölfarið út álit nr. 1/2015 og 2/2015. Í áliti 
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Samkeppniseftirlitsins 22. október 2015 (1/2015) var m.a. þeim tilmælum var beint til 

Samgöngustofu að setja samræmingarstjóra leiðbeinandi reglur sem kveða á um að hann taki 

tillit til samkeppnissjónarmiða við úthlutun nýrra afgreiðslutíma. Í áliti Samkeppniseftirlitsins 

22. október 2015 (2/2015) var því m.a. beint til innanríkisráðherra að beita sér fyrir því að 

draga úr samkeppnishindrunum á umræddum markaði. Ítarlegri umfjöllun um framangreind 

álit er að finna í kafla 1.3.5. 

Samkvæmt framansögðu má sjá að b. liður 1. mgr. 16. gr. skl. er Samkeppniseftirlitinu 

mikilvæg heimild til íhlutunar, til að sporna við athöfnum opinberra aðila sem kunna að hafa 

skaðleg áhrif á samkeppni. Það virðist þó vera túlkunaratriði, sbr. umfjöllun í kafla 1.3.5, 

hvenær um sérlög er að ræða sem kveða á um heimild eða skyldu opinberra aðila til tiltekinna 

athafna, sem geta þá komið í veg fyrir beitingu ákvæðisins. Ef sérlög standa í vegi fyrir 

beitingu b. liðar 1. mgr. 16. gr. skl., getur Samkeppniseftirlitið gefið út álit á grundvelli 18. gr. 

skl. og vakið athygli ráðherra á opinberum samkeppnishömlum sem er t.d. að finna í 

sérlögum.  

4.3 Beiting 18. gr. skl.  

Í kafla 1.3. hér að ofan var gerð stuttlega grein fyrir 18. gr. skl. en hér verður farið með 

ítarlegri hætti yfir framkvæmd á grundvelli ákvæðisins.  

Álit Samkeppniseftirlitsins 19. nóvember 2012 (2/2012). Samtök fiskframleiðenda og útflytjenda 
(SFÚ) sendu Samkeppniseftirlitinu erindi varðandi þrjú álitaefni sem SFÚ taldi vera í andstöðu 
við samkeppnislög. Í fyrsta lagi var farið fram á að Samkeppniseftirlitið myndi kveða á um 
fjárhagslegan aðskilnað skv. 14. gr. skl. á milli útgerðar og fiskvinnslu fyrirtækja sem stunda 
bæði veiðar og vinnslu afla, eða lóðrétt samþætt útgerð. Í öðru lagi að rannsakað yrði um meinta 
misnotkun tiltekinna lóðrétt samþættra útgerðarfyrirtækja á markaðsráðandi stöðu. Í þriðja lagi 
að hegðun útgerðarfyrirtækjanna gæti einnig talist brot á 10. gr. skl. með að setja verðgólf á 
fiskmörkuðum þegar framboð er mikið og með því að spenna upp verð þegar framboð er 
takmarkað. Ákvörðun nr. 28/2012 var tekin varðandi framangreind álitamál og var niðurstaðan 
sú að ekki var talið tilefni til að beita 14. gr., né 10. eða 11. gr. skl. Við rannsókn 
Samkeppniseftirlitsins á erindi SFÚ kom í ljós í að gildandi löggjöf fól í sér aðstöðumun sem 
þyrfti að huga að við frekari mótun löggjafar á sviði sjávarútvegs. Í ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins nr. 28/2012 kom fram að lóðrétt samþætting útgerðarfyrirtækja getur sem 
slík, ekki talist ólögmæt samkeppnishindrun í skilningi samkeppnislaga nema fleira komi til, s.s. 
meint misnotkun tiltekinna fyrirtækja á markaðsráðandi stöðu. Hins vegar kynni lagaumhverfið 
að vera lóðrétt samþættri útgerð í hag, m.a. vegna gjaldtöku ríkisins. Í erindi SFÚ var vakin 
athygli á því að verð sem útgerðarhluti lóðrétt samþættrar útgerðar greiðir í innri viðskiptum við 
fiskvinnsluhluta útgerðar sé töluvert lægra en almennt verð á fiskmörkuðum. Þessi mismunur 
skekki samkeppnisstöðu fiskvinnslu án útgerðar. Í tilviki lóðrétt samþættrar útgerðar er þó ekki 
um sameiginleg kaup á sjávarfangi að ræða heldur millifærslu á milli ólíkra rekstrarþátta 
fyrirtækisins. Þrátt fyrir það, geti millifærslan frá útgerðarhluta til vinnsluhluta, á lægra verði en 
almennu markaðsverði á fiskmarkaði, haft áhrif á launagreiðslur og gjaldtöku ríkisins af útgerð. 
Þannig geti vinnsluhluti lóðrétt samþættrar útgerðar hlotið ákveðið forskot á keppinaut sem er 
fiskvinnsla án útgerðar sem þarf að kaupa stóran hluta hráefnis til vinnslunar á fiskmörkuðum. 
Með lögum nr. 13/1998 um Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og 
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útvegsmanna var sett á fót stofnun sem á að fylgjast með uppgjöri á aflahlut sjómanna og 
útvegsmanna. Þá er kveðið á um í lögunum viðmiðunarverð vegna sjávarafla, hefur verið kallað 
,,verðlagsstofuverð” og er ákvarðað á sameiginlegum fundum hagsmunasamtaka útvegsmanna 
og sjómanna í upphafi hvers mánaðar, verðið er í raun kjarasamningsbundið og á að nýtast við 
uppgjör á aflahlutdeild sjómanna og útvegsmanna. Viðmiðunarverðið er yfirleitt töluvert lægra 
en almennt fiskverð á fiskmörkuðum. Ýmsar upplýsingar bendi til þess að lóðrétt samþættar 
útgerðir notist iðulega við viðmiðunarverðið í innri viðskiptum á milli rekstrarþátta. Verðið 
myndar því opinbert aflaverðmæti sem er notað í bókhaldi og útgefnum reikningum vegna 
viðskipta milli rekstrarþátta útgerðanna en ekki einungis við uppgjör á aflahlutdeild sjómanna 
samkvæmt kjarasamningi, heldur einnig notað sem viðmið við útreikning á öðrum sviðum en 
vegna launa sjómanna. Laun sjómanna lóðrétt samþættrar útgerðar sem selur afla sinn til 
skyldra aðila miðast við viðmiðunarverðið. Ákvæði hafnalaga nr. 61/2003 höfðu einnig að 
geyma ákvæði sem telja mætti óheppileg í samkeppnislegu samhengi, þar sem hafnagjöld 
miðuðu við heildaraflaverðmæti og byggðist útreikningur sá á reikningum útgerða. Í áliti sínu 
nefndi Samkeppniseftirlitið að skv. áliti nr. 2/2009 um samkeppnismat hefði því m.a. verið beint 
til forsætisráðherra að stuðla að því að stjórnvöldum yrði gert skylt að framkvæma 
samkeppnismat ef lagasetning fæli í sér einhverskonar einkarétt eða kvóta. Sjávarútvegur væri 
undirstöðu atvinnugrein hér á landi sem væri bundin ýmsum lögum varðandi aflamark ofl. og 
aðgangshindranir á markaðnum væru töluverðar. Í tilmælum til atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðherra var bent á að það kynnu að vera hvatar hjá lóðrétt samþættum fyrirtækjum 
að gefa upp sem lægst verð í innri viðskiptum, sem gæti leitt til minni gjaldtöku ríkisins og 
annarra opinberra aðila og lækkað þannig launakostnað auk þess sem það gæti leitt til minna 
framboðs á fiskmörkuðum. Það væru a.m.k. fjórar leiðir færar til að draga úr samkeppnislegum 
vandamálum. Í fyrsta lagi væri hægt að beita milliverðlagningarreglum til að koma í veg fyrir 
vandamál og draga úr aðstöðumun. Í öðru lagi gætu hafnir miðað gjaldtöku við það umstang 
sem fylgir því að þjónusta viðkomandi skip, enda ólíklegt að um eðlismun á þeirri þjónustu væri 
að ræða eftir því hvort aflinn færi til fiskvinnslu í eigu útgerðar eða annars aðila. Í þriðja lagi 
mætti breyta fyrirkomulaginu um samráð verðlagsstofuverðs, þannig að útvegsmenn kæmu ekki 
að ákvörðuninni með beinum hætti. Í fjórða lagi að auka heimildir til kvótaframsals, þannig að 
aðilar sem ekki ættu fiskiskip gætu keypt, leigt eða selt aflaheimildir. Það myndi auka 
möguleika fiskvinnslna án útgerðar að afla sér hráefnis og jafna stöðu þeirra við lóðrétt 
samþættar útgerðir. 

