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Útdráttur 

Ólögmætt samráð hefur almennt í för með sér slæmar afleiðingar á samkeppni, rýrir gæði vara, 

hækkar verð þeirra og hefur þar af leiðandi áhrif til hins verra fyrir lífskjör neytenda. Það er 

venjulega framið með mikilli leynd sem verður til þess að öflun sönnunargagna og þar að 

leiðandi sönnun á sekt verður oft á tíðum torveld. Til að sporna við þeim erfiðleikum sem fylgir 

því að uppræta ólögmætt samráð var gripið til þess ráðs að heimila samkeppnisyfirvöldum 

beitingu ívilnandi heimilda gagnvart þeim aðila sem setti sig í samband við samkeppnisyfirvöld 

og veitti upplýsingar um ólögmæta samráðið sem hann var þátttakandi í. Þessar reglur eru 

nefndar lækkunar- og niðurfellingarreglur samkeppnislaga og er að finna í samkeppnislögum 

nr. 44/2005 ásamt reglum Samkeppniseftirlitsins um atvik sem leiða til niðurfellingar sekta eða 

ákvarðana um að lækka sektir í málum er varða ólögmætt samráð fyrirtækja, nr. 890/2005. 

Markmiðið með ritgerðinni var að kanna hver tilgangurinn, hugmyndafræðin, 

framkvæmdin og beiting lækkunar- og niðurfellingarreglna væri á Íslandi. Ásamt þeirri 

athugun var hafður til hliðsjónar bandarískur og evrópskur réttur, þar sem uppruna fyrrgreindra 

reglna er að rekja þangað og fyrirmynd Íslands byggð á þeim. Ritgerðinni er því skipt upp í 

viðeigandi kafla þar sem fjallað er um Bandaríkin, Evrópusambandið og svo að endingu Ísland, 

ásamt því hvernig framkvæmd reglnanna er háttað.  

Að þeirri athugun lokinni var augum beint að sáttaheimild Samkeppniseftirlitsins, sem er 

að finna í 17. gr. f. samkeppnislaga nr. 44/2005. Ástæðan er sú að oft getur verið óljóst hvers 

vegna sáttaheimild Samkeppniseftirlitsins er frekar beitt en lækkunarheimildum þess, var því 

leitast við að gera grein fyrir þeim mun sem er á milli þessara tveggja heimilda. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lögð fram sem lokaritgerð til meistaraprófs í lögfræði við lagadeild Háskóla 

Íslands. Var ritgerðin skrifuð á sumarmisseri 2018 undir handleiðslu Ásgeirs Einarssonar, 

lektors við Háskóla Íslands. Vil ég þakka honum fyrir gott samstarf og gagnlegar ábendingar. 

 

Að auki vil ég þakka sambýliskonu minni Hugrúnu Björnsdóttur fyrir þann stuðning sem hún 

hefur veitt mér í gegnum laganámið og sömuleiðis við skrif þessarar ritgerðar.  

 

Einnig vil ég þakka stjúpforeldrum og foreldrum mínum fyrir þann stuðning og þá aðstoð sem 

þau hafa veitt mér í gegnum þetta ferli, þá sérstaklega móður minni, Guðrúnu Hálfdánardóttur, 

sem tók það að sér að lesa yfir ritgerðina og gefa mér ábendingar um hvað mætti betur fara.  
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1 Inngangur 

Flestir geta sammælst um það að setning samkeppnisreglna hafi haft góð og jákvæð áhrif á 

samkeppni hér á landi. Þar á meðal á gæði og verð þeirra vara sem neytendum býðst að kaupa. 

Tilgangur samkeppnislaga er margþættur en hluti hans er að koma í veg fyrir að fyrirtæki hagi 

viðskiptum sínum og beiti sér á þann hátt að komið sé í veg fyrir frjálsa samkeppni milli þeirra 

og annarra keppinauta. Sem dæmi um þess konar markaðs hamlandi hegðun er hægt að nefna 

ólögmætt samráð, en þess konar aðgerðir milli keppinauta myndu að öllum líkindum hafa þau 

áhrif á markaðinn að skilvirkni hans yrði verri og ábati til neytenda myndi á sama tíma rýrna. 

Samkeppnisreglur eiga því að tryggja, eins vel og þær geta, að eðlileg samkeppni sé á markaði, 

að það séu ekki aðilar á markaðnum sem hafi með sér samkeppnishamlandi samráð eða misnoti 

markaðsráðandi stöðu sína með fyrrgreindum afleiðingum fyrir markaðinn, gæði vara og 

neytendur. Í ólögmætu samráði felst að keppinautar eiga í samskiptum sín á milli, gera með sér 

samninga eða samstilla aðgerðir sínar svo þeir njóti sem mests ábata af rekstri sínum án tillits 

til þess hvaða áhrif það hefur á neytendur. Ólögmætt samráð er hins vegar ekki nýlegt fyrirbæri 

sem fyrst hefur komið fram á seinustu áratugum, heldur hefur þetta verið vandamál í hundruð 

ára, ef ekki lengur. Eins og Adam Smith kemst að orði í bók sinni Auðlegð þjóðanna, frá árinu 

1789: 

 

[...] fjármagnseigendur geta undir engum kringumstæðum komið saman, jafnvel þó tilefnið sé 

einungis til ánægju eða skemmtunar, án þess að félagsskapurinn endi í einhvers konar samsæri 

gegn almannaheill eða leynilegu samkomulagi um verðhækkanir. 

 

Er þessi vísun hans jafn gild í dag og þegar hún var rituð fyrir rúmum 200 árum. Með það 

að markmiði að sporna við samkeppnisbrotum, eins og ólögmætu samráði, hafa verið settar 

margvíslegar reglur bæði í innlendum lagabálkum, sbr. samkeppnislög nr. 44/2005 (hér eftir 

skl.) og erlendum samningum sem Ísland hefur gerst aðili að, sbr. reglur EES-samningsins og 

reglur sem er að finna innan ESB-löggjafarinnar. Hins vegar er staðreyndin sú að ólögmætt 

samráð á sér stað þó svo að til staðar séu reglur sem geri það ólögmætt, þar sem samráðsaðilar 

telja í vissum tilvikum áhættuna og ábatann vera þess virði. 

Að því sögðu hafa löggjafinn og eftirlitsaðilar þó sett ákveðnar reglur til þess að auka 

líkurnar á því að upp komist um ólögmætt samráð, reglur sem verðlauna þann aðila sem þó 

hefur gerst sekur um ólögmætt samráð ef hann kemur fram með upplýsingar sem verða til þess 

að hinu ólögmæta samráði er hætt og hinum samráðsaðilunum er refsað. Kallast þessar reglur 

í heild sinni lækkunar- og niðurfellingarreglur samkeppnislaga. Efni þessarar ritgerðar er að 
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kanna hver tilgangurinn, hugmyndafræðin, framkvæmdin og beiting lækkunar- og 

niðurfellingarreglna er á Íslandi. Ásamt þeirri athugun var hafður til hliðsjónar bandarískur og 

evrópskur réttur, þar sem uppruna fyrrgreindra reglna er að rekja þangað og fyrirmynd Íslands 

byggð á þeim. Ritgerðinni er því skipt upp í viðeigandi kafla þar sem fjallað er um Bandaríkin, 

Evrópusambandið og svo að endingu Ísland. Að lokum verður augum beint að sáttaheimild 

Samkeppniseftirlitsins, sem er að finna í 17. gr. f. samkeppnislaga nr. 44/2005. Ástæðan er sú 

að oft getur verið óljóst hvers vegna sáttaheimild Samkeppniseftirlitsins er frekar beitt en 

lækkunarheimildum þess, var því leitast við að gera grein fyrir þeim mun sem er á milli þessara 

tveggja heimilda. 

Uppbygging ritgerðarinnar verður þannig háttað að í öðrum kafla verður fjallað um 

hugtakið ólögmætt samráð. Farið er yfir hvað felst í hugtakinu ólögmætt samráð, hver uppruni 

þess er og hverjar afleiðingarnar geta orðið ef ólögmætu samráði er leyft að viðgangast óáreitt. 

Í þriðja kafla er fjallað um tilgang lækkunar- og niðurfellingarreglna samkeppnislaga, 

ásamt hugmyndafræðinni á bakvið setningu þeirra. Í þeirri umfjöllun er meðal annars litið til 

leikjafræðinnar og kenninga hennar. Tekin eru dæmi af forskriftum leikjafræðinnar, þ.á m. 

„vandamáli fangans“ (e. Prisoners Dilemma) og hvernig þeim getur verið beitt í tengslum við 

brot á samkeppnislögum. 

Í fjórða kafla er farið yfir upphaf lækkunar- og niðurfellingarreglna samkeppnislaga á 

áttunda áratug seinustu aldar. Upphafið er að rekja til Bandaríkjanna en þaðan bárust lækkunar- 

og niðurfellingarreglur samkeppnislaga víðar. Litið er til þess hvað fólst í upphaflegu reglunum 

og hvers vegna talið var að endurskoðunar á þeim væri þörf. Vikið er að setningu álíkra reglna 

Evrópusambandsins og hvernig sú hugmyndafræði barst til Íslands.  

Efni fimmta kafla tekur til framkvæmda lækkunar- og niðurfellingarreglna í 

Bandaríkjunum, skilyrði þeirra og hverjir það eru sem geti sótt um og notið góðs af þeim. 

Uppbygging sjötta kafla er í samræmi við kafla fimm, nema þar er litið til reglna 

Evrópusambandsins um sama efni.  

Í loka kafla ritgerðinnar er framkvæmd lækkunar- og niðurfellingarreglna hér á landi 

skoðuð. Að auki er til umfjöllunar sáttaheimild Samkeppniseftirlitsins og hvað sú heimild felur 

í sér. Eftir að lækkunarreglum samkeppnislaga og sáttaheimild Samkeppniseftirlitsins hefur 

verið gerð skil eru heimildinar bornar saman.  

 



7 

 

2 Ólögmætt samráð 

Almennt er litið svo á að ólögmætt samráð hafi einkum í för með sér slæmar afleiðingar á 

samkeppni, rýri gæði vara, hækki verð þeirra og hafi þar af leiðandi áhrif til hins verra á lífskjör 

neytenda sem verða rýrari fyrir vikið. Ólögmætt samráð sem venjulega er framið með mikilli 

leynd, þar sem um er að ræða brot á samkeppnislögum flestra, ef ekki allra landa sem láta sig 

samkeppnismál varða, verður til þess að fyrrgreind atriði koma til, þá sérstaklega að það verð 

sem neytandi þarf að greiða fyrir vöruna verður hærra en ef ólögmæta samráðisins gætti ekki.1  

Ólögmætt samráð eða Cartel eins og það kallast á ensku er því ástand þar sem komið er á 

fót nokkurs konar samtökum ótengdra aðila úr sömu eða svipuðum atvinnugreinum í þeim 

tilgangi að stuðla að auknum sameiginlegum hagsmunum með því að stjórna því hvernig 

samkeppni er háttað þeirra á milli.2 Gott dæmi sem hægt er að nefna er þegar aðilar koma sér 

saman um að hætta að keppa við hvern annan um hver býður lægsta verðið, en halda verðinu í 

staðinn í ákveðinni upphæð og þannig auka það sem þeir geta fengið fyrir vöruna á kostnað 

þess að neytendur borga meira en ella.3 Mario Monti, fyrrverandi framkvæmdastjóri 

samkeppnismála í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, tók svo til orða í ávarpi sem hann 

hélt á ráðstefnu um samkeppnismál í Stokkhólmi árið 2000: 

 
Cartels differ from most other forms of restrictive agreements and practices by being ‘naked’. 

They serve to restrict competition without producing any objective countervailing benefits… 

Cartels, therefore, by their very nature eliminate or restrict competition. Companies participating 

in a cartel produce less and earn higher profits. Society and consumers pay the bill. Resources 

are misallocated and consumer welfare is reduced. It is therefore for good reasons that cartels are 

almost universally condemned.4 

 

Uppruna hugtaksins Cartel er hægt að rekja allt til ársins 1889 þar sem það var notað yfir 

nokkurs konar vopnahlé á milli stríðandi fylkinga í þeim tilgangi að berjast á móti 

sameiginlegum óvini. Þannig hafi aðilar sem annars voru í samkeppni, á þessum tíma á hinum 

pólitíska vettvangi, lagt ágreining sinn tímabundið til hliðar og í stað þess starfað saman 

gagngert til þess að öðlast hagsmuni sem þeir áttu sameiginlega.5 Það gefur því auga leið að 

hugtakið Cartel á vel við það ástand sem skapast á milli aðila, sem eru annars samkeppnisaðilar 

                                                            
1 „Ólögmætt samráð“, http://www.samkeppni.is. 
2 Christopher Harding, Julian Joshua: Regulating Cartels in Europe, bls. 12. Á frummálinu hljóðaði 

skilgreiningin svo: “an organization of independent enterprises from the same or similar area of economic 

activity, formed for the purpose of promoting common economic interests by controlling competition between 

themselves.”  
3 Christopher Harding, Julian Joshua: Regulating Cartels in Europe, bls. 12. 
4 Mario Monti, ‘Fighting Cartels – Why and How?, Upphafsræða á Þriðju norrænu samkeppnisráðstefnunni í 

Stokkhólmi, 11. september 2000.  
5 Christopher Harding, Julian Joshua: Regulating Cartels in Europe, bls. 12-13. 
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á markaði, þegar þeir taka höndum saman og ganga í aðgerðir eða sýna af sér aðgerðarleysi til 

þess að hafa samkeppnishamlandi áhrif á markaðinn í efnahagslegum tilgangi.  

Á erlendum vettvangi hefur verið gerður greinarmunur á milli þess hversu alvarleg áhrif 

ólögmætt samráð hefur og þar að leiðandi hvaða hugtök eru notuð yfir það. Annars vegar ertu 

með hefðbundin Cartel eða hefðbundið ólögmætt samráð ef svo mætti að orði komast. Á hinn 

bóginn ertu með Hard Core Cartels sem mætti skilgreina sem ólögmætt samráð sem hefur 

mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér. Efnahags- og framfarastofnun Evrópu (hér eftir 

OECD) gaf út tillögur til aðildarríkja um aðgerðir gegn mjög alvarlegu ólögmætu samráði árið 

1998, en þar kom fram fordæmandi lýsing á því hvað felst í mjög alvarlegu ólögmætu samráði 

og hverjar afleiðingar þeirra eru: 

 
Considering that hard core cartels are the most egregious violations of competition law and that 

they injure consumers in many countries by raising prices and restricting supply, thus making 

goods and services completely unavailable to some purchasers and unnecessarily expensive for 

others.6 

 

Alvarlegt ólögmætt samráð felur í sér aðgerðir í formi samninga, samþykkta og samstilltra 

aðgerða sem hafa það að markmiði að raska, koma í veg fyrir eða takmarka samkeppni, hvort 

sem það er með því að koma sér saman um verð, ákveða fyrirfram hverjum skuli úthlutað 

tilboði, setja á framleiðslu takmarkanir eða ákveða hvaða markaða hver samráðs aðili má starfa 

innan.  

OECD gaf út skýrslu árið 2000 sem ber heitið Hard Core Cartels en fyrir hana var gerð 

umfangsmikil rannsókn á því hver ávinningur aðila ólögmæts samráðs væri og hver skaði 

samfélagsins yrði vegna ólögmæta samráðsins. Samkvæmt skýrslunni var talið að 

meðalávinningur samráðsaðila hafi verið um það bil 10% hærri en ef frjálsri samkeppni væri 

leyft að njóta sín, hins vegar hafi skaðinn sem barst út í samfélagið numið allt að 20%.7  

Það er því ljóst að ef markaður vöru eða þjónustu er fórnarlamb ólögmæts samráðs þá þurfa 

neytendur, hvort sem það eru einstaklingar, fyrirtæki eða hið opinbera, að greiða hærra verð 

fyrir vöruna en ef hún væri á markaði sem nyti frjálsrar samkeppni.  

Nýlegri rannsóknir gefa það jafnvel til kynna að skaðinn sem hlýst af ólögmætu samráði sé 

mögulega meiri en þau 20% sem nefnd eru að framan.8 Í einni slíkri rannsókns var niðurstaðan 

sú að meðaltal þeirrar hækkunar á verði sem skilaði sér út í samfélagið og þ.a.l. til neytenda 

                                                            
6 Recommendation of the OECD Council concerning effective action against hard core cartels, bls. 1. 
7 Hard Core Cartels, bls. 12. 
8 „Ólögmætt samráð“, http://www.samkeppni.is. 
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væri allt að 25%.9 Ef litið er til þess hvað er á bakvið þessi 25% kemur sá munur fram að sú 

verðhækkun sem verður vegna alþjóðlegs ólögmæts samráðs er mun meiri en sú sem birtist 

varðandi innlent ólögmætt samráð. Þegar um alþjóðlegt ólögmætt samráð er að ræða nemur 

hækkunin 30-33%, en hækkun verðs vegna innlends ólögmæts samráðs stendur í 17-19%.10 

Í 10. gr. skl. er að finna ákvæði sem hefur það hlutverk að reyna að sporna við ólögmætu 

samráði og gera það refsivert. Samkvæmt 1. mgr. 10. gr. skl. eru allir samningar, samþykktir 

og samstilltar aðgerðir sem hafa það að markmiði að raska, koma í veg fyrir eða takmarka 

samkeppni bannaðir með öllu.  Í 2. mgr. 10. gr. skl. er síðan tekið fram til hvers konar samninga, 

samþykkta og samstilltra aðgerða bannið tekur: 

 

a) Áhrif hafa á verð, afslætti, álagningu eða önnur viðskiptakjör með beinum eða 

óbeinum hætti, 

b) Takmarka eða stýra framleiðslu, mörkuðum, tækniþróun eða fjárfestingu, 

c) Skipta mörkuðum eða birgðalindum,  

d) Mismuna viðskiptaaðilum með ólíkum skilmálum í sams konar viðskiptum og veikja 

þannig samkeppnisstöðu þeirra,  

e) Setja sem skilyrði fyrir samningagerð að hinir viðsemjendurnir taki á sig 

viðbótarskuldbindingar sem tengjast ekki efni samninganna, hvorki í eðli sínu né 

samkvæmt viðskiptavenju. 

 

Samkvæmt ákvæðinu er því bannað að hafa uppi neins konar hegðun, aðgerðir eða samstarf 

á milli fyrirtækja sem hafa samkeppnishamlandi áhrif í för með sér. Fyrirtækjum er því bannað 

að koma sér saman um verð, afslætti, takmörkun eða stýringu á framleiðslu og/eða mörkuðum, 

koma sér saman um hver fær að bjóða besta tilboðið í verk o.s.frv.11 

 

3 Tilgangur lækkunar- og niðurfellingarreglna samkeppnislaga og 

hugmyndafræðin á bakvið þær 

3.1 Almennt 

Tilgangur lækkunar- og niðurfellingarreglna er sá að fella niður eða vægja viðkomandi 

viðurlög þess aðila sem hefur gerst sekur um þátttöku í ólögmætu samráði, svo lengi sem hann 

er tilbúinn til þess að veita upplýsingar um ólögmæta samráðið og aðra þátttakendur þess í 

staðinn. Sá sem veitir upplýsingarnar er almennt aðili sem er eða hefur verið þátttakandi í 

samráðinu og er því jafn sekur og þeir aðilar sem hann er að veita upplýsingar um. Það sé því 

                                                            
9 John M. Connor og Robert H. Lande: „How High do Cartels Raise Prices? Implications for Optimal Cartel 

Fines.“, bls. 11. 
10 John M. Connor og Robert H. Lande: „How High do Cartels Raise Prices? Implications for Optimal Cartel 

Fines.“, bls. 21. 
11 „Ólögmætt samráð“, http://www.samkeppni.is. 
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verið að veita einum, einstaka sinnum fleiri, aðilum samráðsins frjálsar hendur um að ganga 

frá lögbrotinu án þess að hafa hlotið nein viðurlög vegna þess eða þá með vægari viðurlögum.  

Hefur tilgangur lækkunar- og niðurfellingarreglna verið talinn helga meðalið. Hægt er að 

vísa til niðurstöðu nefndar um viðurlög vegna efnahagsbrota sem birtist í skýrslu 12. október 

árið 2006, en þar segir: 

 

Nefndin er þeirrar skoðunar að ólögmætt samráð sé alvarlegt brot sem geti valdið almenningi 

miklu tjóni. Hins vegar getur verið vandasamt að upplýsa og stöðva brot sem felst í ólögmætu 

samráði þar sem slíkt brot er yfirleitt framið með leynd og reynslan sýnir að fyrirtæki sem taka 

þátt í ólögmætu samráði grípa til ráðstafana til þess að eyða sönnunargögnum. Þótt meginreglan 

sé sú að sá sem fremur brot sæti viðurlögum vegna brotsins eiga sérsjónarmið við í 

samkeppnisrétti. Niðurfellingarreglur hafa víða reynst mjög öflugt tæki til þess að uppræta þessi 

skaðlegu brot á samkeppnisreglum. Nefndin telur að hagsmunir af því að stöðva og koma í veg 

fyrir ólögmætt samráð vegi þyngra heldur en að allir þátttakendur í samráði sæti viðurlögum.12 

 

Deilt hefur verið um þessa heimild Samkeppniseftirlitsins að falla frá beitingu viðurlaga, 

enda er meginreglan sú að ef aðili gerist sekur um brot á lögum sé viðkomandi refsað fyrir það 

brot. Er það hornsteinn refsiréttarins. Í skýrslu allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis 

vegna rannsóknar á skipulagi og tilhögun rannsókna og saksókna í efnahagsmálum sem lögð 

var fyrir Alþingi 2014 er vöngum velt yfir þessari heimild Samkeppniseftirlitsins. Vakti 

Samkeppniseftirlitið sérstaklega athygli á þeim athugasemdum sem var að finna í skýrslunni 

um hvort rétt væri að heimila ríkissaksóknara að hafa eftirlit með og íhlutunarrétt vegna 

ákvarðana Samkeppniseftirlitsins um beitingu niðurfellingarreglna samkeppnislaga.13 

 
Í skýrslunni kemur fram að nefndin telji að skoða verði hvort ríkissaksóknara verði fengin heimild 

til að endurskoða ákvarðanir [...] og Samkeppniseftirlitsins um að vísa málum ekki til lögreglu, 

[...] Samkeppniseftirlitið vill í þessu sambandi benda á að mikilvægur þáttur í framkvæmd 

samkeppnislaga eru svokallaðar lækkunar- og niðurfellingarreglur (e. leniency), en í þeim felst 

að fyrirtæki sem stíga fram og greina frá þátttöku sinni í ólögmætu samráði, geti fengið 

stjórnvaldssektir felldar niður. Með sama hætti geti einstaklingar (þ.e. stjórnendur og starfsmenn 

fyrirtækja) komist hjá kæru til sérstaks saksóknara. Að því er varðar refsiverð brot, er sérstaklega 

kveðið á um þetta í 3. mgr. 42. gr. samkeppnislaga, en samkvæmt ákvæðinu getur 

Samkeppniseftirlitið ákveðið að kæra ekki einstakling til lögreglu hafi hann, eða fyrirtæki sem 

hann starfar hjá eða er í stjórn hjá, haft frumkvæði að því að láta Samkeppniseftirlitinu í té 

upplýsingar eða gögn vegna brota gegn 10. eða 12. gr. sem geta leitt til rannsóknar eða sönnunar 

á broti eða eru mikilvæg viðbót að mati eftirlitsins við þau sönnunargögn sem það hefur þegar í 

fórum sínum. Þessi heimild er mikilvægur liður í því að uppræta ólögmætt samráð sem 

samkvæmt eðli sínu fer alla jafnan mjög leynt. Byggja niðurfellingarreglur á einföldu 

hagsmunamati. Sökum hins mikla skaða sem stafar af ólögmætu samráði er mikilvægara fyrir 

samfélagið að uppræta það en að allir þáttakendur í því hljóti makleg málagjöld. Eru reglur af 

þessum toga áhrifaríkasta tækið til þess að uppræta samráðsbrot og eru þær taldar nauðsynleg 

forsenda þess að framkvæmd samkeppnisreglna uppfylli alþjóðleg viðmið. Frumforsenda fyrir 

virkni niðurfellinga er að fyrirtæki og stjórnendur þeirra hafi vissu fyrir því að stígi þau fram og 

                                                            
12 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 115. 
13 Umsögn Samkeppniseftirlitsins um skýrslu innanríkisráðherra um skipulag og tilhögun rannsókna og 

saksóknar í efnahagsbrotamálum, 283. mál, bls. 4-5. 
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upplýsi um samráð muni þau skilyrðislaust njóta niðurfellingu viðurlaga. Reynslan erlendis sýnir 

að án slíkrar vissu stíga fyrirtæki mun síður fram. Afar mikilvægt er því að ekki séu sett ákvæði 

í lög sem raska núverandi fyrirkomulagi samkeppnislaga að þessu leyti.14 
 

Því er ekki hægt að neita að eftir setningu lækkunar- og niðurfellingarreglna erlendis, t.a.m. 

í Bandaríkjunum og innan Evrópusambandsins, þá sérstaklega eftir að þær voru endurskoðaðar, 

hefur ekki staðið á niðurstöðunum. Samkvæmt athugun hafa tvær af hverjum þremur 

rannsóknum er snerta ólögmætt samráð fyrirtækja innan Evrópusambandsins sýnt að upplýst 

hefur verið eða komist á snoðir um þau af þeirri ástæðu að einhver aðili samráðsins hefur komið 

fram og tilkynnt um ólögmæta samráðið og þátttöku sína í því til samkeppnisyfirvalda.15 

Ólíklegt er að jafn afdrifarík uppljóstrun hefði átt sér stað ef þessara reglna nyti ekki við. Þær 

virðast virkja djúpstæða þrá aðila til að vernda sjálfa sig gegn viðurlögum þó svo að sú vernd 

sé á kostnað annarra þar sem reglurnar gera aðilum kleift að fórna öðrum til þess að bjarga 

sjálfum sér. Í kafla 4 hér á eftir verður fjallað um upphaf og ástæður setningar lækkunar- og 

niðurfellingarreglna. 

Að því sögðu er einnig tilgangur þessara reglna að skapa tortryggni á milli samráðsaðila. 

Vekja upp þá tilfinningu að hver og einn þeirra sem þú ert að brjóta lögin í samstarfi við geti 

verið sá sem svíki þig á endanum.16 Enda er það almennt bara sá fyrsti, sem veitir upplýsingar 

varðandi ólögmæta samráðið, sem getur notið verndar reglnanna að fullu. Þannig sé reynt að 

koma ólögmæta samráðinu í uppnám og brjóta það viðkvæma traust sem er á milli samráðsaðila 

með því að veita eingöngu einum mestu ívilnunina, þ.e. niðurfellingu sektar, þannig verði það 

að eftirsóttu markmiði að vera fyrstur til að tilkynna um ólögmæta samráðið.17 Er því um að 

ræða ákveðið kapphlaup á milli samráðsaðila um hver sé fyrstur til þess að segja frá og veita 

samkeppnisyfirvöldum upplýsingar um ólögmæta samráðið ef um undirliggjandi tortryggni er 

að ræða.18 Að vissu leyti er um að ræða vísun til kenningar eða sviðs sem mótast hefur innan 

stærð- og hagfræðinnar, hinar svokölluðu leikjafræði.  

Innan leikjafræðinnar er til fræg spurning eða vandamál sem ber heitið „vandamál fangans“ 

(e. Prisoner‘s Dilemma).19 Til þess að setja það í samhengi við samkeppnisrétt og þær reglur 

sem eru til umfjöllunar snýr vandamál fangans að hagsmunamati hvers og eins þegar um er að 

                                                            
14 Umsögn Samkeppniseftirlitsins um skýrslu innanríkisráðherra um skipulag og tilhögun rannsókna og 

saksóknar í efnahagsbrotamálum, 283. mál, bls. 4-5. 
15 Ioannis Lianos, Damien Geradin: Handbook on European Competition Law, bls. 227. 
16 Christopher Harding, Julian Joshua: Regulating Cartels in Europe, bls. 165. 
17 The Use of Leniency Programmes as a Tool for the Enforcement of Competition Law Against Hardcore 

Cartels in Developing Countries, bls. 4. 
18 Christopher Harding, Julian Joshua: Regulating Cartels in Europe, bls. 141-142. 
19 Christopher Harding, Julian Joshua: Regulating Cartels in Europe, bls. 216-219. 
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ræða ólögmætt samráð. Ef leitast er við að ná sem vægastri refsingu fyrir alla viðkomandi aðila 

ættu samráðsaðilar ekki að segja neitt. Þannig sleppi allir án eða með væga refsingu. Hins vegar 

vegna fyrrgreindrar tortryggni eru líkur fyrir því að einhver samráðsaðili sjái sér frekar hag í 

því að fórna öðrum samráðsaðilum fyrir eigin hagsmuni og hafi því að eigin frumkvæði 

samband við samkeppnisyfirvöld og viðurkenni brotið. Þannig sé fyrrnefndu kapphlaupi til að 

veita upplýsingar komið á fót, hver sé fyrstur að segja frá og njóti þá verðlaunanna um 

niðurfellingu sektar. Betur verður fjallað um leikjafræðina og vandamál fangans í næstu köflum 

hér á eftir. 

 

3.2 Leikjafræðin 

Í sinni einföldustu mynd er vettvangur leikjafræðinnar að rannsaka hvernig aðilar, sem mætti 

kalla leikmenn, haga sér í aðstæðum þar sem ákveðinni kænsku í ákvarðanatöku er beitt. Þessar 

aðstæður eru þess eðlis að ákvarðanir leikmannsins eru ekki teknar eingöngu út frá honum 

sjálfum heldur tekur leikmaðurinn einnig tillit til þess hvaða afleiðingar ákvörðun hans hefur á 

aðra leikmenn og hvernig þeir gætu brugðist við ákvörðuninni.20 21 Leikjafræðin tekur því til 

ákvarðana sem teknar eru af röksömum og skynsömum aðilum, hvort sem það er gert í 

tengslum við samstarf eða samkeppni þeirra á milli og í kjölfarið eru settar fram forskriftir og 

kenningar sem byggðar eru á stærð- og hagfræðilegum sjónarmiðum um hvernig hagsmunum 

þessara leikmanna yrði best borgið.22 Sá hluti kenninga leikjafræðinnar, að gera alltaf ráð fyrir 

röksömum aðilum og ákvörðunum, hefur hins vegar verið gagnrýndur vegna þess að aðilar taka 

einfaldlega ekki alltaf rökréttar ákvarðanir í hverju tilviki fyrir sig.23  

Einn af fremstu fræðimönnum leikjafræðinnar, Robert Aumann, taldi heitið leikjafræði 

ekki vera nægilega lýsandi fyrir fræðigreinina og fæli heitið jafnvel í sér þann misskilning að 

fræðigreinin tæki til barnaleikja. Taldi Aumann frekar að viðeigandi heiti væri „gagnvirk 

ákvarðanafræði“ (e. interactive decision theory).24 Um leikjafræðina sagði Aumann einnig að 

hún væri: 

 

,,Leikjafræði er eins konar regnhlíf eða þverfagleg umgjörð sem nær til allra þeirra sviða 

félagsvísinda sem gera ráð fyrir rökréttri hegðan viðfangsefna sinna - þar sem ,,félags“- 

forskeytið er túlkað vítt og nær yfir jafnt mennska sem ómennska (tölvur, dýr, plöntur). Ólíkt 

öðrum aðferðum sem notaðar eru í greinum eins og hagfræði og stjórnmálafræði, notar 

leikjafræði ekki mismunandi og sérsmíðuð tæki til að greina hin ýmsu viðfangsefni, svo sem 

fullkomna samkeppni, einkasölu, fákeppni, alþjóðaviðskipti, skattlagningu, atkvæðagreiðslu, 

                                                            
20 N. Gregory Mankiw: Principles of Economics, bls. 358. 
21 Fiona Carmichael: A Guide to Game Theory, bls. 3.  
22 Roger B. Myerson: Game Theory, bls. 1. 
23 Gylfi Magnússon: „Leikjafræði – leikur eða fræði?”, bls. 169. 
24 Gylfi Magnússon: „Leikjafræði – leikur eða fræði?”, bls. 168. 
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hindranir og svo framvegis. Í staðinn hefur hún þróað aðferðir sem eiga í grundvallaratriðum við 

um allar gagnvirkar aðstæður og síðan er athugað að hvaða niðurstöðu þessar aðferðir leiða fyrir 

hvert viðfangsefni.“25 

 

Í tengslum við samkeppnisrétt, þar sem leikjafræðinni gæti verið beitt, er hægt að taka dæmi 

af markaði þar sem fáir aðilar skipta á milli sín allri eða a.m.k. stærstum hluta 

markaðshlutdeildarinnar. Fákeppnismarkaður. Leikjafræðin er ekki jafn mikilvæg innan 

markaða þar sem annað hvort er um að ræða einokun, enda hefur ákvörðun einokunaraðilans 

þá ekki áhrif á neinn samkeppnisaðila innan markaðsins, eða markað þar sem eingöngu er um 

að ræða stóran fjölda smárra leikmanna en ákvarðanir þeirra hafa ekki nægilega mikil áhrif á 

aðra leikmenn til þess að þeir þurfi að hafa áhyggjur af afleiðingum ákvarðanna sinna á aðra.26   

Innan fákeppnismarkaðsins getur það skipt miklu máli fyrir samkeppnisaðila, leikmann, 

hvers konar ákvarðanir hann tekur og hvaða áhrif það getur haft á hina aðila markaðarins. Því 

er það mögulega mikilvægt fyrir hann að beita aðferðum og forskriftum leikjafræðinnar til þess 

að geta gert sér í hugarlund hvernig samkeppnisaðilar muni bregðast við.27  

 

3.2.1 Uppruni leikjafræðinnar 

Hugmyndir leikjafræðinnar er hægt að rekja langt aftur í sögu mannsins, þá sérstaklega hvað 

varðar herkænsku og ákvarðanatöku tengda stríðsbrölti. Sem dæmi er hægt að nefna frægt rit 

Sun-tzu, Stríðslistin (e. Art of war), sem skrifað var á fjórðu öld fyrir Krist en það er enn lesið 

nú á dögum.28 Þrátt fyrir það er almennt litið svo á að þróun nútíma leikjafræðinnar hafi ekki 

hafist að fullu fyrr en á fyrri hluta 20. aldarinnar, þ.á m. með verkum þýska stærðfræðingsins 

Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo og franska stærðfræðingsins Émile Borel.29  

Ákveðin vatnaskil urðu hins vegar með útgáfu bókar sem þýða mætti sem Kenningar um 

leiki og efnahagslega hegðun (e. Theory of Games and Economic Behaviour) eftir John von 

Neumann og Oskar Morgenstern árið 1944.30 Í þeirri bók var grunnurinn að leikjafræðinni 

                                                            
25 Þýðing úr grein Gylfa Magnússonar: „Leikjafræði – leikur eða fræði?”. Upphaflegi textinn er: „Game Theory 

may be viewed as a sort of umbrella or ‘unified field’ theory for the rational side of social science, where 

‘social’ is interpreted broadly, to include human individuals as well as other kinds of players (collectives such as 

corporations and nations, animals and plants, computers, etc.). Unlike other approaches to disciplines like 

economics or political science, Game Theory does not use different, ad-hoc constructs to deal with various 

specific issues, such as perfect competition, monopoly, oligopoly, international trade, taxation, voting, 

deterrence, animal behavior, and so on. Rather, it develops methodologies that apply in principle to all 

interactive situations, then sees where these methodologies lead in each specific application.” eins og hann 

birtist í bók Robert Aumann og Sergiu Hart: Handbook of Game Theory with Economic Applications, bls. xi-xii. 
26 N. Gregory Mankiw: Principles of Economics, bls. 358. 
27 N. Gregory Mankiw: Principles of Economics, bls. 358-359. 
28 Gylfi Magnússon: „Leikjafræði – leikur eða fræði?”, bls. 172. 
29 Martin J. Osborne: An Introduction to Game Theory, bls. 2. 
30 Martin J. Osborne: An Introduction to Game Theory, bls. 2. 
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lagður eins og hún þekkist í dag. Í kjölfar útgáfu bókarinnar var John von Neumann meðal 

annars fenginn til þess að starfa fyrir hernaðaryfirvöld í Bandaríkjunum og fást við rannsóknir 

á málum þeim tengdum.31 Upprunalega er tengingin við hernað því ekki langt undan þegar 

kemur að leikjafræðinni.  