Í álitinu var fjallað um að aflahlutdeild sjómanna útgerðar sem selur afla til óskyldra aðila eða 

á fiskmarkaði, færi eftir því hvað fengist fyrir aflann hverju sinni, sbr. ákvæði í 

kjarasamningi. Launagreiðslur útgerðar sem er ekki lóðrétt samþætt gætu orðið mun hærri 

miðað við landað magn, miðað við launagreiðslur hinna lóðrétt samþættu útgerða, enda verð á 

fiskmörkuðum og í beinum viðskipum yfirleitt hærra en hið svokallaða verðlagsstofuverð. 

Tilmælin voru m.a. þau að útvegsmenn ættu ekki að koma að samningu 

verðlagsstofuverðsins, eins og heimilt er í lögum nr. 13/1998 um Verðlagsstofu skiptaverðs 

og úrskurðanefnd sjómanna og útvegsmanna. Umrætt ákvæði stendur enn í óbreyttri mynd frá 

útgáfu ofangreinds álits. Það þýðir að keppinautar hittast enn mánaðarlega og skiptast á 

upplýsingum um samkeppnisleg málefni. Það getur haft í för með sér óheppileg smitáhrif sem 

felast í því að samstarfið getur náð til fleiri þátta en falla undir umrædd lög. Hvað varðar 

hafnagjöldin, þá stendur ákvæði hafnalaga enn óbreytt frá útgáfu álitsins og miðar við hlutfall 

af heildaraflaverðmæti, en ekki umfang þjónustunnar eins og tilmæli Samkeppniseftirlitsins 

lögðu til. Álitinu var ætlað að vekja athygli á þeim samkeppnislegu vandamálum sem hefur 
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verið fjallað um í fyrri álitum og ákvörðunum samkeppnisyfirvalda sem hafa lotið að 

fiskvinnslu og útgerð. 

Hér á landi gilda búvörulög nr. 99/1993 um m.a. framleiðslu búvara til neyslu og iðnaðar. 

Af einstökum framleiðslugreinum í matvælaiðnaði er áætlað að framleiðsla á mjólk og 

mjólkurafurðum sé fyrirferðamest og nemi í kringum 15-20% af neysluútgjöldum hér á 

landi.207 Hér er því um mikilvægan markað fyrir neytendur að ræða. Samkeppniseftirlitið 

hefur ítrekað bent á þær samkeppnishömlur sem er að finna í búvörulögum og hafa áhrif á 

markað fyrir mjólkurvörur hér á landi.  

Álit samkeppnisráðs 28. október 2002 (2/2002). Samkeppnisstofnun barst erindi frá Samtökum 
verslunar og þjónustu (SVÞ) vegna framlengingu verðlagningar verðlagsnefndar búvara á 
mjólkurvörum á heildsölustigi. SVÞ töldu verðlagninguna brjóta í bága við samkeppnislög. 
Búvörusamningur sem gerður var árið 1997 gerði ráð fyrir að verðlagsnefnd hætti að verðleggja 
mjólkurvörur árið 2001 og þá ætti frjáls verðlagning að gilda. Landbúnaðarráðherra og 
Bændasamtökin höfðu svo samið viðauka við samninginn þar sem verðlagningin með þessum 
hætti var framlengd til 30. júní 2004. Erindi SVÞ var sent Bændasamtökum Íslands (BÍ) og 
landbúnarráðuneytinu til umsagnar. Ráðuneytið hélt því fram að búvörulög væru sérlög, sem 
gengju framar samkeppnislögum. Samkeppnisráð tók undir með ráðuneytinu um að sérákvæði 
búvörulaga gangi framar samkeppnislögum ef ákvæðin stangast á, en heimildarákvæði 
búvörulaga yrði að túlka í samræmi við samkeppnislög og markmið þeirra. Umdeild ákvæði 3. 
mgr. 13. gr. og 71. gr. búvörulaga væru heimildarákvæði og yrði að taka mið af ákvæðum 
samkeppnislaga við framkvæmd þeirra. Með því að gefa heildsöluverðlagningu frjálsa væri 
ætlunin að vernda almannahagsmuni og stuðla að sanngjörnu verðlagi, en virkri samkeppni 
myndi stafa hætta af samráði afurðastöðva í mjólkuriðnaði um verðtilfærslu, sbr. 3. mgr. 13. gr. 
búvörulaga og samningum um verkaskiptingu afurðastöðva í mjólkuriðnaði, sbr. 71. gr. sömu 
laga. Skv. 13. gr. búvörulaganna um samninga um verðtilfærslu taldi samkeppnisráð að 
afurðarstöðvar í mjólkuriðnaði hefðu óhjákvæmilega innan vébanda hagsmunasamtaka sinna 
samráð um atriði sem hefðu veruleg áhrif á hugsanlega verðsamkeppni á heildsölustigi. Öll 
fyrirtæki á sama markaði kæmu þá saman til að ákveða verðþol einstakra vörutegunda og grípa 
til aðgerða til að jafna framlegð þeirra. Af slíkum samningum leiddu augljósar beinar hömlur á 
samkeppni. Samningar um verkaskiptingu skv. 71. gr. búvörulaganna færu svo í eðli sínu gegn 
grunnhugmyndum um frjálsa samkeppni og leiddu af sér alvarlegar hindranir á samkeppni. Í 
áliti sínu beindi samkeppnisráð þeim tilmælum til landbúnaðarráðherra að hann myndi beita sér 
fyrir því að heildsöluverðlagning á búvöru yrði gefin frjáls sem fyrst, eigi síðar en 30. júní 2004, 
sem var gildistími umrædds viðauka. Þeim tilmælum einnig beint til ráðherra að heimila ekki 
samninga um verðtilfærslu þegar heildsöluverðlagning á mjólk yrði gefin frjáls, svo og að 
tryggja að 71. gr. búvörulaga raski ekki samkeppni og vinni gegn markmiðum þess að gefa 
heildsöluverðlagningu á mjólk frjálsa. 

Það var svo mál sem varðaði erindi Mjólku ehf. um meinta misnotkun á markaðsráðandi 

stöðu Osta- og smjörsölunnar við sölu á undanrennudufti208 sem Samkeppniseftirlitið ákvað 

að taka til skoðunar hvort ákvæði búvörulaga kynnu að stríða gegn markmiði samkeppnislaga 

og torvelda frjálsa samkeppni. Þann 1. september 2005 hafði verið gerður annar samningur 

um starfsskilyrði mjólkurframleiðslu milli landbúnaðarráðherra og fjármálaráðherra f.h. 
                                                
207 Álit Samkeppniseftirlitsins 10. desember 2009 (1/2009), bls. 7. 
208 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 13. október 2006 (39/2006). 
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ríkisstjórnar Íslands og Bændasamtaka Íslands. Í honum er fjallað um verðlagningu 

mjólkurvara og átti verðlagning mjólkur að vera með sama hætti og áður, verðlagsnefnd 

ákveður verð búvara í hvert sinn sem ákvörðun um lágmarksverð til bænda er tekin, 

heildsöluverð mjólkur og mjólkurafurða. Þá áttu sér stað ýmsar aðrar breytingar á 

búvörulögum á árinu 2004 sem þóttu gefa tilefni til nánari skoðunar. 