Í áðurnefndri bók, Kenningar um leiki og efnahagslega hegðun, var mikil áhersla lögð á 

svokallaða núllsummuleiki (e. zero-sum games) en í þeim er eingöngu einn sigurvegari, þ.e. ef 

einn græðir þýðir það að hinn tapar. Ein af forskriftum leikjafræðinnar vegna þess konar leikja 

var minmax-lausnin, en samkvæmt henni myndi rökrétt ákvörðun hvors aðila fyrir sig vera sú 

sem lágmarkar ávinning andstæðingsins, sem þýðir þá að þú færð stærri hluta þess ávinnings 

sem eftir er.32 Það sem hefur þó verið gagnrýnt varðandi núllsummuleikina er það að í þeim er 

eingöngu til skipta fyrirframákveðinn ávinningur, en ekki er gert ráð fyrir því að kakan eða 

mengið sem myndar ávinninginn geti einnig stækkað, en gerist það t.a.m. í gegnum frjáls 

viðskipti og samkeppni.33 

Á sjötta áratugnum þróaði John F. Nash einnig það sem nefnt er Nash-jafnvægið (e. Nash 

equilibrium) þar sem gert er ráð fyrir að ákveðið jafnvægi myndist á milli tveggja eða fleiri 

leikmanna þar sem leikmenn sjá sér ekki hag í því að breyta ákvörðun sinni í leiknum, þar sem 

núgildandi ákvörðun tryggir best hagsmuni leikmannsins, þar sem hún var tekin í upphafi út 

frá ákvörðunum annarra leikmanna.34 Jafnvægi myndist því á milli leikmanna, sem samkvæmt 

Nash-jafnvæginu ætti að haldast, svo lengi sem aðrir leikmenn halda sig við þá ákvörðun sem 

tryggir best hagsmuni þeirra sjálfra. Gerir Nash-jafnvægið því kröfu um að leikmaður viti 

hvernig hagsmunum annarra leikmanna er best borgið. Það er því gert ráð fyrir því að leikmaður 

taki rökrétta ákvörðun sem annars vegar tryggir honum sem best hagsmuni sína, út frá því 

hvaða ákvarðanir aðrir leikmenn taka og hins vegar að sú ákvörðun sé rétt.35 Kenning Nash 

hefur einnig haft mikil áhrif á þróun nútíma leikjafræði og hlaut John F. Nash meðal annars 

Nóbelsverðlaunin fyrir framlag sitt til leikjafræðinnar árið 1994.36 37 

Kenningum leikjafræðinnar hefur verið beitt í raunverulegum aðstæðum þar sem gífurlega 

miklir hagsmunir eru í húfi en í því sambandi má sérstaklega nefna tíma kalda stríðsins á milli 

stórveldanna Bandaríkjanna og Sovétríkjanna þáverandi. Var um að ræða mikla óvissutíma þar 

sem hvort ríki fyrir sig bjó yfir nægum tortímingarkrafti til þess að eyða hinu á svipstundu, en 

                                                            
31 Gylfi Magnússon: „Leikjafræði – leikur eða fræði?”, bls. 172. 
32 Gylfi Magnússon: „Leikjafræði – leikur eða fræði?”, bls. 172. 
33 Gylfi Magnússon: „Leikjafræði – leikur eða fræði?”, bls. 172. 
34 N. Gregory Mankiw: Principles of Economics, bls. 355. 
35 Martin J. Osborne: An Introduction to Game Theory, bls. 21-22. 
36 Martin J. Osborne: An Introduction to Game Theory, bls. 2. 
37 Gylfi Magnússon: „Leikjafræði – leikur eða fræði?”, bls. 168. 
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sú ákvörðun hefði á sama tíma slæm áhrif á heiminn allan vegna eftirkasta þess konar árásar. 

Það stæði því ekki neinn uppi sem sigurvegari, heldur væri frekar um tap beggja að ræða.38  

Þannig voru báðir aðilar í þeirri trú að þeir gætu ekki sigrað í þessu stríði og því væri 

jafntefli besta lausnin. Til þess að tryggja þetta jafntefli eyddu ríkin gífurlegum tíma og 

fjárhæðum í að þróa og hanna búnað, hvort sem búnaðurinn var einfaldlega hugarspuni eða 

raunverulegur. Í þeim tilgang að telja hinum aðilanum trú um að viðkomandi byggi yfir búnaði 

sem tryggði að ef gerð yrði árás yrði svarað í sömu mynt.39 Úr þessu varð til mjög frægt hugtak 

sem ber skammstöfnunina M.A.D., sem stendur fyrir Mutual Assured Destruction, en það var 

notað yfir þær aðstæður sem mynduðust í kjölfar kjarnorkukapphlaups áðurnefndra ríkja. Þar 

sem magn og kraftur kjarnorkuvopna þeirra var svo gífurlegur, að á endanum sæti ekki uppi 

neinn sigurvegari ef annar hvor þessara aðila varpaði kjarnorkusprengjum á hinn, þar sem því 

yrði svarað í sömu mynt, þar til ekkert yrði eftir.40  Þannig myndaðist jafnvægi þeirra á milli, 

sem ekki yrði rofið nema með útrýmingu beggja.  

Hluti af þessari sannfæringu um að árás yrði ætíð svarað í sömu mynt, sem myndi enda 

með eyðingu beggja aðila og ávinningurinn því enginn, er sú sögusögn sem komið var á kreik 

um að til staðar væri svokölluð dómsdagsvél. Hlutverk hennar var að svara sjálfkrafa árás 

andstæðingsins með samskonar árás. Þannig væri til staðar trygging fyrir hefndaraðgerðum þó 

svo öllum þegnum viðkomandi þjóðar hafi verið eytt, vél- og tölvubúnaður 

dómsdagsvélarinnar myndi tryggja hefnd sjálfkrafa. Er það hluti af forskrift leikjafræðinnar að 

tryggja það að andstæðingur þinn haldi að þú hafir yfir þess konar vél að ráða, hvort sem sú 

staðreynd er raunveruleg eða ekki.41 Það að trúa því að aðilinn búi yfir henni er nóg til þess að 

koma í veg fyrir aðgerðir hins.  

Að því sögðu er því ljóst að lögð er áhersla á það í leikjafræðinni hverju aðilar trúa eða 

hvað þeir halda um aðstæður sínar á hverjum tíma fyrir sig. Í ljósi lækkunar- og 

niðurfellingarreglna samkeppnislaga felst sú trú í því að aðili ólögmæts samráðs geti ekki 

fullvissað sig um að aðrir samráðsaðilar hafi ekki sett sig í samband við samkeppnisyfirvöld 

og þannig myndast fyrrgreind tortryggni og hvati til þess að verða á undan að tilkynna um 

ólögmæta samráðið. 

 

 

                                                            
38 Gylfi Magnússon: „Leikjafræði – leikur eða fræði?”, bls. 173-174. 
39 Gylfi Magnússon: „Leikjafræði – leikur eða fræði?”, bls. 173-174. 
40 David S. McDonough: „Nuclear Superiority or Mutually Assured Deterrence”, bls. 815. 
41 Gylfi Magnússon: „Leikjafræði – leikur eða fræði?”, bls. 173-174. 
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3.2.2 Forskriftir leikjafræðinnar 

Þeir sem stunda rannsóknir á vettvangi leikjafræðinnar reyna að skilja og setja sig í spor aðila 

sem annaðhvort sjá hagsmunum sínum betur borgið í því að vinna saman eða gegn hvor öðrum. 

Í kjölfarið eru settar fram kenningar eða tilgátur um hvaða ákvarðanir eru vænlegastar fyrir 

hvern leikmann fyrir sig en einnig til hvaða aðgerða og ákvarðana aðrir leikmenn innan sama 

leiks myndu grípa.42 Þannig er möguleiki að setja upp ákveðna forskrift sem aðilar telja sig 

geta fylgt til þess að komast að skynsamlegustu ákvörðun sem völ er á. Hins vegar er eitt að 

rannsaka tilgátur og kenningar, en annað að beita þeim í raunveruleika þar sem breytur eru 

óendanlegar og ekki er víst að allir leikmenn hagi sér af röksemd og skynsemi.  

Því er þó ekki hægt að neita að þrátt fyrir að kenningar leikjafræðinnar séu byggðar á 

tilgátum sem myndaðar eru í ímynduðum heimi með endanlegan fjölda breytna og því um að 

ræða töluverða einföldun á aðstæðum, geta niðurstöður og módel hennar komið að miklum 

notum í vissum aðstæðum.43   

 

3.2.3 Vandamál fangans (e. Prisoner‘s Dilemma) 

Vandamál fangans er ein af frægustu kenningum leikjafræðinnar en tilgangur hennar er að sýna 

fram á aðstæður þar sem aðilar, sem eru í einhvers konar samstarfi, sem kalla mætti skynsama 

og röksama, geta þrátt fyrir það tekið ákvarðanir gegn áframhaldandi samstarfi sem á endanum 

veitir þeim í heild verri útkomu en ef þeir hefðu haldið samstarfinu áfram.  

Algengast er að kenningin sé sett fram í formi þess að um sé að ræða tvo aðila sem gerst 

hafa sekir um minniháttar brot og í kjölfarið verið handteknir. Þó grunar yfirvöld að þeir séu 

einnig sekir um stærra og viðameira brot.  

Er þeim veittur kostur á því að velta sökinni yfir á hinn aðilann og losna þannig undan 

refsingu, játa á sig brotið eða þá segja ekki neitt og taka á sig minniháttar refsingu.44  

Ef vandamál fangans er fært yfir í samkeppnislegar aðstæður, þar sem tvö eða fleiri 

fyrirtæki hafa tekið saman höndum og starfa nú saman í ólögmætu samráði í stað þess að keppa 

við hvert annað, væri hægt að setja dæmið upp á eftirfarandi hátt:  

Fyrirtæki A og fyrirtæki B eru umfangsmiklir aðilar sem starfa á sama markaði og er staða 

þeirra á viðkomandi markaði því mjög sterk, þar af leiðandi hafa ákvarðanir hvors þeirra fyrir 

sig mikil áhrif á afkomu hins. A sér sér hag í því að hafa samband við B og fá hann í samráð 

við sig, þannig verði afkoma þeirra beggja betri fyrir vikið. Þeir hittast því og sammælast um 

                                                            
42 Roger B. Myerson: Game Theory, bls. 2. 
43 Roger B. Myerson: Game Theory, bls. 2. 
44 N. Gregory Mankiw: Principles of Economics, bls. 359-360. 
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að ganga til samstarfs. Ólögmætu samráði sé því komið á. Samkeppnisyfirvöld komast síðan á 

snoðir um samráðið en hafa ekki nægjanleg sönnunargögn til þess að sakfella hvorki A né B, 

nema þá fyrir einhverjar mjög litlar sakir.  

Vandamál fangans hefst því þegar fulltrúi eða umboðsmaður A og B er boðaður til 

yfirheyrslu vegna gruns um samkeppnislagabrot. Þeir eru yfirheyrðir hvor í sínu lagi og vita 

því ekki hvað hinn aðilinn segir eða gerir.  

Ef eingöngu er litið til þess hvaða refsingu fyrirtæki gæti fengið, burtséð frá aðkomu 

einstaklinga innan þess, hefur höfundur gefið sér ákveðna forskrift sem sýnir mögulega útkomu 

ákvarðana A og B m.t.t. þeirrar sektarfjárhæðar sem lögð væri á þá.  

Miðað við þau gögn sem Samkeppniseftirlitið býr yfir getur það lagt á þá sekt sem nemur 

einni milljón króna fyrir vægara brotið. Vegna ólögmæta samráðsins sem telst vera alvarlegra 

en hitt, ef sönnun fyrir því fæst, getur hvor um sig fengið fimm milljóna króna sekt ef þeir játa 

brotið. Að endingu getur annar þeirra fengið sekt sína niðurfellda ef hann veitir upplýsingar 

sem verður til þess að hinn aðilinn er sakfelldur, en sú sekt nemur 20 milljónum króna. Eru 

þeim veittir ákveðnir úrslitakostir.  

Í fyrsta lagi getur A fært alla sökina yfir á B og þannig sleppur A við alla refsingu. Hann 

veitir því upplýsingar og gögn um ólögmæta samráðið gegn því að hann fái refsingu sína fellda 

niður. Hér er um að ræða beitingu á niðurfellingarreglum samkeppnislaga.  

Í öðru lagi getur A ekki sagt neitt og þar af leiðandi aðeins verið refsað fyrir það minni 

háttar brot sem samkeppnisyfirvöld hafa fullnægjandi gögn fyrir ef B ákveður einnig að segja 

ekki neitt.  

Í þriðja lagi getur A játað á sig brotið og fengið þannig á sig fellda fimm milljóna króna 

sekt.  

Báðir aðilar hafa þessa sömu valmöguleika og veit hvorugur þeirra hvað hinn aðilinn 

ákveður að gera. Augljóst er að hagsmunum A og B er best borgið í heild ef hvorugur þeirra 

segir neitt og fær einfaldlega einnar milljónar króna sekt. Þeir líti því ekki eingöngu til eigin 

hagsmuna, heldur einnig þess hvernig ákvörðun þeirra hefur áhrif á útkomu hins. Það hefur 

hins vegar sýnt sig að tortryggni gagnvart hinum aðilanum verður frekar til þess að 

samráðsmaður telur hagsmunum sínum frekar borgið með því að játa á sig brotið.45  

Ef A játar á sig brotið um ólögmætt samráð eru tvær mögulegar niðurstöður, fimm milljóna 

króna sekt eða niðurfelling sektar ef hann ákveður að veita upplýsingar um B.  

                                                            
45 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, bls. 860. 
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Ef B játar einnig á sig brotið fá báðir fimm milljóna króna sekt, en ef B játar ekki á sig 

brotið losnar A við refsingu.  

Þannig verði eiginhagsmunir aðilanna til þess að þeir verða verr settir en ef þeir hefðu 

einfaldlega haldið áfram samstarfinu. Þrátt fyrir það segja kenningar leikjafræðinnar að þar 

sem sú óvissa er uppi hvort hinn aðilinn hafi þá þegar eða muni viðurkenna brotið við 

yfirheyrslu, sé samt sem áður skynsamlegasta ákvörðunin að viðurkenna brotið, því þá muni 

sá aðili a.m.k. ekki hljóta 20 milljóna króna sekt, heldur í versta falli fimm milljóna og í besta 

falli enga sekt.46 

Lækkunar- og niðurfellingarreglur samkeppnislaga treysta á þessa undirliggjandi tortryggni 

milli samráðsaðila um að þeir telji hagsmunum sínum betur borgið að viðurkenna brot þrátt 

fyrir að aðrir samráðsaðilar hljóti þar af leiðandi mun verri refsingu en ella.  

Það má heldur ekki gleyma því að þau fyrirtæki sem hafa með sér samráð eru í eðli sínu 

samkeppnisaðilar, þó svo að þessir aðilar hafi tekið sig saman og myndað einhvers konar 

samkomulag sín á milli um hvernig þessu samstarfi skuli háttað, byggir það samráð á 

einkahagsmunum og að þeim sé betur borgið innan samráðsins. Það getur hins vegar breyst, 

þ.e. að samráðsaðili sjái hagsmunum sínum betur borgið utan þess. Samkeppnin er því enn til 

staðar og því gefur það auga leið að ef fyrirtæki hefur möguleika á því að ná höggi á keppinaut 

sinn án þess að það hafi hlutfallslega verri afleiðingar fyrir það sjálft, eru mörg fyrirtæki sem 

veldu þann möguleika. Það kemur því ekki á óvart að ólögmætt samráð einkennist af tortryggni 

í garð samráðsaðila, sérstaklega þegar hver þeirra getur gripið til þess tromps að veita 

upplýsingar um hina til opinberra eftirlitsaðila.  

Hér hefur því verið lýst hver tengingin er á milli annars vegar lækkunar- og 

niðurfellingarreglna samkeppnislaga og hins vegar leikjafræðinnar. En til þess að sýna 

framkvæmdina í raunveruleikanum er hægt að taka dæmi af ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 

2. júlí 2009 (27/2009) þar sem þátttakandi í ólögmætu samráði taldi hagsmunum sínum betur 

borgið með því setja sig í samband við Samkeppniseftirlitið og upplýsa það um ólögmæta 

samráðið sem hann var aðili að, án þess að Samkeppniseftirlitið hafi vitað af viðkomandi 

samráði.  

 

3.3 Samráð Tals og Ódýra símfélagsins á fjarskiptamarkaði nr. 27/2009  

Í lok árs 2008 höfðu IP-fjarskipti ehf. (hér eftir Tal ehf.) frumkvæði að því að afhenda 

Samkeppniseftirlitinu gögn sem sýndu fram á mögulegt brot gegn fyrri ákvörðun 

                                                            
46 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, bls. 860. 
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Samkeppniseftirlitsins nr. 36/2008. Með þeim úrskurði hafði verið reynt að tryggja að frjáls 

samkeppni yrði áframhaldandi á fjarskiptamarkaði þrátt fyrir samruna tveggja stórra 

fjarskiptafyrirtækja, Tals ehf. (þáverandi Hive)  og Ódýra símfélagsins ehf. (hér eftir ÓS ehf.), 

sem var dótturfélag Teymis hf.47  

Samruninn fól það í sér að Tal ehf. keypti allt hlutafé Teymis hf. í ÓS ehf. og sem 

endurgjald eignaðist Teymi hf. 51% hluta í sameinuðu félagi Tals ehf. og ÓS ehf.48 Hins vegar 

átti Teymi hf. einnig fjarskiptafyrirtækið Og fjarskipti ehf. (hér eftir OG). Hafði þessi samruni 

Tals ehf. og ÓS ehf., ásamt endurgjaldinu til Teymis hf., því verið bundinn ákveðnum 

skilyrðum sem Tal ehf. taldi vera brotin.  

Við fyrstu athugun taldi Samkeppniseftirlitið að um brot á skilyrðum samnings um samruna 

væri að ræða og einnig 10. gr. skl. um samstilltar aðgerðir sem hafa í för með sér 

samkeppnishamlandi áhrif. Fólst brotið í því að fyrrgreindir aðilar, Tal og OG, hefðu stillt 

saman aðgerðir sínar og skipt markaðnum upp. Tal myndi fyrst og fremst einbeita sér að 

ákveðnum markhópi, þ.e.a.s. ungmennum, en þá væri Tal að meginstefnu í samkeppni við 

NOVA en ekki OG, þar sem ungmenni væru einungis lítill hluti markhóps OG. Með því væru 

höfð áhrif á samkeppni innan fjarskiptamarkaðsins.  

Fór Samkeppniseftirlitið fram á að fulltrúar Teymis hf., sem sátu í stjórn Tals ehf., viku 

fyrir öðrum óháðum einstaklingum. Þessari ákvörðun var ekki hlýtt og fór því 

Samkeppniseftirlitið fram á að beitt yrði dagsektum gagnvart Teymi hf. til þess að ná fram 

efndum. Stuttu eftir að hafist var handa við að beita dagsektum viku stjórnarmenn Teymis hf. 

frá og settust aðrir óháðir aðilar, tilnefndir af Samkeppniseftirlitinu, í stjórn félagsins í þeirra 

stað.49  

Að endingu var talið að um samkeppnislagabrot væri að ræða, bæði á fyrrnefndri ákvörðun 

um samruna og einnig 10. gr. skl. um samstilltar aðgerðir. Teymi ehf. og OG fóru fram á að 

sátt yrði gerð í málinu á milli þeirra og Samkeppniseftirlitsins, eins og heimilt er skv. 17. gr. f. 

skl. Teymi ehf. og OG gengust að lokum við því að hafa gerst brotleg við samkeppnislög og 

var því ákveðið að fella á þau stjórnvaldssekt vegna brotanna.50  

                                                            
47 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 2. júlí 2009 (27/2009) Brot á ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 36/2008, 

samruni Teymis hf. og IP-fjarskipta ehf. og 10. gr. samkeppnislaga, bls. 1. 
48 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 2. júlí 2009 (27/2009) Brot á ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 36/2008, 

samruni Teymis hf. og IP-fjarskipta ehf. og 10. gr. samkeppnislaga, bls. 1. 
49 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 2. júlí 2009 (27/2009) Brot á ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 36/2008, 

samruni Teymis hf. og IP-fjarskipta ehf. og 10. gr. samkeppnislaga, bls. 1-8. 
50 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 2. júlí 2009 (27/2009) Brot á ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 36/2008, 

samruni Teymis hf. og IP-fjarskipta ehf. og 10. gr. samkeppnislaga, bls. 2. 
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Hins vegar hafði Tal ehf. einnig gerst brotlegt við áðurnefnd atriði, þ.e. gengið gegn 

ákvæðum samrunans en einnig gerst sekt um samstilltar aðgerðir og því brot á 10. gr. skl. Tal 

ehf. kom þó fram með gögn sem gerðu Samkeppniseftirlitinu viðvart um samkeppnislagabrotin 

og gat það í kjölfarið framkvæmt húsleitir og aflað annarra gagna sem talin eru nauðsynleg til 

þess að sanna framangreind brot. Eins og segir í úrskurði Samkeppniseftirlitsins nr. 27/2009: 

 
Í byrjun desember 2008 sneru fyrirsvarsmenn Tals sér til Samkeppniseftirlitsins og óskuðu eftir 

því að veita upplýsingar um framangreind brot. Var í því sambandi vísað til reglna 

Samkeppniseftirlitsins nr. 890/2005 um atvik sem leiða til niðurfellingar sekta eða ákvarðana um 

að lækka sektir í málum er varða ólögmætt samráð fyrirtækja. Var Samkeppniseftirlitinu afhent 

gögn sem gáfu vísbendingar um framangreind brot. Leiddu þessar upplýsingar til þess að 

Samkeppniseftirlitið framkvæmdi húsleitir í málinu. Var Tal því fyrsta fyrirtækið í máli þessu til 

þess að veita upplýsingar um umrædd brot. Á fundum hefur Samkeppniseftirlitinu síðan verið 

veittar nánari upplýsingar um atvik þessa máls. Framlag Tals hefur því verið mjög mikilsvert við 

að upplýsa þetta mál og uppfyllir fyrirtækið skilyrði I. kafla reglna nr. 890/2005. Sökum þessa 

verður Tali ekki gerð sekt í þessu máli.51 
 

Hér er því um að ræða uppljóstrun á samráði innan fjarskiptamarkaðsins sem 

Samkeppniseftirlitið vissi ekki að væri í gangi og hefði mögulega ekki komist að því fyrr en að 

löngum tíma liðnum, ásamt þeim efnahagslega skaða sem það hefði í för með sér. 

Forsvarsmenn Tals ehf. komu fram að eigin frumkvæði án þess að augljósar vísbendingar hafi 

verið fyrir hendi um að ólögmætt samráð hafi verið að ræða. Samkeppnisyfirvöld hafi því séð 

sér hag í því að veita Tali ehf. niðurfellingu sektar gegn því að öðrum samráðsaðilum væri 

refsað. Sá tilgangur helgi meðalið.  

Í tilviki leikjafræðinnar og þá sérstaklega í ljósi vandamáls fangans (e. Prisoner‘s Dilemma) 

er þetta skýr birtingarmynd þess konar tilviks þar sem aðili, sem gerst hefur brotlegur við lög 

og reglur, telur hagsmunum sínum betur borgið með því að segja frá og hljóta þannig enga eða 

vægari refsingu þrátt fyrir að hinir þátttakendur ólögmæta samráðsins hljóti mun þyngri 

refsingu en ella.   

 

4 Upphaf og ástæður fyrir setningu lækkunar- og niðurfellingarreglna 

samkeppnislaga  

4.1 Almennt um lækkunar- og niðurfellingarreglur 

Til þess að reglum um lækkun eða niðurfellingu sektar sé beitt þurfa ákveðnar aðstæður að vera 

fyrir hendi. Áður en farið verður betur í hverjar þær aðstæður eru og hvenær þessum ívilnandi 

                                                            
51 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 2. júlí 2009 (27/2009) Brot á ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 36/2008, 

samruni Teymis hf. og IP-fjarskipta ehf. og 10. gr. samkeppnislaga, bls. 8. 
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heimildum er beitt, er best að líta aðeins til þess hvernig það kom til að stjórnvöld, 

samkeppnisyfirvöld, komust að þeirri niðurstöðu að fella burt eða létta viðurlög vegna 

samkeppnislagabrota væri í vissum tilvikum réttlætanlegt.  

Fyrstu reglur vegna lækkunar sekta eða niðurfellingar sakar komu fram í Bandaríkjunum í 

kringum 1978. Beiting reglnanna var hins vegar ekki mikil fyrr en breytingar voru gerðar á 

þeim rúmum áratug seinna.52  

Það er síðan ekki fyrr en árið 1996 sem Evrópusambandið fer að taka upp og semja sínar 

eigin lækkunar- og niðurfellingarreglur. En eins og hafði gerst í kjölfar setningar fyrstu 

reglnanna í Bandaríkjunum fóru lækkunar- og niðurfellingarreglur Evrópusambandsins ekki að 

virka sem skyldi fyrr en eftir að þær höfðu verið endurskoðaðar, en það var fyrst gert árið 2002. 

Í kjölfar þeirrar endurskoðunar varð mikil breyting til hins betra varðandi tilkynningar um 

ólögmætt samráð á markaði.53 

Ísland er ekki aðili að Evrópusambandinu á þeim tíma sem þessi ritgerð er skrifuð, en hins 

vegar gerðist Ísland aðili að Evrópska efnahagssvæðinu (hér eftir EES) árið 1994. Aðilar EES 

eru öll aðildarríki Evrópusambandsins, ásamt Íslandi, Noregi og Liechtenstein.54  

Sýndi innganga Íslands í EES vilja til aukins samstarfs og samræmingar innan Evrópu, þó 

svo að ekki væri gengið svo langt að ganga inn í Evrópusambandið sjálft, en efni EES-

samningsins er að mörgu leyti annars konar og þrengra en það sem aðildarríki 

Evrópusambandsins þurfa að gangast undir.55 Þó er ekki þar með sagt að íslensk stjórnvöld hafi 

ákveðið upp úr þurru að þau skyldu ganga inn í EES-samstarfið. Er það ákvörðunarferli að 

rekja til þátttöku Íslands í Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA), ásamt fyrrgreindum löndum, 

Noregi, Liechtenstein en einnig Sviss, sem þó ákvað ekki að ganga inn í EES eins og önnur 

EFTA-ríki.56 

Tekin var sameiginleg ákvörðun árið 1984 í Lúxemborg af Evrópusambandinu (þá 

Evrópubandalaginu) og aðildarríkjum EFTA um að efla og auka það samstarf sem þó hafði 

verið á milli þessara tveggja bandalaga. Hlaut þessi samkoma um aukna samvinnu nafnið 

Lúxemborgarferlið.57 Fyrir tíma Lúxemborgarferlisins hafði hvert og eitt ríki EFTA verið í 

sjálfstæðum samskiptum við Evrópusambandið, en ekki sem ein heild.58 Fimm árum seinna, 

                                                            
52 Ioannis Lianos, Damien Geradin: Handbook on European Competition Law, bls. 227. 
53 Ioannis Lianos, Damien Geradin: Handbook on European Competition Law, bls. 228. 
54 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Löggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 114-

115. 
55 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 112. 
56 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 61. 
57 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 59. 
58 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 59. 
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1989, var gengið til þess verks að halda formlegar samningaviðræður um sameiginlegt 

bandalag milli Evrópusambandsins og aðildarríkja EFTA.59 Í kjölfarið hófust nokkurra ára 

samningaviðræður sem enduðu á því að fjórir samningar voru samdir vegna stofnunar EES, 

einn af þeim er hinn svokallaði EES-samningur. Var hann undirritaður af öllum aðilum 2. maí 

1992 og tók gildi 1. janúar 1994, sem er áðurnefnt tímamark þar sem Ísland varð aðili að EES.60  

Þrátt fyrir að gildissvið regluverks EES-samningsins sé takmarkaðra en það heildar 

regluverk sem er að finna innan Evrópusambandsins, er hægt að rekja þær reglur sem þó er að 

finna í EES-samningnum beint til reglna innan sama lagasviðs innan löggjafar 

Evrópusambandsins, enda er EES-samningurinn saminn á þeim forsendum, þ.e.a.s. að litið sé 

til flestra viðeigandi réttarheimilda Evrópusambandsins, alveg sama hvort þær eru bindandi 

eða ekki. Að ógleymdum þeim niðurstöðum sem Evrópudómstóllinn hefur komist að og þeim 

fordæmum sem er að rekja til þeirra niðurstaðna á þeim tíma sem aðildarríki staðfestir EES-

samninginn.61 Eftir að ríki hefur gerst aðili að EES er að finna ákvæði innan EES-samningsins 

sem tryggja áframhaldandi samræmingu, bæði hvaða varðar lagasetningu innan 

Evrópusambandsins og þeirra fordæmisgefandi dóma sem falla hjá Evrópudómstólnum.62 

Aðildarríki hafa því þá skyldu, eftir að hafa gerst aðilar að EES, að fara eftir þeim reglum sem 

þar er að finna, með því að taka tillit til þeirra við setningu eigin reglna til þess að gæta 

samræmingar, ásamt því að innlendum dómstólum ber að taka tillit til þess sem tíðkast innan 

EES og þ.a.l. innan Evrópusambandsins í úrskurðum sínum.  

Kjarni EES-samningsins er hið svokallaða fjórfrelsi, þ.e. frjálst vöruflæði, frjáls för 

launþega, frjáls þjónustu starfsemi og frjálsir fjármagnsflutningar, ásamt samkeppnisreglum.63 

Því er eitt af meginmarkmiðum EES-samstarfsins að stuðla að og tryggja frjálsa samkeppni 

innan EES-svæðisins, því kemur ekki á óvart að reglur sem snerta samkeppni séu 

umfangsmiklar innan EES-samningsins. Samkeppnisreglum EES-samningsins er eingöngu 

beint að fyrirtækjum og þeirra aðgerðum sem varðað geta við samkeppnisreglur, þá sérstaklega 

þegar fyrirtæki hafa með sér samráð, hvort sem það er vegna uppskiptingar markaðar eða 

annars sem hefur áhrif á samkeppni.64  

Helstu samkeppnisreglur EES-samningsins eru 53. gr., sem tekur til samráðs fyrirtækja, og  

54. gr. sem bannar misnotkun á markaðsráðandi stöðu fyrirtækja. Að auki er hægt að nefna 57. 

                                                            
59 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 59. 
60 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 60-61. 
61 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 111-112. 
62 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 111-112. 
63 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 118. 
64 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 807. 
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gr. sem tekur til samruna fyrirtækja sem hafa samkeppnishamlandi áhrif á viðkomandi 

markað.65  

Framkvæmd og eftirlit með beitingu þessara reglna, ásamt öðrum samkeppnisreglum EES-

samningsins, er í höndum þriggja aðila. Í fyrsta lagi framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

sbr. 55. gr. EES-samningsins.66 Í öðru lagi Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA), einnig 55. gr. EES-

samningsins.67 Í þriðja lagi íslenskra samkeppnisyfirvalda, þ.e. Samkeppniseftirlitsins, sbr. 1. 

mgr. 21. gr. skl.  

Samkeppnisreglur EES-samningsins gilda samhliða íslenskum samkeppnisreglum. Það var 

ekki fyrr en árið 1978 sem fyrstu íslensku samkeppnisreglurnar voru lögfestar, en það voru lög 

nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti.68 Voru lög nr. 

56/1978, verðlagslög svokölluð, ekki eingöngu samkeppnislög, heldur frekar samsteypa 

verðlagslaga, samkeppnislaga og laga um neytendavernd. Í athugasemdum við það frumvarp 

sem varð að lögum nr. 56/1978 sagði um verðlagslögin: 

 
„Ekki tíðkast erlendis að steypa saman í eina löggjöf ákvæðum, sem fjalla um verðlag og 

samkeppnishömlur annars vegar og reglum um óréttmæta viðskiptahætti og neytendavernd hins 

vegar. Málefni eru samt sem áður eðlisskyld og tengjast með ýmsum hætti. Ekkert er því 

athugavert við að fella þau saman í einni löggjöf og láta sömu aðila annast framkvæmd allra 

þessara málaflokka. Helgast þetta ennfremur af aðstæðum hérlendis og þeirri nauðsyn að sporna 

gegn fjölgun stofnana.“69 

 

Við gerð verðlagslaganna var litið til nágrannalanda okkar og þá sérstaklega danskra og 

norskra fyrirmynda, eins og algengt hefur verið hér á landi.70  

Ný samkeppnislög voru sett 1993, lög nr. 8/1993, en var það að vissu leyti gert vegna 

fyrirhugaðrar aðildar Íslands að EES.71 Tóku þessar nýju samkeppnisreglur að miklu leyti mið 

af því sem var að gerast annars staðar í Evrópu í samkeppnismálum og þeirri þróun sem var að 

eiga sér stað.72 Má því mögulega segja að árið 1993 hafi Ísland verið farið að beina sjónum 

sínum í auknum mæli að evrópskri samvinnu og þ.a.l. litið þangað til fyrirmynda.  

Eins og markmið EES-samningsins ber með sér hefur innganga Íslands í EES haft í för með 

sér aukna samræmingu samkeppnisreglna og var það með lögum nr. 107/2000 þar sem reglur 

varðandi lækkun- og niðurfellingu sekta birtast fyrst í íslenskum lögum.73  

                                                            
65 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 808. 
66 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 809-810. 
67 Vefsíða Eftirlitsstofnunar Fríverslunarsamtaka Evrópu, http://www.eftasurv.int. 
68 Eiríkur Jónsson: Opinbert markaðseftirlit, bls. 207. 
69 Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 1943. 
70 Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 1942. 
71 Ásgeir Einarsson og Jóna Björk Helgadóttir: „Breytingar á samkeppnislögum“, bls. 72. 
72 Ásgeir Einarsson og Jóna Björk Helgadóttir: „Breytingar á samkeppnislögum“, bls. 72. 
73 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 14. 
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En eins og sýndi sig í Bandaríkjunum og hjá Evrópusambandinu, við setningu lækkunar- 

og niðurfellingarreglna, er það almennt ekki fyrsti vísir þeirra sem skilar þeim til fulls, heldur 

þarf að endurskoða og breyta þeim til þess að þær virki sem skyldi. Það var og gert hér á landi 

fimm árum eftir að ákvæðið birtist fyrst í samkeppnislögum með nýjum samkeppnislögum sem 

tóku gildi árið 2005, en ákvæðin voru að mestu leyti sams konar og þau sem hafði verið að 

finna í eldri samkeppnislögum frá árinu 2000. Veigameiri breytingar voru gerðar á lækkunar- 

og niðurfellingarreglum með breytingarlögum nr. 52/2007. Betur er farið yfir þá atburðarás í 

kafla 4.3.1. hér á eftir. Í dag er reglur um lækkun og niðurfellingu sekta að finna bæði í 

samkeppnislögum nr. 44/2005 ásamt reglugerðum Samkeppniseftirlitsins, þá aðallega reglum 

nr. 890/2005. 

Í frumvarpi til laga um breytingu á samkeppnislögum, nr. 44/2005, með síðari breytingum 

sem lagt var fyrir Alþingi á 133. löggjafarþingi 2006-2007 er í stuttu máli farið yfir það hvað 

felst í lækkunar- og niðurfellingarreglum: 

 
Niðurfellingarreglur (e. leniency) eru þær reglur nefndar sem heimila að lækka eða fella niður 

stjórnvaldssektir í tilefni af samvinnu þess aðila sem framið hefur lögbrot. Niðurfellingarreglur 

gilda almennt þegar þátttakendur í ólögmætu samráði koma sjálfviljugir fram og vinna með 

samkeppnisyfirvöldum að rannsókn máls og hafa slíkar reglur verið taldar mjög mikilvægar við 

að uppræta ólögmætt samráð fyrirtækja. Einkenni á samráðsbrotum er að þau eru framin í leynd. 

Samvinna þátttakenda í ólögmætu samráði og samkeppnisyfirvalda við rannsókn máls leiðir til 

þess að auðveldara er að fá sönnunargögn sem sanna meint brot sem aftur leiðir til þess að skjótari 

niðurstaða fæst í málum. Á undanförnum árum hafa fjölmörg ríki sett sér niðurfellingarreglur í 

því skyni að hvetja þátttakendur í ólögmætu samráði til að koma fram og viðurkenna brot sín, 

koma upp um aðra þátttakendur og samverkamenn sína og veita samkeppnisyfirvöldum 

áreiðanleg sönnunargögn um ætluð brot.  

[...] Reglurnar gera ráð fyrir að það fyrirtæki sem fyrst veiti Samkeppniseftirlitinu upplýsingar 

um ólögmætt samráð, sem geta að mati eftirlitsins leitt til rannsóknar á samráðinu, fái mögulega 

sekt fellda niður. Þá geta fyrirtæki einnig fengið sektir felldar niður ef þau eru fyrst til að láta 

Samkeppniseftirlitinu gögn í té sem að mati eftirlitsins gera því kleift að sanna brot gegn 10. eða 

12. gr. samkeppnislaga. [...]                                  

    Nefnd um viðurlög við efnahagsbrotum taldi að sérsjónarmið ættu við í samkeppnisrétti, þar 

sem mjög vandasamt gæti verið að upplýsa og stöðva brot sem fælust í ólögmætu samráði. 

Hagsmunir af því að stöðva og koma í veg fyrir ólögmætt samráð vógu þyngra en að allir 

þátttakendur í samráði sættu viðurlögum.  

 

4.1.1 Upphaf reglnanna í Bandaríkjunum 

Fyrr hefur komið fram að afleiðingar ólögmæts samráðs geta verið alvarleg fyrir hagsmuni 

samfélagsins í heild þar sem áhrif eru höfð á skilvirkni markaðsins, sem í staðinn hefur áhrif á 

gæði vara og hagsmuni neytenda sem rýrna vegna hagnaðarvonar aðila sem ákveða að taka 

fram fyrir hendur hins frjálsa markaðar sér í hag. Samkeppnisyfirvöld hafa almennt gert sér 

grein fyrir þessum áhrifum og eru samkeppnisyfirvöld Bandaríkjanna þar ekki undanskilin.  
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Eitt af þeim vandamálum sem samkeppnisyfirvöld þurfa að glíma við í tengslum við 

ólögmætt samráð er að sönnunarstaða og öflun sönnunargagna getur reynst mjög erfið, 

sérstaklega ef samráðsaðilar gæta þess vel að engin gögn eða upplýsingar leki út sem geri 

samkeppnisyfirvöldum viðvart eða auðveldi þeim að sækja þá til saka.74 

Árið 1978 voru settar reglur sem veittu hverjum þeim sem kom fram með upplýsingar um 

ólögmætt samráð, að vissum skilyrðum uppfylltum, niðurfellingu sakar, m.ö.o. sakaruppgjöf.75 

Eingöngu var veitt sakaruppgjöf ef uppljóstrari, sem gat eingöngu verið fyrirtæki, veitti 

upplýsingar áður en rannsókn hófst hjá bandarískum samkeppnisyfirvöldum.76 Þetta var fyrsti 

vísir að þeim reglum sem hafa verið kallaðar lækkunar- og niðurfellingarreglur.  

Þessar reglur voru hins vegar að mörgu leyti ólíkar þeim sem gilda í dag og má segja að 

þær hafi verið barn síns tíma. Margar ástæður voru fyrir því að virkni þeirra var ekki eins mikil 

og vonast hafði verið eftir, en ein þeirra er án efa sú sem tók til mats samkeppnisyfirvalda á því 

að fyrir hendi væru sanngjarnar líkur (e. reasonable expectations) á því að uppljóstrun hefði 

verið óþörf ef samkeppnisyfirvöld hefðu fengið aðeins meiri tíma til þess að komast á snoðir 

um ólögmæta samráðið. Voru reglurnar á þá leið að þó svo að umsækjandi uppfyllti öll skilyrði 

þess að eiga rétt á niðurfellingu sektar, þ.e. hann hafi verið sá fyrsti sem sendir inn umsókn, 

samkeppnisyfirvöld vissu ekki af ólögmæta samráðinu og hann hafi ekki verið leiðtogi 

samráðsins, gat beitingu niðurfellingar sektar verið hafnað af þeirri ástæðu að 

samkeppnisyfirvöld mátu það sem svo að sanngjarnar líkur væru fyrir því að þó svo að 

uppljóstrun hefði ekki átt sér stað hefðu þau komist á snoðir um ólögmæta samráðið.77 Var 

þetta mat að öllu leyti í höndum samkeppnisyfirvalda og er því ljóst að það vakti upp mikla 

óvissu fyrir uppljóstrara um hvort hann ætti að koma fram með upplýsingar, þar sem hann var 

að öllu leyti upp á mat samkeppnisyfirvalda kominn um hversu augljóst ólögmæta samráðið 

hefði verið.78  

Umsóknir voru því mjög fáar, en frá setningu reglnanna árið 1978 til ársins 1993 bárust 

ekki nema 17 umsóknir, um það bil ein á ári, af þeim var sex synjað um niðurfellingu sektar.79 
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Það kemur því ekki á óvart að árið 1993 hafi þær verið endurskoðaðar í heild sinni. En með 

þeirri endurskoðun tuttugufaldaðist fjöldi umsókna.80 

 

4.1.1.1 Endurskoðun bandarísku lækkunar- og niðurfellingarreglnanna til þess að þær virki 

sem skyldi 

Árið 1993 voru gerðar mikilvægar breytingar á heimildum bandarískra samkeppnisyfirvalda, 

dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna, til að beita lækkunar- og niðurfellingarreglum. Í sinni 

einföldustu mynd er hugmyndafræðin í raun ekkert gífurlega flókin, er um að að ræða ívilnun 

til þess aðila sem veitir upplýsingar, eins og hafði tíðkast áður með annars konar glæpi þar sem 

uppljóstrari veitir upplýsingar um aðra aðila gegn því að hann hljóti vægari refsingu. Veitt sé 

nokkurs konar gulrót fyrir það að starfa með samkeppnisyfirvöldum.81 Auk þessa gat 

dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna beitt heimildum sem kváðu á um að heimilt væri að láta 

einstaklinga sæta þungum refsingum fyrir þátt þeirra í samkeppnislagabroti, því var það ekki 

bara efnahagur og rekstur fyrirtækisins sem var í húfi ef upp kæmist um brotið, heldur frelsi 

einstaklinganna sem stjórnuðu því.82 Eiginhagsmunir aðila samráðsins urðu því til þess að 

menn kepptust um að láta samkeppnisyfirvöld vita um þátt sinn í ólögmæta samráðinu.83  

Hluti þeirra mikilvægu breytinga sem gerðar voru við endurskoðunina er að sá aðili sem er 

fyrstur að koma fram með upplýsingar, áður en rannsókn hefst hjá samkeppnisyfirvöldum, 

getur treyst því að hann fái sök sína niðurfellda.84 Þetta er lykilatriði í því að aðili sjái sér 

tækifæri í því að koma fram með upplýsingar án þess að hann sé eingöngu að gera það vegna 

þess að samkeppnisyfirvöld hafa komist á snoðir um ólögmætt samráð. Ef aðili er ekki viss um 

að hann fái sök sína niðurfellda, gefur það auga leið að hann tekur ekki ákvörðun um að veita 

upplýsingar sem fella á hann sök, hann taki því frekar áhættuna af að halda ólögmæta 

samráðinu áfram.85 

Sá sem veitir upplýsingarnar fyrstur, uppljóstrarinn, getur treyst því að fyrirtækið að 

meginstefnu, og allir starfsmenn þess, njóti ívilnunarinnar og fái sök sína niðurfellda. Bæði 

stjórnvaldssektina sem fyrirtækið fengi á sig og þá refsingu sem einstaklingar innan 

fyrirtækisins þyrftu annars að þola.86  
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Það er hins vegar ekki nóg að uppljóstarinn veiti eingöngu upplýsingarnar og hagi sér síðan 

eins og hann gerði áður en hann veitti þær. Honum ber einnig að uppfylla ákveðin skilyrði sem 

bandarísk samkeppnisyfirvöld hafa sett.  

Uppljóstraranum ber að hætta þátttöku sinni í ólögmæta samráðinu og bæta það tjón sem 

hann hefur valdið sé þess kostur. Auk þess má uppljóstrarinn ekki vera stjórnandi ólögmæta 

samráðsins, ef svo má að orði komast.87 Með því er átt við að hugmyndin um hið ólögmæta 

samráð hafi ekki komið frá honum sjálfum, hann hafi ekki stýrt því í hvaða átt og til hvaða 

aðgerða það tók og má hann einnig ekki hafa fengið eða neytt aðra til þess að taka þátt í 

samráðinu. Hægt væri að taka sem dæmi ef A væri stór aðili sem vildi styrkja stöðu sína á 

markaði, til þess fær hann aðila í ólögmætt samráð við sig. Aðili C vill hins vegar ekki taka 

þátt í samráðinu. Ef A neyðir C til þess að gangast undir samráðið, ella sé C refsað á einhvern 

hátt af samráðsaðilum, getur A ekki seinna meir gerst uppljóstrari fyrir samkeppnisyfirvöld. 

Enda yrði uppljóstrun A þá til þess fallin að þeim aðila sem hann neyddi til ólögmæts samráðs, 

C, sé refsað en A gangi hins vegar ekkert eða minna laskaður frá ólögmæta samráðinu.  

Af þessu leiðir að hagsmunir uppljóstrara eru best varðir ef hann kemur fram með 

upplýsingar áður en rannsókn samkeppnisyfirvalda er hafin. Þar með er ekki sagt að úrræðið 

nái ekki einnig til þess þegar samkeppnisyfirvöld hafa þá þegar hafið rannsókn, en hún er ekki 

komin svo langt að sakfelling sé handan við hornið. Ef uppljóstrari veitir upplýsingar og gögn 

eftir að rannsókn er hafin bætast við skilyrði og fela þá heimildirnar um niðurfellingu sakar auk 

þess í sér atriði sem byggjast á tilviksbundnu mati á aðstæðum við veitingu upplýsinga. Til að 

mynda er þá gerð krafa um að þær upplýsingar sem uppljóstrari veitir verði til þess að líkur til 

sakfellingar annarra samráðsaðila aukist verulega.88 Aðili geti því ekki komið fram og krafist 

þess að hann verði sektarlaus ef hann veitir upplýsingar eftir að samkeppnisyfirvöld hafa allar 

þær upplýsingar sem þau þurfa til þess að fara fram á sakfellingu.  

Áhrif breyttu löggjafarinnar stóðu ekki á sér og strax í kjölfarið jukust umsóknir um 

niðurfellingu sakar margfalt á við það sem áður hafði verið. Í skýrslu sem dómsmálaráðuneyti 

Bandaríkjanna gaf út 7. mars 2002 má sjá að það lítur á þessa breytingu sem mikinn sigur fyrir 

samkeppnisyfirvöld þar í landi og þar af leiðandi einnig fyrir neytendur. Í tíð eldri laganna hafi 

umsóknir verið um það bil ein á ári, en eftir endurskoðunina hafi þær verið að meðaltali 

rúmlega ein á mánuði.89  
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Önnur stór og mikilvæg breyting hafi verið sú að umsóknum um niðurfellingu sekta í 

tengslum við ólögmætt samráð sem teygðu anga sína út fyrir landamæri Bandaríkjanna hafi 

fjölgað svo um munar, en eldri löggjöfin hefði ekki orðið til þess að nokkurt þess konar 

alþjóðlegt ólögmætt samráð hefði verið upplýst.90 

Í fyrrgreindri skýrslu kemur að auki fram að á seinustu fimm árum, þ.e.a.s. 1997-2002, geti 

dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna rakið veittar stjórnvaldssektir að fjárhæð 1,5 milljarða 

dollara vegna ólögmæts samráðs sem upplýst hafi verið um vegna endurskoðaðra lækkunar- 

og niðurfellingarreglna, sem án breytingarinnar hefðu hugsanlega ekki verið leidd í ljós.91 

Greinilegt sé því að breyting á reglunum hafi verið jákvæð hvað samkeppnisyfirvöld varðar og 

upprætingu brota á þeim vettvangi.   

 

4.2.1 Innleiðing í Evrópurétt 

Nýja kerfið sem tekið var upp í Bandaríkjunum er samkvæmt flestum mælikvörðum vel 

heppnað og ætti það því ekki að koma á óvart að aðrar þjóðir hafi séð sér feng í að taka upp 

sams konar reglur og var að finna þar, enda öflun sönnunargagna á fákeppnismarkaði almennt 

mjög erfið, þó að grunur um ólögmætt samráð sé til staðar bera samkeppnisyfirvöld 

sönnunarbyrðina fyrir þeim fullyrðingum.92 Því sé, eins og fram hefur komið, talið að 

skilvirkasta leiðin sé að höfða til eiginhagsmuna fyrirtækjanna sjálfra til þess að koma fram og 

veita upplýsingar um samráðsaðila sína.93 

Þó ekki sé um eina þjóð að ræða, heldur samband þjóða, var Evrópusambandið einna fyrst 

til þess að taka upp sambærilegar lækkunar- og niðurfellingarreglur og settar höfðu verið í 

Bandaríkjunum.94 Árið 1996 setti Evrópusambandið á fót sínar eigin reglur, sem virkuðu þó, 

eins og þær fyrstu sem settar voru 1978 í Bandaríkjunum, ekki sem skyldi.95 Þrátt fyrir það 

skiluðu þær ágætis árangri, en á þeim sex árum sem liðu fram að endurskoðun reglnanna, komu 

fram a.m.k. 80 ábendingar um ólögmætt samráð.96  

Hlutu fyrstu reglurnar heitið Leniency Notice á ensku, en einnig var oft vísað til þeirra sem 

Whistleblower‘s Notice, en þá vísun er auðvitað beint að rekja til efnis reglnanna þar sem í 

hverju niðurfellingarmáli er um uppljóstrun á upplýsingum og gögnum að ræða.97 Sérstaklega 
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voru það nokkur atriði sem gerðu það að verkum að von um að reglurnar yrðu jafn áhrifaríkar 

og þær bandarísku var ekki mikil, þ.á m. var refsivörslukerfi Evrópusambandsins hagað á 

annan hátt þar sem refsingar einstaklinga voru almennt á hendi þjóðanna sjálfra, féllu þ.e.a.s. 

undir landslög einstakra þjóða, frekar en sameiginleg lög Evrópusambandsins.98 En einnig var 

ákveðin óvissa um hvort uppljóstrari nyti niðurfellingar sektar og sakar eða ekki, sem eins og 

fyrr segir hefur þveröfug áhrif á hvort uppljóstrari sjái sér hag í því að veita upplýsingar eða 

ekki.99 Sömuleiðis var það talið ókostur að uppljóstrari fengi ekki í hendur skriflega 

staðfestingu frá samkeppnisyfirvöldum um að hann myndi geta borið fyrir sig lækkunar- og 

niðurfellingarreglur gegn því að hann veitti upplýsingar og gögn. Sú óvissa hafi orðið til þess 

að færri komu fram en ef þess konar staðfesting hefði verið í boði.100  

Ákveðin eðlismunur er einnig á því hvernig reglunum er háttað að því leyti að þær 

bandarísku veita algjöra niðurfellingu sektar, bæði einstaklings og fyrirtækis, en þær evrópsku 

taka eingöngu til stjórnvaldssekta fyrirtækja. 

 

4.2.1.1 Endurskoðun reglnanna árið 2002 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins endurskoðaði reglurnar og tóku þær nýju gildi árið 

2002. Margvíslegar breytingar voru gerðar á reglunum en af þeim eru þó þrjár sem gætu talist 

mikilvægari en aðrar, enda snerta þær grundvallaratriði reglnanna.  

Í fyrsta lagi var gerð sú breyting, frá reglunum sem voru settar 1996, að ef fyrirtæki var það 

fyrsta sem fram kom með upplýsingar og gögn varðandi ólögmætt samráð, ásamt því að 

uppfylla ákveðin önnur skilyrði, nánar verður fjallað um þau í kafla 5.3 hér á eftir, gat það 

treyst því að fá sök sína niðurfellda.101 Samkvæmt eldri reglunum var sakaruppgjöf eingöngu 

möguleg, var því um að ræða breytingu á þá leið að uppljóstrari gat fullvissað sig um að hann 

fengi sakaruppgjöf.102 Samkvæmt endurskoðuðu reglunum var því heimilt að veita fyrsta 

uppljóstraranum niðurfellingu sakar og sekta, að því gefnu að hann veitti upplýsingar sem urðu 

til þess að samkeppnisyfirvöldum væri gert kleift að hefja rannsókn eða ljúka henni og sanna 

þannig brot á samkeppnisreglum eins og þær koma fram í VII. kafla Sáttmála um starfshætti 

Evrópusambandsins (e. Treaty on the functioning of the European Union). Ásamt því að veita 
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áframhaldandi samvinnu í gegnum allt ferlið þar til aðrir samráðsaðilar hafa hlotið sína 

refsingu.103 

Í öðru lagi yrði farið að veita skriflegar staðfestingar á því að fyrirtæki hefði tekið að sér 

hlutverk uppljóstrara og ef það stæði við sinn hluta samkomulagsins, s.s. áframhaldandi 

samstarf, ættu lækkunar- og niðurfellingarreglurnar við.104 

Í þriðja lagi var gerð sú breyting á þeim lækkunarreglum er snerta það ferli þegar fyrirtæki 

hefur samband eftir að rannsókn er hafin eða þá að einhver annar hefur verið á undan þeim að 

veita upplýsingar. Þá stendur samt eftir sá möguleiki að fá sekt sína lækkaða. Þær reglur voru 

gerðar mun skýrari um þá lækkun sem var í boði, settir voru ákveðnir rammar hvað varðar 

mikilvægi gagna sem lögð voru fram ásamt því hvar í röðinni uppljóstrarinn var, þ.e. hversu 

margir voru á undan honum.105 Sá fyrsti sem veitir upplýsingar fær allt frá 30 til 50% lækkun 

á sekt sinni, annar fær 20-30% lækkun og þeir sem koma þar á eftir geta fengið allt að 20% 

lækkun.106  

Þar með er ekki sagt að hver sem er geti komið fram og fengið 20% lækkun á sekt sinni. 

Upplýsingarnar þurfa að hafa raunverulegt gildi fyrir rannsóknina og gera 

samkeppnisyfirvöldum auðveldara fyrir að sækja aðra aðila til saka. Því aftar sem uppljóstrari 

er í röðinni því erfiðara er að koma fram með gögn sem annar hefur ekki þá þegar veitt eða 

raunverulegt gagn er í.  

Reglur Evrópusambandsins skera sig úr frá þeim bandarísku að því leyti að uppljóstrarar 

sem koma seinna fram með nytsamlegar upplýsingar í tengslum við málið, eftir að rannsókn er 

hafin og annar hefur komið fyrstur fram með upplýsingar, geta einnig notið lækkunar á 

sektum.107 Lækkun á sektum í bandaríska samkeppnislagakerfinu á sér stað í gegnum sáttaferli 

og stendur þannig utan við niðurfellingarreglur þar í landi.  

Þessar breytingar höfðu í för með sér mikla fjölgun umsókna næstu fjögur árin, fram að 

næstu endurskoðun. Á árunum 2002-2006 komu fram 165 ný mál. Af þeim voru 86 þar sem 

umsókn tók til niðurfellingar sakar og sekta, auk þess voru 79 mál sem vörðuðu lækkun 

sekta.108 Evrópsk samkeppnisyfirvöld töldu að hægt væri að betrumbæta reglurnar enn frekar 

og því var aftur ráðist í að endurskoða þær. 

 

                                                            
103 Wouter P J Wils: Efficinency and justice in European antitrust enforcement, bls. 70. 
104 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, bls. 1241. 
105 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, bls. 1241. 
106 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, bls. 1241. 
107 Wouter P J Wils: Efficinency and justice in European antitrust enforcement, bls. 70. 
108 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, bls. 1242. 



31 

 

4.2.1.2 Endurskoðun reglnanna árið 2006 

Þær endurbættu reglur sem settar voru árið 2006 höfðu verið gerðar enn skýrari hvað varðar 

ákveðin atriði í ferlinu til umsóknar um lækkun eða niðurfellingu sektar og sakar. Gerð var 

betur grein fyrir því til hvaða og hvers konar gagna og upplýsinga var verið að leita til þess að 

möguleiki væri á beitingu reglnanna. Umsóknarferlið var einnig skýrt betur, þ.e. hvað það er 

sem fyrirtæki þarf að gera og hvað því ber ekki skylda til að gera, ásamt því að allur vafi var 

tekinn af þeirri óvissu að því fyrirtæki sem hugnast að gerast uppljóstrari ber að upplýsa um 

hvert hlutverk og þátttaka þess var í ólögmæta samráðinu.109  

Ákveðnar breytingar voru einnig gerðar á þeim skilyrðum sem fyrirtæki þurfa að uppfylla 

til þess að standa við sinn hluta samkomulagsins, t.a.m. hvenær fyrirtæki ber að hætta þátttöku 

sinni í ólögmæta samráðinu.110 Það skilyrði getur verið breytilegt eftir aðstæðum. Ef það er 

metið sem svo að aðstæður séu á þann veg að skyndileg breyting á  hegðun samráðsaðila myndi 

mögulega gefa öðrum samráðsaðilum til kynna að maðkur væri í mysunni, gæti það haft áhrif 

á framgang rannsóknarinnar og enn frekar gert samkeppnisyfirvöldum erfiðara um vik að sanna 

ólögmætt samráð.  

Komið var einnig á fót nokkurs konar staðfestingarkerfi þar sem fyrirtæki geta haft 

samband við samkeppnisyfirvöld, án þess þó að hafa nægilegt magn af gögnum og 

upplýsingum í höndunum til þess að byggja endalegt mál á.111 Í stuttu máli felur það kerfi í sér 

að mögulegur uppljóstrari fær staðfestingu á því að hann hafi sent inn umsókn til niðurfellingar, 

en þar sem að hann hefur eingöngu hluta af gögnunum undir höndum, er honum veittur 

ákveðinn frestur til þess að safna fleiri gögnum. Hins vegar það sem staðfestingin gerir er að 

þó svo að annað fyrirtæki innan samráðsins hafi einnig samband við samkeppnisyfirvöld þá fer 

það ekki fram fyrir fyrra fyrirtækið í röðinni, nema fresturinn sem hefur verið veittur renni út. 

Heildstæðari umfjöllun um fyrrgreind skilyrði og staðfestingarkerfi er hins vegar að finna í 

kafla 5.2 og undirköflum hans.  

 

4.3.1 Upptaka Íslands á lækkunar- og niðurfellingarreglum samkeppnislaga 

Þær reglur sem fjallað hefur verið um að framan, bæði hvað varðar upphaf reglnanna í 

Bandaríkjunum og síðan þeirra sem settar voru innan Evrópusambandsins, hafa haft áhrif á þau 

samkeppnislög sem giltu og gilda hér á landi. Með aðild sinni að Evrópska efnahagssvæðinu 

hafa íslensk stjórnvöld tekið ákvörðun um að stefna í átt til samræmingar á samkeppnislögum 

                                                            
109 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, bls. 1242-3. 
110 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, bls. 1243. 
111 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, bls. 1243. 
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á milli annars vegar annarra aðila EES og hins vegar Evrópusambandsins, en áður hefur verið 

farið yfir það ferli og þá skyldu sem það felur í sér í kafla 4.1. hér að framan.  

Það felst í aðild að EES-samningnum að þær réttarheimildir sem Evrópusambandið hafði 

sett og einnig þau fordæmi sem dómar þess gefa skuli vera til hliðsjónar við túlkun á 

lagaheimildum og þegar ákvarðanir eru teknar varðandi sams konar málefni og falla innan 

gildissviðs EES-samningsins.112 Samræmingin tekur þó ekki endi þar, heldur felst það einnig í 

EES-samningnum að þær réttarheimildir sem Evrópusambandið setur og snerta sameiginleg 

málefni, eftir að Ísland hefur staðfest EES-samninginn, hafa áhrif á þær réttarheimildir sem 

settar eru hér á landi, enda er markmiðið með aukinni evrópskri samvinnu að samræming sé á 

milli landanna.113  

Á sama tíma og þetta ferli var í gangi, árið 1993, var verið að setja ný samkeppnislög á 

Íslandi. Hins vegar höfðu reglurnar um lækkun- eða niðurfellingu ekki verið teknar upp innan 

Evrópusambandsins á þessum tíma, það er ekki gert fyrr en þremur árum seinna, svo það er 

ekki strax við þetta tímamark sem lækkunar- og niðurfellingarreglur birtast fyrst í íslenskum 

samkeppnislögum.  

Innan EES-samningsins er að finna sérstakan kafla sem tileinkaður er samkeppnisreglum 

og ber öllum aðilum EES-samningsins að taka tillit til hans. Sá kafli er að mestu leyti byggður 

á samkeppnisreglum Evrópusambandsins, svo að tengingin er ljós.114 Skipa samkeppnislög 

einnig mikilvægan sess í EES-samningnum og er það eitt af markmiðum hans að gera öllum 

innan Evrópska efnahagssvæðisins kleift að keppa á sömu forsendum, sbr. 1. og 2. mgr. 1. gr. 

I. hluta hans. 

 
1. Markmið þessa samstarfssamnings er að stuðla að stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og 

efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum með það fyrir 

augum að mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði sem nefnist hér á eftir EES.  

 

2. Til að ná þeim markmiðum sem sett eru í 1. mgr. skal samstarfið í samræmi við ákvæði 

samnings þessa fela í sér:  

 

e. að komið verði á kerfi sem tryggi að samkeppni raskist ekki og að reglur þar að lútandi verði 

virtar af öllum[...]  

  

Birtast lækkunar- og niðurfellingarreglur ekki í íslenskum samkeppnislögum fyrr en með 

breytingarlögum nr. 107/2000.115  

                                                            
112 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 111-112. 
113 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 112. 
114 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 806. 
115 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 14. 
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Var sú breyting gerð á 2. mgr. 52. gr. þágildandi samkeppnislaga nr. 8/1993 að í stað þess 

að við ákvörðun sekta sé eingöngu litið til þess ávinnings sem brotlegur aðili hafði af ólögmæta 

samráðinu eða þess skaða sem það er talið hafa valdið, sé heimilt að hafa hliðsjón af 

samstarfsvilja þess brotlega þegar sektarfjárhæð er ákveðin. Í frumvarpi til laga um breytingu 

á samkeppnislögum, nr. 8/1993, með síðari breytingum sem lagt var fyrir Alþingi á 125. 

löggjafarþingi 1999-2000 þar sem þessi breyting var lögð fram segir: 

 
Í athugasemdum við frumvarp til gildandi samkeppnislaga sagði að stjórnvaldssektarákvæði 

laganna væri sniðið að EES-löggjöfinni og þeim reglum sem gilda í EB. Þrátt fyrir þetta er 

efnisregla 52. gr. ekki að öllu leyti sambærileg við samkeppnisreglur EES-samningsins. Því er 

lagt til að 2. mgr. 52. gr. verði breytt í samræmi við framangreindar fyrirmyndir. Er í því sambandi 

sérstaklega höfð hliðsjón af 15. gr. bókunar 4 við samning EFTA-ríkjanna um stofnun 

eftirlitsstofnunar og dómstóls. Með þessari breytingu er stuðlað að því að sektarákvarðanir hér á 

landi verði í samræmi við það sem tíðkast erlendis.                            

 

Lagt er til að tekið verði fram í ákvæðinu að samkeppnisráð geti við ákvörðun fjárhæðar sektar 

haft hliðsjón af samstarfsvilja hins brotlega fyrirtækis. Með þessu móti er tryggt að ráðið geti 

m.a. við álagningu sekta lagt til grundvallar svipuð sjónarmið og fram koma í tilkynningu 

Eftirlitsstofnunar EFTA frá 4. júní 1997 um að leggja ekki á eða lækka sektir í málum er varða 

einokunarhringi (97/EES/39/01). Í tilkynningunni kemur fram að fyrirtækjum verður umbunað 

ef þau gefa sig fram og upplýsa um þátttöku sína í ólögmætu samráði og afhenda sönnunargögn. 

Sams konar fyrirkomulag hefur gilt í bandarískum samkeppnisrétti frá árinu 1978. Hefur það 

skilað umtalsverðum árangri og t.d. leitt til þess að fjöldi fyrirtækja hefur tilkynnt bandarískum 

samkeppnisyfirvöldum um þátttöku sína í samráði til að komast undan viðurlögum.  

 

Er þessi rökstuðningur í samræmi við það sem að framan hefur verið sagt. Að leitast sé eftir 

því að samræma það regluverk er gildir innan hins sameiginlega Evrópska efnahagssvæðis að 

fyrirmynd bandarísks réttar.  

Eins og fyrr segir tók þessi breyting gildi árið 2000 og var heimild Samkeppniseftirlitsins 

til lækkunar sekta að mestu leyti óbreytt við setningu núgildandi samkeppnislaga, sem sett voru 

árið 2005. Það sama gerðist hér og átti sér stað, bæði í Bandaríkjunum og Evrópusambandinu, 

að talið var að þágildandi reglur væru ekki nægilega skilvirkar, skýrar eða á einhvern hátt 

fullnægjandi til þess að ná yfirlýstu markmiði sínu, sem leiddi til þess að þær voru 

endurskoðaðar. Það var gert hér á Íslandi með breytingarlögum nr. 52/2007. 
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4.3.1.1 Endurskoðun reglnanna árið 2007 

Í frumvarpi til laga um breytingu á samkeppnislögum, nr. 44/2005, með síðari breytingum sem 

lagt var fyrir Alþingi á 133. löggjafarþingi 2006-2007 segir: 
 

Æskilegt væri því að áfram yrði unnt samkvæmt íslenskum rétti að beita niðurfellingareglum og 

að skapaður yrðu enn skýrari lagagrundvöllur fyrir niðurfellingarreglum í samkeppnisrétti en er 

í gildandi lögum. [lögum nr. 44/2005] Til þess að tryggja skilvirkni niðurfellingareglna verður 

að sjá til þess að bæði fyrirtæki og stjórnendur þeirra hafi hag af því að snúa sér til 

samkeppnisyfirvalda og upplýsa um samráð. Í samræmi við þetta er lagt til að 

Samkeppniseftirlitinu verði heimilt að falla frá kæru til lögreglu á hendur einstaklingi hafi hann 

eða fyrirtæki sem hann starfar hjá eða er í stjórn hjá veitt upplýsingar um ólögmætt samráð 

fyrirtækja. Jafnframt er lagt til að Samkeppniseftirlitinu verði heimilt að lækka eða fella niður 

stjórnvaldssektir á fyrirtæki hafi það haft frumkvæði að því að láta Samkeppniseftirlitinu í té 

upplýsingar eða gögn vegna brota gegn 10. eða 12. gr. samkeppnislaga, að uppfylltum nánari 

skilyrðum.  

 

Í kjölfar þessarar breytingar á samkeppnislögunum voru íslensk samkeppnislög samræmd 

í meira mæli við þau sem gilda innan Evrópusambandsins. Lykilatriði varðandi breytinguna á 

lækkunar- og niðurfellingarreglum fól það í sér að sett var skýr heimild fyrir 

Samkeppniseftirlitið til þess að refsa einstaklingum fyrir þátt þeirra í ólögmætu samráði, en 

einnig til þess að lækka upphæð sektar og fella niður sekt og sök bæði hvað varðar fyrirtækið 

sem braut af sér og svo einstaklinganna sem stóðu á bakvið samráðið.  

Hvatann til þess að gangast í þessa endurskoðun á lækkunar- og niðurfellingarreglum 

samkeppnislaga má rekja til niðurstöðu nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum. Nefndinni 

var komið á fót árið 2004, að beiðni forsætisráðherra, til þess að meta og móta stefnu í beitingu 

viðurlaga vegna efnahagsbrota. Tók efni skýrslunnar sem hún gaf út í kjölfar rannsókna sinnar 

t.a.m. til þess efnis hvenær eigi að beita stjórnvaldssektum og hvenær annars konar viðurlög 

væru viðeigandi, ásamt því að sníða og skýra betur hlutverk og verkaskiptingu eftirlitsaðila 

með efnahagsbrotum, þar á meðal Samkeppniseftirlitsins.116  

Í niðurstöðum nefndarinnar, hvað varðar lækkunar- og niðurfellingarreglur, segir að með 

hliðsjón af beitingu þeirra hjá öðrum þjóðum sé greinilegt að afraksturinn hafi verið mjög góður 

varðandi upprætingu ólögmæts samráðs, sem nefndin tók sérstaklega fram að fæli í sér mjög 

alvarleg brot á samkeppnisreglum.117 Leyndin sem almennt hvíli yfir ólögmætu samráði geri 

það að verkum að þess konar úrræði, þ.e. heimild til beitingu ívilnandi aðgerða eins og 

lækkunar- og niðurfellingarreglum, verði að vera til staðar svo ólögmætt samráð geti ekki 

haldið áfram óáreitt.  

                                                            
116 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 1. 
117 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 115. 
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Niðurstaða nefndarinnar var því í fyrsta lagi sú að þær heimildir til beitingar lækkunar- og 

niðurfellingar sekta sem þá þegar voru í gildi samkvæmt lögum nr. 44/2005 hafi þurft að vera 

áfram til staðar og sé fórnarkostnaðurinn sem þeim fylgir talinn vera þess virði.118 Með þeim 

fórnarkostnaði er átt við að sá aðili sem sækist eftir lækkun og fær hana eða niðurfellingu 

sektar, þarf málinu samkvæmt ekki að greiða jafnháa eða nokkra sekt vegna þátttöku sinnar í 

ólögmæta samráðinu. 

Af því sögðu taldi nefndin í öðru lagi að þær lækkunar- og niðurfellingarreglur sem í gildi 

voru hafi þurft að vera mun skýrari til þess að þær næðu yfirlýstu markmiði sínu og 

uppljóstrarar sjái sér hag í því að koma fram og sækja um lækkun eða niðurfellingu sektar gegn 

því að veita upplýsingar.119 Kom nefndin fram með ákveðnar tillögur að þeim breytingum sem 

gera ætti á þágildandi lækkunar- og niðurfellingarreglum.  

Í þriðja lagi taldi nefndin að til þess að höfða bæði til fyrirtækjanna sjálfra en einnig 

einstaklinganna sem standa á bakvið þau, þyrfti Samkeppniseftirlitið að búa yfir heimildum 

sem geri því kleift að falla frá því að kæra háttsemi einstaklings til lögreglu, ef viðkomandi 

hefur hafið samstarf við Samkeppniseftirlitið um upprætingu þess ólögmæta samráðs sem hann 

er þátttakandi í.120 

Efni breytingarlaga nr. 52/2007 tók að miklu leyti tillit til áðurnefndra tillagna 

nefndarinnar. En í kafla 7. og undirköflum hans er betur farið yfir þær reglur sem breytingarnar 

tóku til, t.a.m. 3. og 4. mgr. 37. gr., 41. gr. a. og 3. mgr. 42. gr. skl. 