Álit Samkeppniseftirlitsins 13. október 2006 (1/2006). Við meðferð máls um erindi Mjólku ehf. 
(M) vegna viðskiptahátta Osta- og smjörsölunnar sf. (OS) við sölu á undanrennudufti þótti 
Samkeppniseftirlitinu ástæða til að taka til skoðunar hvort fyrirkomulag um sölu 
undanrennudufts í heildsölu væri í andstöðu við markmið samkeppnislaga. Samkeppniseftirlitið 
kynnti landbúnaðarráðherra að til athugunar væri hvort samkeppnishömlur kynnu að felast í 
verðlagningu og innflutningshömlum á mjólkur- og undanrennudufti. Umrætt fyrirkomulag 
væri í til þess fallið að takmarka frelsi í atvinnurekstri og fæli í sér aðgangshindrun á markaðinn 
fyrir vinnslu mjólkurafurða. Í athugasemdum sem landbúnaðarráðuneytinu var gefið kostur á að 
koma að sagði að lagaumhverfi búvöruframleiðslu væri að mörgu leyti undanskilið ákvæðum 
samkeppnislaga og því um leið almennu eftirliti og úrræðum Samkeppniseftirlitsins, en ákvæði 
búvörulaga væru sérlög sem stæðu framar ákvæðum samkeppnislaga, sbr. einnig b. lið 1. mgr. 
16. gr. skl. Mat ráðuneytisins var að óheft samkeppni við sölu landbúnaðarafurða, miðað við 
þáverandi markaðsaðstæður, myndi hvorki tryggja sanngjarnt verð til framleiðanda né neytenda, 
né þjóna öðrum markmiðum búvörulaga. Ráðuneytið myndi þó að sjálfsögðu taka til vandlegrar 
skoðunar tilmæli og ábendingar samkeppnisyfirvalda varðandi umhverfi 
landbúnaðarframleiðslu. Með lögum nr. 85/2004 voru gerðar breytingar á 3. mgr. 13. gr. og 71. 
gr. búvörulaga með það að markmiði að eyða þeirri réttaróvissu sem skapast hefði um 
búvörulög þess efnis að þau tryggðu ekki með nægjanlegri vissu að samráð, samruni og 
verðtilfærsla í mjólkuriðnaði væri undanskilið gildissviði samkeppnislaga í samræmi við vilja 
löggjafans. Með lögunum var ákveðið að minnka opinber verðlagsafskipti með því að færa 
ábyrgð og endanlega ákvörðunartöku um verðlagningu mjólkurafurða sem ekki falla undir 
verðlagsnefnd, til afurðastöðvanna sjálfra, en þær ákvarðanir höfðu áður verið háðar 
staðfestingu verðlagsnefndar. Ráðuneytið benti á að það væri stefna stjórnvalda að verðlagning 
á landbúnaðarvörum myndi þróast til frekara frjálsræðis þegar markaðsaðstæður byðu upp á það 
að verðmyndun gæti orðið á grundvelli framboðs og eftirspurnar. Samkeppniseftirlitið taldi í 
áliti sínu að þeir tollar sem lagðir voru á mjólkurduft skv. tollalögum nr. 88/2005 gerðu það að 
verkum að innlend framleiðsla nyti þannig verndar gagnvart samkeppni frá innflutningi. Ljóst 
væri að samkeppni milli mjólkursamlaganna á Íslandi væri afar takmörkuð og ætti sér stað fyrst 
og fremst milli Mjólku og svo Osta- og smjörsölunnar og afurðastöðvanna innan Samtaka 
afurðastöðva í mjólkurvinnslu (SAM). Líta yrði til þess að í búvörusamningi frá 1997 var gert 
ráð fyrir því að samkeppni skyldi vera um vinnslu og heildsöludreifingu á mjólkurvörum um 
mitt ár 2001. Samningurinn var svo framlengdur til 2004 og horfið frá fyrri áformum um aukna 
samkeppni á þessu sviði viðskipta. Í áliti Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2002 höfðu tilmælin verið 
þau að ráðherra ætti að beita sér fyrir því að þetta yrði gert eigi síðar en 2004. Þrátt fyrir álitið 
voru breytingar gerðar á búvörulögum árið 2004 og endurnýjaður búvörusamningur og 
áframhaldandi opinber verðstýring til 2012, sbr. l. nr. 61/2004. Lagabreytingarnar höfðu 
ennfremur í för með sér að samkeppnisyfirvöld mættu ekki íhlutast þegar mjólkursamlög gera 
samninga um verðtilfærslu milli afurða og heimilt að sameinast og gera með sér samkomulag 
um verka- og markaðsskiptingu í framleiðslu. Með tilkomu Mjólku, sem starfaði utan SAM, 
hefði orðið grundvallarbreyting í umhverfi mjólkurvinnslu, þar sem ekki væri lengur um 
einsleita hagsmuni afurðastöðva innan SAM að ræða. Löggjöfin fæli því í sér mismunun 
gagnvart einstökum mjólkurafurðastöðvum. Til þess að Mjólka gæti keppt við afturðarstöðvar 
SAM á jafnræðisgrundvelli þyrfti að taka nokkur atriði til skoðunar. Í athugasemdum við 
frumvarpið sem varð að lögum nr. 85/2004 virtist sem mjólkurvinnslan ætti að eingöngu að eiga 
sér stað innan hins ríkisstyrkta landbúnaðarkerfis og beinlínis tekið fram að frumvarpinu væri 
ætlað að gera afurðarstöðvum í mjólkuriðnaði kleift að mæta harðnandi samkeppni erlendis frá. 
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Forsenda frumvarpshöfunda um að samkeppni tryggði hvorki sanngjarnt verð til framleiðenda 
eða neytenda ætti ekki við rök að styðjast þar sem innkoma Mjólku á markaðinn hefði haft í för 
með sér hærri greiðslur SAM til bænda vegna kaupa á mjólk umfram greiðslumark. Þá hefði 
verð á fetaosti lækkað með innkomu Mjólku á markaðinn, sem hefði haft í för með sér 
samkeppni um vinnslu og sölu fetaosts. Ákvæði 13. gr. búvörulaga um verðtilfærslu hefði í för 
með sér beinar og augljósar hömlur á samkeppni þar sem samráð fyrirtækja um verðþol 
einstakra vörutegunda væri heimilt. Gjaldtaka skv. 19. og 22. gr. búvörulaga færi einnig gegn 
markmiði samkeppnislaga, þar sem Mjólku, eina keppinaut afurðastöðva innan SAM var gert að 
greiða gjald í verðtilfærslu- og verðmiðlunarsjóði sem keppinautar Mjólku nýttu svo aftur í 
sínum atvinnurekstri, en vegna stöðu Mjólku utan greiðslumarkskerfisins gat fyrirtækið ekki 
notið slíkra greiðslna. Ákvæði 71. gr. búvörulaga gæti verið til þess fallið að torvelda aðgang 
nýrra samkeppnisaðila að markaðnum þar sem afurðastöðvarnar innan SAM gætu unnið saman 
með samkeppnishamlandi hætti, á grundvelli ákvæðisins. Þar að auki er með ákvæðinu komið í 
veg fyrir afskipti Samkeppniseftirlitsins með samkeppnishamlandi samrunum milli 
mjólkursamlaga. Á grundvelli ákvæðisins höfðu þegar tvö af stærstu mjólkursamlögum landsins 
runnið saman í eitt, án þess að til afskipta samkeppnisyfirvalda gæti komið. Í athugasemdum 
frumvarps til laga nr. 85/2004 sagði um að undanþágan frá samkeppnislögum hefði fyrirmynd 
sína frá Noregi og EB-rétti en Samkeppniseftirlitið fjallaði um það í áliti sínu og komst að þeirri 
niðurstöðu að mjólkursamlög á Íslandi nytu mun víðtækari undanþágu frá samkeppnisreglum en 
þar tíðkaðist og ekki yrði betur séð en að forsendur laganna hafi að því leyti verið rangar. Með 
lögum nr. 85/2004 voru samráð um verð, markaðsskiptingu og samruni milli mjólkursamlaga 
heimiluð. Tilgangur breytingalaga nr. 85/2004 hefði verið að efla hagræðingu í mjólkuriðnaði 
og tryggja framleiðendum og neytendum sanngjarnt verð. Til að ná því markmiði var sú leið 
valin að grípa til samkeppnishamlna. Samkeppniseftirlitið taldi að slíkt ynni gegn 
framangreindu markmiði löggjafans. Með vísan til c. liðar 1. mgr. 8. gr. og 18. gr. skl. beindi 
Samkeppniseftirlitið þeim tilmælum til landbúnaðarráðherra að beita sér fyrir því að efla 
samkeppni og jafna samkeppnisstöðu afurðastöðva í mjólkuriðnaði sem starfa innan Samtaka 
afurðastöðva í mjólkuriðnaði og þeirra sem starfa utan þeirra og afnema 13. gr. og 17. gr. 
búvörulaganna. 