 

5  Framkvæmd lækkunar- og niðurfellingarreglna í Bandaríkjunum 

5.1 Almennt 

Þar sem ólögmætt samráð hefur nánast ávallt og eingöngu í för með sér slæmar afleiðingar í 

heild á samfélagið hefur verið lögð höfuð áhersla á að rannsaka og lögsækja fyrirtæki og/eða 

einstaklinga sem hafa komið sér saman um ólögmætt samráð í Bandaríkjunum. Ef vitnað er í 

orð Hæstaréttar Bandaríkjanna í máli Verizon Communications Inc. gegn Law Offices of Curtis 

V. Trinko 540 U.S. 398, 408 frá 2004 kemur fram að litið sé á ólögmætt samráð sem hið allra 

versta þegar kemur að málum er tengjast samkeppnislagabrotum.121  

Hvað varðar eftirfylgni með því að fyrirtæki fari að öllu eftir bandarískum 

samkeppnislögum eru það tvær stofnanir sem geta knúið fram fyrrgreinda eftirfylgni, annars 

                                                            
118 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 115-116. 
119 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 115-116. 
120 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 116. 
121 Kemur fram í málinu að ólögmætt samráð sé talið vera „The supreme evil of antitrust”. 
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vegar er það Federal Trade Commission (hér eftir FTC) og hins vegar dómsmálaráðuneyti 

Bandaríkjanna (hér eftir DOJ). Að mestu leyti hafa þessar tvær stofnanir tekið að sér 

mismunandi hluta bandarískra samkeppnisreglna og því fléttast verkefni þeirra almennt ekki 

saman, en frá því eru þó undantekningar.122  

Þannig geta komið upp tilvik þar sem valdsvið þeirra rennur saman og því eru þessar tvær 

stofnanir í miklum samskiptum og ráðfæra sig við hvor aðra þegar mál koma inn á borð hjá 

þeim. Hvað varðar refsimál lætur FTC t.a.m. keflið renna til DOJ hvað varðar rannsókn þess 

og möguleg málaferli fyrir alríkisdómstólum Bandaríkjanna í kjölfar hennar. Sem dæmi er hægt 

að nefna mál þar sem ólögmætt samráð kemur upp.123 

Uppræting ólögmæts samráðs hefur því verið mjög ofarlega á forgangslista 

dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna, þá sérstaklega ákveðinnar deildar þess sem sérhæfir sig í 

samkeppnislagabrotum (e. the United States Department of Justice Antitrust Division, hér eftir 

DOJAD).124  

Öll mál er snerta refsivert ólögmætt samráð fara í gegnum fyrrnefnda deild, DOJAD, en 

starfsmenn hennar hafa einir rétt til þess að ákveða hvernig tekið sé á þess konar málum. Innan 

DOJAD hefur síðan átt sér stað ákveðin skipting á því um hvers konar brot á samkeppnislögum 

er að ræða, þ.e. gerður er greinarmunur á því hvort um sé að ræða einkamál eða sakamál. Er 

þessi greinarmunur gerður í þeim tilgangi að hagræða þeim kostnaði og tíma sem þyrfti að eyða 

ef öll mál yrðu meðhöndluð sem sakamál. Í stað þess er forgangsraðað gagnvart mjög alvarlegu 

ólögmætu samráði, eins og að koma sér saman um verð, takmörkun eða stýringu á framleiðslu 

og/eða mörkuðum, koma sér saman um hver fær að bjóða besta tilboðið í verk o.s.frv.125  

Er því eingöngu sakamál höfðað ef um er að ræða brot sem geta falið í sér fangelsisvist eða 

háar stjórnvaldssektir.126 Ef einungis er um að ræða minniháttar brot er ráðist í einkamál þar 

sem farið er fram á að hinn brotlegi breyti eða hætti háttsemi sinni þar sem hún gangi gegn 

samkeppnislögunum, þó ekki á alvarlegan hátt. Ef brot hefur þá þegar haft einhverjar 

neikvæðar afleiðingar í för með sér, getur það orðið til þess að hinum brotlega sé gert að bæta 

fyrir það upp að því marki sem það er mögulegt.127  

Þar sem öll mál sem snerta refsivert ólögmætt samráð í Bandaríkjunum fara í gegnum 

DOJAD ætti það ekki að koma á óvart að ákvarðanir vegna niðurfellingarreglna og beitingu 

                                                            
122 „The Enforcers – The Federal Government“, https://www.ftc.gov. 
123 „The Enforcers – The Federal Government“, https://www.ftc.gov. 
124 Gerald F. Masoudi: „Cartel Enforcement in the United States (and Beyond)“, http://www.justice.gov. 
125 Gerald F. Masoudi: „Cartel Enforcement in the United States (and Beyond)“, http://www.justice.gov. 
126 „Mission“, http://www.justive.gov. 
127 „Mission“, http://www.justive.gov. 
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þeirra eru einnig teknar inna veggja DOJAD.128 Ef um er að ræða samkeppnislagabrot sem 

flokka mætti sem vægara form af samstarfi fyrirtækja en refsivert ólögmætt samráð, er það ekki 

eingöngu DOJAD sem getur haft afskipti af því heldur getur aðkoma FTC verið heimil í 

staðinn.129  

 

5.2 Umsóknarferlið 

Niðurfelling sektar er veitt í þrenns konar tilvikum, þ.e. til þess aðila sem fyrstur kemur fram 

með upplýsingar áður en rannsókn á mögulegu samkeppnislagabroti er hafin, eftir að rannsókn 

er hafin og ef veittar eru upplýsingar um annað samráð sem sömu aðilar standa fyrir.130  

Til þess að hefja ferlið um umsókn á niðurfellingu sakar og/eða sektar þarf aðili eða 

forsvarsmaður hans að hafa samband við fulltrúa DOJAD.131 

Að framan hefur verið farið yfir þau atriði sem að vissu leyti gera niðurfellingarreglur eins 

skilvirkar og þær eru, þ.e. að þær ýti undir óvissu sem verður til þess að órói myndast á milli 

samráðsaðila og þ.a.l. verði til ákveðið kapphlaup að vera fyrstur til þess að veita upplýsingar 

vegna ótta við að einhver annar verði á undan. Vegna þessa hefur DOJAD tekið upp ákveðið 

kerfi þar sem mögulegur uppljóstrari getur haft samband við þá og þannig tryggt sér „sæti í 

röðinni“. Með því er átt við að vegna fyrrgreinds óróa og hversu oft uppljóstrarar hafa samband 

við samkeppnisyfirvöld í miklum flýti og án mikilla gagna, er þeim veitt ákveðin tímabundin 

staðfesting (e. marker) á því að þeir hafi haft samband og séu því komnir í röðina.132 Algengt 

er að veittur sé 30 daga frestur til þess að afla meiri upplýsinga, en fresturinn er hins vegar 

matskenndur og fer matið eftir stærð fyrirtækis og umfangi málsins.133  

Eftir veitingu staðfestingarinnar getur uppljóstrari eytt frestinum til þess að safna 

nægjanlegum gögnum og upplýsingum sem veita honum hvað mestar líkur á því að umsókn 

hans um niðurfellingu sakar og/eða sektar verði samþykkt. Staðfestingin tryggir að á meðan 

hún er í gildi geti ekki aðrir uppljóstrarar komist fram fyrir hinn í röðinni. Sú trygging fellur 

hins vegar úr gildi ef uppljóstrari fer fram yfir tímamörk.134  

Þar með er ekki sagt að það sé nóg að hringja og biðja um að verða fremstur í röðinni, til 

þess að fá þessa staðfestingu þarf að uppfylla ákveðin skilyrði.  

 

                                                            
128 Christopher Harding, Julian Joshua: Regulating Cartels in Europe, bls. 215. 
129 „The Enforcers – The Federal Government“, https://www.ftc.gov. 
130 Christopher Harding, Julian Joshua: Regulating Cartels in Europe, bls. 215. 
131 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 2. 
132 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 2. 
133 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 4. 
134 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 2-

3. 
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5.2.1 Skilyrði tímabundinnar staðfestingar 

Í fyrsta lagi ber uppljóstrara eða forsvarsmanni hans að gefa til kynna að þeir búi yfir gögnum 

eða upplýsingum um að ólögmætt samráð hafi átt eða eigi sér stað.135  

Í öðru lagi þarf að koma fram að uppljóstrari búi yfir mikilvægum upplýsingum um 

ólögmæta samráðið.136 

Í þriðja lagi þarf að koma fram til hvaða atvinnugreinar, vöru eða þjónustu ólögmæta 

samráðið tekur. Mikilvægt er að þessar upplýsingar séu nægilega nákvæmar til þess að 

samkeppnisyfirvöld geti borið þær saman við umsóknir sem þau hafa þá þegar fengið svo hægt 

sé að útiloka að aðrir samráðsaðilar hafi haft samband við þau á undan.137 Ef það hefur gerst, 

er ekki lengur hægt að fara fram á niðurfellingu sakar, enda er það bara í boði fyrir þann fyrsta 

sem kemur fram með upplýsingar um hvert samráð fyrir sig.138  

Í fjórða lagi verður uppljóstrari að nafngreina sjálfan sig og ef um forsvarsmann er að ræða, 

ber honum að nafngreina það fyrirtæki sem hann er að sækja um niðurfellingu fyrir eða ef um 

lögmann er að ræða ber honum að nafngreina skjólstæðing sinn.139 

Þrátt fyrir þessi skilyrði er það auðvitað almennt í hag samkeppnisyfirvalda að taka við 

öllum þeim upplýsingum sem aðilar koma sjálfviljugir og óbeðnir fram með til þeirra, því eru 

þessi skilyrði ekkert alltof ströng. Sérstaklega ef upplýsingarnar varða ólögmætt samráð sem 

samkeppnisyfirvöld grunar ekki eða þau vita ekki af, þ.e.a.s. þar sem rannsókn er ekki hafin.140 

 
For example, if an attorney gave a compliance presentation and after the presentation an 

employee reported to the attorney a conversation the employee had overheard about his 

employer’s potential price-fixing activities, this information would be sufficient to obtain a 

marker if one is available. However, when the Division is already in possession of information 

about the illegal activity, a more detailed report of the antitrust crime may be required to 

determine the availability and appropriate scope of a marker. Regardless of whether the 

Division already has information about the illegal activity [...] counsel should request a marker 

as soon as possible and can discuss with the Division whether more detailed information is 

needed to secure his or her client’s place at the front of the line for leniency.141 
 

5.3 Fyrirtæki 

Forsvarsmenn fyrirtækja geta sótt um að fá sök sína og fyrirtækisins fellda niður hvort sem 

rannsókn er hafin eða ekki, svo lengi sem skilyrði viðeigandi heimilda er uppfyllt. Því eru til 

                                                            
135 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 3. 
136 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 3. 
137 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 3. 
138 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 2. 
139 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 3. 
140 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 3. 
141 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 3. 
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staðar tvær tegundir niðurfellingarreglna er varða fyrirtæki innan samkeppnisreglna 

Bandaríkjanna.142  

Annars vegar er um að ræða umsókn um niðurfellingu áður en rannsókn hefst sem hefur 

verið kalla A-tegund niðufellingar (e. Type-A Leniency).  

Hins vegar vegar er um að ræða umsókn um niðurfellingu eftir að samkeppnisyfirvöld vita 

af ólögmætu samráði eða rannsókn þeirra á því er hafin sem hefur verið kallað B-tegund 

niðurfellingar (e. Type-B Leniency).143 

 

5.3.1 A-tegund niðurfellingar: Umsókn um niðurfellingu áður en rannsókn er hafin  

Eins og titill kaflans gefur til kynna er það eitt af megin skilyrðum A-tegundar niðurfellingar 

að DOJAD hafi ekki vitað af eða haft nægileg gögn til þess að hefja rannsókn á því ólögmæta 

samráði sem uppljóstrarinn, þ.e. forsvarsmaður fyrirtækisins, segist hafa gögn og upplýsingar 

um. Er þetta fyrsta skilyrðið af sex sem uppljóstrari þarf að uppfylla til þess að fá niðurfellingu 

sakar samkvæmt A-tegund niðurfellingar.144  

Annað skilyrði er að fyrirtækið hafi hætt þátttöku sinni í ólögmæta samráðinu um leið og 

það tilkynnti DOJAD um tilvist þess.145 Er þetta meginreglan í þeim tilvikum þar sem um 

umsókn til niðurfellingar er að ræða, en í undantekningartilvikum hefur það komið upp að 

DOJAD hefur farið fram á það við uppljóstrara að hann haldi áfram þátttöku sinni í 

samráðinu.146 Er það gert í þeim tilvikum þar sem snögg og breytileg hegðun samráðsaðila 

getur orðið til þess að vekja grunsemdir annarra aðila, sem gæti orsakað aukna hylmingu eða 

förgun sönnunargagna.  

Þriðja skilyrðið kveður á um að fyrirtækið skuli segja satt og rétt frá þátttöku sinni ásamt 

því að veita algjöra, samfellda og fullkomna samvinnu við DOJAD við rannsókn málsins, svo 

lengi sem hún endist.147 

Fjórða skilyrðið kveður á um að uppljóstrunin sé ekki eingöngu bundin við einstaka 

starfsmenn sem ekki komi fram í nafni fyrirtækisins, heldur þarf að vera um að ræða ákvörðun 

sem fyrirtækið og forsvarsmenn þess standa fyrir í sameiningu.148  

                                                            
142 Christopher Harding, Julian Joshua: Regulating Cartels in Europe, bls. 215. 
143 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 4-

5. 
144 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 4. 
145 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 4. 
146 Anne Tercinet: „The American Leniency Policy: A Model Placed Under the Seal of Pragmatism“, bls. 768-

769. 
147 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 4. 
148 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 4. 
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Fimmta skilyrðið felur í sér að ef það er mögulegt fyrir fyrirtækið að bæta fyrir það tjón 

sem það hefur valdið vegna ólögmæta samráðsins skuli það gera það.149 Í þessu felst að ef það 

er einhver möguleiki fyrir fyrirtækið að bæta tjónið skuli það gera það, það sé eingöngu 

ómöguleiki sem geri það að verkum að sú skylda falli niður. Sem dæmi um ómöguleika er hægt 

að nefna að ef sá aðili sem brotið var á er ekki lengur til, s.s. ef fyrirtækið sem brotið var á er 

orðið gjaldþrota, fellur skyldan niður.150  

Sjötta og seinasta skilyrðið kveður á um að uppljóstrarinn megi ekki vera stjórnandi 

ólögmæta samráðsins, ef svo má að orði komast.151 Með því er átt við að hugmyndin um hið 

ólögmæta samráð hafi ekki komið frá honum, hann hafi ekki stýrt því í hvaða átt og til hvaða 

aðgerða það tók og má hann einnig ekki hafa fengið eða neytt aðra til þess að taka þátt í 

samráðinu, en áður hefur verið fjallað stuttlega um þetta í kafla 4.1.1.1. Frá þessu skilyrði hafa 

þó verið gerðar undantekningar ef upphafsmenn eða þeir sem hvatt hafa til ólögmæta 

samráðsins eru fleiri en einn, þá eru tilvik þess efnis að þeim fyrsta af þeim er kemur fram hafi 

verið heimilt að njóta ívilnunar niðurfellingarreglna.152 

Ef uppljóstrari uppfyllir öll þessi skilyrði á þeim tíma sem hann sækir um niðurfellingu og 

heldur áfram að uppfylla þessi skilyrði þar á eftir, t.d. með tilliti til áframhaldandi samvinnu 

við DOJAD, mun hann fá niðurfellda alla sína sök og sekt.  

Þó svo að fyrirtæki uppfylli ekki öll þessi skilyrði er ekki þar með sagt að það geti ekki 

notið góðs af því að koma fram og veita viðkomandi gögn og upplýsingar, því þó svo að 

skilyrðum A-tegundar niðurfellingar sé ekki fullnægt er möguleiki á því að fyrirtæki uppfylli 

B-tegund niðurfellingar.  

 

5.3.2 B-tegund niðurfellingar: Umsókn um niðurfellingu eftir að samkeppnisyfirvöld vita af 

ólögmætu samráði eða rannsókn þeirra er hafin 

Í B-tegund niðurfellingar felst sá möguleiki fyrirtækis að færa DOJAD upplýsingar og gögn 

sem leitt geta til niðurfellingar sakar þó svo að DOJAD viti af mögulegu ólögmætu samráði og 

sé jafnvel hafist handa við að rannsaka tilvist þess. Eins og í A-tegund hér að framan eru sett 

ákveðin skilyrði fyrir því að geta öðlast niðurfellingu sakar. Í þessu tilviki eru skilyrðin sjö 

talsins.  

                                                            
149 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 4. 
150 Anne Tercinet: „The American Leniency Policy: A Model Placed Under the Seal of Pragmatism“, bls. 770. 
151 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 5. 
152 Corporate Leniency Policy: Answers to Recurring Questions, bls. 4. 
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Í fyrsta lagi verður fyrirtækið, eins og í A-tegundinni, að vera það fyrsta sem ákveður að 

koma fram með upplýsingar og gögn um ólögmæta samráðið.153  

Í öðru lagi má rannsókn málsins hjá DOJAD ekki vera komin á það stig að það hafi 

nægjanleg gögn til þess að sakfella viðkomandi fyrirtæki ólögmæta samráðsins sem er að sækja 

um niðurfellingu sektar.154 

Í þriðja til sjötta lagi er um að ræða samskonar skilyrði og er að finna í A-tegund 

niðurfellingar, þ.e. að fyrirtækið hafi hætt þátttöku sinni í ólögmæta samráðinu um leið og það 

tilkynnti DOJAD um tilvist þess. Fyrirtækið skuli segja satt og rétt frá þátttöku sinni ásamt því 

að veita algjöra, samfellda og fullkomna samvinnu við DOJAD við rannsókn málsins, svo lengi 

sem hún endist. Að uppljóstrunin sé ekki eingöngu bundin við einstaka starfsmenn sem ekki 

komi fram í nafni fyrirtækisins, heldur þarf að vera um að ræða ákvörðun sem fyrirtækið og 

forsvarsmenn þess standa fyrir í sameiningu. Ef það er mögulegt fyrir fyrirtækið að bæta það 

tjón sem það hefur valdið vegna ólögmæta samráðsins skuli það gera það .155 Að öðru leyti 

vísast til umfjöllunar um þessi skilyrði að framan.  

Í sjöunda lagi ber DOJAD að meta það í hverju tilviki fyrir sig að veiting niðurfellingar sé 

ekki ósanngjörn gagnvart öðrum aðilum. Hvort sem það er með tilliti til þess um hvers konar 

ólögmæta starfsemi var að ræða, hvert hlutverk fyrirtækisins var í ólögmæta samráðinu og 

þeirrar tímasetningar sem uppljóstrun átti sér stað.156 Því fyrr sem fyrirtækið kemur fram, því 

jákvæðar er litið á það, þannig að það sé ekki eingöngu að veita upplýsingar þar sem það sjái 

enga aðra leið til þess að koma sér undan eða takmarka þau slæmu áhrif sem sakfelling vegna 

samkeppnislagabrots getur haft á rekstur og afkomu fyrirtækisins.157 

 

5.4 Einstaklingar 

Það eru ekki eingöngu fyrirtæki og forsvarsmenn þeirra sem geta veitt gögn og upplýsingar 

gegn því að fá sök sína niðurfellda, heldur er einstaklingum það heimilt í vissum tilvikum ef 

rannsókn er ekki hafin á ólögmæta samráðinu og ákveðin önnur skilyrði eru einnig uppfyllt.  

Einstaklingur sem sækir um niðurfellingu sakar má ekki hafa verið einn af þeim 

forsvarsmönnum sem þá þegar hafa sótt um niðurfellingu í gegnum fyrirtækjaleiðina hér að 

framan, a.m.k. ekki ef um sama brot er að ræða. Er það vegna þess að meginreglan er sú að um 

leið og fyrirtæki sækir um niðurfellingu, samkvæmt skilyrðunum hér að framan, tekur sú 

                                                            
153 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 5. 
154 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 5. 
155 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 5. 
156 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 5. 
157 Anne Tercinet: „The American Leniency Policy: A Model Placed Under the Seal of Pragmatism“, bls. 772. 
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niðurfelling gildi gagnvart öllum þeim starfsmönnum fyrirtækisins sem játa á sig sök og þannig 

þátttöku í ólögmæta samráðinu. Því er ekki heimilt fyrir núverandi, né fyrrverandi, starfsmenn 

fyrirtækisins að sækja um niðurfellingu hafi fyrirtækið þegar gert það.158  

Auk þessa ber einstaklingi að uppfylla þrjú meginskilyrði, sem stuttlega verður farið yfir 

þar sem þau eru að mestu leyti samskonar þeim sem áður hefur verið rætt um. 

Fyrsta skilyrðið er að DOJAD má ekki hafa haft vitneskju eða grun um það ólögmæta 

samráð sem einstaklingurinn tilkynnir um.159 

Annað skilyrðið kveður á um að einstaklingurinn skuli segja satt og rétt frá þátttöku sinni í 

ólögmæta samráðinu ásamt því að veita algjöra, samfellda og fullkomna samvinnu við DOJAD 

við rannsókn málsins, svo lengi sem hún stendur yfir.160 

Þriðja og seinasta skilyrðið er að einstaklingurinn hafi ekki neytt aðra til þess að taka þátt í 

ólögmæta samráðinu. Hann hafi auk þess ekki verið upphafsaðili þess né nokkurs konar 

leiðtogi, þ.e. sá sem sá um að taka ákvarðanir um til hvaða aðgerða samráðsaðilar tækju.161 Ef 

vafi kemur upp um þetta skilyrði er það í verkahring einstaklingsins að sanna að hann brjóti 

það ekki.162 

Þó svo að notkunin á reglum um niðurfellingu sakar einstaklings sé ekki mikil, a.m.k. ekki 

í sama mæli og umsóknir vegna þátttöku fyrirtækja, hefur einstaklingsleiðin þrátt fyrir það 

verið talin nauðsynleg.163 Er hún talin vera það af þeirri ástæðu að hún ýti undir að fyrirtæki 

sjái sér hag í því að drífa sig að vera á undan að veita upplýsingar, þó svo að engin raunveruleg 

hætta hafi verið af neinum einstaklingi. Fyrirtækið lætur hins vegar ekki á það reyna og bíði 

eftir því hvort einhver einstaklingur hafi samband við samkeppnisyfirvöld. Of mikil áhætta sé 

fólgin í því. Þannig hafi möguleiki á heimild til niðurfellingar sakar einstaklinga áhrif til 

fjölgunar á umsóknir um niðurfellingu sakar fyrirtækja.164 

 

 

 

                                                            
158 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 

22. 
159 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 

22. 
160 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 

22. 
161 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 

22. 
162 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 

22. 
163 Scott D. Hammond: „Cornerstones of an effective cartel leniency programme”, bls. 7. 
164 Scott D. Hammond: „Cornerstones of an effective cartel leniency programme”, bls. 7. 
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5.5 Sáttir (e. plea agreement) og Amnesty Plus  

Í bandarísku réttarfari er algengt að í stað þess að mál fari fyrir dómstóla setjist sakborningur 

og lögmaður hans ásamt saksóknara niður með það fyrir augum að semja sín á milli um hvaða 

viðurlögum skuli beita eða hvaða refsingu sakborningur fær, gegn því að hann játi á sig glæpinn 

og málið fari ekki fyrir dómstóla. Þannig sé komið á sátt á milli þessara aðila, þar sem 

sakborningi er refsað án þess að það þurfi að eyða tíma og orku í málaferli.  

Þegar niðurfellingarmálum og umsóknum þeirra vegna fór að fjölga kom í ljós að þeir aðilar 

sem voru oft bendlaðir við ólögmætt samráð voru ekki eingöngu þátttakendur í einu ólögmætu 

samráði, heldur mörgum. Því varð algengara að þeir notuðu þær upplýsingar og gögn sem þeir 

höfðu um það samráð til þess að fara fram á vægari viðurlög í upprunalega málinu gegn því að 

veita upplýsingar og gögn um hitt samráðið.165 

Vegna þessa var gripið til þess ráðs að koma á fót úrræði sem nefnist Amnesty Plus. Það 

felur það í sér að þar eru veittar ívilnanir til aðila sem gerst hefur sekur um samráð á markaði 

X, til þess að upplýsa um ólögmætt samráð sem hann er þátttakandi í á markaði Y.166  

Þetta úrræði felur í sér að samráðsaðili fær refsingu sína í formi viðeigandi viðurlaga á 

markaði X, þar sem annar hefur uppfyllt skilyrðin um niðurfellingu sakar, lækkaða og á sama 

tíma getur hann farið fram á að fá sekt sína á markaði Y fellda niður ef hann uppfyllir þau 

skilyrði sem sett eru fyrir niðurfellingu sektar þar.167  

Með þessu fá samkeppnisyfirvöld upplýsingar og gögn um fleiri en eitt samráð, þó svo að 

upphaflega hafi þeirra vitneskja bara náð til eins. Þessi keðja getur síðan haldið áfram svo lengi 

sem samráðsaðilar sjá sér hag í því að veita aukalega upplýsingar um annað ólögmætt samráð 

sem þeir hafa verið þátttakendur í. 

 

5.5.1 Penalty Plus 

Þrátt fyrir að Amnesty Plus hafi virkaði vel var ákveðið að koma einnig á fót reglum sem báru 

heitið Penalty Plus sem höfðu þann tilgang að ýta enn frekar undir að aðilar sem komist hafði 

upp um að væru þátttakendur í ólögmætu samráði veittu upplýsingar og gögn um annað 

ólögmætt samráð sem þeir væru aðilar að.  

Í Penalty Plus felst að ef fyrirtæki hefur viðurkennt þátttöku í tilteknu ólögmætu samráði 

en upplýsir ekki um þátttöku í öðru ólögmætu samráði sem það tekur þátt í, er fyrirtækinu ekki 

heimilt að beita fyrir sig Amnesty Plus-kerfinu til þess að fá niðurfellda sök, heldur er sú refsing 

                                                            
165 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 9. 
166 Scott D. Hammond: „Cornerstones of an effective cartel leniency programme”, bls. 8. 
167 Christopher Harding, Julian Joshua: Regulating Cartels in Europe, bls. 215. 
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sem það fær fyrir brotin sem það lét ekki vita af, þyngd umtalsvert umfram það sem hefðbundið 

er.168 Hagsmunum samráðsaðila, fyrirtækis, sé því mun betur borgið með því að láta vita af 

öðru ólögmætu samráði sem það er þátttakandi í og nýta sér þannig Amnesty Plus, en að taka á 

sig sekt sem getur verið allt að 80% hærri en ella.169  

Í tilviki einstaklinga getur munurinn verið töluvert alvarlegri. Með Amnesty Plus myndi 

einstaklingur mögulega losna við fangelsisvist, en ef Penalty Plus gildir gæti hann þurft að sitja 

þó nokkuð lengi í fangelsi.170 

 

6 Framkvæmd lækkunar- og niðurfellingarreglna innan 

Evrópusambandsins 

6.1 Almennt 

Við stofnun Evrópusambandsins, þá Evrópubandalagsins, var saminn sáttmáli, 

Rómarsáttmálinn, sem síðar fékk heitið Sáttmáli um starfshætti Evrópusambandsins (e. Treaty 

on the functioning of the European Union), en efni hans tók til aukinnar samvinnu og 

sameiginlegra markmiða, en eitt af þeim markmiðum er og var að tryggja frjálsa samkeppni. Í 

101.-106. gr. Sáttmála um starfshætti Evrópusambandsins (hér eftir TFEU) er að finna þessar 

sameiginlegu samkeppnisreglur. 

Umfjöllun um lækkunar- og niðurfellingarreglur samkeppnisreglna Evrópusambandsins 

hefur þýðingu hvað varðar samnefndar reglur hér á Íslandi, enda eru þær að mörgu, en þó ekki 

öllu, leyti samskonar. Með inngöngu Íslands í EES átti sér stað aukin samræming  íslenskra 

samkeppnisreglna við aðrar evrópskar þjóðir, eins og markmið EES-samningsins ber með sér 

og var það með lögum nr. 107/2000 þar sem reglur varðandi lækkun- og niðurfellingu sekta 

birtast fyrst í íslenskum lögum, en við gerð þeirra var litið til evrópskra fyrirmynda.171 Nánari 

umfjöllun er hins vegar að finna í kafla 4.1 og vísast því að öðru leyti þangað. 

Umfjöllun þessa kafla tekur hins vegar eingöngu til beitingar lækkunar- og 

niðurfellingarreglna innan Evrópusambandsins og afmarkast hún af því , en nánar verður farið 

í framkvæmd og beitingu reglnanna á Íslandi í kafla 7. 

Komið hefur fram í köflunum hér að framan að Evrópusambandið hafi sett sér lækkunar- 

og niðurfellingarreglur og viðamikil endurskoðun hafi átt sér stað á þeim árið 2006. Í kjölfarið 

                                                            
168 Frequently asked questions about the antitrust division‘s leniency program and model leniency letters, bls. 

11. 
169 Scott D. Hammond: „Cornerstones of an effective cartel leniency programme”, bls. 9. 
170 Scott D. Hammond: „Cornerstones of an effective cartel leniency programme”, bls. 9. 
171 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 14. 
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setti Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) samskonar reglur í samræmi við ákvæði EES-

samningsins.172  

Bera reglur Evrópusambandsins nafnið Commission Notice on Immunity from fines and 

reduction of fines in cartel cases nr. 2006/C 298/11. Viðurnefnið Leniency Notice (hér eftir 

niðurfellingartilkynning Framkvæmdastjórnarinnar) er almennt notað þar sem fullt heiti þeirra 

er fremur óþjált. Að öðru leyti vísast til kafla 4.2.1 og undirkafla hans, ásamt umfjöllunar um 

upphaf reglnanna í Bandaríkjunum hér að framan þar sem niðurfellingartilkynning 

Framkvæmdastjórnarinnar er að miklu leyti byggð á fordæmum þeirra. 

Til þess að ívilnun lækkunar- og niðurfellingarreglna sé fyrir hendi þarf ákveðið ferli að 

fara í gang og skilyrði þess að vera uppfyllt. Það hvaða skilyrði eru sett fyrir beitingu lækkunar- 

og niðurfellingarreglna er að finna í ákvæðum niðurfellingartilkynningar 

Framkvæmdastjórnarinnar, en nánar verður farið yfir þau í kaflanum hér á eftir. 

 

6.2 Skilyrði fyrir lækkun eða niðurfellingu á sekt innan Evrópusambandsins 

Til þess að eiga möguleika á því að njóta lækkunar- og niðurfellingarreglna samkvæmt 

niðurfellingartilkynningu Framkvæmdastjórnarinnar þarf uppljóstrari að uppfylla öll þau  

skilyrði sem er að finna í a.-c.-lið 12. gr. reglnanna, ásamt þeim sem sérstaklega eru tilgreind í 

hverju úrræði fyrir sig. 

Í fyrsta lagi ber umsækjanda að sinna samstarfinu sem myndast á milli hans og 

samkeppnisyfirvalda af heilum hug. Í því felst að frá þeim tíma sem umsókn um lækkun eða 

niðurfelllingu sektar er send til samkeppnisyfirvalda ber umsækjanda að veita 

samkeppnisyfirvöldum allar upplýsingar og öll gögn sem máli geta skipt við rannsókn málsins. 

Ekki eingöngu á þeim tíma sem samstarf hefst, heldur einnig gögn sem þeim áskotnast eftir 

það tímamark.173 Þannig er það grundvallaratriði að umsækjandi veiti upplýsingar um 

ólögmæta samráðið sem verði til þess að hægt sé að sækja hina samráðsaðilana til saka. Honum 

ber því að afla allra þeirra gagna sem hann hefur tök á að leggja fram.174  

Umsækjandi verður sömuleiðis að vera til taks til þess að svara fyrirspurnum málinu 

tengdum. Honum ber einnig að greiða fyrir þá leið að samkeppnisyfirvöldum sé gert kleift að 

taka viðtöl við yfirmenn og aðra starfsmenn fyrirtækisins, jafnvel einnig fyrrverandi starfsmenn 

ef það er mögulegt og sóst er eftir því. Það gefur auga leið að því meiri aðstoð sem uppljóstrari 

veitir því meiri líkur eru á því að hann njóti aukinnar lækkunar sektar sinnar af hendi 

                                                            
172 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, bls. 1-8. 
173 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 813. 
174 Richard Wish, David Bailey: Competition Law, bls. 442. 
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samkeppnisyfirvalda. Þannig ynni það gegn honum ef hann veitir upplýsingar eða gögn sem 

byggð eru á vísvitandi röngum staðhæfingum eða þá að hann afhendir viljandi ekki gögn þó 

svo að þau tengist málinu.  

Er oft um að ræða löng og flókin mál þegar samkeppnislagabrot eru annars vegar. 

Uppljóstrara ber því skylda til að snúast ekki hugur um samstarfið, þ.e. uppljóstrunina. Ef hann 

hættir eða dregur sig úr þeirri samvinnu sem hafin er á milli samkeppnisyfirvalda og hans á 

hann ekki lengur tilkall til lækkunar- og niðurfellingar á sektum á grundvelli reglnanna.175  

Eyðing gagna af hálfu umsækjanda, sem tengjast rannsókn á ólögmæta samráðinu, þar á 

meðal gögn sem innihalda efni sem myndi mögulega koma illa út fyrir hann sjálfan, er einnig 

óheimil. 

Umsækjanda er sömuleiðis óheimilt að veita upplýsingar eða gefa út tilkynningu þess efnis 

að hann hafi sótt um lækkun eða niðurfellingu sektar, ef það getur haft áhrif á afdrif rannsóknar 

samkeppnisyfirvalda. Umsækjanda væri þannig ekki heimilt að láta aðra aðila ólögmæta 

samráðsins vita af umsókn sinni, þar sem það hefur áhrif á starfsemi ólögmæta samráðsins og 

stefnir rannsókn málsins í hættu.176 Brot gegn þessu skilyrði getur orðið til þess að umsækjandi 

sem annars hefði mögulega verið hæfur til lækkunar eða niðurfellingar á sekt er talinn óhæfur 

og umsókn hans því hafnað.  

Komið hafa upp vafamál tengd fyrirtækjum sem skráð eru á verðbréfamarkað og bera þau 

því ákveðna upplýsingaskyldu gagnvart hluthöfum sínum vegna reglna um gagnsæi. Hefur 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins talið að þess konar umsækjandi njóti ekki neinna 

undantekninga frá þessu skilyrði og sé honum því, eins og öðrum, óheimilt að veita upplýsingar 

um umsókn sína um lækkun eða niðurfellingu sektar.177  

Til eru dæmi þess efnis að Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hafi dregið ákvörðun 

sína um niðufellingu sektar til baka þar sem umsækjandi hafði látið aðra samráðsaðila vita af 

umsókn sinni, sbr. niðurstöðu Framkvæmdastjórnarinnar í máli Deltafina vegna hins 

svokallaða Raw Tobacco Italy máls nr. COMP/C.38.281/B.2: 

 

For all the reasons expressed above, it must be concluded that Deltafina, by voluntarily disclosing 

its immunity application [...] breached the co-operation obligation to which it was subject by 

virtue of point 11(a) of the Leniency Notice. Accordingly, immunity cannot be granted to 

Deltafina in this Decision and a fine must be applied to it in respect of the infringements which 

constitute the subject matter of this Decision.178 

 

                                                            
175 Richard Wish, David Bailey: Competition Law, bls. 442-444. 
176 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 813. 
177 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 813. 
178 Ákvörðun Framkvæmdastjórnar ESB 20. október 2005 (COMP/C.38.281/B.2), bls. 105. 
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Í öðru lagi ber umsækjanda skylda til þess að hætta allri þátttöku sinni í ólögmæta 

samráðinu frá því að hann hefur samstarf sitt við samkeppnisyfirvöld.179 Meginreglan er því sú 

að fyrirtæki beri að hætta þátttöku sinni um leið eða áður en það sendir inn umsókn til lækkunar 

eða niðurfellingar sektar. Frá þessu eru þó undantekningar, t.a.m. í tilvikum þar sem skyndileg 

breytt hegðun samráðsaðila vekti grunsemdir annarra samráðsaðila, sem mögulega breyta 

hegðun sinni í kjölfarið og hafa þannig áhrif á rannsókn málsins fyrir samkeppnisyfirvöld. 