Með umræddum lagabreytingum 2004 var aukið við þær samkeppnishömlur sem var að finna 

í búvörulögum, með því að heimila t.d. samruna afurðastöðva eða samráð þeirra án allra 

afskipta samkeppnisyfirvalda. Með lagabreytingunum voru heimildir mjólkursamlaga til þess 

að grípa til aðgerða sem raska með alvarlegum hætti samkeppni og skaða hagsmuni neytenda 

auknar og fyrri tilmæli samkeppnisyfirvalda um að efla samkeppni á þessu sviði virt að 

vettugi. Annað mál, 209  þar sem samruni tveggja mjólkursamlaga leiddi til mikillar 

samþjöppunar á mjólkurmarkaði, leiddi til útgáfu álits um áhrif búvörulaga á samkeppni: 

Álit Samkeppniseftirlitsins 10. desember 2009 (1/2009). Álitið var gefið út í kjölfar ákvörðunar 
Samkeppniseftirlitsins 10. desember 2009 (40/2009) um að samruni Kaupfélags Skagfirðinga 
svf. og Mjólku ehf. / Eyjabús ehf. væri samkeppnishamlandi og andstæður markmiðum 
samkeppnislaga. Þar sem 71. gr. búvörulaga gerði það að verkum að samruninn féll ekki undir 
gildissvið samkeppnislaga skorti Samkeppniseftirlitinu heimild til að grípa til íhlutunar á 
grundvelli 17. gr. c. skl. til að afstýra þeim samkeppnishömlunum sem af samrunanum myndi 
leiða. Með bréfi til landbúnaðarráðuneytisins var athygli ráðherrans vakin á því að til greina 
kæmi að beina áliti til hans á grundvelli 18. gr. skl. vegna þeirrar stöðu sem væri komin upp á 
íslenskum mjólkurmarkaði í kjölfar samrunans. Ráðuneytið hafnaði hins vegar að láta í té 
sjónarmið og bar því við að 2 vikur til að koma sjónarmiðum á framfæri væri mjög skammur 

                                                
209 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 10. desember 2009 (40/2009). 
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tími. Ráðuneytinu var þá gefinn frekari frestur til að koma að sjónarmiðum, en engin svör 
bárust. Í álitinu fór Samkeppniseftirlitið yfir fyrri álit sín varðandi samkeppnishömlur 
búvörulaga. Samkeppniseftirlitið gerði athugasemdir við verklag landbúnaðarráðuneytisins við 
undirbúning lagafrumvarpa og reglna. Verklagið væri til þess fallið að vekja tortryggni, m.a. 
vegna þess að sjónarmiðum tiltekins aðila á markaði var gefið meira vægi en annarra vegna 
samráðs ráðuneytisins við hann, t.d. við samningu frumvarps sem stóð til að leggja fyrir Alþingi 
á 136. löggjafarþingi um breytingu á búvörulögum. Þeim tilmælum var beint til 
landbúnaðarráðherra að beita sér fyrir afnámi þeirra ákvæða búvörulaga sem takmörkuðu 
gildissvið samkeppnislaga. Í ljósi þeirrar alvarlegu stöðu sem væri uppi á íslenskum 
mjólkurvörumarkaði beindi Samkeppniseftirlitið ennfremur þeim tilmælum til hagsmunaaðila, 
svo sem Neytendasamtaka og Alþýðusambands Íslands að fylgjast með verðþróun á 
mjólkurvörum. 

Samkvæmt umsögn Samkeppniseftirlitsins nr. 7/2015 um frumvarp til laga um framleiðslu, 

verðlagningu og sölu á búvörum má ráða að ítrekuð tilmæli Samkeppniseftirlitsins um að 

afnema skaðlegar samkeppnishömlur búvörulaga hafi fengið einhvern hljómgrunn hjá 

löggjafanum. Í umsögninni kemur fram að til standi að afnema 3. mgr. 13. gr og 71. gr. 

búvörulaga. Hins vegar hefur það frumvarp ekki enn orðið að lögum, þegar þetta er skrifað og 

er ferill málsins á Alþingi enn á frumstigi. Auk þess er um að ræða frumvarp þingmanns í 

stjórnarandstöðu, en ekki ráðherra. 210  Samkvæmt gildandi lögum er verðlagning 

mjólkurafurða ennþá í höndum verðlagsnefndar. Hvað varðar verðlagningu mjólkurafurða á 

heildsölustigi, þá er um að ræða opinberar samkeppnishömlur sem upphaflega átti að leggja af 

um mitt ár 2001. Síðan þá eru liðin 15 ár. Sjónarmið Samtaka verslunar og þjónustu sem 

komu fram í áliti samkeppnisráðs 28. október 2002 (2/2002) eiga því enn vel við : 

,,Að mati SVÞ er opinber verðstýring mjólkurvara á heildsölustigi tímaskekkja bæði með tilliti 
til samkeppnislaga, almennra viðskiptahátta og hagsmuna neytenda.”211 

Í kafla 3 hér að framan um samkeppnismat var fjallað um skipulagsmál sveitarfélaga og þær 

samkeppnishömlur sem Samkeppniseftirlitið hefur bent á að felist í gildandi löggjöf. Hér má 

nefna fleiri dæmi sem snúa að sveitarfélögum og opinberum samkeppnishömlum. 

Álit Samkeppniseftirlitsins 14. júní 2013 (1/2013). Samkeppniseftirlitinu barst erindi og 
ábendingar vegna útboðs Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum (SSS) á áætlunarleiðinni milli 
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar (FLE) og Reyjavíkur á grundvelli einkaleyfis. 
Samkeppniseftirlitið hafði talið í fyrri umfjöllun um málið að ekki væru forsendur fyrir íhlutun 
eftirlitsins á grundvelli b. liðar 1. mgr. 16. gr., sbr. 2. mgr. 16. gr. skl. vegna útboðsins þar sem 
hliðsett stjórnvald, Vegagerðin, hefði á grundvelli 7. gr. laga um fólksflutninga og 
farmflutninga á landi nr. 73/2001, veitt SSS formlegt einkaleyfi til hefðbundinna fólksflutninga 
milli Suðurnesja og höfuðborgarsvæðisins, þ.m.t. akstur til og frá FLE. Við athugun málsins 
hafði komið í ljós að umrætt útboð SSS raskaði samkeppni með alvarlegum hætti á 
áætlunarleiðinni milli FLE og Reykjavíkur. Lög nr. 162/2011 breyttu lögum nr. 73/2001 m.a. 