Þannig geti það talist betra í vissum tilvikum að samkeppnisyfirvöld heimili fyrirtæki að halda 

ólögmætu samráði áfram eða a.m.k. segi sig ekki alfarið úr því til þess að vernda 

rannsóknarhagsmuni og sé fyrirtæki ekki refsað fyrir það.180 Eins og ólögmætt samráð er 

almennt framið með mikilli leynd er það einnig mikilvægt fyrir rannsókn samkeppnisyfirvalda 

að hún sjálf sé haldin mikilli leynd.  

Í þriðja lagi skal umsækjandi ekki eyða, falsa eða fela gögn sem snerta ólögmæta samráðið. 

Einnig er honum óheimilt að tilkynna um eða veita öðrum aðilum upplýsingar um vilja sinn til 

þess að sækja um lækkun eða niðurfellingu sektar, nema um sé að ræða önnur 

samkeppnisyfirvöld.181 Hefur að framan verið farið yfir skilyrði samskonar eðlis og vísast því 

til þeirrar umfjöllunar. 

Í fjórða lagi geta fyrri aðgerðir uppljóstrarans orðið til þess að hann uppfylli ekki skilyrði 

lækkunar- eða niðurfellingareglna eins og nefnt hefur verið hér að framan í kafla 4.1.1.1 í 

tengslum við reglurnar í Bandaríkjunum, sbr. 13. gr. niðurfellingartilkynningar 

Framkvæmdastjórnarinnar. Þess konar aðgerðir eru t.a.m. ef viðkomandi uppljóstrari hefur í 

tíð samráðsins neytt annan aðila til þess að taka þátt í samráðinu eða neytt hann til þess að halda 

þátttöku sinni í ólögmæta samráðinu áfram þó að viðkomandi hafi sýnt vilja til þess að hætta.182 

183 

Það hvaða rétt uppljóstrari á getur verið mismunandi eftir þeim aðstæðum sem fyrir hendi 

eru á þeim tíma sem hann byrjar að veita upplýsingar. Það er ekki þannig að í hverju tilviki 

fyrir sig sé veitt algjör niðurfelling sakar eða sekt sé lækkuð um ákveðna prósentu. Þessar 

ívilnanir taka mið af aðstæðum og er það mat í höndum viðkomandi samkeppnisyfirvalda. 

Er almennt bara veitt niðurfelling sektar til þess aðila sem er fyrstur til þess að veita 

upplýsingar um ólögmætt samráð. Hins vegar getur það skipt máli hvort ólögmæta samráðið 

sem uppljóstrari veitir upplýsingar um sé eitthvað sem samkeppnisyfirvöld hafi þá þegar 

                                                            
179 Richard Wish, David Bailey: Competition Law, bls. 442. 
180 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 814. 
181 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 814. 
182 Richard Wish, David Bailey: Competition Law, bls. 442. 
183 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 815. 
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komist á snoðir um eða hvort þessar upplýsingar geri það að verkum að flett sé ofan af 

óþekktu ólögmætu samráði. 

 

6.3 Umsóknarferlið 

Fyrirtæki sem óskar eftir því að fá sekt sína lækkaða eða niðurfellda ber að hafa samband við 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, eins og fram kemur í 14. gr. 

niðurfellingartilkynningar Framkvæmdastjórnarinnar. Meginreglan varðandi umsóknir um 

lækkun eða niðurfellingu sektar er sú að ekki er heimilt að senda inn umsókn, án þess að 

raunverulegur ásetningur til uppljóstrunar sé á bak við hana. Ekki sé eingöngu um að ræða 

tilraun aðila ólögmæts samráðs, þar sem hann sækir um nafnlaust, að afla sér upplýsinga um 

hvort einhver annar samráðsaðili hafi þá þegar sótt um lækkun eða niðurfellingu sektar.184 Ef 

það kemur síðan í ljós að enginn af þátttakendum ólögmæta samráðsins hafi þegar sótt um, geti 

umsækjandi dregið umsókn sína til baka þar sem hann hafi þá fullvissað sig um að ólögmæta 

samráðið sé öruggt eins og stendur. Það að geta sótt um nafnlaust gerir fyrirtæki þetta kleift þar 

sem erfitt er að rekja frá hverjum viðkomandi umsókn barst ef litlar eða engar upplýsingar eru 

fyrirliggjandi um umsóknaraðila. 

Hins vegar eru til undantekningar frá þessari meginreglu um að umsóknaraðila beri í hverju 

tilviki fyrir sig að koma fram undir nafni. Fyrirtæki er í vissum tilvikum heimilt að senda inn 

„fræðilega“ (e. hypothecial) umsókn, en í stað þess að gefa upp heiti fyrirtækisins er talið 

nægjanlegt að veittar séu upplýsingar um þann markað og þá vöru sem um ræðir.185 Þannig geti 

samkeppnisyfirvöld borið saman þær umsóknir sem þeim hafa þá þegar borist og þær 

upplýsingar sem er að finna í þeim við nafnlausu umsóknina. Fyrirtæki þarf þó að gæta þess að 

í umsókn komi fram fullnægjandi upplýsingar um þann markað sem um er að ræða svo 

mögulegt sé að bera umsóknina saman við aðrar umsóknir. 

Af „fræðilegum“ umsóknum slepptum getur umsóknaraðili hvort sem er sótt strax um 

formlega meðferð á umsókn sinni þar sem hann búi yfir öllum nauðsynlegum gögnum á þeim 

tímapunkti eða hann getur farið fram á að fá tímabundna staðfestingu á því að samskipti séu 

komin á á milli hans og samkeppnisyfirvalda.186  

Í kafla 5.2.1 er farið yfir þær reglur og háttsemi sem á sér stað þegar umsókn um 

niðurfellingu er fyrst send til samkeppnisyfirvalda, þar á meðal um svokallað staðfestingarkerfi 

(e. marker) sem dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna tók upp á sínum tíma. Þar sem tímabundin 

                                                            
184 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 816. 
185 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 816. 
186 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 817-818. 



49 

 

staðfesting er veitt á umsókn til lækkunar eða niðurfellingar sektar. Þannig geti mögulegur 

uppljóstrari haft samband við samkeppnisyfirvöld og tryggt sér „sæti í röðinni“, þrátt fyrir að 

hann hafi á þeim tímapunkti ekki mikið af upplýsingum eða gögnum undir höndum. Enda er 

umsókn oft samin í miklum flýti af uppljóstrara til þess að tryggja sér þessa tímabundnu 

staðfestingu, svo sé honum veittur ákveðinn frestur til þess að klára undirbúning umsóknar 

sinnar og afla sér gagna. Staðfestingin tryggir að á meðan hún er í gildi geti ekki aðrir 

uppljóstrarar komist fram fyrir umsækjanda í röðinni.  

Sú trygging fellur hins vegar úr gildi ef uppljóstrari fer fram yfir gefið tímamark. Skili 

uppljóstrari hins vegar þeim upplýsingum sem hann fékk tíma til að safna innan tímafrestsins 

og þau eru fullnægjandi, er tímamark umsóknar hans miðað við þá dagsetningu og jafnvel 

tímamark innan þess dags, sem farið var fram á tímabundna staðfestingu.187 Þar af leiðandi fá 

aðrir aðilar sem skiluðu inn umsókn eftir það tímamark ekki þær ívilnanir sem lækkunar- og 

niðurfellingarreglur fela í sér. Það hefði hins vegar verið mögulegt ef fyrri uppljóstrari hefði 

farið fram yfir gefið tímamark. Sams konar reglur voru teknar upp innan Evrópusambandsins, 

en eins og með þær bandarísku er tímabundna staðfestingin bundin ákveðnum skilyrðum sem 

umsækjendur þurfa að uppfylla áður en hún er veitt. 

 

6.3.1 Skilyrði tímabundinnar staðfestingar 

Það er á valdi Framkvæmdastjórnarinnar að ákveða hvort veita eigi tímabundna staðfestingu 

og hversu lengi sú staðfesting eigi að gilda ef skilyrði hennar eru uppfyllt, sbr. 1. málsl. 15. 

gr. niðurfellingartilkynningar Framkvæmdastjórnarinnar. Skilyrði tímabundinnar 

staðfestingar er að finna í 2. og 3. málsl. 15. gr. sömu reglna. 

Í fyrsta lagi þarf mögulegur uppljóstrari að segja deili á sér, þ.e. að gefa upp nafn sitt og 

heimilisfang. 

Í öðru lagi ber uppljóstrara eða forsvarsmanni hans að gefa til kynna að þeir búi yfir 

gögnum eða upplýsingum um að ólögmætt samráð hafi átt eða eigi sér stað, sem sé kveikjan 

að því að samráðsaðili ákvað að stíga fram og setja sig í samband við samkeppnisyfirvöld.  

Í þriðja lagi þarf uppljóstrarinn að nafngreina þá aðila sem eru samráðsmenn hans í 

brotinu. 

Í fjórða lagi þarf að koma fram til hvaða atvinnugreinar, vöru eða þjónustu ólögmæta 

samráðið tekur.  

                                                            
187 Matthew Lewitt: „Cartel leniency in EU: Overview“, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com. 
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Í fimmta lagi þarf hann einnig að tilgreina það landsvæði þar sem brotið á sér stað, en 

ólögmætt samráð sem á sér stað innan aðildarríkis Evrópusambandsins getur teygt anga sína 

til margra annara aðildarríkja. Enda er samstarf og viðskipti þeirra á milli oft og tíðum mjög 

umfangsmikið, sem er nátengt meginmarkmiðum Evrópusambandsins um að ríki innan þess 

njóti góðs af frjálsu vöruflæði, frjálsri för launþega, frjálsri þjónustustarfsemi og frjálsum 

fjármagnsflutningum.188 Eins og átti við varðandi tímabundnar staðfestingar í Bandaríkjunum 

er mikilvægt að þessar upplýsingar séu nægilega nákvæmar til þess að samkeppnisyfirvöld 

geti borið þær saman við umsóknir sem þeir hafi þá þegar fengið svo hægt sé að útiloka að 

aðrir samráðsaðilar hafi sent inn umsókn á undan vegna sama ólögmæta samráðsins. Ef svo 

er, þá er ekki lengur hægt að fara fram á niðurfellingu sektar, enda er það bara í boði fyrir 

þann fyrsta sem kemur fram með upplýsingar um hvert samráð fyrir sig. 

Í sjötta lagi ber að taka skýrlega fram hversu lengi hið ólögmæta samráð hefur átt sér stað 

og til hvaða aðgerða það tók. 

Í sjöunda lagi verður að koma fram hvort uppljóstrari hafi einnig sótt um eða ætli sér að 

sækja um lækkun eða niðurfellingu sektar annars staðar innan Evrópusambandsins eða 

jafnvel utan þess. 

Í áttunda lagi þarf að koma fram hver ástæðan sé og rökstuðningur fyrir því að sótt er um 

tímabundna staðfestingu, en algengast er að það sé gert til þess að uppljóstrari tryggi sér stað 

í röðinni án þess að hann hafi á þeim tímapunkti nægjanleg gögn í fórum sínum til þess að 

skila inn fullnægjandi umsókn.189 

 

6.4 Einstaklingar 

Samkvæmt sameiginlegum samkeppnisreglum Evrópusambandsins sem er að finna í TFEU 

eru það eingöngu fyrirtæki sem geta gerst brotleg við fyrrgreind ákvæði, sbr. 101. og 102. gr. 

sáttmálans. Því er ekki að finna sameiginlegar reglur sem kveða á um refsingu þeirra 

einstaklinga sem standa á bak við samráðið, heldur er eingöngu um að ræða sektir sem fyrirtæki 

fær á sig. Það sama er hægt að segja um reglur niðurfellingartilkynningar 

Framkvæmdastjórnarinnar, en þær taka eingöngu til umsókna fyrirtækja. 

                                                            
188 Sigríður Logadóttir og Ásta Magnúsdóttir: Inngangur að lögfræði, bls. 313-315. 
189 Matthew Lewitt: „Cartel leniency in EU: Overview“, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com. 
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Þrátt fyrir það er þess konar reglur að finna innan aðildarríkja Evrópusambandsins, t.a.m. Í 

Bretlandi þar sem bæði fyrirtækinu er refsað og einstaklingum, sbr. 188 gr. Enterprice Act frá 

árinu 2002, sem standa á bak við ólögmæta samráðið.190 

 

6.5 Fyrirtæki 

Forsvarsmenn fyrirtækja geta sótt um að fá sök sína og fyrirtækisins fellda niður hvort sem 

rannsókn er hafin eða ekki, svo lengi sem skilyrðum hvors um sig sé uppfyllt. Ef aðrir hafa 

orðið á undan þeim til þess að sækja um og veita upplýsingar, þannig að niðurfelling sektar í 

heild sé ekki í boði, er samt mögulegt fyrir þá að veita þær upplýsingar sem þeir búa yfir og 

fá mögulega sekt sína lækkaða.191 

Í boði eru því þrenns konar lækkunar- og niðurfellingarreglur sem fyrirtæki getur leitað 

eftir að uppfylla ákveði það að gerast uppljóstrari.  

Tvær leiðir, tegund-1A niðurfelling og tegund-1B niðurfelling, geta orðið til þess að sekt 

er felld niður að öllu leyti.  

Þriðja leiðin, tegund-2 lækkun sektar, getur orðið til þess að sú sekt sem fyrirtæki hefði 

átt að greiða er lækkuð, sem nemur allt að 50% fjárhæðarinnar. 

 

6.5.1 Tegund-1A niðurfellingar 

Þetta er sú niðurfelling sektar sem veitir víðtækasta vernd fyrir uppljóstrara. Samkvæmt a-lið 

1. mgr. 8. gr. niðurfellingartilkynningar Framkvæmdastjórnarinnar er niðurfelling sektar veitt 

ef þær upplýsingar og gögn sem uppljóstrari afhendir verða til þess að samkeppnisyfirvöld telja 

mögulegt að hefja hnitmiðaða rannsókn á ákveðnu ólögmætu samráði.  

Til þess að þess konar niðurfelling geti átt sér stað þarf uppljóstarinn að veita upplýsingar 

um ólögmætt samráð sem samkeppnisyfirvöld höfðu enga vitneskju um fyrr en uppljóstrarinn 

gerði þeim viðvart um það eða þau hafi ekki búið yfir nægum gögnum til þess að fara fram á 

húsleit eða annars konar rannsóknaraðgerðir.192 Matið á því hvort þær upplýsingar og gögn 

sem umsækjandi veitir uppfylli þau skilyrði er í höndum samkeppnisyfirvalda.193 

Í II. kafla niðurfellingartilkynningar Framkvæmdastjórnarinnar, nánar tiltekið 8.-13. gr., er 

nánar farið yfir þau skilyrði sem uppljóstrari þarf að uppfylla og þær aðstæður sem þurfa að 

                                                            
190 Ian Giles og Susanna Rogers: „Cartel leniency in the UK (England and Wales): Overview“, 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com. 
191 Richard Wish, David Bailey: Competition Law, bls. 443. 
192 Richard Wish, David Bailey: Competition Law, bls. 442. 
193 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 823-824. 
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vera til staðar svo veiting niðurfellingar sektar verði raunhæfur möguleiki, en í 9. gr. þeirra 

koma fram meginskilyrði þess að tegund-1A niðurfellingar sé beitt: 

 

(9) For the Commission to be able to carry out a targeted inspection within the meaning of point 

(8)(a), the undertaking must provide the Commission with the information and evidence listed 

below, to the extent that this, in the Commission's view, would not jeopardize the inspections: 

 

(a) A corporate statement which includes, in so far as it is known to the applicant at the time of 

the submission: 

 

- A detailed description of the alleged cartel arrangement, including for instance its aims, 

activities and functioning; the product or service concerned, the geographic scope, the duration 

of and the estimated market volumes affected by the alleged cartel; the specific dates, locations, 

content of and participants in alleged cartel contacts, and all relevant explanations in connection 

with the pieces of evidence provided in support of the application. 

 

- The name and address of the legal entity submitting the immunity application as well as the 

names and addresses of all the other undertakings that participate(d) in the alleged cartel; 

 

- The names, positions, office locations and, where necessary, home addresses of all individuals 

who, to the applicant's knowledge, are or have been involved in the alleged cartel, including 

those individuals which have been involved on the applicant's behalf; 

 

- Information on which other competition authorities, inside or outside the EU, have been 

approached or are intended to be approached in relation to the alleged cartel; and 

 

(b) Other evidence relating to the alleged cartel in possession of the applicant or available to it 

at the time of the submission, including in particular any evidence contemporaneous to the 

infringement. 

 

Samkvæmt 1. mgr. 9. gr. niðurfellingartilkynningar Framkvæmdastjórnarinnar er 

niðurfelling eingöngu veitt því fyrirtæki sem er fyrst að veita samkeppnisyfirvöldum 

upplýsingar og önnur sönnunargögn sem að mati þeirra verður til þess að 

samkeppnisyfirvöldum er gert kleift að hefja rannsókn á ákveðnum samráðsaðilum. Ekki sé 

um almenna rannsókn að ræða, heldur beini veitt gögn sökinni að ákveðnum aðilum sem eru 

síðan rannsakaðir og hugsanlega sakfelldir fyrir þátttöku sína í ólögmæta samráðinu.  

Gerð er krafa um að umsækjandi skili inn skýrslu, sbr. a-lið 1. mgr. 9. gr. reglnanna. Í henni 

eiga að koma fram ákveðnar upplýsingar sem gefnar skulu af nákvæmni og er umsækjanda 

skylt að svara eftir bestu getu.  

Í fyrsta lagi þarf að koma fram í skýrslunni nákvæm útlistun á hvernig starfsemi ólögmæta 

samráðsins er háttað. Með því er átt við hver tilgangur þess var, til hvaða aðgerða það hefur 

tekið og hvernig starfsemi þess fer fram, til hvaða landsvæðis það nær, hversu lengi það hefur 

verið til staðar og hvert umfang þess er innan þess markaðar sem það tekur til. Uppljóstrara ber 
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einnig að veita allar aðrar upplýsingar sem hann hefur um ólögmæta samráðið, svo sem 

dagsetningar funda samráðsaðila, hvar þeir voru haldnir, hvert efni þeirra var o.s.frv.  

Í öðru lagi þarf að liggja fyrir listi yfir alla þátttakendur ólögmæta samráðsins, nöfn þeirra 

og heimilisföng, þ.m.t. uppljóstrarans sjálfs. 

Í þriðja lagi upplýsingar um nöfn, stöðu þeirra innan fyrirtækisins, staðsetningu 

starfsstöðvar og mögulega heimilisfang, þeirra einstaklinga sem uppljóstrari veit að hafa 

vitneskju um ólögmæta samráðið. Bæði hvað varðar starfsmenn uppljóstrarans en einnig 

starfsmenn annarra samráðsaðila.  

Í fjórða lagi upplýsingar um hvort uppljóstrari hafi sett sig í samband eða ætli sér að setja 

sig í samband við önnur samkeppnisyfirvöld vegna ólögmæta samráðsins, hvort sem þau eru 

innan eða utan Evrópusambandsins.   

Samkvæmt 10. gr. niðurfellingartilkynningar Framkvæmdastjórnarinnar mega 

samkeppnisyfirvöld heldur ekki, á þeim tíma sem umsókn um niðurfellingu er send inn, hafa 

þá þegar nægileg sönnunargögn til þess að hefja rannsókn eða saksókn gegn samráðsaðila. 

Þannig þurfa þau gögn sem uppljóstrari veitir að þjóna einhverjum tilgangi til þess að hann geti 

farið fram á ívilnun á grundvelli þeirra. Ef uppljóstrari veitir gögn sem eru óþörf fyrir þau 

markmið sem samkeppnisyfirvöld hafa þá gefur það auga leið að samkeppnisyfirvöld muni 

ekki veita ívilnanir á grundvelli gagna sem þau þurfa ekki og munu að öllum líkindum ekki 

nota.  

Þrátt fyrir þetta hefur verið litið svo á að sú krafa sem gerð er til þeirra gagna og upplýsinga 

sem uppljóstrara ber að veita sé vægari hvað varðar tegund-1A niðurfellingu en tegund-1B, en 

hugmyndafræðin á bakvið það er að það virki hvetjandi á uppljóstrara og auki líkurnar á því að 

þeir sæki um niðurfellingu fyrr en ella.194 

Auk þess að uppfylla þau skilyrði sem hafa verið talin upp hér að framan þarf umsækjandi 

vegna tegundar-1A niðurfellingar einnig að uppfylla öll þau skilyrði sem fram koma í a.-c.-lið 

1. mgr. 12. gr. niðurfellingartilkynningar Framkvæmdastjórnarinnar en farið hefur verið yfir 

þessi skilyrði í kafla 6.2 hér að framan.  

Ef uppljóstrari uppfyllir þessi skilyrði getur það orðið til þess að þau viðurlög sem hann 

hefði annars átt að hljóta séu felld niður. Ástæða þess er sú að ef uppljóstrarinn hefði ekki 

komið fram með viðkomandi upplýsingar hefði það getað haft í för með sér áframhaldandi 

ólögmætt samráð til ótilgreinds tíma. Fórnarkostnaðurinn sé því talinn vera þess virði, þ.e. að 

sleppa einum samráðsaðila með það að markmiði að ná hinum.  

                                                            
194 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, bls. 1245. 
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6.5.2 Tegund-1B niðurfellingar 

Tegund 1B-niðurfelling veitir einnig niðurfellingu allrar sektarinnar, eins og tegund-1A hér að 

framan. Hins vegar eru sett önnur skilyrði fyrir því að uppljóstrari geti farið fram á niðurfellingu 

sektar á grundvelli tegundar-1B.  

Í II. kafla niðurfellingartilkynningar Framkvæmdastjórnarinnar, nánar tiltekið 8.-13. gr., er 

nánar farið yfir þau skilyrði sem uppljóstrari þarf að uppfylla og þær aðstæður sem þurfa að 

vera  til staðar svo veiting niðurfellingar sektar sé heimil.  

Hvað varðar tegund-1B niðurfellingu er hún veitt ef umsækjandi er sá fyrsti til þess að láta 

eftir upplýsingar og gögn í tengslum við ólögmætt samráð sem að mati samkeppnisyfirvalda 

verður til þess að þeim tekst að sýna fram á brot á 101. gr. TFEU. Nánar er farið yfir þau 

skilyrði sem umsækjandi þarf að uppfylla í 11. gr. reglnanna: 

 
(11) Immunity pursuant to point (8)(b) will only be granted on the cumulative conditions that 

the Commission did not have, at the time of the submission, sufficient evidence to find an 

infringement of Article 81 EC in connection with the alleged cartel and that no undertaking had 

been granted conditional immunity from fines under point (8)(a) in connection with the alleged 

cartel. In order to qualify, an undertaking must be the first to provide contemporaneous, 

incriminating evidence of the alleged cartel as well as a corporate statement containing the kind 

of information specified in point (9)(a), which would enable the Commission to find an 

infringement of Article 81 EC,. 

 

Tegund-1B niðurfelling felur það í sér að uppljóstrari fer fram á niðurfellingu sektar fyrir 

eða eftir að samkeppnisyfirvöld hafa framkvæmt húsleit eða rannsókn á ólögmæta samráðinu 

er hafin.195  

Þó er haldið í það skilyrði sem nefnt er í tegund-1A hér að framan, að fyrstur kemur, fyrstur 

fær. Því er það grundvallarskilyrði fyrir beitingu tegundar-1B að öðru fyrirtæki hafi ekki verið 

veitt niðurfelling sektar áður en rannsókn hófst, það er einfaldlega bara einum aðila veitt 

niðurfelling sektar.  

Upplýsingarnar sem uppljóstrari veitir þurfa því að vera þær fyrstu sem 

samkeppnisyfirvöldum berast í tengslum við niðurfellingu sektar vegna viðkomandi ólögmæts 

samráðs, en einnig að verða til þess að þau meta það sem svo að upplýsingarnar geri það að 

verkum að þeim sé gert kleift að sýna fram á að brot á 101. gr. TFEU og þ.a.l. 

samkeppnislagabrot hafi átt sér stað.196 Það er að segja, að upplýsingarnar eða sönnunargögnin 

séu nytsamleg fyrir samkeppnisyfirvöld. Þau hafi því skort þessi gögn áður en uppljóstrari veitti 

                                                            
195 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 811-812. 
196 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 811-812. 
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þau og á grundvelli þeirra sé þeim gert kleift að refsa öðrum þátttakendum ólögmæta 

samráðsins.  

Fram kom í kaflanum að framan, um tegund-1A niðurfellingu, að þær kröfur sem gerðar 

eru til upplýsinga og gagna sem veitt eru vegna tegundar-1A niðurfellingar eru almennt vægari 

en þær sem varða tegund-1B. Það gefur því auga leið að kröfurnar til þeirra upplýsinga og 

gagna sem veitt eru eftir að rannsókn málsins er hafin eru strangari og verður það því að fela í 

sér mjög traustar og greinilegar sannanir fyrir því að um brot á 101. gr. TFEU sé að ræða.197 

Sams konar skilyrði er sett fram í seinasta málslið 11. gr. niðurfellingartilkynningar 

Framkvæmdastjórnarinnar og farið var fram á í tegund-1A niðurfellingu. Gerð er krafa um að 

umsækjandi skili inn skýrslu, sbr. a-lið 1. mgr. 9. gr. reglnanna, en í henni eiga að koma fram 

ákveðnar upplýsingar sem umsækjanda er skylt að svara eftir bestu getu. Að öðru leyti vísast 

til þeirrar umfjöllunar í kaflanum að framan. 

Auk þess að uppfylla þau skilyrði sem hafa verið talin upp hér að framan þarf umsækjandi 

vegna tegundar-1B niðurfellingar einnig að uppfylla öll þau skilyrði sem fram koma í a.-c.-lið 

1. mgr. 12. gr. niðurfellingartilkynningar Framkvæmdastjórnarinnar en farið hefur verið yfir 

þessi skilyrði í kafla 6.2.  

Munurinn á tegund-1A og tegund-1B, er í stuttu máli sá að í tegund-1B er uppljóstrarinn 

vissulega sá fyrsti af samráðsaðilum sem kemur fram með upplýsingar, en hins vegar er þá um 

að ræða ólögmætt samráð sem samkeppnisyfirvöld vita að er til staðar. Uppljóstranir koma oft 

fram í kjölfar þess að samkeppnisyfirvöld framkvæma aðgerðir til þess að fletta ofan af 

samráðinu sem þau hafa grun um eða vita að er til staðar, svo sem með húsleit eða annars konar 

gagnaöflun. Upplýsingar sem uppljóstrari veitir þurfa því að vera til gagns fyrir rannsóknina.198 

 

6.5.3 Tegund-2 lækkun sektar 

Að lokum er svo tegund-2 lækkun sektar þar sem samkeppnisyfirvöld telja sig hafa heimild til 

þess að lækka sektir gagnvart samráðsaðila eða samráðsaðilum ef upplýsingar sem þeir veita 

hjálpa til við rannsókn á ólögmæta samráðinu sem þeir eru þátttakendur í. Hér er því ekki lengur 

skilyrði að eingöngu sá fyrsti sem fram kemur með upplýsingar sé sá sem nýtur þessara 

ívilnandi reglna.199  

Er um að ræða mat milli sektar og gildis upplýsinga. Ef samkeppnisyfirvöld telja veittar 

upplýsingar það mikilvægar að rannsóknarhagsmunum sé frekar borgið með því að veita afslátt 

                                                            
197 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 811. 
198 Richard Wish, David Bailey: Competition Law, bls. 442-443. 
199 Richard Wish, David Bailey: Competition Law, bls. 443. 
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af sekt til þess að koma yfir þær höndum sé þeim það heimilt. Eins og fram hefur komið áður 

byggja þessar reglur um lækkun eða niðurfellingu sekta að miklu leyti á þeirri hugsun að 

tilgangurinn helgi meðalið.  

Í III. kafla niðurfellingartilkynningar Framkvæmdastjórnarinnar, ákvæðum 23-26, er farið 

yfir skilyrði og áhrif þess að fyrirtæki veiti upplýsingar. Þó svo það sé ekki það fyrsta í röðinni 

og geti því ekki fengið niðurfellingu sektar að öllu leyti, geti það samt sem áður fengið 

einhverja lækkun.  

Til þess að fá lækkun sektar þurfa upplýsingarnar og gögnin að hafa mikið notagildi fyrir 

samkeppnisyfirvöld, sbr. 24. gr. reglnanna. Þurfa þau að styrkja önnur gögn sem þau hafa undir 

höndum eða verða til þess að möguleg sakfelling vegna ólögmæts samráðs verði þeim mun 

líklegri.200 Er það mat á upplýsingum og gögnum í höndum samkeppnisyfirvaldanna sjálfra.  

Efni, tímasetning og nákvæmni gagnanna eru allt mikilvægir þættir matsins. Gögn sem 

rekja má til þess tíma sem meint samráðsbrot átti sér stað eru þar af leiðandi mun mikilvægari 

en gögn sem fram koma síðar með tilliti til þess að leiða staðreyndir málsins í ljós, sbr. 25. gr. 

niðurfellingartilkynningar Framkvæmdastjórnarinnar. Einnig er litið svo á að bein 

sönnunargögn séu mikilvægari en óbein.201 Þar má nefna að skrifleg samskipti þar sem aðilar 

gangast við því að stofna til ólögmæts samráðs, s.s. tölvupóstar og samningar þess efnis, eru 

mun nytsamlegra sönnunargagn en vitnisburður aðila um orðróm sem hann telur sig hafa heyrt 

um hugsanlegt samráð, án þess að hafa neitt heilsteypt í höndunum.  

Samkvæmt 2. mgr. 26. gr. niðurfellingartilkynningar Framkvæmdastjórnarinnar taka 

samkeppnisyfirvöld einnig tillit til þess tíma þegar uppljóstrari kemur fram, hvert notagildi 

gagnanna er og hvaða sekt hann fær.  

Ef uppljóstari er sá fyrsti sem kemur fram og fær ekki notið niðurfellingar, ásamt því að 

þau gögn sem hann lætur af hendi eru nytsamleg, getur hann fengið allt að 50% lækkun á sekt 

sinni. Sá fyrsti sem veitir upplýsingar fær því allt frá 30 til 50% lækkun á sekt sinni, annar fær 

20-30% lækkun og þeir sem koma þar á eftir geta fengið allt að 20% lækkun.202  

Innan þessara ramma fer fram áðurnefnt mat samkeppnisyfirvalda á annars vegar 

tímasetningu sem uppljóstrari kom fram og hins vegar mikilvægi þeirra gagna sem hann veitir. 

Því má hins vegar ekki gleyma að þegar niðurfellingarreglum Framkvæmdastjórnarinnar var 

breytt árið 2006 var því bætt inn í matið að til þess að uppljóstrari gæti fengið lækkun sektar 

sem sé í efri mörkum lækkunarrammans þyrfti samvinna hans við samkeppnisyfirvöld einnig 

                                                            
200 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 825-826. 
201 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 825-826. 
202 Alison Jones og Brenda Sufrin: EC Competition Law, bls. 1241.  
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að vera mjög góð í gegnum allt samvinnuferlið, en það getur oft náð yfir langt tímabil.203 

Uppljóstrari er því ekki öruggur um að njóta góðs af hærri mörkum lækkunarrammans þó svo 

hann veiti strax í byrjun mikilvæg gögn og komi snemma fram með þau, heldur þarf hann auk 

þess að sinna samstarfi sínu af heilum hug í gegnum allt ferlið. 

Helmingslækkun á sekt er sú hámarkslækkun sem heimilt er að veita.204 Er sá rammi settur 

til þess að auka líkurnar á því að uppljóstrari komi fyrr fram, þ.e.a.s. að munurinn á ívilnuninni 

milli þess að fá niðurfellingu sektar og lækkun sektar sé ekki of lítill.205 Ef heimilt væri að 

lækka sekt um allt að 80-90% myndaðist ekki eins mikið kapphlaup milli aðila ólögmæta 

samráðsins um að koma fram með upplýsingar áður en rannsókn hefst eða er á byrjunarstigi, 

þeir biðu þá frekar og sæju hvort þeir þyrftu nokkuð að ljóstra upp um samráðið fyrr en á 

seinustu stundu. 

 

6.6 Sáttir (e. settlements) 

Á árunum eftir að endurskoðun var gerð á lækkunar- og niðurfellingarreglum 

Evrópusambandsins, árið 2002, varð gífurleg aukning á tilkynningum og umsóknum vegna 

ólögmæts samráðs. Samráðsmál eru í eðli sínu oft mjög stór og viðamikil, háð miklum fléttum 

og flækjum, sem gerir það að verkum að kostnaður við þau og sá tími sem eytt er í rannsókn 

þeirra er oft og tíðum mjög mikill. Með auknum fjölda umsókna jókst því það umfang sem 

samkeppnisyfirvöld þurftu að sinna til þess að komast í gegnum allar þær umsóknir og mál sem 

urðu til í kjölfarið, en við lok árs 2006 voru a.m.k. 40 mál á bið eftir meðferð.206 Sú tala virðist 

í fyrstu ekki vera mjög há, en þar sem meðalfjöldi leystra mála var einungis sex mál á ári, 

jafnvel niður í þrjú á ári, sést umfangið og sá langi málsmeðferðartími betur.207  

Vegna þessa vaxandi vandamáls, ef vandamál má réttilega kalla þar sem úrræðið virkaði of 

vel, og vegna umfangs og fjölda mála var aftur litið til Bandaríkjanna og þess hvernig þar væri 

tekið á þess sams konar vandamálum. Sú lausn sem blasti þar við til þess að spara hvort tveggja 

fé og tíma, var að taka upp svipað sáttakerfi og gilti í Bandaríkjunum. Allt að 90% mála vegna 

ólögmæts samráðs þar í landi var leyst með einhvers konar sátt á milli aðila málsins.208   

Árið 2008 voru settar reglur varðandi þetta efni, The Commission Notice on the conduct of 

settlement procedures in cartel cases. Í þeim kemur fram að ef fyrirtæki ákveður að ganga til 

sátta við samkeppnisyfirvöld og sleppa öllu því ferli sem mál annars þurfa að fara í gegnum 

                                                            
203 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 827. 
204 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 827. 
205 ECN Model Leniency Programme, bls. 13. 
206 Iannis Lianos, Damien Geradin: Handbook on European Competition Law, bls. 228. 
207 Iannis Lianos, Damien Geradin: Handbook on European Competition Law, bls. 228. 
208 Ioannis Lianos, Damien Geradin: Handbook on European Competition Law, bls. 228. 
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mun það fyrirtæki fá 10% lækkun á sekt sinni.209 Úrræðinu svipar til þess sem er að finna í 

Bandaríkjunum, en er ekki að öllu leyti eins.  

Forsvarsmenn þess fyrirtækis sem tók þátt í ólögmæta samráðinu mæta á fund við 

samkeppnisyfirvöld þar sem málið er rætt, hvað varðar umfang þess, hversu lengi það hefur 

verið í gangi og út frá því hver möguleg sekt yrði. Hins vegar er ferlið um sáttamyndun 

frábrugðið. Í evrópska sáttaferlinu er einfaldlega veitt 10% lækkun á sekt, sáttin er því ekki 

eins og í því bandaríska þar sem efni hennar tekur til þess hver fjárhæðin skuli vera, heldur 

kemur fram í henni að sátt sé á milli aðila að fara þessa leið, frekar en að leggjast í löng og 

kostnaðarsöm málaferli.210 Með því að sátt verður á milli aðila er talið að tímasparnaður geti 

numið allt að rúmu ári, ásamt öllum þeim kostnaði sem því myndi fylgja.211 

Að hafa möguleikann á að ganga til sátta er því augljóslega þróun til hins betra hvað varðar 

evrópsk samkeppnisyfirvöld og möguleika þeirra til þess að ljúka málum fljótt. Þrátt fyrir 

þennan hraða er málunum lokið á þann hátt að sök er viðurkennd, ólögmæta samráðið er 

upprætt eða a.m.k. er refsað fyrir það ef það er ekki þá þegar um garð gengið þegar mál kemur 

upp og fórnarkostnaðurinn við það sé eingöngu 10% afsláttur af veittri sekt.  