                                                
210  Vefsíða Alþingis, http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=144&mnr=292 
(skoðað 15. apríl 2016). 
211 Álit samkeppnisráðs 28. október 2002 (2/2002), bls. 1. 
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þannig að Vegagerðin fékk heimild til að veita sveitarfélögum og landshlutasamtökum þeirra 
einkaleyfi til að sinna akstri á áætlunarleiðum milli sveitarfélaga, en heimildin hafði áður náð til 
að veita einkaleyfi innan viðkomandi sveitarfélags. Með þeirri lagabreytingu voru sköpuð 
skilyrði til að koma á einokun á akstri milli FLE og Reykjavíkur. Við undirbúning álitsins gafst 
innanríkisráðuneytinu kostur á að koma að sjónarmiðum. Ráðuneytið taldi 1. mgr. 7. gr. laga nr. 
73/2001 fullnægjandi lagaheimild til framkvæmda útboðs á verkefnum einkaleyfishafa. 
Ráðuneytið taldi sig ekki geta tjáð sig um sérstaka útboðsskilmála útboða á vegum sveitarfélaga 
sem kynnu að fara gegn landslögum, hvað varðaði áhrif á samkeppni og reglur um opinber 
innkaup. Vegagerðin fékk einnig að koma að sínum sjónarmiðum. Á fundi Vegagerðarinnar 
með Samkeppniseftirlitinu kom fram að það væri stefna samgögnuyfirvalda að færa 
almenningssamgöngur til sveitarfélaganna og að landshlutasamtökum sveitarfélaga á hverju 
svæði hefði verið veitt einkaleyfi til þess að sjá um og skipuleggja almenningssamgöngur á 
hverju svæði fyrir sig. Leiðin milli FLE og Reykjavíkur væri orðin hluti af heildarsamgöngum á 
Suðurnesjum. Afstaða samgönguyfirvalda væri sú að hagnað af rekstri áætlunarleiðarinnar ætti 
að nýta til niðurgreiðslu annarra almenningssamgangna á svæðinu. Slíkt myndi kalla á lægri 
styrki úr hendi ríkisins og því þjóðfélagslega hagkvæmt. Þá kom fram að Vegagerðin hafði ekki 
framkvæmt skoðun eða kostnaðarmat á umræddri áætlunarleið áður en einkaleyfi til SSS var 
veitt, en Vegagerðin bar því við að um pólitískan vilja væri að ræða, en hafði þó ekki fengið 
fyrirmæli frá innanríkisráðuneytinu um nákvæmt fyrirkomulag einkaleyfissamningsins. Með 
samningi 1. febrúar 2012 veitti Vegagerðin SSS einkaleyfi til reglubundinna fólksflutninga milli 
Suðurnesja og höfuðborgarsvæðisins. SSS yrði veittur 20 m.kr. styrkur árlega vegna 
fólksflutninga og myndu tekjur renna óskertar til SSS. SSS auglýsti svo í desember 2012 að 
umrædd áætlunarleið yrði boðin út á grundvelli einkaleyfisins. Útboðið fæli í sér 
sérleyfissamning um þjónustu, þar sem verktaki fengi einkarétt til að sinna tiltekinni þjónustu 
og heimild til að krefja notendur þjónustunnar um greiðslu fyrir. Samkeppni um áætlunarleiðina 
hófst árið 2011, þar sem þágildandi lagaákvæði gerði eingöngu ráð fyrir veitingu einkaleyfis á 
leið innan sveitarfélags, en ekki á leið milli þeirra. Hópferðaleyfishafinn Iceland Excursions 
Allrahanda ehf. (IEA) hóf eigin áætlunarakstur á leiðinni milli FLE og Reykjavíkur vorið 2011 
og þar með komst samkeppni á um áætlunarleiðina sem hafði mikinn ávinning fyrir neytendur í 
för með sér, m.a. í lækkuðu miðaverði og betri þjónustu. Í desember 2009 tók ný reglugerð ESB 
gildi um farþegaflutninga, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1370/2007, sem var tekin 
upp í EES-samninginn og veitt lagagildi hér á landi. Markmið þeirrar reglugerðar var að setja 
reglur um hvaða ráðstafanir yfirvöld í EES ríkjunum gætu gripið til í því skyni að tryggja 
þegnum sínum örugga og hagkvæma þjónustu á sviði almenningssamgangna. Samkvæmt 
reglugerðinni er miðað við að ef samkeppni ríkir á tilteknum flutningamarkaði og almenningur 
fær fullnægjandi þjónustu, verði heimildum reglugerðar um t.d. veitingu einkaréttar ekki beitt. 
Ef einkaréttur er veittur í farþegaflutningum þurfi viðeigandi yfirvöld að tryggja að þjónustan 
verði meiri, öruggari, með auknum gæðum eða ódýrari heldur en ef markaðurinn sæi um 
þjónustuna. Breytingar á lögum nr. 73/2001 höfðu í för með sér að samkeppni var eytt á 
áætlunarleiðinni og einokun komið aftur á. Útboðið hefði þó verið í samræmi við samning 
Vegagerðarinnar við SSS og samningurinn og útboðið í samræmi við lög 73/2001. 
Samkeppniseftirlitið taldi að þó útboðið hefði skaðleg samkeppnisleg áhrif þá væru ekki 
forsendur til íhlutunar vegna þess á grundvelli b. liðar 1. mgr. 16. gr. skl., þar sem lög nr. 
73/2001 væru sérlög á þessu sviði og Vegagerðin hliðsett stjórnvald við Samkeppniseftirlitið. 
Hins vegar væri ástæða til að beita heimildum 8. og 18. gr. skl. gagnvart innanríkisráðherra og 
Vegagerðinni vegna umræddra lagabreytinga og aðgerða á samkeppni á umræddri áætlunarleið. 
Tilmæli Samkeppniseftirlitsins til innanríkisráðuneytisins og Vegagerðarinar voru þau að 
endurskoða núgildandi lög og reglur um veitingu einkaleyfa til almenningssamgangna, þar sem 
umræddar lagabreytingar hefðu haft þann tilgang að skapa samtökum sveitarfélaga aðstæður til 
að skipuleggja almenningssamgöngur á sem hagkvæmastan hátt en útfærsla laganna hefðu hins 
vegar haft raskandi áhrif á samkeppni í fólksflutningum í för með sér og mögulega bakað 
ferðaþjónustu á Íslandi alvarlegt tjón. Því var beint til innanríkisráðherra að beita sér fyrir því að 
koma í veg fyrir samkeppnishindranir sem leiða af lögum nr. 73/2001. Því var ennfremur beint 
til Vegagerðarinnar að endurskoða samning við SSS og beita sér fyrir því að framkvæmd útboðs 
SSS yrði stöðvuð. Þá ætti Vegagerðin eingöngu að veita einkaleyfi á þeim leiðum þar sem þess 
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væri þörf og tryggja að veiting einkaleyfa myndi ekki raska samkeppni á áætlunarleiðum sem 
stæðu undir sér.  

Samkeppniseftirlitið taldi undirbúning breytingarlaga nr. 162/2011 ámælisverðan, m.a. vegna 

viðbragða ráðuneytisins við athugasemdum við frumvarpið. Við þinglega meðferð 

frumvarpsins sem varð að breytingalögum nr. 162/2011, hafði verið varað við þeim raskandi 

áhrifum á samkeppni sem lögin myndu hafa í för með sér. Frumvarpið var engu að síður 

samþykkt í óbreyttri mynd. Þá kom fram í minnisblaði innanríkisráðuneytisins sjónarmið 

ráðuneytisins um að þrátt fyrir að einhverjar leiðir stæðu undir sér væri fráleitt að heimila 

hverjum sem er að afla tekna á þeim. Samkeppniseftirlitið benti á að það sjónarmið væri í 

mótsögn við reglugerð EB nr. 1370/2007. Þá virtist frumvarpið hafa verið samþykkt m.a. á 

þeim forsendum að samkeppnin yrði tryggð í gegnum útboð og að einkaleyfið myndi ekki 

takmarka samkeppnina. Samkeppniseftirlitið benti á að með útboðinu yrði einum aðila veitt 

einkaleyfi og því ljóst að sú samkeppni sem ríkti um áælunarleiðinna yrði ekki lengur til 

staðar. Tilgangur útboða væri jafnan sá að ná fram verði og gæðum þjónustu eins og ef um 

virka samkeppni væri að ræða fyrir neytendur. Með umræddu útboði var hins vegar búið að 

ákveða verð fyrirfram, en gert ráð fyrir að tilboðsgjafar myndu bjóða í tiltekið hlutfall af 

verðinu. Neytendur hefðu því ekki ávinning af útboðinu. Með fyrirkomulaginu var 

flugfarþegum á áætlunarleiðinni í raun gert að greiða niður kostnað af almenningssamgöngum 

annarra farþega áætlunarbifreiða á einkaleyfissvæðinu.  

Umrædd 7. gr. laga nr. 73/2001 um fólksflutninga og farmflutninga á landi stendur í 

óbreyttri mynd þegar þetta er skrifað. Í kjölfar álitsins felldi Vegagerðin hins vegar niður 

umrætt einkaleyfi á áætlunarleiðinni milli Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar og Reykjavíkur.212 

Álit Samkeppniseftirlitsins 5. nóvember 2014 (1/2014). Samkeppniseftirlitið hafði um tíma haft 
til skoðunar erindi og ábendingar frá einkaaðilum sem starfa við söfnun endurvinnsluefna frá 
heimilum, en álitið varðaði einkum endurvinnsluefnin pappa og pappír. Kvartanirnar sneru að 
aðkomu tiltekinna sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi að söfnun á pappír og 
pappa með svokölluðum Blátunnum eða sambærilegum lausnum. Annars vegar lutu kvartanir 
að þeirri kröfu sveitarfélaganna, annarra en Reykjavík, að íbúar kaupi þá þjónustu af 
sveitarfélögunum sjálfum og að endurvinnsluefni skili sér til SORPU, byggðasamlag 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Íbúum umræddra sveitarfélaga var gert að greiða fyrir 
þessa þjónustu óháð því hvort þeir nýttu sér hana eða ekki. Hins vegar lutu kvartanir að 
framkvæmd Reykjavíkurborgar við kynningu á þeim möguleikum sem væru í boði við 
endurvinnslu, að kaupa Blátunnu, skila endurvinnsluefni í grenndargám eða semja við 
einkaaðila á markaði. Gámaþjónustan hf. var einn þeirra aðila sem hafði sent inn erindi og 
óskaði eftir því að Samkeppniseftirlitið myndi grípa til íhlutunar vegna þessarar háttsemi 
sveitarfélaga og sorpsamlaga þeirra á grundvelli b. liðar 1. mgr. 16. gr. skl. Samkeppniseftirlitið 
taldi að löggjafinn hefði með lögum um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003 veitt sveitarfélögum 

                                                
212,,Fella niður einkaleyfi á akstri til Keflavíkurflugvallar”, http://turisti.is/frettir/10-frettir/1429-fella-nidur-
einkaleyfi-a-akstri-til-keflavikurflugvallar.html#.VydBTiOLQUt  20. desember 2013 (skoðað 3. maí 2016). 
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víðtæka heimild til að ákveða fyrirkomulag við söfnun á heimilisúrgangi frá íbúum auk 
heimildar til gjaldtöku vegna Blátunnunar og yrði að líta til þess að samkeppnislög víkja fyrir 
ósamrýmanlegum ákvæðum sérlaga. Við innleiðingu á Blátunnunni höfðu sveitarfélögin á 
höfuðborgarsvæðinu, að undanskilinni Reykjavíkurborg, og á Suðurlandi ekki gert ráð fyrir að 
íbúar gætu valið um hvort þeir keyptu þjónustuna af sveitarfélögunum eða einkaaðilum. Þeir 
íbúar væru því skyldugir til að kaupa þjónustu Blátunnunnar óháð því hvort þeir vildu nýta þá 
þjónustu eða ekki. Þá var einnig til þess að líta að flokkaður pappír og pappi fæli í sér verðmæti 
en ekki eingöngu kostnað líkt og almennur óflokkaður heimilisúrgangur. Þannig fengju opinber 
og einkarekin fyrirtæki greitt fyrir að safna, taka á móti og flokka slíkt endurvinnsluefni, auk 
þess sem efnið væri t.a.m. selt til erlendra endurvinnslufyrirtækja. Ákvörðun umræddra 
sveitarfélaga um að hefja söfnun á pappír og pappa með Blátunnunni leiddi að mati 
Samkeppniseftirlitsins til takmörkunar á samkeppni, minni hvata til nýsköpunar og mögulega 
umhverfislegs tjóns vegna minni endurvinnslu að öllu óbreyttu. Með aukinni samkeppni á 
markaðinum mætti bæta úr því. Sveitarfélögin höfðu þó flest boðið út söfnun á úrgangi 
Blátunnanna, þannig að samkeppni hafði myndast um söfnunina, en móttaka, frekari flokkun og 
sala endurvinnsluefnisins úr Blátunnunum hafði ekki verið boðin út, en allt endurvinnsluefni 
endaði hjá SORPU. Samkeppniseftirlitið taldi mikilvægt að sveitarfélögin myndu skoða hvernig 
best væri hægt að nýta samkeppnishvata á þessum sviðum. Útboð á bæði söfnun og móttöku 
endurvinnsluefnis myndi tryggja samkeppni á markaðnum. SORPA gæti verið einn bjóðenda. 
Þá benti Samkeppniseftirlitið á að gæta yrði að fjárhagslegum aðskilnaði samkeppnisrekstrar frá 
annarri starfsemi byggðasamlagsins, til að tryggja jafnræði milli bjóðenda. Þá væri einnig hægt 
að hafa söfnun og móttöku endurvinnanlegs úrgangs frjálsa eins og fyrirkomulagið væri hjá 
Reykjavíkurborg. Hvað varðaði kynningu Reykjavíkurborgar á valkostum við söfnun 
endurvinnanlegs úrgangs, taldi Samkeppniseftirlitið að Reykjavíkurborg hefði, með því að 
minnast ekki á möguleika íbúa til að kaupa þjónustuna af einkaaðilum í kynningarefni sínu 
vegna innleiðingar á Blátunnunni, mögulega raskað samkeppni á markaðnum. Með álitinu þótti 
leitt í ljós að framkvæmd sveitarfélagana sem standa að SORPU og Sorpstöð Suðurlands við 
innleiðingu á Blátunnu fyrir pappír og pappa, eða öðrum sambærilegum lausnum, hefði 
raskandi áhrif á samkeppni á markaði fyrir söfnun endurvinnsluefnis, markaði fyrir móttöku og 
flokkun endurvinnsluefnis og markaði fyrir sölu eða aðra ráðstöfun á endurvinnsluefni. Þó væri 
ákveðinn munur á framkvæmdinni milli sveitarfélaganna. Að mati Samkeppniseftirlitsins voru 
ákvæði laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs til þess fallin að takmarka samkeppni, auk 
þess sem staða keppinauta á markaðnum væri mögulega ekki jöfn vegna ákvæða í skattalöggjöf. 
Samkeppniseftirlitið beindi þeim tilmælum til Reykjavíkurborgar að kynna íbúum borgarinnar á 
vefsíðu sinni með skýrum hætti alla þá möguleika sem þeim stæði til boða um sorphirðu. 
Samkeppniseftirlitið beindi þeim tilmælum til umræddra sveitarfélaga, að undanskilinni 
Reykjavíkurborg, að skoða leiðir til að auka samkeppni í söfnun og móttöku endurvinnsluefnis 
og vanda til kynningarefnis um þá þjónustu sem fælist í Blátunnunni. Samkeppniseftirlitið 
beindi þeim tilmælum til auðlinda- og umhverfisráðherra að hann myndi kanna með ítarlegum 
hætti hvort hagkvæmt væri að koma á kerfi aukinnar framleiðendaábyrgðar vegna 
umbúðaúrgangs, þ.a.m. vegna pappírs og pappa, auk þess að beita sér fyrir endurskoðun á 
ákvæðum laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, þar sem gildandi lagaákvæði veiti 
sveitarstjórnum mikið svigrúm til að ákveða tilhögun meðhöndlun sorps og til að ákveða 
fyrirkomulag um meðhöndlun úrgangs án tillits til samkeppnissjónarmiða. Þá beindi 
Samkeppniseftirlitið þeim tilmælum til stjórnvalda, einkum umhverfis- og auðlindaráðherra og 
fjármálaráðherra, að skoða leiðir til að tryggja að samkeppnisstaða einkafyrirtækja, að því leyti 
sem þau starfa í samkeppni við sveitarfélög og fyrirtæki þeirra, sé ekki skert. Það mætti t.d. gera 
með því að stofna sérstakt félag um samkeppnisstarfsemina, koma á breytingu á skattalöggjöf 
sem fæli í sér að skylda opinbera aðila að greiða tekjuskatta af þeim hluta starfsemi sinnar sem 
er í samkeppni við einkafyrirtæki eða með sérstökum aðgerðum sem myndu tryggja að 
víxlniðurgreiðsla færi ekki fram á samkeppnisrekstri sveitarfélaganna. Samkeppniseftirlitið taldi 
brýnt að beita samkeppnismati við endurskoðun löggjafar á þessu sviði. 
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Sveitarfélögin gátu viðhaft umrædda háttsemi í skjóli sérlagaákvæða sem komu í veg fyrir að 

Samkeppniseftirlitið gæti beitt heimildum til íhlutunar á grundvelli b. liðar 1. mgr. 16. gr. skl. 

í málinu. Með ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 21. desember 2007 (69/2007) var komist að 

þeirri niðurstöðu að sorphirða og endurvinnsla með Blátunnunni yrði að teljast meðal 

lögbundinna skylduverkefna sveitarfélaga, sbr. ákvæði sveitarstjórnarlaga og laga um 

meðhöndlun úrgangs, en einkafyrirtæki höfðu þá kvartað yfir innkomu sveitarfélaga á 

umræddan markað. Var krafa kvartenda í því máli sú að Reykjavíkurborg yrði gert að hætta 

starfsemi Blátunnunnar, þar sem hún raskaði samkeppni. Samkeppniseftirlitið hafði 

takmarkaðar heimildir til afskipta af framkvæmdinni í ljósi ákvæða sérlaga um meðhöndlun 

úrgangs nr. 55/2003 sem giltu um starfsemina, þó vísbendingar væru á lofti um að rekstur 

Reykjavíkurborgar á Blátunnunum raskaði samkeppni á markaði fyrir sorphirðu.  