Ekki má heldur gleyma að því fyrr sem mál klárast og því minna sem umtalið er um 

ólögmæta samráðið, t.a.m. í fjölmiðlum, í samfélaginu því betri niðurstaða fæst almennt fyrir 

fyrirtækið þó svo það hafi gerst sekt um ólögmætt samráð og beri að greiða sektina. Enda er 

minni samfélagsins oft og tíðum takmarkað. Fyrirtækjum og forsvarsmönnum þeirra er því oft 

í hag að ljúka málinu sem fyrst.212  

 

7 Framkvæmd lækkunar- og niðurfellingarreglna á Íslandi 

7.1 Almennt 

Í köflunum hér að framan hefur komið fram að íslensk samkeppnislög og -reglur sækja að 

miklu leyti fyrirmynd sína til EES/ESB-samkeppnisréttar. Stóran hluta þess sem kemur hér á 

eftir má því rekja til evrópskra og þ.a.l. að hluta til bandarískra fyrirmynda. Efni og uppbygging 

skilyrða, ásamt beitingu og framkvæmd lækkunar- og niðurfellingarreglna er því að mörgu 

leyti keimlík því sem hefur þegar verið fjallað um að framan. Er því oft vísað til fyrri kafla eða 

framkvæmdar sem tíðkast innan fyrrgreindra ríkja. 

                                                            
209 Ioannis Lianos, Damien Geradin: Handbook on European Competition Law, bls. 228. 
210 Ioannis Lianos, Damien Geradin: Handbook on European Competition Law, bls. 228-229. 
211 Ioannis Lianos, Damien Geradin: Handbook on European Competition Law, bls. 229. 
212 Ioannis Lianos, Damien Geradin: Handbook on European Competition Law, bls. 229. 
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Ásamt því að meginreglur lækkunar- og niðurfellingarreglna sé að finna í 3. og 4. mgr. 37. 

gr., 41. gr. a. og 3. mgr. 42. gr. skl., eru reglur Samkeppniseftirlitsins um atvik sem leiða til 

niðurfellingar sekta eða ákvarðana um að lækka sektir í málum er varða ólögmætt samráð 

fyrirtækja nr. 890/2005, einnig grundvallar heimild fyrir beitingu lækkunar- og 

niðurfellingarreglna samkeppnislaga.  

Meginefni fyrrnefndra reglna tekur, eins og fyrirmyndir þeirra frá Evrópu og 

Bandaríkjunum, að meginstefnu til umsóknar fyrirtækja um lækkun- eða niðurfellingu sektar. 

Þó er einnig heimilt samkvæmt íslenskum lögum að fara fram á niðurfellingu sektar og sakar 

einstaklings, en það mat er í höndum Samkeppniseftirlitsins og skilyrða sem það setur. Farið 

verður yfir þessi atriði og fleiri í köflunum hér á eftir.  

Grundvallarforsenda allra beiðna fyrirtækja fyrir því að sekt þeirra sé felld niður eða 

lækkuð er sú að fyrirtæki hafi haft frumkvæði af því að setja sig í samband við 

Samkeppniseftirlitið. Er það gert með því að fyrirtæki sendir inn umsókn ásamt því að uppfylla 

ákveðin skilyrði hennar svo heimild til lækkunar eða niðurfellingar sé mögulega veitt. 

 

7.2 Umsóknarferlið 

Umsókn um lækkun eða niðurfellingu sektar er ávallt að frumkvæði þess aðila sem fer fram á 

ívilnunina. Þannig er einfaldlega farið fram á að sá aðili sem vill veita upplýsingar eða gögn 

varðandi ólögmætt samráð hafi í fyrstu samband við Samkeppniseftirlitið og sýni vilja sinn í 

því að leitast eftir lækkun eða niðurfellingu á sekt og jafnvel sök, eins og fram kemur í 1. málsl. 

4. gr. reglna Samkeppniseftirlitsins um atvik sem leiða til niðurfellingar sekta eða ákvarðana 

um að lækka sektir í málum er varða ólögmætt samráð fyrirtækja nr. 890/2005 (hér eftir reglur 

Samkeppniseftirlitsins vegna niðurfellingar og lækkunar sekta). Samkvæmt 2. mgr. 8. gr. skl. 

skal Samkeppniseftirlitið setja sér málsmeðferðarreglur, en setning reglna nr. 890/2005 er liður 

í þeirri framkvæmd.213  

Ekki er hverjum sem er heimilt að koma fram fyrir hönd fyrirtækis og fara fram á að sekt 

þeirra sé lækkuð eða jafnvel felld niður. Er það eingöngu á hendi aðila sem njóta þess umboðs 

að koma fram fyrir hönd fyrirtækisins. Einstaka starfsmönnum er þetta að meginstefnu ekki 

heimilt, sbr. 22. gr. reglna Samkeppniseftirlitsins vegna niðurfellingar og lækkunar sekta. 

Umfjöllun fyrri kafla um umsóknir um hvort tveggja lækkun eða niðurfellingu sektar, innan 

Bandaríkjanna og Evrópusambandsins, hefur þó sýnt að umsókn um niðurfellingu er ekki svo 

einföld, viljinn til þess að koma til aðstoðar og iðrun vegna brots er ekki nægjanlegur einn og 

                                                            
213 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 109. 
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sér til þess að fá umsókn samþykkta af samkeppnisyfirvöldum. Uppljóstrara ber að uppfylla 

margskonar önnur skilyrði til þess að eiga möguleika á því að fá sekt sína lækkaða eða fellda 

niður.  

Samkvæmt 2. málsl. 4. gr. reglna Samkeppniseftirlitsins vegna niðurfellingar og lækkunar 

sekta er því gerð krafa um að ákveðin önnur skilyrði séu einnig uppfyllt, s.s. að fyrirtækið sé 

það fyrsta til þess að veita upplýsingar ef um umsókn til niðurfellingar er að ræða, að 

uppljóstrari hætti þátttöku sinni í ólögmæta samráðinu, uppljóstrari hafi ekki verið 

upphafsmaður eða leiðtogi ólögmæta samráðsins, o.s.frv. Nánar er farið í þessi skilyrði og fleiri 

hér í köflunum á eftir, hvað varðar annars vegar lækkun og niðurfellingu sektar fyrirtækja en 

einnig niðurfellingu sakar einstaklinga.  

Uppfylli umsækjandi ekki þau skilyrði sem sett eru fram í 1. og 2. málsl. 4. gr. reglna 

Samkeppniseftirlitsins vegna niðurfellingar og lækkunar sekta ber Samkeppniseftirlitinu að 

upplýsa umsækjanda um það án tafar að niðurfelling sektar standi a.m.k. ekki til boða, en þó 

geti lækkun á sekt komið til greina ef ákveðnar aðstæður eru fyrir hendi, sbr. 12. gr. reglnanna.  

Uppfylli umsækjandi hins vegar þau skilyrði sem Samkeppniseftirlitið hefur sett er sá 

möguleiki fyrir hendi að hann fá niðurfellingu sektar sinnar ef hann heldur áfram að sýna af sér 

samstarfsvilja ásamt því að standa við þær fullyrðingar að hann búi yfir gögnum og 

upplýsingum sem Samkeppniseftirlitið telur mikilvæg eða nauðsynleg fyrir áframhaldandi 

framvindu málsins.  

Í a-lið 5. gr. reglna Samkeppniseftirlitsins vegna niðurfellingar og lækkunar sekta segir að 

fyrirtæki beri að veita Samkeppniseftirlitinu allar þær upplýsingar og gögn sem það býr yfir 

sem snerta ólögmæta samráðið sem það er að tilkynna um.  

Fjallað hefur verið um kerfi tímabundinna staðfestinga á því að mögulegur uppljóstrari hafi 

haft samband við samkeppnisyfirvöld vegna umsóknar um lækkun eða niðurfellingu sektar. Er 

honum veittur ákveðinn frestur til þess að afla sér meiri gagna án þess að hafa áhyggjur af því 

að aðrir uppljóstrarar fari fram fyrir hann í röðinni. Vísast að öðru leyti til kafla 5.2.1 og 6.3.1.  

Hér á landi er notast við sams konar kerfi, en í b-lið 5. gr. reglna Samkeppniseftirlitsins 

vegna niðurfellingar og lækkunar sekta segir að þegar mögulegur uppljóstrari hafi fyrst 

samband við Samkeppniseftirlitið skuli hann veita upplýsingar um gögn og efni gagna sem 

hann geti veitt seinna. Honum ber því ekki skylda til að hafa öll gögn undir höndum á þeim 

tíma sem umsókn er send inn, heldur er honum veittur ákveðinn frestur til þess að afla þeirra 

gagna sem hann þarf til þess að geta átt möguleika á fá sekt sína niðurfellda. 

 Þegar umsókn hefur verið send eða samband hefur verið haft við Samkeppniseftirlitið ber 

því að veita skriflega yfirlýsingu þess efnis að umsókn hafi borist eða að samband sé komið á 
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milli Samkeppniseftirlitsins og mögulegs uppljóstrara, sbr. 6. gr. reglna Samkeppniseftirlitsins 

vegna niðurfellingar og lækkunar sekta. Hefur þessi staðfesting verið talin mjög mikilvæg hvað 

varðar vilja uppljóstrara til að koma fram og veita upplýsingar, eins og fram kom í kafla 4.2.1.1, 

en það var ein af þeim grundvallar breytingum sem gerðar voru á lækkunar- og 

niðurfellingarreglum Evrópusambandsins þegar þær voru endurskoðaðar árið 2002.  

Nánar verður farið yfir það ferli sem á sér stað við ákvörðun um veitingu niðurfellingar 

sektar í kafla 7.3.1 hér á eftir, en burtséð frá því ber Samkeppniseftirlitinu að tilkynna 

umsækjanda skriflega að umsókn þess hafi verið staðfest og samþykkt ef það hefur uppfyllt öll 

þau skilyrði sem Samkeppniseftirlitið hefur sett og gögnin reynast nothæf til málsóknar gegn 

öðrum samráðsaðilum, sbr. 7. gr. reglna Samkeppniseftirlitsins vegna niðurfellingar og 

lækkunar sekta.  

Ef umsækjandi nýtir sér þá heimild sem er að finna í b-lið 5. gr. reglna 

Samkeppniseftirlitsins vegna niðurfellingar og lækkunar sekta er framkvæmdinni öðruvísi 

háttað, sbr. 8. gr. reglnanna.  

Í fyrsta lagi staðreyna fulltrúar Samkeppniseftirlitsins eðli og innihald þeirra upplýsinga 

sem umsækjandi hefur talið upp á þeim lista, sem honum ber að veita með mögulegum gögnum, 

sem hann hefur undir höndum og að það standist þær kröfur sem gerðar eru til niðurfellingar 

sektar.  

Í öðru lagi verður umsækjandi að afhenda þau gögn sem eru á listanum, ásamt öðrum ef 

þess er talin þörf, innan þess tímafrests sem honum var veittur með tímabundnu 

staðfestingunni. Ef umsækjandi skilar ekki gögnunum af sér innan þess frests á hann á hættu 

að annar uppljóstrari komist fram fyrir hann í röðinni og þannig eigi hann ekki lengur rétt á 

niðurfellingu sektar samkvæmt a. og b-lið 1. gr. reglna Samkeppniseftirlitsins vegna 

niðurfellingar og lækkunar sekta.  

Að mestu leyti eiga samskonar skilyrði við um umsókn til lækkunar sektar og umsókn til 

niðurfellingar.  

Samkvæmt 19. gr. reglna Samkeppniseftirlitsins vegna niðurfellingar og lækkunar sekta 

ber umsækjanda að veita upplýsingar og gögn sem sanna ólögmæta samráðið. Eftir að umsókn 

er send inn ber Samkeppniseftirlitinu að veita skriflega staðfestingu þess efnis, sbr. 1. málsl. 

20. gr. reglnanna.  

Hins vegar er það frávik frá því sem fyrr hefur komið fram varðandi niðurfellingu sektar, 

að þegar að um umsókn til lækkunar er að ræða metur Samkeppniseftirlitið ekki innihald þeirra 

gagna sem lögð eru fram né tekur afstöðu til þeirra fyrr en það hefur lagt mat á og skoðað þau 

gögn sem fyrirliggjandi eru varðandi niðurfellingu sektar, sbr. 2. málsl. 20. gr. reglnanna. Er 
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þetta gert vegna þess að til þess að fá lækkun sektar þurfa veittar upplýsingar eða gögn að vera 

mikilvæg viðbót við það sem þá þegar hefur verið lagt fram. Því er ekki hægt að framkvæma 

það mat fyrr en öll önnur gögn hafa verið rannsökuð og metin.  

Hvort sem umsókn vegna lækkunar sektar er samþykkt eða hafnað ber 

Samkeppniseftirlitinu að staðfesta það skriflega við umsækjanda. Sé umsókn samþykkt skal 

koma fram í henni að sekt verði mögulega lækkuð vegna þeirra gagna sem umsækjandi lagði 

fram, sbr. 21. gr. reglna Samkeppniseftirlitsins vegna niðurfellingar og lækkunar sekta. 

 

7.3 Fyrirtæki 

7.3.1 Ákvæði 4. mgr. 37. gr. skl. og reglna Samkeppniseftirlitsins nr. 890/2005 

Samkvæmt 1. málsl. 4. mgr. 37. gr. skl. er Samkeppniseftirlitinu heimilt að falla frá því að 

leggja sekt á aðila sem gerst hefur brotlegur við samkeppnislög ef brot hans er ekki talið 

verulegt og einnig ef af öðrum ástæðum Samkeppniseftirlitið telur að sekt sé óþörf til þess að 

stuðla að eða efla virka samkeppni.214 Við beitingu 1. málsl. 4. mgr. 37. gr. skl. þarf þó að gæta 

þess að ekki er um að ræða hluta af svokölluðum lækkunar- og niðurfellingarreglum 

samkeppnislaga. Er 1. málsl. nefndur hér til þess að vekja athygli á því að niðurfellingarreglur 

samkeppnislaga ná ekki til 4. mgr. 37. gr. skl. í heild sinni, heldur ná þær eingöngu til 2. málsl.  

Til þess að sekt sé felld niður samkvæmt þessari heimild, 1. málsl., þurfa að vera mjög ríkar 

og sérstakar ástæður að baki eins og fram kom í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 

31. júlí 2008 (10/2008), en eins og sést í tilvitnuninni hér að neðan er ekki um að ræða mál 

vegna niðurfellingar sektar:   

 
Í 4. mgr. 37. gr. samkeppnislaga er mælt fyrir um undanþágu frá því sektarákvæði sem fyrr var 

getið um. Segir þar m.a., að falla megi frá sektarákvörðun teljist brot óverulegt eða af öðrum 

ástæðum sé ekki talin þörf á slíkum sektum til að stuðla að og efla virka samkeppni. Að áliti 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála verður að skýra þetta ákvæði svo, í ljósi hinnar afdráttarlausu 

meginreglu um skyldu til að leggja á stjórnvaldssekt sem fyrr var getið um, að mjög ríkar, 

sérstakar og óvenjulegar ástæður verði að réttlæta það að nefndri undanþágu frá sektarákvörðun 

verði beitt. Af hálfu áfrýjanda hafa verið nefnd ýmis atriði varðandi aðstæður áfrýjanda, svo sem 

mannekla og tæknilegir örðugleikar varðandi bókhald, sem að hans áliti réttlæta það að umræddu 

undantekningarákvæði verði beitt. Að áliti áfrýjunarnefndar eru þessi atriði hins vegar svo 

almenns eðlis að þau geta ekki réttlætt frá ákvörðun viðurlaga fyrir brot á tilkynningarskyldu 

lögum samkvæmt. 
 

Þrátt fyrir það hafa sektir verið felldar niður af þessari ástæðu, til að mynda ef óvissa ríkir 

um hvort, hvernig og hvaða fjárhæð sekt eigi að nema þar sem um er að ræða brot sem ekki 

                                                            
214 Eiríkur Jónsson: Opinbert markaðseftirlit, bls. 245. 
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hefur komið upp áður. Hægt er að nefna sem dæmi úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 

frá 23. september 2003 (17-18/2003) en þar kom fram að: 

 
Ákvörðun samkeppnisráðs um að beita ekki viðurlögum í máli þessu er ekki rökstudd sérstaklega 

í hinni kærðu ákvörðun. Við ákvörðun þess hvort sektir skuli leggja á í máli þessu ber m.a. að 

líta til þess að mál þetta er hið fyrsta sinnar tegundar. Talsverð óvissa ríkir um þær viðmiðanir 

sem nota skal við ákvörðun þess hvort um misnotkun markaðsráðandi stöðu er að ræða í tilvikum 

sem þessum. Eins og á stendur er ekki nægjanleg ástæða til að beita sektum. 
 

Þannig að þeirri heimild sem er að finna í 1. málsl. 4. mgr. 37. gr. skl. má ekki rugla saman 

við þær heimildir til lækkunar- og niðurfellingar sem eru efni þessarar ritgerðar. Í 1. málsl. er 

um að ræða reglu sem byggir eingöngu á mati Samkeppniseftirlitsins burtséð frá því hvort sá 

aðili sem gerst hefur brotlegur við samkeppnislög hefur komið fram með upplýsingar eða gögn 

er snerta ólögmætt samráð.  

Í 2. málsl. 4. mgr. 37. gr. skl. kemur sú regla fram, að Samkeppniseftirlitinu er heimilt að 

fella niður sekt hafi fyrirtæki verið fyrst til þess að leggja fram upplýsingar eða gögn vegna 

brota á 10. og/eða 12. gr. skl. sem að mati Samkeppniseftirlitsins geta orðið til þess að rannsókn 

hefjist á áður óþekktu ólögmætu samráði eða að þau leiði til þess að sönnun á broti tekst 

gagnvart öðrum samráðsaðilum. Að því gefnu að uppljóstrari uppfylli að auki þau skilyrði sem 

er að finna í I. kafla, 1.-11. gr., reglna Samkeppniseftirlitsins vegna niðurfellingar og lækkunar 

sekta nr. 890/2005. 

Það er í tveimur tilvikum sem Samkeppniseftirlitinu er heimilt að fella niður sekt, sbr. 1. 

gr. reglnanna: 

 
a) fyrirtæki er fyrst til að láta Samkeppniseftirlitinu í té sönnunargögn sem að þeirra mati geta 

leitt til rannsóknar á meintu ólögmætu samráði á grundvelli 20. gr. samkeppnislaga eða  

 

b) fyrirtæki er fyrst til að láta Samkeppniseftirlitinu í té sönnunargögn sem að þeirra mati gerir 

þeim kleift að sanna brot gegn 10. gr. eða 12. gr. samkeppnislaga. 
 

Af fyrra tilvikinu leiðir að niðurfelling sektar er eingöngu veitt ef rannsókn er ekki hafin, 

þ.e.a.s. að Samkeppniseftirlitið hafi ekki fullnægjandi gögn í sínum höndum sem það getur nýtt 

sér til þess að hefja rannsókn. Samkvæmt 1. mgr. 20. gr. skl. getur Samkeppniseftirlitið gert 

rannsókn á starfsstöð fyrirtækis og lagt þar hald á gögn ef ríkar ástæður gefa til kynna að um 

brot á samkeppnislögum sé að ræða. Nær það eingöngu til starfsstöðva grunaðs brotamanns en 

ekki heimilis starfsmanna fyrirtækisins.215   

                                                            
215 Eiríkur Jónsson: Opinbert markaðseftirlit, bls. 217-218. 
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Í 2. mgr. 20. gr. skl. kemur hins vegar fram að til þess að rannsókn samkvæmt 1. mgr. sé 

heimil þurfi að fylgja ákvæðum laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. Samkvæmt 3. mgr. 74. 

gr. laga um meðferð sakamála er skilyrði fyrir framkvæmd húsleitar að um sé að ræða 

rökstuddan grun um brot sem sætt getur kæru og að augljósir rannsóknarhagsmunir séu í húfu. 

Enn fremur ber að vísa til 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands (hér eftir stjskr.), en þar 

kemur meginreglan um friðhelgi einkalífs fram. Samkvæmt 2. mgr. 71. gr. stjskr. er ekki 

heimilt að leita í húsakynnum nema samkvæmt dómsúrskurði eða með sérstakri lagaheimild.  

Af þessu leiðir að til þess að húsleit sé heimil samkvæmt 1. mgr. 20. gr. skl. þarf að leggja 

fram gögn fyrir dómara sem gefa það til kynna að um rökstuddan grun um samkeppnislagabrot 

sé að ræða og að rannsóknarhagsmunir séu í húfi. Samkeppniseftirlitið er stjórnvald í skilningi 

1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og ber því að fara eftir stjórnsýslulögum í öllum sínum 

ákvörðunum, sérstaklega vegna aðgerða sem geta haft afdrifaríkar afleiðingar í för með sér 

fyrir þann sem stjórnvaldsákvörðuninni er beint gegn, þar á meðal að gæta þess að við húsleit 

sé meðalhófs gætt.216  

Þau gögn sem uppljóstrari leggur fram geta því orðið til þess að sá möguleiki skapist að 

samkeppnisyfirvöld geti borið fyrrnefnd gögn fyrir dómara. Dómarinn veiti svo í kjölfarið 

grænt ljós til húsleitar á þeim grundvelli að af hans mati á gögnunum sé rökstuddur grunur fyrir 

því að um ólögmætt samráð sé að ræða og þannig sé samkeppnisyfirvöldum heimilt að hefja 

rannsókn.  

Af seinna tilvikinu leiðir að niðurfelling á sekt er eingöngu veitt ef rannsókn er hafin en 

hins vegar hafi Samkeppniseftirlitið ekki nægjanleg gögn í sínum fórum til að sanna að um brot 

á 10. og/eða 12. gr. skl. sé að ræða. Gögn uppljóstrarans þurfa því að verða til þess að sönnun 

á viðkomandi broti takist. Einnig má ekkert annað fyrirtæki hafa fengið niðurfellingu sektar á 

grundvelli a-liðar 1. mgr. í sama máli þegar þessi gögn eru lögð fram. Fyrstur kemur, fyrstur 

fær. Er því komið á fót ákveðnu kapphlaupi til þess að aðilar ólögmæta samráðsins komi fram 

og veiti Samkeppniseftirlitinu upplýsingar og gögn sem verða til þess að sönnun í málinu tekst.  

Fram hefur komið að íslenska kerfið er byggt á sömu stoðum og það evrópska, sem byggt 

er á því bandaríska, og gilda því að mörgu leyti sams konar skilyrði í íslenskum 

samkeppnislögum og í þessum ríkjum. Fyrrgreind skilyrði koma fram í a.-c. lið 3. gr. reglna 

Samkeppniseftirlitsins vegna niðurfellingar og lækkunar sekta nr. 890/2005.  

                                                            
216 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 135. 
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Í fyrsta lagi ber uppljóstrara að sýna fullan samstarfsvilja við Samkeppniseftirlitið meðan 

rannsókn málsins stendur yfir. Ef uppljóstrari víkur frá þessu skilyrði getur það orðið til þess 

að umsókn hans um lækkun eða niðurfellingu verði vísað frá.  

Í öðru lagi ber uppljóstraranum að framvísa öllum þeim gögnum og upplýsingum sem hann 

býr yfir um ólögmæta samráðið og þátttakendur þess.  

Í þriðja lagi ber uppljóstrara að hætta þátttöku sinni í samráðinu um leið og hann hefur 

samband við samkeppnisyfirvöld, ef hann hefur ekki þá þegar hætt þátttöku sinni.  

Í fjórða lagi er uppljóstrara ekki heimilt að hafa neytt aðra aðila til þátttöku í ólögmæta 

samráðinu. Réttlætingu fyrir þessu skilyrði hefur þegar verið lýst að framan í kafla 4.1.1.1. Ef 

Samkeppniseftirlitinu berst þrátt fyrir það umsókn um niðurfellingu sektar ber því að tilkynna 

uppljóstrara um það án tafar að hann sé ekki hæfur til að fá sekt sína niðurfellda, sbr. 4. gr. 

reglnanna. Uppljóstrara sé þá gert mögulegt að draga gögnin til baka eða fara fram á að þau 

séu í staðinn skoðuð með það fyrir augum að fá mögulega sekt lækkaða, sbr. 9. gr. reglnanna. 

Til samanburðar er hægt að nefna ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 2. júlí 2009 (27/2009) en 

áður hefur verið fjallað um efni og niðurstöðu þeirrar ákvörðunar í kafla 3.3 hér að framan og 

vísast því til þeirrar umfjöllunar. Að auki er hægt að nefna ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 14. 

desember 2012 (33/2012). 

 

7.3.1.1 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 14. desember 2012 (33/2012) 

Í þessu máli var um að ræða lóðrétt samráð, þ.e. samráð á milli fyrirtækja sem starfa ekki innan 

sama sölustigs, til dæmis framleiðanda og söluaðila, sbr. b-lið 1. mgr. 13. gr. skl. Áhrif lóðrétts 

samráðs geta t.a.m. orðið til þess að takmarka samkeppni á milli endursöluaðila eða jafnvel að 

nýir endursöluaðilar komist ekki inn á markaðinn þar sem kjör framleiðanda til ákveðins 

endursöluaðila gera það að verkum að aðrir nýliðar geta ekki boðið vöru sína á jafn góðu 

endursöluverði vegna þess mismunar sem er á kaupverði þeirra frá framleiðanda.217  

Þátttakendur í ólögmæta samráðinu voru N1 hf. (hér eftir N1), Sorpa bs. (hér eftir Sorpa), 

Metan hf. (hér eftir Metan) og Orkuveita Reykjavíkur (hér eftir OR). Þessir fjórir aðilar höfðu 

gert með sér samkomulag í byrjun árs 2007 sem tók til verðsamráðs vegna framleiðslu, 

flutnings, dreifingar, sölu og markaðssetningar á metangasi.218  

                                                            
217 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 14. desember 2012 (33/2012) Lóðrétt samráð Sorpu bs., Metans hf., N1 hf. 

og Orkuveitu Reykjavíkur um ákvörðun smásöluverðs á metangasi, bls. 8. 
218 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 14. desember 2012 (33/2012) Lóðrétt samráð Sorpu bs., Metans hf., N1 hf. 

og Orkuveitu Reykjavíkur um ákvörðun smásöluverðs á metangasi, bls. 1. 
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Í maí 2011 hafði forsvarsmaður N1 samband við Samkeppniseftirlitið og óskaði eftir fundi. 

Á þeim fundi tjáði forsvarsmaður N1 Samkeppniseftirlitinu efni áðurgreinds samnings og bar 

upp spurningar um hvort samningurinn bryti gegn 10. gr. skl. um ólögmætt samráð. Að því 

loknu fór forsvarsmaður N1 fram á að ef svo væri yrði sekt N1 felld niður.  

Til þess að sýna vilja í verki voru lögð fram gögn sem sýndu fram á ólögmæta samráðið, 

s.s. samningurinn sjálfur og hver aðkoma N1 hafði verið að honum ásamt staðfestingu á því að 

N1 hefði hætt þátttöku sinni í samráðinu áður en komið var til fundarins.219 Var því farið fram 

á beitingu 4. mgr. 37. gr. skl., ásamt 1. gr. reglna Samkeppniseftirlitsins nr. 890/2005 og þau 

skilyrði sem uppfylla þarf til að fá sekt niðurfellda. 

Í kjölfar fundar N1 með Samkeppniseftirlitinu bárust beiðnir frá Metan og OR um annað 

hvort lækkun eða niðurfellingu sektar, ásamt fjölda gagna. Að endingu barst einnig beiðni frá 

forsvarsmönnum Sorpu þar sem farið var fram á beitingu 17. gr. f. skl. sem heimilar að máli sé 

lokið með sátt.220  

Meðan á málsmeðferðinni stóð keypti Sorpa alla hluti í Metan og sameinuðust fyrirtækin, 

máli þeirra tveggja lauk síðan með sátt, þar sem brotið var viðurkennt og stjórnvaldssekt 

ákvörðuð.221 Verður því ekki meira fjallað um hlutdeild þeirra í málinu.  

Eitt af meginskilyrðum þess að fá sekt sína niðurfellda samkvæmt 1. gr. reglna 

Samkeppniseftirlitsins vegna niðurfellingar og lækkunar sekta er sú að uppljóstrari sé sá fyrsti 

sem veitir upplýsingar um ólögmætt samráð sem ekki er vitað um eða upplýsingar sem gera 

sönnun á broti mögulega. N1 uppfyllti þetta skilyrði, það var það fyrsta í röðinni til þess að 

veita upplýsingar um áður óþekkt ólögmætt samráð.  

Samkeppniseftirlitið taldi einnig að N1 hefði sýnt fullnægjandi samsstarfsvilja við 

rannsókn málsins og veitt þau gögn sem farið var fram á að yrðu veitt.222 Eins og fram kom að 

framan hafði N1 þá þegar hætt þátttöku sinni í ólögmæta samráðinu þegar það kom til fundar 

upprunalega, sem er skilyrði sem sett er fram í b-lið 3. gr. reglna Samkeppniseftirlitsins vegna 

niðurfellingar og lækkunar sekta. 

                                                            
219 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 14. desember 2012 (33/2012) Lóðrétt samráð Sorpu bs., Metans hf., N1 hf. 

og Orkuveitu Reykjavíkur um ákvörðun smásöluverðs á metangasi, bls. 1. 
220 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 14. desember 2012 (33/2012) Lóðrétt samráð Sorpu bs., Metans hf., N1 hf. 

og Orkuveitu Reykjavíkur um ákvörðun smásöluverðs á metangasi, bls. 2. 
221 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 14. desember 2012 (33/2012) Lóðrétt samráð Sorpu bs., Metans hf., N1 hf. 

og Orkuveitu Reykjavíkur um ákvörðun smásöluverðs á metangasi, bls. 2.  
222 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 14. desember 2012 (33/2012) Lóðrétt samráð Sorpu bs., Metans hf., N1 hf. 

og Orkuveitu Reykjavíkur um ákvörðun smásöluverðs á metangasi, bls. 1-3. 



67 

 

Af þessu öllu sögðu mat Samkeppniseftirlitið það sem svo að N1 hefði uppfyllt öll þau 

skilyrði sem sett eru fyrir því að fá sekt niðurfellda. N1 gekk því frá ólögmæta samráðinu án 

stjórnvaldssektar.  

Aðrir samráðsaðilar gripu til þeirrar heimildar sem er að finna í 17. gr. f. skl. um heimild 

til að enda mál með sátt, en OR breytti einnig beiðni sinni og í stað þess að fá sekt sína lækkaða 

í gegnum 3. mgr. 37. gr. skl. og 12.-21. gr. reglna Samkeppniseftirlitsins vegna niðurfellingar 

og lækkunar sekta var máli þeirra einnig lokið með sátt.223  

 

7.3.2 Ákvæði 3. mgr. 37. gr. skl. og reglna Samkeppniseftirlitsins nr. 890/2005 

Samkvæmt 3. mgr. 37. gr. skl. er Samkeppniseftirlitinu heimilt að lækka sekt fyrirtækis ef það 

hefur komið fram af eigin frumkvæði og veitt Samkeppniseftirlitinu upplýsingar eða gögn sem 

talin eru mikilvæg eða nauðsynleg viðbót við rannsókn Samkeppniseftirlitsins á hugsanlegu 

broti gegn 10. og/eða 12. gr. skl., svo lengi sem skilyrði II. kafla, 12.-21. gr., reglna 

Samkeppniseftirlitsins vegna niðurfellingar og lækkunar sekta nr. 890/2005 eru einnig 

uppfyllt.224  

Fram kemur í 13. gr. reglnanna að upplýsingar og gögn sem lögð eru fram séu mikilvæg 

viðbót við þau sönnunargögn sem Samkeppniseftirlitið býr þegar yfir. Í 14. gr. reglnanna er 

vísað til þess mats sem fram fer um mikilvægi þeirra gagna sem lögð eru fram, en mikilvægi 

þeirra getur skipt máli um hversu mikið uppljóstrarinn vinnur sér inn til lækkunar, sbr. 17. gr. 

reglnanna.  

Efni, tímasetning og nákvæmni gagnanna eru allt mikilvægir þættir matsins. Gögn sem 

rekja má til þess tíma sem meint samráðsbrot átti sér stað eru þar af leiðandi mun mikilvægari 

en gögn sem fram koma síðar með tilliti til þess að leiða staðreyndir málsins í ljós. Einnig gefur 

það auga leið að bein sönnunargögn eru mikilvægari en óbein, sbr. 3. málsl. 14. gr. reglnanna. 

Þar má nefna að skrifleg samskipti þar sem aðilar gangast við því að stofna til ólögmæts 

samráðs, s.s. tölvupóstar og samningar þess efnis, eru mun nytsamlegra sönnunargagn en 

vitnisburður aðila um orðróm sem hann telur sig hafa heyrt um hugsanlegt samráð, án þess að 

hafa neitt heilsteypt í höndunum. Er þetta mat á mikilvægi framlagðra gagna í höndum 

Samkeppniseftirlitsins, sbr. 15. gr. reglnanna.  

Þá ber uppljóstraranum einnig að hætta þátttöku sinni í ólögmæta samráðinu, sbr. 2. málsl. 

13. gr. reglnanna.  

                                                            
223 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 14. desember 2012 (33/2012) Lóðrétt samráð Sorpu bs., Metans hf., N1 hf. 

og Orkuveitu Reykjavíkur um ákvörðun smásöluverðs á metangasi, bls. 3-4. 
224 Eiríkur Jónsson: Opinbert markaðseftirlit, bls. 245. 
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Fyrirtæki ber því samkvæmt 19. gr. reglnanna að leggja fram skrifleg gögn og upplýsingar 

sem geta sýnt fram á og sannað það ólögmæta samráð sem fyrirtækið hefur verið þátttakandi í 

til þess að beiðni þess um lækkun sektar sé tekin til skoðunar.  

Settur er sá varnagli við þau gögn og upplýsingar sem uppljóstrari leggur fram að meðferð 

þeirra og efni geti ekki orðið til þess að sekt gagnvart uppljóstraranum sé hækkuð þar sem í 

þeim hafi verið að finna áður óþekktar upplýsingar sem að öllu jöfnu yrði til þess að sekt yrði 

talin vera hærri, t.a.m. að hið ólögmæta samráð næði einnig til fleiri markaða en áður var talið 

eða hefði varað í lengri tíma, sbr. 18. gr. reglnanna.  

Þegar farið er fram á lækkun sektar er það ekki eingöngu fyrsti samráðsaðilinn sem kemur 

fram sem getur fengið þá ívilnun, heldur er um að ræða mismunandi lækkunarprósentu á sekt 

eftir því hvar í röðinni viðkomandi er, sbr. 16. gr. reglna Samkeppniseftirlitsins vegna 

niðurfellingar og lækkunar sekta. Allt frá 20 til 50% lækkunar á upphæð sektarinnar. Það er 

litið á það sem nauðsynlegan fórnarkostnað til þess að upplýsa mál til fulls.  

Þetta þýðir þó ekki að samráðsaðili fái alltaf sekt sína lækkaða þegar hann veitir 

upplýsingar, heldur er eingöngu um að ræða upplýsingar sem raunverulega er eitthvert gagn í. 

Til samanburðar er hægt að nefna ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004).  

 

7.3.2.1 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) 

Varðaði þetta mál, hið svokallaða olíusamráðsmál, sem var mjög víðfeðmt, leynilegt og vel 

skipulagt, ólögmætt samráð milli ákveðinna aðila sem störfuðu á olíuvörumarkaði en einnig 

tengdum mörkuðum. Þessir aðilar voru fjórir talsins, en hlutverk þriggja þeirra var þó mun 

umfangsmeira en hins fjórða og verður því sjónum eingöngu beint að þeim þremur.  

Í fyrsta lagi var um að ræða Ker hf. (sem áður hét Olíufélagið hf., en verður nefnt OHF hér 

eftir).  

Í öðru lagi Olíuverzlun Íslands hf. (hér eftir Olís). Árið 1995 keypti OHF 35% hlut í Olís, 

í kjölfar þeirra kaupa stofnuðu þau sameiginlegt félag sem hét Olíudreifing ehf. Sá það félag 

um flutning, geymslu og dreifingu á olíuvörum hér á landi. Á tíma stofnunar félagsins hafði 

samkeppnisráð sett stofnun félagsins ákveðin skilyrði sem það skyldi fylgja svo frjáls 

samkeppni yrði enn á olíumarkaði.225 Árið 2003 seldi OHF þó hlut sinn í Olíuverzlun 

                                                            
225 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 8. 
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Íslands.226 Á tíma ólögmæta samráðsins voru því til staðar töluverð tengsl milli þessara tveggja 

félaga, OHF og Olís. 

Í þriðja lagi var það síðan Skeljungur hf. sem var og er stór aðili á olívörumarkaði hér á 

landi. 

Samkeppnisstofnun hóf rannsókn á starfsemi þessara félaga vegna gruns um ólögmætt 

samráð þeirra. Sem hluta af þeirri rannsókn fékk Samkeppnisstofnun beiðni sína um húsleit 

samþykkta af Héraðsdómari Reykjavíkur svo heimilt væri að framkvæma húsleit á 

starfsstöðvum félaganna í leit að upplýsingum og gögnum sem gætu varpað skýrara ljósi á 

málið.227 Af þessu leiðir að upphaf málsins er ekki að rekja til þess að einhver samráðsaðilanna 

hafi komið fram að eigin frumkvæði og veitt upplýsingar um ólögmæta samráðið, áður en 

Samkeppnisstofnun komst á snoðir um það. Því eru aðstæður ekki þær að mögulegt sé að beita 

4. mgr. 37. gr. skl. um niðurfellingu sektar. Hins vegar er sá möguleiki fyrir hendi að 

samráðsaðili eða -aðilar hafi samband við Samkeppnisstofnun til þess að fá sekt sína lækkaða, 

gegn því að þeir gangi til samstarfs við Samkeppnisstofnun.  

 

7.3.2.1.1 Samstarf Kers hf. (áður Olíufélagið hf.) við Samkeppnisstofnun 

Nokkrum mánuðum eftir að húsleit var framkvæmd höfðu forsvarsmenn OHF samband við 

Samkeppnisstofnun og óskuðu eftir því að á yrði komið samvinnu og samstarfi milli þeirra 

tveggja.228 Í erindinu til Samkeppnisstofnunar fólst ekki skýr játning á því að brot hefði verið 

framið, en OHF ýjaði að því að mögulega fælust einhver brot í því hvernig rekstri bensínstöðva 

þess væri háttað. OHF vildi helst ljúka þessu máli sem fyrst og þá jafnvel með samkomulagi 

eða sátt.229 

Samkeppnisstofnun svaraði erindi OHF þannig að ef ákveðin skilyrði sem stofnunin setti 

fram, væru uppfyllt mætti OHF vænta þess að möguleg sekt þess yrði lækkuð, allt frá 30 til 

50%.230  

Var þetta mál til meðferðar hjá Samkeppnisstofnun áður en núverandi samkeppnislög voru 

sett árið 2005 og þ.a.l. einnig áður en miklar breytingar voru gerðar á lækkunar- og 

                                                            
226 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 8. 
227 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 9. 
228 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 942-943. 
229 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 942-943. 
230 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 943. 
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niðurfellingarreglum samkeppnislaga árið 2007. Hins vegar er tekið fram í ákvörðun 

Samkeppnisstofnunar að stuðst sé við evrópskar fyrirmyndir. Með því er átt við lækkunar- og 

niðurfellingarreglur sem er að finna í samkeppnisreglum EES og Evrópusambandsins, en þær 

eru að meginstefnu fyrirmyndir þeirra reglna sem gilda í dag.231 

Þau fimm meginskilyrði sem Samkeppnisstofnun setti fyrir því að lækkun gæti átt sér eru í 

stuttu máli: 

 
1. Til þess að njóta lækkunar sektar verður fyrirtækið að láta Samkeppnisstofnun í 

té sönnunargögn sem að mati stofnunarinnar eru mikilvæg viðbót við þau 

sönnunargögn sem stofnunin hefur þegar í fórum sínum. Þá verður fyrirtækið 

einnig að hætta þátttöku sinni í hinu meinta ólögmæta samráði. 

 

2. Hugtakið „mikilvæg viðbót“ vísar til þess að hve miklu leyti sönnunargögn þau 

sem fyrirtækið lætur Samkeppnisstofnun í té, með tilliti til eðlis gagnanna og 

nákvæmni, hjálpa til við að upplýsa staðreyndir málsins. [...] 

 

3. Samkeppnisráð mun í ákvörðun sinni skera úr um: 

a) Hvort sönnunargögn sem fyrirtækið lét í té hafi á þeim tímapunkti er það 

gerðist haft verulega þýðingu með tilliti til þeirra sönnunargagna sem þá lágu 

þegar fyrir. 

b) Uppfylli fyrirtæki skilyrðin fyrir lækkun sektar mun sektin lækka eftir 

neðangreindum reglum: 

-fyrsta fyrirtækið sem uppfyllir skilyrðin fyrir lækkun sektar getur fengið 

sektarupphæðina lækkaða um 30 til 50% [...] 

 

4. Þegar metið er hversu mikla lækkun á sektarfjárhæðinni fyrirtæki hlýtur er tekið 

tillit til þess á hvaða tímapunkti fyrirtækið lagði fram sönnunargögnin og hversu 

mikla þýðingu þau höfðu fyrir rannsókn málsins. Einnig hefur samkeppnisráð 

hliðsjón af samstarfsvilja fyrirtækisins eftir að það lagði fram sönnunargögnin. 

 

5. Ef fyrirtæki lætur Samkeppnisstofnun í té sönnunargögn sem varpa ljósi á áður 

óþekktar staðreyndir í málinu og hafa beina þýðingu varðandi mat á alvarleika 

hins meinta ólögmæta samráðs og hversu lengi það hefur varað þá mun 

samkeppnisráð ekki nota þær upplýsingar til að hækka sektina hjá viðkomandi 

fyrirtæki.232 

 

Af þessu er því  ljóst að þessi skilyrði eru í samræmi við það sem fram hefur komið í kafla 

7.3.2 hér að framan.  

Á þeim tveimur árum sem liðu, frá því að OHF hafði samband við Samkeppnisstofnun og 

ákvörðun var tekin í málinu, veitti OHF Samkeppnisstofnun mikla aðstoð og upplýsingar sem 

varð til þess að auðvelda þeim að upplýsa um ólögmæta samráðið og því sé um mikilvæga 

viðbót við sönnunargögnin að ræða. Kemur fram í ákvörðun samkeppnisráðs að núverandi og 

                                                            
231 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 944. 
232 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 943-944. 
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fyrrverandi starfsmenn OHF hafi bæði veitt þeim gögn og einnig gefið þeim mikilvægar 

upplýsingar í tengslum við rannsókn málsins og því hafi skilyrðið um samstarf og 

upplýsingagjöf verið uppfyllt.233  

Sem dæmi um veittar upplýsingar má nefna að forstjóri OHF veitti Samkeppnisstofnun 

upplýsingar um samvinnu félaganna vegna útboða. Studdi framkvæmdastjóri OHF þá frásögn 

með því að staðfesta að samskipti hefðu verið á milli starfsmanna allra félaganna í tengslum 

við útboð og samþykki þeirra á milli um hvaða fyrirtæki það yrði sem skilaði inn besta tilboðinu 

og hlyti verkið í hvert skipti fyrir sig, o.m.fl.234  

Samstarfið hafi þó ekki verið hnökralaust að öllu leyti, en til þess að njóta mestu mögulegrar 

lækkunar sektar þarf samstarfið og upplýsingagjöf að vera algjör. Því segir í ákvörðun 

samkeppnisráðs: 

 
Að mati samkeppnisráðs eru þessar upplýsingar mikilvæg viðbót við þau 

sönnunargögn sem samkeppnisyfirvöld höfðu þegar í fórum sínum. Hér ber þó að 

athuga að um er að ræða viss tilvik þar starfsmenn OHF hafa ekki gefið fullnægjandi 

skýringar á gögnum. Leiðir þetta til þess að lækkun sekta verður minni en ella. Í þessu 

sambandi telur ráðið þó að rétt sé að hafa hliðsjón af því að OHF sjálft hefur gert sitt 

ítrasta til að tryggja að upplýsingagjöf starfsmanna þess væri rétt og fullnægjandi.235 

 

Eftir að samkeppnisráð hafði metið samstarf OHF útfrá þeim skilyrðum sem sett voru fram, 

var talið að 45% lækkun sektar væri sanngjörn ívilnun í þessu tilviki.  

 

7.3.2.1.2 Samstarf Olíuverzlunar Íslands hf. við Samkeppnisstofnun 

Fáeinum dögum eftir að OHF hafði sent beiðni um samstarf við Samkeppnisstofnun gerðu 

forsvarsmenn Olís það sama. Samkeppnisstofnun setti Olís sömu skilyrði og OHF hafði fengið, 

en þar sem Olís var ekki það fyrsta í röðinni gat það eingöngu fengið sekt sína lækkaða um 20-

30%.236 

Samkeppnisstofnun taldi, eins og með samstarf OHF, að Olís hefði að mestu leyti sinnt 

samstarfinu af heilum hug, þ.e. veitt allar þær upplýsingar og gögn um hið ólögmæta samráð 

sem það bjó yfir. Þau gögn og upplýsingar sem veitt voru teljist einnig vera mikilvæg viðbót 

við rekstur málsins og því var fallist á að lækka sekt Olís.  

                                                            
233 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 944. 
234 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 944. 
235 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 949. 
236 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 950. 
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Það sama var hins vegar upp á teningnum í samstarfi Samkeppnisstofnunar og Olís og hafði 

verið í samstarfi hennar og OHF. Taldi Samkeppnisstofnun að sumir starfsmenn Olís hefðu 

ekki veitt fullnægjandi skýringar og upplýsingar vegna ákveðinna veittra gagna og hefði 

samstarfið því getað gengið betur en raun bar vitni og þ.a.l. hafi lækkun sektar Olís verið í neðri 

mörkum þess ramma sem heimilt er að veita eða 20%.237 

 

7.3.2.1.3 Samstarf Skeljungs hf. við Samkeppnisstofnun 

Ákveðin óvissa var uppi um hver samstarfsvilji Skeljungs hf. væri. Annars vegar sýndi 

Skeljungur hf. vilja til þess að veita upplýsingar um þau atriði sem voru til rannsóknar og hefði 

þannig sýnt vilja til þess að njóta ívilnunar ef niðurstaða málsins yrði sú að um brot væri að 

ræða. Þó kom skýrlega fram í bréfi sem barst Samkeppnisstofnun árið 2002 að Skeljungur hf. 

hafi ekki verið að viðurkenna að brot hafi átt sér stað.238  

Hins vegar töldu forsvarsmenn Skeljungs hf. einnig að ekki væri lagaheimild til staðar til 

þess að beita reglum um lækkun og niðurfellingu gagnvart brotum sem áttu sér stað fyrir 

setningu samkeppnislaga nr. 107/2000.239 Samstarfsvilji samráðsaðila eigi því ekki að vera 

metinn til lækkunar sektar. Er þá fullyrðingu Skeljungs að rekja til þeirrar frumathugunar 

Samkeppnisstofnunar sem tók til þess tímabils sem samkeppnislögin frá 1993 tóku gildi og þar 

til húsleit var gerð í starfsstöðvum samráðsaðila árið 2001.240 Á þessu tímabili er gerð breyting 

á samkeppnislögum, sérstaklega hvað varðar sektarheimild þeirra, með setningu 

endurskoðaðra samkeppnislaga nr. 107/2000. Var heimild til ákvörðun sektar, að mati 

Skeljungs, þyngd með fyrrnefndri endurskoðun. Í tíð eldri laganna kom fram að sektir gætu 

numið allt að 10% af veltu síðastsliðins almanaksárs, en sanna þyrfti að ábati af ólögmæta 

samráðinu hafi numið hærri fjárhæð en 40 milljónum króna.241 Með endurskoðun 

samkeppnislaga nr. 107/2000 kvað heimildin einfaldlega á um að heimilt væri að miða sekt við 

allt að 10% af veltu viðkomandi fyrirtækis.  

Þar sem stærsti hluti brotanna átti sér stað fyrir þessa lagabreytingu taldi Skeljungur að ekki 

ætti að miða sektarfjárhæð við heimildina sem birtist í lögunum nr. 107/2000, ef svo væri gert 

                                                            
237 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 953. 
238 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 953. 
239 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 953. 
240 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 844. 
241 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 844. 
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væri um afturvirka refsingu að ræða.242 Samkeppnisstofnun taldi þó að um samfellda 

brotastarfsemi væri að ræða og því ætti 69. gr. stjskr. um afturvirkni refsilaga ekki við, til þess 

að hún gilti þá þyrfti brot að vera fullframið á tíma refsiákvörðunar.243 Því væri heimilt að beita 

viðurlagaákvæðum eins og þau birtust í lögum nr. 107/2000.  

Að því sögðu birtast reglur um lækkun og niðurfellingu sekta fyrst í samkeppnislögum nr. 

107/2000 eins og áður hefur verið nefnt. Töldu því forsvarsmenn Skeljungs einnig að þeim 

heimildum yrði ekki beitt, þ.e. að sömu rök ættu við og nefnd hafa verið að framan um 

ákvörðun fjárhæðar sektar.244 

Án þess að fara yfir það í löngu máli var Samkeppnisstofnun ekki heldur þar á sömu skoðun 

og því til stuðnings vísaði hún til úrskurðar áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 14/2001 en 

þar kom fram að heimilt sé að líta til annarra atriða en sem beinlínis eru tekin fram í ákvæðinu, 

svo lengi sem þau eru málefnaleg og í eðlilegum tengslum við málið.245 

 Samkeppnisstofnun mat það sem svo að aðstoð samráðsaðila við að upplýsa ólögmætt 

samráð sem hann er hluti af sé málefnalegt sjónarmið og efnislega í tengslum við málið, því sé 

heimilt að veita ívilnanir því tengdum.246 Ívilnandi ákvarðanir eru almennt jákvæðar fyrir aðila 

og honum því til góðs.247 Hefur verið talið að heimilt sé að beita ívilnandi úrræðum, þó svo 

skilyrði þess sé ekki að fullu uppfyllt. Til staðar geta t.a.m. verið veigamikil sjónarmið sem 

gera það að verkum að annmarki sem almennt myndi valda ógildingu ívilnandi ákvörðunar 

stjórnvalds, er ekki talinn gera það þar sem ákvörðun er aðila til hagsbóta.248  

Burtséð frá þeirri óvissu sem var uppi um samstarfsvilja Skeljungs hf. ákvað samkeppnisráð 

samt sem áður að taka það til skoðunar og meta hvort Skeljungur hf. gæti átt möguleika á að fá 

sekt sína lækkaða vegna þeirra upplýsinga og gagna sem hann hefði þó þegar veitt. Samkvæmt 

fyrrgreindum skilyrðum gæti Skeljungur hf. átt rétt til allt að 20% lækkunar á fjárhæð 

sektarinnar. 

Það mat var í höndum samkeppnisráðs, þ.e. að meta hvort veitt gögn teldust vera mikilvæg 

viðbót við fyrirliggjandi gögn sem samkeppnisyfirvöld búa þá þegar yfir við rannsókn málsins. 

                                                            
242 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 844-845. 
243 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 847. 
244 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 941. 
245 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 954. 
246 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 954. 
247 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 164. 
248 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 113. 
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Í dag er samskonar heimild og gilti þá að finna í 15. gr. reglna Samkeppniseftirlitsins um atvik 

sem leiða til niðurfellingar sekta eða ákvarðana um að lækka sektir í málum er varða ólögmætt 

samráð fyrirtækja nr. 890/2005. Niðurstaða þessa mats hjá samkeppnisráði var sú að þau gögn 

og upplýsingar sem Skeljungur hf. hafði veitt gætu ekki talist vera mikilvæg viðbót við þau 

gögn sem það bjó þegar yfir. Einnig benti samkeppnisráð á að samstarf Skeljungs hf. við 

Samkeppnisstofnun hafi að því er virtist ekki verið af heilum hug og því aðstoð Skeljungs hf. 

til að upplýsa málið ekki verið fullnægjandi.249  

Niðurstaðan varð því sú að beiðni Skeljungs hf. til þess að beita lækkunarreglum 

samkeppnislaga, 3. mgr. 37. gr. skl., var neitað og engin lækkun á sekt því veitt. Aðstoð 

Skeljungs hafi frekar verið í orði en á borði.  

 

7.4 Einstaklingar 

Í 41. gr. a núgildandi samkeppnislaga er að finna refsiheimild sem beint er að einstaklingum, 

en ekki fyrirtækjum, vegna brots á reglum um ólögmætt samráð. Þannig er einnig hægt að refsa 

einstaklingum vegna aðkomu þeirra að samráðsbroti fyrirtækisins, enda standa ávallt 

einstaklingar á bakvið allar ákvarðanir sem fyrirtæki tekur og bera þeir einstaklingar sem njóta 

ákveðinnar stöðu við ákvarðanatöku fyrirtækjanna því ábyrgð á gjörðum sínum, sem þó eru 

framkvæmdar í gegnum fyrirtækið sjálft.  

 

7.4.1 Ákvæði 41. gr. a, 3. mgr. 42. gr. skl. og reglna Samkeppniseftirlitsins nr. 890/2005 

Í 1. mgr. 41. gr. a. skl. er tekið fram að starfsmaður eða stjórnarmaður fyrirtækis eða fyrirtækja 

sem framkvæmir, hvetur til eða lætur fremja verk sem brjóta gegn 10. og/eða 12. gr. skl. skuli 

sæta sekt eða fangelsi í allt að sex ár.  

Í frumvarpi til laga um breytingu á samkeppnislögum, nr. 44/2005, með síðari breytingum 

sem lagt var fyrir Alþingi á 133. löggjafarþingi 2006-2007 var lagt til að hámarks refsing fyrir 

brot vegna ólögmæts samráðs yrði þyngd úr fjórum árum í allt að sex ára fangelsisvist. Í 

frumvarpinu er litið til þess hversu alvarlegar afleiðingar það getur haft í för með sér á hag 

almennings ef ólögmætt samráð, sérstaklega lárétt samráð, sé látið óáreitt og því sé mikilvægt 

að þyngja mögulega refsingu fyrir þess konar brot: 

 
Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 37/2003 frá 30. október 2003 sem varðaði ólögmætt samráð 

fyrirtækja á grænmetis- og ávaxtamarkaði var á það bent að samráð fyrirtækja á sama sölustigi, 

sem ætlað er að hafa eða getur haft áhrif á verð, skiptingu markaða og gerð tilboða, sé til þess 

                                                            
249 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 954-958. 
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fallið að valda neytendum og atvinnulífinu tjóni. [...] vart sé að finna alvarlegri 

samkeppnistakmarkanir en þegar fyrirtæki komi sér saman um verð, álagningu eða hvaða afslætti 

skuli veita. Sjónarmið sem fram hafa komið erlendis á undanförnum árum styðja það eindregið 

að ólögmætt samráð feli í sér alvarlegt brot. Þannig hafa rannsóknir á vegum Efnahags- og 

framfarastofnunar Evrópu (OECD) leitt í ljós að ólögmætur ávinningur fyrirtækja af samráði eða 

yfirverðlagning sé að jafnaði mun hærri en almennt hefur verið talið. Af framangreindu leiðir að 

ólögmætt samráð keppinauta um verð og önnur viðkvæm viðskiptaleg málefni er ótvírætt til þess 

fallið að hafa í för með sér verulegan efnahagslegan skaða, bæði fyrir neytendur og atvinnulífið. 

Í ljósi þeirra miklu hagsmuna sem í húfi eru er eðlilegt að refsing sé hér eftir sem hingað til lögð 

við þátttöku einstaklinga í samráði af þessum toga. 

 

Samkeppniseftirlitinu er því einnig heimilt að taka tillit til þátttöku þeirra einstaklinga sem 

koma að brotinu og í kjölfarið ákveða hvort mál þeirra sé áframsent til lögreglu sem tekur 

háttsemina til rannsóknar. 

Fram kemur í 1. mgr. 42. gr. skl. að til þess að lögregla geti hafið rannsókn á þátttöku 

einstaklings í ólögmætu samráði verði Samkeppniseftirlitið að hafa kært háttsemi 

einstaklingsins til hennar. Að lokinni rannsókn lögreglunnar á háttsemi einstaklingsins tekur 

ákæruvaldið síðan ákvörðun um hvort farið verði fram á refsingu í málinu eða ekki. Það er því 

ljóst að það er á forræði Samkeppniseftirlitsins að meta hvort brot sé nægilega alvarlegt eða 

réttarvörslusjónarmið krefjist þess að háttsemi einstaklings sé kærð til lögreglu og rannsókn 

hennar á háttseminni hefjist, sbr. 2. mgr. 42. gr. skl.250 Kemur þetta skýrlega fram í Hrd. 9. 

janúar 2015 (844/2014): 

 

Í 2. mgr. er kveðið á um að Samkeppniseftirlitið eigi að meta, með tilliti til grófleika brots og 

réttarvörslusjónarmiða, hvort sá hluti málsins sem varðar refsiábyrgð einstaklings skuli kærður 

til lögreglu. Kom fram í lögskýringargögnum að tilgangur ákvæðisins væri sá að aðeins 

alvarlegustu málin vegna brota sem framin væru af ásetningi eða vítaverðu gáleysi yrðu kærð til 

lögreglu. 

 

Í 3. mgr. 42. gr. skl. er að finna heimild Samkeppniseftirlitsins til þess að kæra ekki 

einstakling vegna þátttöku hans í ólögmætu samráði ef hann hefur haft frumkvæði að því að 

veita Samkeppniseftirlitinu upplýsingar eða gögn um þátttöku þess fyrirtækis sem hann starfar 

fyrir eða situr í stjórn hjá. Gögnin og upplýsingarnar verða hins vegar að uppfylla sömu skilyrði 

og fyrr hefur verið fjallað um í tengslum við 4. mgr. 37. gr. skl. og reglur nr. 890/2005. Það er 

að segja þau leiði til þess að Samkeppniseftirlitið geti hafið rannsókn eða á grundvelli gagnanna 

og upplýsinganna sannað að um ólögmætt samráð sé að ræða. Ef sönnun verður ekki að öllu 

leyti leidd af gögnunum er a.m.k. gerð sú krafa að þau teljist vera mikilvæg viðbót við þau 

sönnunargögn sem Samkeppniseftirlitið býr þegar yfir.  

 

                                                            
250 Eiríkur Jónsson: Opinbert markaðseftirlit, bls. 252. 
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7.5 Sáttaheimild Samkeppniseftirlitsins 

Í kafla 4.3.1.1 hér að framan var farið yfir það hvaða breytingar varðandi lækkunar- og 

niðurfellingarreglur samkeppnislaga voru gerðar með breytingarlögum nr. 52/2007. Sú 

endurskoðun var töluvert umfangsmeiri en eingöngu endurskoðun á lækkunar- og 

niðurfellingarreglum. Fleiri ákvæði voru gerð skýrari, þeim breytt og nokkrum nýjum var bætt 

við. Eitt af þeim nýju ákvæðum sem tóku gildi með breytingarlögum nr. 52/2007 var heimild 

Samkeppniseftirlitsins til þess að ganga til sátta við aðila sem gerst hafði sekur um brot á 

samkeppnislögum.  

 

7.5.1 Heimild til sáttaumleitunar 

Er sáttaheimild Samkeppniseftirlitsins að finna í 17. gr. f. skl., en það ákvæði kveður á um 

heimild Samkeppniseftirlitsins til þess að ljúka máli þar sem aðili hefur gerst sekur um brot á 

samkeppnislögum með sátt, en í ákvæðinu segir: 

 
Hafi fyrirtæki eða samtök fyrirtækja gerst brotleg við ákvæði laga þessara eða ákvarðanir 

Samkeppniseftirlitsins á grundvelli þeirra er Samkeppniseftirlitinu heimilt, með samþykki 

málsaðila, að ljúka málinu með sátt. Sama gildir ef um er að ræða samruna sem hindrar virka 

samkeppni, sbr. 17. gr. [og 17. gr. a – 17. gr. e]. Sátt er bindandi fyrir málsaðila þegar hann hefur 

samþykkt og staðfest efni hennar með undirskrift sinni.  

 

Samkeppniseftirlitið setur nánari reglur um framkvæmd greinarinnar. 

 

Sams konar heimild hafði ekki verið til staðar í eldri samkeppnislögum, en þó hafði verið 

svipuð regla í 22. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins, nr. 880/2005: 

 
22. gr. Samkeppniseftirlitinu er heimilt á öllum stigum máls að ljúka því með sátt. Sátt getur m.a. 

falist í því að málsaðili viðurkenni brot á samkeppnislögum og fallist á, eftir atvikum, að greiða 

stjórnvaldssekt vegna þess. Sátt getur einnig falist í því að málsaðili fallist á að breyta tiltekinni 

hegðun sinni á markaðnum eða hlíta fyrirmælum eða skilyrðum sem ætlað er að vernda eða efla 

samkeppni.  

 

Sátt er bindandi fyrir málsaðila þegar hann hefur samþykkt og staðfest efni hennar með 

undirskrift sinni. 
 

Samkeppniseftirlitið hafði því, fyrir 2007, byggt sáttaheimild sína á málsmeðferðarreglum 

nr. 880/2005 og því hægt að segja að þær sáttir sem samþykktar hafi verið fyrir breytingu hafi 

verið byggðar á ólögfestum grunni.251 Áþekkar heimildir er að finna í bæði bandarískum og 

evrópskum samkeppnisreglum eins og farið var yfir í köflum 5.5 og 6.7. 

                                                            
251 Eiríkur Jónsson: Opinbert markaðseftirlit, bls. 234. 
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Ástæður þess að sáttaumleitan hefur verið talin æskileg er svipuð þeim ástæðum sem gefnar 

hafa verið vegna sams konar heimilda í Bandaríkjunum og Evrópu, þ.e.a.s. að með því sé sparað 

umtalsvert hvað varðar bæði tíma og fjármagn.252 Samkeppnisyfirvöld hafi því meiri tíma til 

þess að sinna öðrum, mögulega alvarlegri, brotum. Ásamt því að sú fjárhæð sem 

skattgreiðendur þurfa að leggja fram í málaflokkinn verður lægri fyrir vikið.  

Stuttlega hefur verið vísað til skýrslu nefndar, sem komið var á fót árið 2004, að beiðni 

forsætisráðherra til þess að meta og móta stefnu í beitingu viðurlaga vegna efnahagsbrota. Tók 

efni skýrslunnar t.a.m. til þess efnis hvenær eigi að beita stjórnvaldssektum og hvenær annars 

konar viðurlög væru viðeigandi, ásamt því að sníða og skýra betur hlutverk og verkaskiptingu 

eftirlitsaðila með efnahagsbrotum, þar á meðal Samkeppniseftirlitsins.253    

Í tillögum nefndarinnar var að finna hugmynd þess efnis að lögfesta sáttaheimild 

Samkeppniseftirlitsins, en eins og fyrr kom fram hafði þeirri heimild verið beitt á ólögfestum 

grunni. Var hana eingöngu á þeim tíma að finna í 22. gr. málsmeðferðarreglna 

Samkeppniseftirlitsins. Þar áður hafði svipaða heimild verið að finna í 18. gr. 

málsmeðferðarreglna samkeppnisyfirvalda nr. 922/2001, þar sem samkeppnisráði var heimilt 

að ljúka máli á öllum stigum þess með sátt, ásamt því að Samkeppnisstofnun væri það einnig 

hvað varðar mál sem undir hana heyrðu. Taldi nefndin að Samkeppniseftirlitinu væri heimilt 

samkvæmt 16. gr. skl. að grípa til aðgerða sem talist gætu nauðsynlegar til þess að koma í veg 

fyrir áframhaldandi samkeppnislagabrot.254 Vísaði nefndin sömuleiðis til þágildandi 17. gr. skl., 

sem hefur tekið ákveðnum breytingum síðan þá, en þar var að finna heimild þess efnis að 

Samkeppniseftirlitið gæti sett samrunum aðila skilyrði ef hætta væri talin vera á því að í kjölfar 

hans myndi samkeppni á viðkomandi markaði skerðast. Skilyrðin gætu því tekið til ákveðinna 

aðgerða af hendi samrunaaðila eða þá að skipulag hins nýja félags yrði á ákveðinn hátt.255 256 

 Eins og fram kemur í frumvarpi því sem varð að breytingarlögum nr. 52/2007 var efni 

frumvarpsins samið með hliðsjón af niðurstöðu nefndarinnar um viðurlög við efnahagsbrotum 

og er því ljóst að tekið var tillit til þeirra ábendinga og tillagna sem þar komu fram. 

 Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að fara fram á að máli sé lokið með sátt. Það er því á 

forræði Samkeppniseftirlitsins að bjóða grunuðum samráðsaðila að ljúka málinu með sátt eða 

fara með það fyrir dómstóla og einnig öfugt.  

                                                            
252 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 98. 
253 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 1. 
254 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 98. 
255 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 98. 
256 Ragna Björk Ragnarsdóttir: „Viðurlög við samkeppnisbrotum”, bls. 62.  
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Samþykki beggja þarf til þess að sátt sé komið á og getur því hvorugur aðili þvingað fram 

samþykki sáttar frá öðrum málsaðilum. Er því ekki um einhliða ákvörðun hvors aðila að ræða, 

heldur er gert ráð fyrir að báðir aðilar komi að því ferli sem á sér stað í undirbúningi sáttar, þ.e. 

að semja skilmála og/eða semja um hver sanngjörn sektarfjárhæð sé.257 Þrátt fyrir að ljóst sé 

að efni sáttar sé að meginstefnu á forræði beggja aðila getur sáttaheimild Samkeppniseftirlitsins 

svipað mjög til stjórnvaldsákvörðunar þar sem ástæða þess að leitast er eftir sátt er byggð á 

grundvelli þess að rannsókn hefur verið gerð vegna samkeppnislagabrota, en í stað þess að 

ljúka málinu með hefðbundinni stjórnvaldsákvörðun, eins og beitingu stjórnvaldssektar, sé 

málinu lokið með sátt sem kalla mætti stjórnsýslusamning, sem kveði til dæmis á um að 

samruni þurfi að uppfylla annars konar skilyrði. Því beri að fara eftir reglum stjórnsýslulaga 

þegar sáttaheimild Samkeppniseftirlitsins er beitt.258  

Fyrirtæki eiga ekki rétt á því að fara fram á að máli þeirra sé lokið með sátt.259 Þeim er 

heimilt að óska þess, en ákvörðun um hvort fallist verði á þá beiðni eða ekki er í höndum 

Samkeppniseftirlitsins sem metur það í hverju tilviki fyrir sig út frá almannahagsmunum og 

þeim aðstæðum sem fyrir hendi eru.260 

Hafði þetta nýmæli í íslenskum samkeppnislögum áhrif á beitingu og framkvæmd 

lækkunar- og niðurfellingarreglna hér á landi þar sem sá möguleiki er fyrir hendi að í stað þess 

að leitast eftir lækkun sektar, í gegnum lækkunarheimildir 3. mgr. 37. gr. skl. og viðeigandi 

reglna Samkeppniseftirlitsins um atvik sem leiða til niðurfellingar sekta eða ákvarðana um að 

lækka sektir í málum er varða ólögmætt samráð fyrirtækja nr. 890/2005, er málinu lokið með 

sátt. Fyrirtæki geta því fengið lækkun á sektarfjárhæð sinni með því að stíga fram og eftir 

atvikum játa þátttöku sína í ólögmætu samráði, sem leiðir til þess að málinu lýkur fyrr en ella, 

því sé fyrirtækinu umbunað með lækkun sektar. 

 

7.5.2 Hvað felur sátt á milli aðila í sér? 

Ekki kemur skýrlega fram hvað felst í sáttaheimild Samkeppniseftirlitsins, hvorki í 17. gr. f. 

skl. né 22. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins nr. 880/2005. Ef 22. gr. 

málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins er skoðuð nánar koma þar fram í 2. og 3. málsl. 1. 

mgr. dæmi um hvað geti mögulega falist í sátt.   

                                                            
257 Eiríkur Jónsson: Opinbert markaðseftirlit, bls. 234. 
258 Eiríkur Jónsson: Opinbert markaðseftirlit, bls. 234. 
259 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 17. febrúar 2017 (8/2018).Aðgerðir til að styrkja samkeppnisaðstæður á 

póstmarkaði, bls. 91. 
260 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 17. febrúar 2017 Aðgerðir til að styrkja samkeppnisaðstæður á 

póstmarkaði, bls. 91. 
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Því má segja að í stuttu máli feli sátt það í sér að til staðar er heimild Samkeppniseftirlitsins 

til þess að meta að skynsamlegt sé í ákveðnum tilvikum að ganga til sáttaviðræðna og á sama 

tíma sé því fyrirtæki, sem er þátttakandi ólögmæta samráðsins, reiðubúið að fara eftir þeim 

skilyrðum sem Samkeppniseftirlitið setur fyrir sáttinni. Þannig eiga fyrirtæki ekki rétt á því að 

sátt sé gerð, þau geta þrátt fyrir það óskað eftir því, en hvort gengið sé til sátta er að endingu 

ávallt í höndum Samkeppniseftirlitsins. 

Með sátt getur verið fallist á greiðslu stjórnvaldssektar, að grunaður aðili samráðs fallist á 

að breyta hegðun sinni á markaði ef hún hefur verið talin samkeppnishamlandi eða þá að 

Samkeppniseftirlitið setur skilyrði sem hann þarf að fylgja til þess að samningur um sátt haldist 

í gildi. Því er t.a.m. heimilt að skilyrðisbinda samruna sem myndi annars hafa 

samkeppnishamlandi áhrif, þ.e.a.s. samruni er heimilaður svo lengi sem skilyrðum 

Samkeppniseftirlitsins er fylgt.261 Sem dæmi er hægt að vísa til ákvörðunar 

Samkeppniseftirlitsins um samruna Tals og Ódýra símfélagsins á fjarskiptamarkaði 2. júlí 2009 

(27/2009) en stuttlega var farið yfir þann úrskurð í kafla 3.3. Sömuleiðis er hægt að nefna 

úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 5. febrúar 2008 (8/2008) en nánar verður farið 

yfir það mál í kafla 7.5.2.2 og eftirmála þess úrskurðar í kafla 7.5.2.3. 