Þá er ástæða til að nefna hér umfjöllun Samkeppniseftirlitsins um samkeppnislegt 

hlutleysi í ofangreindu áliti. Þar sagði m.a.:  

,,Ákveðin atriði skapa opinberum aðilum og fyrirtækjum þeirra töluvert samkeppnislegt forskot 
í samkeppni við einkafyrirtæki. Sveitarfélög hafa fasta tekjustofna sem skapa þeim fjárhagslega 
sterka stöðu. Sveitarfélög sem standa að byggðasamlagi bera jafnframt einfalda ábyrgð á 
skuldbindingum byggðasamlagsins, sbr. 8. mgr. 94. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. 
Mikilvægt er að samkeppnisrekstur sé ekki niðurgreiddur af annarri starfsemi sveitarfélaga og 
fyrirtækja þeirra. Sveitarfélög og byggðasamlög þeirra eru undanþegin tekjuskattskyldu, sbr. 2. 
tl. 4. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003. Loks hefur Reykjavíkurborg ekki innheimt 
virðisaukaskatt af þeirri þjónustu sem felst í Blátunnunni og önnur sveitarfélög hafa fengið 
virðisaukaskatt endurgreiddan vegna kaupa á söfnunarþjónustu.”213  

Samkvæmt ofangreindu hafa sveitarfélögin talsvert samkeppnislegt forskot á þessu sviði. Við 

undirbúning álitsins var það til umfjöllunar hjá Ríkisskattstjóra hvort sveitarfélögum bæri 

skylda til að innheimta virðisaukaskatt vegna þjónustu Blátunnunar. Samkeppniseftirlitið taldi 

það eina af forsendum frjálsrar samkeppni að sem jöfnust skilyrði ættu við um starfsemi 

opinberra aðila og einkaaðila sem starfa á sama markaði, þannig að sambærileg opinber gjöld 

væru lögð á starfsemi beggja aðila.  

Samkvæmt því sem hér hefur komið fram um 18. gr. skl. er ljóst að ákvæðið er 

mikilvægur hlekkur í því að gera Samkeppniseftirlitinu kleift að sinna eftirlitshlutverki sínu. 

Þó beiting ákvæðisins hafi stundum ekki tilætluð áhrif, þá veitir það ráðherra ákveðið aðhald 

og getur mögulega knúið hann til að rökstyðja hvers vegna tilteknar samkeppnishömlur eru til 

staðar í löggjöf. Tilgangur ákvæðisins er, eins og kom fram í kafla 1.3.6, að sporna við 

opinberum samkeppnishömlum. Tilvist þess er nauðsynleg í íslenskri samkeppnislöggjöf, að 

                                                
213 Álit Samkeppniseftirlitsins 5. nóvember 2014 (1/2014), bls. 26. 
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mati höfundar, sérstaklega vegna þeirrar staðreyndar að samkeppnismat hefur ekki verið 

innleitt hér á landi, sbr. kafla 3.4.  

5 Niðurstöður  

Með þessari ritgerð var ætlunin að skoða hvernig íslenskur réttur stuðlar að samkeppnislegu 

hlutleysi á markaði. Þau viðmið sem OECD hefur sett eiga hljómgrunn í íslensku 

lagaumhverfi og eiga ákvæði EES-samningsins nokkurn þátt í því. Þá hefur 

Samkeppniseftirlitið úrræði samkvæmt samkeppnislögum nr. 44/2005, til að m.a. grípa til 

íhlutunar þegar opinberir aðilar hafa raskandi áhrif á samkeppni með athöfnum sínum, sbr. 

ákvæði 14. gr. skl. og b. lið 1. mgr. 16. gr. skl. Beiting þessara ákvæða er þó ávallt háð mati 

sem verður að taka mið af hagsmunum að baki íhlutunar, meðalhófi og ákvæðum annarra 

laga. Í tilvikum þar sem til álita kemur að beita b. lið 1. mgr. 16. gr. skl. mega sérlög ekki 

kveða á um heimild eða skyldu opinbers aðila til þeirra athafna sem hafa mögulega skaðleg 

áhrif á samkeppni. Þá er Samkeppniseftirlitinu skylt að vekja athygli ráðherra á þeim 

ákvæðum laga og stjórnvaldsfyrirmæla sem stríða gegn markmiði samkeppnislaga og torvelda 

frjálsa samkeppni og birta almenningi slíkt álit, skv. 18. gr. skl.   

Niðurstöður í 2. kafla ritgerðarinnar gefa til kynna að Ísland hefur fylgt þeim viðmiðum 

sem OECD hefur skilgreint að eigi þátt í að stuðla að samkeppnislegu hlutleysi. Þó mætti 

bæta lagaumhverfið á sviði opinberra innkaupa. Er þar helst að nefna að samkvæmt gildandi 

löggjöf eru sveitarfélög undanþegin gildissviði laga um opinber innkaup nr. 84/2007 ef 

innkaup þeirra eru undir viðmiðunarfjárhæðum Evrópska efnahagssvæðissins, sbr. 2. mgr. 19. 

gr. laganna. Þó stendur til að bæta úr þessu, ef marka má frumvarp til nýrra laga um opinber 

innkaup, sbr. umfjöllun í kafla 2.3.8.2. Þá leiðir af umfjöllun 4. kafla að á ýmsum sviðum 

atvinnulífsins fyrirfinnast opinberar samkeppnishömlur og er löggjöf sem gildir um þau 

tilteknu starfssvið ekki í samræmi við viðmið OECD, sbr. t.d. ákvæði búvörulaga nr. 99/1993. 

Samanburður á viðmiðunum OECD og íslensku lagaumhverfi leiddi þó í ljós að íslensk 

samkeppnislög stuðla að því að jafnræði ríki meðal keppinauta á markaði og að opinberir 

aðilar sem taka þátt í samkeppni hafi ekki samkeppnislegt forskot á einkarekna keppinauta 

þeirra á grundvelli eignarhalds þeirra. Í því sambandi má nefna þýðingu ákvæða 61.-64. gr. 

EES-samningsins um ríkisstyrki og 59. gr. EES-samningsins um opinber fyrirtæki. Ef þær 

aðstæður verða, að opinberir aðilar hafi ótilhlýðilegt forskot á einkarekna keppinauta sína, eru 

ákvæði c. liðar 1. mgr. 8. gr., 14. gr., b. liður 1. mgr. 16. gr. og 18. gr. skl. til staðar og geta 

keppinautar opinberra aðila byggt erindi sín til Samkeppniseftirlitsins á nefndum ákvæðum. 

Eftir atvikum er þá hægt að beita þeim til að koma á samkeppnislegu hlutleysi. Hér er þó 
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hængur á. Líkt og umfjöllun í 4. kafla leiddi í ljós, þá er ekki hægt að beita umræddum 

ákvæðum samkeppnislaga í öllum tilvikum sem opinberir aðilar raska eða eru líklegir til að 

raska með athöfnum sínum.  

Um samkeppnismat var fjallað í 3. kafla þessarar ritgerðar. Samkeppnismat er 

aðferðafræði sem unnt er að beita við mat á samkeppnislegum áhrifum reglna. Matinu er hægt 

að beita bæði við reglusetningu og við endurskoðun á gildandi reglum. OECD hefur sett fram 

ítarlegar leiðbeiningar um hvernig megi beita slíku mati. Samkeppniseftirlitið hefur beint því 

til stjórnvalda með áliti nr. 2/2009 að innleiða samkeppnismat í íslenska löggjöf þannig að 

stjórnvöldum verði gert skylt að framkvæma það við undirbúning lagasetningar. Í álitinu kom 

fram tillaga að einföldum spurningalista sem ætti að leggja til grundvallar matsins. Tillaga 

Samkeppniseftirlitsins hefur síðan verið ítrekuð í úrlausnum og öðrum álitum 

Samkeppniseftirlitsins. Markmiðið með samkeppnismati er að meta hvaða samkeppnislegu 

áhrif tiltekin löggjöf hefur í för með sér, hvort löggjöfin hafi raskandi áhrif á samkeppni og þá 

skoða hvort hægt sé að velja vægara úrræði til að ná sama markmiði sem að er stefnt. 

Samkeppnismat hefur ekki verið innleitt hér á landi. Höfundi er ekki ljóst hvers vegna 

viðbrögð stjórnvalda við tilmælum Samkeppniseftirlitsins þar um hafa verið svo dauf sem 

raun ber vitni.  

Réttarframkvæmd um opinberar samkeppnishömlur var svo til umfjöllunar í kafla 4. Það 

vekur athygli höfundar að beiting 18. gr. skl. hefur stundum ekki tilætluð áhrif. Með því er átt 

við að ef Samkeppniseftirlitið vekur athygli ráðherra á tilteknum samkeppnishömlum sem eru 

til staðar í löggjöfinni getur ráðherra kosið að hlusta ekki á þau tilmæli. Ef vilji ráðherra 

stendur til þess að viðhalda markaðsaðstæðum sem mögulega raska samkeppni með því að 

gera ekki breytingar á tilteknum lögum, þrátt fyrir að hafa verið bent á þær óheppilegu 

afleiðingar sem þær aðstæður geta leitt til, þá getur hann það. Ákvæði 18. gr. skl. kveður þó á 

um að álit Samkeppniseftirlitsins séu birt almenningi. Á ráðherrum, sem æðstu valdamönnum 

stjórnarframkvæmdar, hvílir ekki hlýðniskylda gagnvart neinum.214 Það leiðir hins vegar af b. 

lið 1. mgr. 9. gr. laga nr. 4/1963 um ráðherraábyrgð, að það varðar ráðherra ábyrgð, sem æðsti 

handhafi framkvæmdavalds, ef hann lætur undir höfuð leggjast að framkvæma þau lög sem 

Alþingi samþykkir. Með því að birta almenningi álit Samkeppniseftirlitsins, er a.m.k. ljóst að 

ráðherra beri ábyrgð á að viðhalda samkeppnishamlandi ástandi, ef hann bregst ekki við 

tilmælum Samkeppniseftirlitsins. Birting álits gæti þá líka knúið ráðherra til að rökstyðja 

hvers vegna tilteknar samkeppnishömlur eru fyrir hendi, t.d. ef brýnir almannahagsmunir 

                                                
214 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 158. 
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mæla með því að tiltekið ástand haldist óbreytt. Það er ljóst að mati höfundar að innleiðing 

samkeppnismats myndi hafa jákvæð áhrif að þessu leyti. Með innleiðingu samkeppnismats 

myndi samkeppnislegt hlutleysi vera betur tryggt. Með innleiðingu þess bæri stjórnvöldum 

skylda að meta samkeppnisleg áhrif nýrrar löggjafar og athuga þá hvort fyrirhuguð löggjöf sé 

vægasta leið sem valin er til að ná því markmiði sem að er stefnt með henni. Það myndi 

einnig draga úr áhrifum ráðherra til að viðhalda samkeppnishömlum í löggjöf. Með tilliti til 

landfræðilegrar einangrunar landsins, fámenni og fákeppni á mörgum mörkuðum, svo og 

þeim opinberu samkeppnishömlum sem annars geta viðgengist, verður að telja að sterk rök 

mæli með því að innleiða samkeppnismat í íslenskan rétt. Þá mætti efna til 

heildarendurskoðunnar á löggjöfinni, líkt og framkvæmd var í Ástralíu á tíunda áratug síðustu 

aldar. Að mati höfundar myndi það hafa jákvæð áhrif í för með sér á íslenskt lagaumhverfi, 

m.a. með tilliti til þeirra opinberu samkeppnishamlna sem hér þrífast, eins og t.d. í 

mjólkuriðnaðinum og skipulagsmálum. Með því að beita samkeppnismati þurfa stjórnvöld að 

rökstyðja hvers vegna tiltekin leið er farin með lögum og reglum. Þá vekur einnig athygli 

höfundar að sveitarfélög virðast hafa ákveðna sérstöðu gagnvart samkeppnislögum. Heimildir 

Samkeppniseftirlitsins til íhlutunar vegna athafna sveitarfélaga er takmörkuð vegna þeirrar 

sérstöðu sem sveitarfélög njóta samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 og 

stjórnarskrárbundnum sjálfsstjórnarrétti þeirra, sbr. 78. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands 

nr. 33/1944. Höfundur telur að með innleiðingu samkeppnismats myndi einnig draga úr 

opinberum samkeppnishömlum sem stafa frá sveitarfélögum. Þeim yrði þá gert að meta 

samkeppnisleg áhrif reglna og velja vægasta úrræðið sem stæði til boða en myndu jafnframt 

halda sínu sjálfstæði. Höfundur leyfir sér að fullyrða að staðið hefði verið að veitingu 

einkaleyfis með öðrum hætti m.a. á áætlunarleið milli Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar og 

Reykjavíkur, 215  ef stjórnvöld hefðu framkvæmt samkeppnismat áður. Rökstuðningur 

stjórnvalda fyrir því að láta einkaleyfið ná til áætlunarleiðar í ferðaþjónustu, þegar markmiðið 

með einkaleyfinu var að styrkja almenningssamgöngur, er ekki sannfærandi að mati höfundar.  

Viðbrögð stjórnvalda við tilmælum Samkeppniseftirlitsins hafa verið lítilfjörleg hvað 

varðar ýmis mikilvæg mál, sbr. umfjöllun í kafla 3.4.2 og 4.3 hér að framan. Má draga þá 

ályktun að afstaða stjórnvalda til samkeppnismats sé örlítið neikvæð. Mögulega þykir 

innleiðing samkeppnismats hreinlega of mikil fyrirhöfn og ekki til þess fallið að einfalda 

ferlið við undirbúning lagasetningar. Það má taka undir slík sjónarmið að einhverju leyti, þar 

sem framkvæmd samkeppnismats myndi eðli málsins samkvæmt kalla á meiri tíma og vinnu 

                                                
215 Sbr. Álit Samkeppniseftirlitsins 14. júní 2013 (1/2013). 
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við undirbúning lagafrumvarpa. En, eins og áður sagði og ýmis önnur lönd hafa sýnt í verki, 

þá er ávinningurinn fyrir samfélagið mikill með því að innleiða samkeppnismat við 

lagasetningu.  

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar var að athuga hvernig aðstæður fyrir 

samkeppnislegt hlutleysi væru á Íslandi. Hið opinbera getur tekið þátt í samkeppni, svo lengi 

sem það viðhefur ekki háttsemi sem raskar henni. Það er mat höfundar að það megi gera betur 

í þeim efnum hér á landi. Með innleiðingu samkeppnismats mætti draga úr 

samkeppnishömlum sem m.a. ráðherrar og sveitarfélög virðast geta viðhaldið. 

Samkeppnismat á nýjum eða gildandi lögum og reglum stuðlar að samkeppnislegu hlutleysi 

og er hægt að útfæra matið á margan hátt. 
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Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 1. apríl 2009 (11/2009). 
Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 30. júní 2009 (25/2009). 
Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 10. desember 2009 (40/2009). 
Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 7. febrúar 2011 (4/2011). 
Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 16. september 2011 (30/2011). 
Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 8. maí 2013 (12/2013). 
Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 1. nóvember 2013 (25/2013). 
 

 

Álit Samkeppniseftirlitsins: 
Álit Samkeppniseftirlitsins 13. október 2006 (1/2006). 
Álit Samkeppniseftirlitsins 8. apríl 2008 (2/2008). 
Álit Samkeppniseftirlitsins 10. desember 2009 (1/2009). 
Álit Samkeppniseftirlitsins 15. desember 2009 (2/2009). 
Álit Samkeppniseftirlitsins 16. desember 2009 (3/2009).  
Álit Samkeppniseftirlitsins 23. desember 2009 (4/2009). 
Álit Samkeppniseftirlitsins 19. nóvember 2012 (2/2012). 
Álit Samkeppniseftirlitsins 14. júní 2013 (1/2013). 
Álit Samkeppniseftirlitsins 5. nóvember 2014 (1/2014). 
Álit Samkeppniseftirlitsins 22. október 2015 (1/2015). 
Álit Samkeppniseftirlitsins 22. október 2015 (2/2015). 
 

 

Úrskurðir áfrýjunarnefndar samkeppnismála: 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 5. maí 1995 (12/1995). 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 7. júní 1996 (6/1996). 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 9. september 1996 (13/1996). 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 27. nóvember 1996 (14/1996). 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 11. apríl 1997 (4/1997). 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 27. apríl 2005 (6/2005). 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 5. janúar 2006 (19/2005). 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 25. september 2008 (12/2008). 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 22. október 2013 (5/2013). 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 3. mars 2014 (10/2013). 