 

7.5.2.1 Viðurkenning á samkeppnislagabroti  

Af texta 22. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins nr. 880/2005 mætti skilja að ekki 

sé nauðsynlegt fyrir gagnaðila Samkeppniseftirlitsins í sáttaumleitan að hann viðurkenni brot 

á samkeppnislögum. Orðalag ákvæðisins gefur eingöngu til kynna að í sátt geti þess verið 

krafist að viðurkenning komi fram, en ekki að það sé skylda. Það sama má segja um 17. gr. f. 

skl. en þar er ekki getið um skilyrði viðurkenningar á broti.262  

Í framkvæmd hefur þess hins vegar verið krafist að viðurkenning komi fram í ákveðnum 

tilvikum, er í því skyni hægt að nefna ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 1. júlí 2011 

(24/2011). Nánar verður farið yfir atburðarás þess máls hér á eftir, en í meðferð þess kom 

eftirfarandi fram: 

 
[...] komu fulltrúar Forlagsins oft til fundar við Samkeppniseftirlitið. Á einum slíkum fundi [...] 

var óskað eftir sátt í málinu af hálfu Forlagsins. Var athygli fulltrúa Forlagsins vakin á því að 

grundvöllur sáttarmeðferðar væri sá að Forlagið viðurkenndi brot sín, sbr. 17. gr. f. 

samkeppnislaga. Að öðrum kosti þyrfti málið að fara í gegnum hefðbundna málsmeðferð. Hinn 

3. september 2010 barst Samkeppniseftirlitinu svo bréf þar sem Forlagið tók til varnar í kjölfar 

                                                            
261 Eiríkur Jónsson: Opinbert markaðseftirlit, bls. 231. 
262 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 17. febrúar 2017 Aðgerðir til að styrkja samkeppnisaðstæður á 

póstmarkaði, bls. 89. 
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fyrra bréfs Eftirlitsins frá 7. júli s.á. Af þeim málsvörnum sem þar er haldið uppi og á fundi þann 

1. október 2010 var ljóst að til sáttarmeðferðar gæti ekki komið í málinu.263 
 

Hér taldi því Samkeppniseftirlitið sig ekki geta gengið til sátta við Forlagið þar sem það 

vildi ekki viðurkenna sök. Hins vegar er ekki algilt að viðurkenningar sé krafist. Í ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins frá 26. mars 2013 (6/2013) segir: 

 
Í athugasemdum Nova kemur m.a. fram að það veki furðu að ekki virðist gert ráð fyrir því í 

sáttardrögunum að Síminn eða Skipti viðurkenni nein tiltekin brot á samkeppnislögum eða –

reglum með sáttinni og ekki sé vikið að því í hverju brotleg háttsemi Símans felist. Að mati Nova 

standist framangreint hvorki ákvæði samkeppnis- eða stjórnsýslulaga né 22. gr. reglna um 

málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins nr. 880/2005. Þá vísar Nova til 17. gr. f samkeppnislaga og 

mótmælir því að málum Símans er varði Nova verði lokið með sátt í andstöðu við hagsmuni og 

afstöðu Nova. Segir Nova það skipta máli að samkvæmt beinni textaskýringu á ákvæði 22. gr. 

reglna nr. 880/2005 sé það undirstöðuforsenda sáttar að málsaðili viðurkenni brot á 

samkeppnislögum, sbr. 2. málslið ákvæðisins. Ekki sé því hægt að ljúka máli með sátt án þess að 

málsaðili viðurkenni brot á samkeppnislögum. [...] Þá vísar Nova til stjórnsýslulaga og segir að 

fyrirtækið, sem málshefjandi og aðili að stjórnsýslumáli, eigi kröfu til þess að tekin verði 

rökstudd stjórnvaldsákvörðun um mál fyrirtækisins.264 
 

Svör Samkeppniseftirlitsins við þessum athugasemdum Nova voru þess efnis að ef litið 

væri til texta fyrrnefndra ákvæða um sáttir væri viðurkenningar á sök ekki krafist til þess að 

sáttaumleitun gæti átt sér stað. Nóg sé að brotlegur aðili sætti sig við og grípi til aðgerða sem 

koma í veg fyrir samkeppnishamlandi áhrif, sem þeir höfðu gert.265 Nova sætti sig ekki við 

þessa niðurstöðu og áfrýjaði málinu til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Í úrskurði 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála 28. ágúst 2013 (3/2013) var niðurstaðan sú að 

áfrýjunarnefndin taldi eftirfarandi:  

 
Samkeppniseftirlitið hefur að lögum heimild til að ljúka málum með sátt. [...] Sáttin er, eðli 

málsins samkvæmt, á milli Samkeppniseftirlitsins og þess sem rannsókn beinist að og felur að 

jafnaði í sér, að sá sem brotlegur er talinn, taki á sig tilteknar skyldur. [...] Eðli málsins samkvæmt 

felur sátt í sér að aðili máls hefur samþykkt að undirgangast viðurlög, eða breyta háttsemi sinni, 

sem Samkeppniseftirlitið hefur metið í andstöðu við samkeppnislög. Ekki verður séð að það þjóni 

í sjálfu sér neinum sjálfstæðum samkeppnisréttarlegum tilgangi að málsaðilinn viðurkenni brot 

sitt berum orðum eða á annan hátt. 
 

Samkvæmt þessu er því ekki krafa gerð um að bein viðurkenning komi fram um 

samkeppnislagabrot, heldur feli samþykki sáttarinnar það óbeint í sér að aðili gangist við 

sökinni.  

                                                            
263 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 1. júlí 2011 (24/2011) Brot Forlagsins ehf. á ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins nr. 8/2008 Samruni JPV útgáfu ehf. og Vegamóta ehf., bls. 5.  
264 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 26. mars 2013 (6/2013) Breytingar á skipulagi Skiptasamstæðunnar og 

aðrar aðgerðir til þess að efla samkeppni á fjarskiptamarkaði, bls. 16. 
265 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 26. mars 2013 (6/2013) Breytingar á skipulagi Skiptasamstæðunnar og 

aðrar aðgerðir til þess að efla samkeppni á fjarskiptamarkaði, bls. 27. 
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Var þessi niðurstaða enn frekar styrkt í nýlegra máli Íslandspósts, sbr. ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins 17. febrúar 2017 (8/2018). Um var að ræða sátt á milli 

Samkeppniseftirlitsins og Íslandspósts vegna samkeppnishamlandi áhrifa sem komu til vegna 

þeirrar sérstöðu sem Íslandspóstur hefur á póstmarkaði. Tók málið sérstaklega til þeirrar stöðu 

sem Íslandspóstur hafði á markaði varðandi dreifingu á árituðum bréfum, en þar naut hann 

einkaréttar.266 Athugasemdir vegna málsins, sem Póstdreifing, Póstmarkaðurinn og Samskip 

gerðu, tóku til þess að Íslandspósti var ekki gert að viðurkenna brot sitt sem eitt af skilyrðum 

sáttarinnar. Voru félögin ósátt við að þess væri ekki krafist, en einnig að Íslandspósti hefði ekki 

verið gert að greiða stjórnvaldssekt í ljósi samkeppnishamlandi áhrifa aðgerða hans.267  

Vísaði Samkeppniseftirlitið til þeirrar niðurstöðu sem fékkst í áðurnefnt mál Nova, sbr. 

ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 26. mars 2013 (6/2013) og úrskurð áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála 28. ágúst 2013 (3/2013). Þannig var um að ræða sama rökstuðning 

Samkeppniseftirlitsins fyrir því að ekki var krafist viðurkenningar á samkeppnislagabroti í því  

máli og máli Íslandspósts. Að endingu var einnig tekið fram í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 

að: 

 

Að framansögðu leiðir að kvartendur í samkeppnismálum eiga almennt ekki séð tilkall til þess 

að lokaafstaða sé tekin til sjónarmiða þeirra um að brot á samkeppnislögum hafi átt sér stað. 

Einnig liggur fyrir að unnt er ljúka máli með sátt án þess að samþykki kvartanda liggi fyrir. 

Jafnframt hafa kvartendur ekki lögvarða hagsmuni til þess að geta krafist þess að 

stjórnvaldssektum sé beitt.268 

 

 

7.5.2.2 Greiðsla stjórnvaldssektar í kjölfar sáttar ásamt skilyrðum um breytta hegðun, hlýðni 

við fyrirmæli eða önnur skilyrði sem sett eru fyrir sátt 

Fram hefur komið að þær sektir sem lagðar eru á aðila sem hafa verið þátttakendur í ólögmætu 

samráði í Bandaríkjunum og Evrópu verða almennt lægri en ella ef farið er í sáttameðferð en 

ef því er sleppt. Á Íslandi er því almennt eins farið, í því skyni er hægt að vísa til tveggja 

ákvarðana Samkeppniseftirlitsins.  

Annars vegar ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins frá 15. maí 2015 (11/2015) vegna 

ólögmæts samráðs Byko og Húsasmiðjunnar á grófvörumarkaði. Án þess að fara nánar í 

atburðarás ólögmæta samráðsins var niðurstaða málsins sú að Húsasmiðjan gekk til sátta við 

                                                            
266 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 17. febrúar 2017 Aðgerðir til að styrkja samkeppnisaðstæður á 

póstmarkaði, bls. 4. 
267 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 17. febrúar 2017 Aðgerðir til að styrkja samkeppnisaðstæður á 

póstmarkaði, bls. 85. 
268 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 17. febrúar 2017 Aðgerðir til að styrkja samkeppnisaðstæður á 

póstmarkaði, bls. 90. 
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Samkeppniseftirlitið og þurfti að endingu að greiða 325 milljóna króna stjórnvaldssekt.269 Hins 

vegar var sekt Byko, sem ekki gekk til sátta, ákvörðuð 650 milljónir króna eða tvöfalt það sem 

Húsasmiðjan þurfti að greiða.270 271 

Hins vegar ákvörðun samkeppnisráðs frá 23. febrúar 2005 (9/2005) vegna ólögmæts 

samráðs tryggingafélaga við að taka upp Cabas-tjónamatskerfi við bifreiðaréttingar og 

bifreiðasprautun. Niðurstaða þessa máls var sú að Sjóvá-Almennum tryggingum hf. bæri að 

greiða stjórnvaldssekt upp á 27 milljónir króna.272 Hins vegar höfðu hin tvö tryggingafélögin 

gert sátt við samkeppnisráð. Þeirra sektir hljóðuðu annars vegar upp á 15 milljónir króna og 

hins vegar 18,5 milljónir króna. Samvinna þeirra við samkeppnisráð hafi orðið þeim til góðs 

og orðið til þess að sektin var lækkuð verulega. 

 
Að mati samkeppnisráðs var eðlilegt að VÍS og TM greiddu lægri sektarfjárhæð en Sjóvá 

sökum þess að félögin óskuðu eftir og gerðu sátt um málið við samkeppnisráð og með því 

aðstoðuðu þau við að upplýsa þessi brot. Samkeppnisráð segir að mikilvægt sé að fyrirtæki hafi 

hvata til að vinna með samkeppnisyfirvöldum að þessu leyti.273 

 

Sömuleiðis kemur það berum orðum fram í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 13. desember 

2017 (43/2017) en þar segir: 

 
Samkvæmt 17. gr. f samkeppnislaga er heimilt að ljúka málum með sátt ef fyrirtæki hafa gerst 

brotleg við ákvæði laganna. Sá samstarfsvilji sem felst í því að fyrirtæki gerir sátt leiðir til lægri 

sekta en ella [...]274 
 

Stjórnvaldssekt er ekki eina úrræðið sem Samkeppniseftirlitið getur beitt í sáttum, heldur 

getur það einnig farið fram á breytta hegðun, þannig þurfi sáttaaðili að hlíta fyrirmælum og 

                                                            
269 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 15. maí 2015 (11/2015) Brot Byko ehf. á 10. gr. samkeppnislaga, bls. 

19. 
270 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 15. maí 2015 (11/2015) Brot Byko ehf. á 10. gr. samkeppnislaga, bls. 

409. 
271 Í kjölfar niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins kærði Byko ehf., ásamt móðurfélagi sínu Norvik ehf., ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins til áfrýjunarnefndar samkeppnismála, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 1. 

október 2015 (6/2015). Þar fóru fyrirtækið fram á að sekt yrði felld úr gildi eða hún lækkuð verulega. Komst 

áfrýjunarnefnd samkeppnismála að þeirri niðurstöðu að lækka ætti sekt Byko ehf. úr 650.000.000 kr. í 

65.000.000 kr. Í kjölfarið fór málið fyrir héraðsdóm, sbr. Hérd. Rvk. 16. maí 2018 (E-550/2016). Í aðalsök 

krafðist aðalstefnandi, Samkeppniseftirlitið, að áðurnefndur úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála yrði 

ógildur og að sekt Samkeppniseftirlitsins yrði látin gilda, þ.e. að sektin næmi 650.000.000 kr. Án þess að farið 

verði yfir málavexti var niðurstaða héraðsdóms sú að úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála var felldur úr 

gildi og þ.a.l. sú sekt sem hafði verið ákveðin þar, 65.000.000 kr. Í stað þess komst héraðsdómur að þeirri 

niðurstöðu að hæfileg sekt vegna brota Byko ehf. og móðurfélags þess Norvik ehf. væri 400.000.000 kr. að 

frádregnum þeim 65.000.000 kr. sem Norvik ehf. hafði þá þegar greitt vegna fyrrnefnds úrskurðar 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála.  
272 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 15. maí 2015 (11/2015) Brot Byko ehf. á 10. gr. samkeppnislaga, bls. 

46. 
273 „Félögin talin hafa komið sér saman um viðmiðurnarverð“, http://www.mbl.is. 
274 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 13. desember 2017 (43/2017) Aðgerðir til þess að bæta samkeppni í 

fasteignasölu, bls. 8. 
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skilyrðum sem fylgja þessari breyttu hegðun með það að markmiði að koma í veg fyrir 

samkeppnishamlandi áhrif.   

Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 14. desember 2010 (33/2010), sem tók til 

samkeppnishamlandi aðgerða á milli verslana Bónuss (sem voru í eigu Haga hf.) og ákveðinna 

kjötvinnslufyrirtækja, taldi Samkeppniseftirlitið að um væri að ræða brot á 10. gr. skl. þar sem 

fyrrgreindir aðilar áttu í ólögmætu samráði hvað varðar verðlagningu og endursölu á 

forverðmerktum matvörum.275 

Hvað varðar Haga hf. var málinu lokið með sátt við Samkeppniseftirlitið þar sem Hagar hf. 

samþykktu að greiða stjórnvaldssekt vegna þátttöku sinnar í ólögmæta samráðinu. Hins vegar 

var sáttin einnig bundin ákveðnum öðrum skilyrðum sem áttu að koma í veg fyrir að sams 

konar brot ætti sér stað og á sama tíma efla samkeppni.276 Til þess að ná þeim markmiðum var 

eitt af skilyrðum sáttarinnar að Hagar hf. og kjötvinnslufyrirtækin hættu öllum samskiptum sín 

á milli sem gætu haft áhrif á verð, þ.e. samtölum sem vörðuðu smásöluverð, afslætti og 

álagningu.277 Sömuleiðis myndu Hagar hf. hætta að fara fram á það við kjötvinnslufyrirtækin 

að þau merktu afurðir sínar með smásöluverðinu eða afsláttum sem veittir séu o.s.frv.278  

Í þeirri sátt sem varð á milli Haga hf. og Samkeppniseftirlitsins er því ljóst að ekki er 

eingöngu um greiðslu á stjórnvaldssekt að ræða, heldur sömuleiðis að Hagar hf. skuli breyta 

hegðun sinni og haga aðgerðum sínum í samræmi við skilyrði sáttarinnar.   

Einnig er hægt að nefna  ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 5. febrúar 2008 (8/2008) þar 

sem fram kom að haustið 2007 hafði Samkeppniseftirlitinu borist tilkynning um samruna 

nokkurra útgáfufélaga. Um var að ræða samruna JPV. útgáfu (JPV), Máls og menningar (MM) 

og Vegamóta (V). Áttu þessi félög að renna saman í eitt sameiginlegt félag sem bæri nafnið 

Forlagið ehf. Um var að ræða stóra aðila innan bókamarkaðsins og því hafði 

Samkeppniseftirlitið áhyggjur af því að samruninn hefði samkeppnishamlandi áhrif í för með 

sér.279 Samkeppniseftirlitið nýtti þær heimildir sem það hafði til skoðunar og ákvörðunar í 

                                                            
275 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 14. desember 2010 (33/2010)Samkeppnishömlur Haga, Kjarnafæðis, 

Kjötbankans, Kjötafurðastöðvar KS, Norðlenska, Reykjagarðs og Sláturfélags Suðurlands í tengslum við 

forverðmekingar á kjötvörum, bls. 1. 
276 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 14. desember 2010 (33/2010) Samkeppnishömlur Haga, Kjarnafæðis, 

Kjötbankans, Kjötafurðastöðvar KS, Norðlenska, Reykjagarðs og Sláturfélags Suðurlands í tengslum við 

forverðmekingar á kjötvörum, bls. 20-21. 
277 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 14. desember 2010 (33/2010) Samkeppnishömlur Haga, Kjarnafæðis, 

Kjötbankans, Kjötafurðastöðvar KS, Norðlenska, Reykjagarðs og Sláturfélags Suðurlands í tengslum við 

forverðmekingar á kjötvörum, bls. 20-21. 
278 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 14. desember 2010 (33/2010) Samkeppnishömlur Haga, Kjarnafæðis, 

Kjötbankans, Kjötafurðastöðvar KS, Norðlenska, Reykjagarðs og Sláturfélags Suðurlands í tengslum við 

forverðmekingar á kjötvörum, bls. 20-21. 
279 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 1. júlí 2011 (24/2011) Brot Forlagsins ehf. á ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins nr. 8/2008, samruni JPV útgáfu ehf. og Vegamóta ehf., bls. 1-2. 
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samrunamálum og gerði m.a. rannsókn á markaðshlutdeild samrunaaðila ásamt því að óska 

eftir upplýsingum frá keppinautum. Að endingu taldi Samkeppniseftirlitið að samruni þessara 

félaga hefði að öllum líkindum í för með sér röskun á bókamarkaði.280 

Samrunaaðilar, JPV, MM og V, óskuðu í kjölfar þessarar niðurstöðu, vegna synjunar á 

heimild til samruna, eftir því hvort möguleiki væri að ganga til sátta á grundvelli 17. gr. f. skl. 

Fóru samrunaaðilar fram á það við Samkeppniseftirlitið að samruninn yrði heimilaður en með 

ákveðnum skilyrðum sem gera myndi það að verkum að engin röskun yrði á samkeppni innan 

bókamarkaðsins. Að endingu gerðu Samkeppniseftirlitið og samrunaðilar með sér sátt, en hún 

fól það í sér að samrunaaðilar skuldbundu sig til þess að nýtt sameiginlegt félag, Forlagið ehf., 

færi í einu og öllu eftir 21 skilyrði sem sáttin kvað á um. Þar á meðal voru skilyrði sem tóku til 

þess að Forlaginu ehf. væri óheimilt að hafa afskipti af endursöluverði bóka sinna hjá 

söluaðilum og einnig að veita afslætti af heildsöluverði sínu til endurseljenda. Mikilvæg atriði 

sem gætu annars haft samkeppnishamlandi áhrif.  

Sýnir þessi úrskurður að með samtali þessara aðila á milli, sáttaumleituninni, var komist að 

þeirri niðurstöðu að heimila samruna, sem áður hafði verið hafnað, svo lengi sem umsömdum 

skilyrðum yrði fylgt. Samkeppniseftirlitið hafi og beiti því greinilega þessari heimild til þess 

að skilyrðisbinda samruna fyrirtækja í gegnum sáttaumleitan, sbr. 17. gr. f. skl. og 22. gr. 

málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins nr. 880/2005.281  

 

7.5.2.3 Samþykkt sáttar og binding hennar 

Fram kemur skýrlega í 2. mgr. 22. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins nr. 

880/2005 og 2. málsl. 1. mgr. 17. gr. f. skl. að sátt sé bindandi fyrir málsaðila hennar um leið 

og þeir hafa samþykkt og staðfest efni hennar með undirskrift sinni.  

                                                            
280 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 1. júlí 2011 (24/2011) Brot Forlagsins ehf. á ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins nr. 8/2008, samruni JPV útgáfu ehf. og Vegamóta ehf., bls. 2. 
281 Tæpu ári eftir að aðilar málsins undirrituðu sáttina óskuðu þeir eftir því við Samkeppniseftirlitið að skilyrði 

14. og 15. gr. hennar yrðu endurskoðuð m.t.t. breyttra aðstæðna vegna efnahagshrunsins. Samkeppniseftirlitið 

hafnaði þeirri beiðni og taldi aðstæður ekki hafa breyst á þann hátt að rök væru fyrir endurupptöku málsins. 

Forlagið ehf. sendi árið 2010 formlega endurupptökubeiðni en aftur hafnaði Samkeppniseftirlitið endurupptöku 

málsins. Samskipti Forlagsins ehf. og Samkeppniseftirlitsins voru síðan töluverð í tengslum við fyrrnefnda 

endurskoðun á skilyrðum 14. og 15. greinar sáttarinnar og að endingu hóf Samkeppniseftirlitið nýja rannsókn á 

málinu. Niðurstaða þeirrar rannsóknar og ákvörðun Samkeppniseftirlitsins í kjölfar hennar var sú að skilyrði 

sáttarinnar skyldu standa og væri því endurupptöku aftur hafnað, sbr. ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 21. 

desember 2017 (47/2017). Forlagið ehf. kærði í kjölfarið ákvörðun Samkeppniseftirlitsins til áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála og krafðist þess að ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 5. febrúar 2008 (8/2008) væri felld úr 

gildi í heild sinni. Sú niðurstaða sem fram kom í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 26. júní 2018 

(1/2018) kvað á um Forlaginu ehf. hefði ekki tekist að sýna fram á að forsendur hefðu breyst eða þær verið 

rangar frá þeim tíma sem upphafleg ákvörðun Samkeppniseftirlitsins var tekin, sem er grundvöllur þess að 

endurupptaka sé heimil samkvæmt 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Sú sátt sem gerð var 2008, sbr. ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins frá 5. febrúar 2008 (8/2008), af annars vegar Forlaginu ehf. og hins vegar 

Samkeppniseftirlitinu, skal því standa óbreytt.  
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Sú yfirlýsing sem aðili gefur þegar hann samþykkir sátt er því talin vera bindandi loforð 

um einhvers konar háttsemi eða endurgjald. Má segja að aðili samþykki að hann veiti ákveðið 

endurgjald, s.s. að fara eftir umsömdum skilyrðum eða greiða stjórnvaldssekt, gegn því að 

Samkeppniseftirlitið heimili samruna eða annað sem sáttin tók til. Þó svo að um eiginlegan 

samning sé ekki að ræða í skilningi samningaréttarins er þetta skilyrði sáttar nátengt meginreglu 

hans sem kveður á um að samninga beri að halda (pacta sunt servanda) og hvíli því ákveðin 

skylda á hvorum aðila fyrir sig að halda sig við gefin loforð.282 

Ef aðili sáttar stendur ekki við þau skilyrði sem hann hefur samþykkt að fylgja samkvæmt 

efni sáttarinnar, er Samkeppniseftirlitinu heimilt að leggja á hann stjórnvaldssektir sbr. h-lið. 

1. mgr. 37. gr. skl. 

Ef haldið er áfram með áðurnefnt mál Forlagsins leið ekki á löngu þar til 

Samkeppniseftirlitinu bárust upplýsingar um að Forlagið ehf. væri ekki að fara í einu og öllu 

eftir fyrrgreindum skilyrðum sáttarinnar. Hóf Samkeppniseftirlitið því rannsókn árið 2009 á 

því hvort þær upplýsingar ættu við rök að styðjast.283  

Í kjölfar rannsóknar Samkeppniseftirlitsins úrskurðaði áfrýjunarnefnd samkeppnismála 27. 

september 2011 (5/2011) að Forlagið ehf. hefði gerst brotlegt við skilyrði 14. og 15. gr. 

sáttarinnar: 

 
Áfrýjandi braut gegn nokkuð skýrum ákvæðum í sátt og skilyrðum sem honum voru sett fyrir 

samruna. Brotin hafa að mati áfrýjunarnefndarinnar líklega ekki haft mjög skaðleg áhrif fyrir 

samkeppni en hins vegar er á það að líta að mjög brýnt er að aðili í stöðu áfrýjanda virði skilyrði 

fyrir samruna og að treysta megi því að sáttir í slíkum málum séu meira en orðin tóm. Þess vegna 

þurfa viðurlög að hafa raunveruleg varnaðaráhrif.284 
 

Áfrýjunarnefndin staðfesti ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um að vegna þeirra brota bæri 

Forlaginu ehf. að greiða 25 milljóna króna stjórnvaldssekt. Sú sekt var hins vegar lækkuð í 20 

milljónir króna samkvæmt Hrd. 10. september 2015 (28/2015) þar sem ekki var talið að um 

brot væri að ræða á 15. skilyrði sáttarinnar, heldur eingöngu skilyrði 14. 

Sýnir þessi úrskurður að heimild til sátta vegna samkeppnislagabrota er til staðar, en hins 

vegar ber aðilum sáttarinnar auðvitað að standa við gerða skilmála.  

 

 

 

                                                            
282 Sigríður Logadóttir og Ásta Magnúsdóttir: Inngangur að lögfræði, bls. 92. 
283 Eiríkur Jónsson: Opinbert markaðseftirlit, bls. 231. 
284 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 1. júlí 2011 (24/2011) Brot Forlagsins ehf. á ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins nr. 8/2008, samruni JPV útgáfu ehf. og Vegamóta ehf., bls. 13. 
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7.5.3 Sameiginleg og frábrugðin einkenni sáttaheimilda og lækkunarreglna 

Af því sem fjallað hefur verið um hér að framan, um skilyrði, beitingu og framkvæmd annars 

vegar lækkunarreglna samkeppnislaga og hins vegar sáttaheimilda Samkeppniseftirlitsins, er 

ljóst að þessi tvö úrræði eiga margt sameiginlegt og eru því mörg tilvik þess efnis þar sem ekki 

er ljóst af hverju gripið var frekar til annars úrræðisins frekar en hins. Í því ljósi verður farið 

yfir hvaða sameiginlegu og frábrugðnu einkenni eru á þessum tveimur úrræðum. 

 

7.5.3.1 Sameiginleg einkenni 

Bæði hvað varðar heimild til sátta samkvæmt 17. gr. f. skl. og heimild til lækkunar sekta í 

gegnum lækkunarreglur 3. mgr. 37. gr. skl., ásamt reglum Samkeppniseftirlitsins nr. 890/2005, 

er grundvöllur þeirra sá að ákveðin samvinna og samtal myndast á milli annars vegar 

Samkeppniseftirlitsins og hins vegar þátttakanda eða þátttakenda ólögmæta samráðsins. 

Samvinna þessara aðila er þó að vissu leyti svolítið frábrugðin á milli hvors úrræðis fyrir sig.  

Samvinna sáttaaðila felst að mestu leyti í því að samtali er komið á milli þeirra, þar sem 

sest er niður og rætt um mögulega fjárhæð stjórnvaldssektar, hvert brotið var og umfang þess, 

hvaða skilyrði þurfa að vera uppfyllt eða þá hegðun sem samráðsaðili þarf að taka upp eða 

breyta frá til þess að sátt geti tekið og haldist í gildi.  

Samstarf vegna lækkunarreglna Samkeppniseftirlitsins er hins vegar, eins og fram hefur 

komið, frekar í formi uppljóstrunar á því hvað fólst í ólögmæta samráðinu og hvaða sannanir 

uppljóstrarinn getur veitt Samkeppniseftirlitinu til þess að auðvelda því að sækja aðra 

samráðsaðila til sakar.  

Þó svo hvorug heimildin feli í sér samvinnu milli aðila á algjörum jafningjavettvangi, er 

mögulega meira jafnræði falið í sáttarmeðferð Samkeppniseftirlitsins frekar en 

lækkunarreglum samkeppnislaga. Við sátt á sér stað ákveðið samtal á milli aðilanna um efni 

sáttarinnar, þó svo það sé auðvitað að mestu leyti í höndum Samkeppniseftirlitsins að ákveða 

efni hennar, en hvað varðar lækkunarreglur er uppljóstrari að stærstum hluta háður mati 

Samkeppniseftirlitsins á mikilvægi framlagðra gagna og þess hversu mikillar ívilnunar hann 

muni njóta þeirra vegna. 

Bæði úrræðin fela í sér ákveðna skilyrðisbundna hegðun, þó er munur til staðar á því 

hvernig hún bindur hendur þátttakanda ólögmæts samráðs.  

Í sátt getur falist að umsamin skilyrði, hvort sem það er breytt hegðun, hlýðni við fyrirmæli 

eða annars konar skilyrði, taka gildi eftir að sáttaumleitan er lokið. Sáttin sem gerð er á milli 

annars vegar Samkeppniseftirlitsins og hins vegar þátttakanda ólögmæta samráðsins er í gildi 
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svo lengi sem að þær aðstæður og grundvöllur sáttarinnar eru enn til staðar. Nema annað sé 

sérstaklega tekið fram.  

Sú skilyrðisbundna hegðun sem á sér stað hvað varðar lækkunarreglur 

Samkeppniseftirlitsins birtist fyrst og fremst á þeim tíma sem uppljóstrun á sér stað, þ.e. áður 

en málum Samkeppniseftirlitsins gegn öðrum þátttakendum ólögmæta samráðsins er lokið. Á 

þeim tíma ber uppljóstrara að sýna af sér fullkominn samstarfsvilja og veita öll þau gögn og 

upplýsingar sem hann býr yfir. Ef hann stendur ekki við það getur það orðið til þess að lækkun 

þeirrar sektar sem hann fær er minni en annars hefði orðið, sbr. ákvörðun samkeppnisráðs 28. 

október 2004 (21/2004). Eftir að málinu er lokið er enginn eiginlegur samningur til staðar á 

milli Samkeppniseftirlitsins og þess aðila sem fékk sekt sína lækkaða sem hann getur brotið 

gegn. Þrátt fyrir það er Samkeppniseftirlitinu heimilt að kveða á um að aðili breyti þeirri hegðun 

sinni sem orsakaði brotið í kjölfar greiðslu stjórnvaldssektarinnar, sbr. 16. gr. skl.   

Tilgangur úrræðanna getur í báðum tilvikum verið sá að veita ívilnun til lækkunar sektar 

gegn því að koma á fyrrnefndri samvinnu. Sú ívilnun getur orðið til þess að upphæð sektar er 

lækkuð umtalsvert.  

Ekki er tekið sérstaklega fram í þeim reglum sem Samkeppniseftirlitið byggir sáttaheimild 

sína á, 17. gr. f. skl. og 22. gr. málsmeðferðarreglna nr. 880/2005, hverju sú lækkun getur 

numið. Af þeim málum sem vísað hefur verið til hér að framan er ljóst að sú lækkun sem getur 

verið í boði er umtalsverð, sbr. ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 15. maí 2015 (11/2015) vegna 

ólögmæts samráðs Byko og Húsasmiðjunnar, en ef gert er ráð fyrir því að sök þeirra sé metin 

til jafns varð niðurstaðan sú að Húsasmiðjan fékk 50% lækkun á þeirri stjórnvaldssekt sem hún 

hefði annars þurft að greiða.  

Mörg atriði geta haft áhrif á mat á því til hversu mikillar lækkunar Samkeppniseftirlitið 

telur að sáttaaðili hafi unnið, en eins og fram kom í fyrrnefndri ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 

frá 15. maí 2015 (11/2015) vegna ólögmæts samráðs Byko og Húsasmiðjunnar: 

 
Heimilt er að taka sérstakt tillit til þess þegar fyrirtæki óska að eigin frumkvæði eftir 

sáttaviðræðum og játa brot sín á samkeppnislögum. Er almennt séð mikilvægt að fyrirtæki sem 

rjúfa einingu eða samheldni í samráði eða hafa frumkvæði að því að játa slík brot, eða upplýsa 

um þau, njóti sérstakrar lækkunar á sektum [...]285 

 
Það að sýna frumkvæði til sáttaumleitunar eða tryggja það að sáttaumleitun gangi rösklega 

og auðveldlega fyrir sig hefur einnig verið metið til aukinnar lækkunar á sekt, sbr. ákvörðun 

                                                            
285 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 15. maí 2015 (11/2015) Brot Byko ehf. á 10. gr. samkeppnislaga, bls. 

403. 
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samkeppnisráðs frá 23. febrúar 2005 (9/2005) vegna ólögmæts samráðs tryggingafélaga við 

að taka upp Cabas-tjónamatskerfi við bifreiðaréttingar og bifreiðasprautun: 

 
[...] getur samkeppnisráð við ákvörðun fjárhæðar sektar haft hliðsjón af samstarfsvilja hins 

brotlega fyrirtækis. [...] Að mati samkeppnisráðs er eðlilegt að VÍS og TM greiði lægri 

sektarfjárhæð en SA sökum þess að félögin sættu málið við samkeppnisráð og með því hjálpuðu 

þau við að upplýsa málið. Er mikilvægt að fyrirtæki hafi hvata til að vinna með 

samkeppnisyfirvöldum að þessu leyti. Þá bendir samkeppnisráð á að mismunur á sektarfjárhæð 

VÍS og TM helgast af því að VÍS er umbunað fyrir að hafa fyrst félaganna sætt málið við 

samkeppnisyfirvöld en ekki að um sé að ræða mismunandi hlutdeild eða sök félaganna í 

málinu.286 
 

Einnig er vísað til þessarar niðurstöðu í öðrum ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins, sbr. 

ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 30. apríl 2015 (8/2015): 

 
Við ákvörðun sekta naut Íslandsbanki sérstakrar ívilnunar á grundvelli þess að hann lauk sátt við 

Samkeppniseftirlitið fyrstur málsaðila. Er almennt séð mikilvægt að fyrirtæki sem hafa sérstakt 

frumkvæði að því að gera jákvæðar breytingar á markaði og viðurkenna brot njóti sérstakar 

lækkunar á sektum, sbr. t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála í 34 máli nr. 8/2005, 

Sjóvá-almennar tryggingar gegn samkeppnisráði. Þessi ríki samstarfsvilji Íslandsbanka hafði 

mjög jákvæð áhrif á framgang og niðurstöðu málsins.287 
 

Hvað varðar lækkunarheimildir Samkeppniseftirlitsins er lækkunarramminn sem í boði er 

mun afmarkaðri og skýrari, sbr. 16. gr. reglna Samkeppniseftirlitsins nr. 890/2005. Samkvæmt 

þeirri grein er umbunað, eins og í sáttaheimildinni, fyrir frumkvæði. Veitt er 30 til 50% lækkun 

til þess aðila sem er fyrstur til að veita upplýsingar, þeim næsta er veitt 20-30% o.s.frv. Sem 

dæmi um þetta er hægt að nefna niðurstöðu ákvörðunar samkeppnisráðs 28. október 2004 

(21/2004) í tengslum við verðsamráð olíufélaganna. 

Sömuleiðis er vísað til þess í 17. gr. reglna Samkeppniseftirlitsins nr. 890/2005 þar sem 

segir í 1. málsl. að tekið sé tillit til þess tímapunkts sem sönnunargögn voru lögð fram. 

Þó eru til dæmi þar sem í einu og sama málinu er sömu aðilum veitt lækkun á sekt 

samkvæmt lækkunarreglum en einnig komist að sátt, en fyrsta mál þess efnis var ákvörðun 

Framkvæmdastjórnar ESB 20. júlí 2010 (COMP/38.866) í máli Animal Feed Phosphates.288 

Um var að ræða ólögmætt samráð nokkurra fyrirtækja á markaði með fæðubótarefni dýra. Var 

um ólögmætt verðsamráð að ræða ásamt því að þátttakendur samráðsins höfðu skipt á milli sín 

                                                            
286 Ákvörðun samkeppnisráðs frá 23. febrúar 2005 (9/2005) Ólögmætt samráð tryggingafélaganna við að taka 

upp Cabas-tjónamatskerfi við bifreiðaréttingar og -sprautun, bls. 46. 
287 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 30. apríl 2015 (8/2015) Breytingar á skipulagi og framkvæmd á 

greiðslukortamarkaði, bls. 33-34. 
288 Flavio Laina og Elina Laurinen: „The EU Cartel Settlement Procedure: Current Status and Challenges“, bls. 

1-2. 
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stórum hluta evrópska markaðsins á fæðubótarefnum dýra. Hafði samráðið staðið yfir í um það 

bil 35 ár, frá 1969 til 2004.289  

Hófst rannsókn málsins vegna umsóknar um niðurfellingu frá fyrirtækinu Kemira (K), en 

vegna upplýsinga og samstarfs þess við Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins var sekt K 

felld niður. Í kjölfar umsóknar K sóttu aðrir samráðsaðilar um að fá sekt sína lækkaða og fengu 

þrír af þeim umsókn sína um lækkun samþykkta, allt frá 5 til 50% lækkun.290  

Hins vegar var einnig gerð sátt við þessi þrjú fyrirtæki sem fengu sekt sína lækkaða, ásamt 

einu til viðbótar sem ekki var fallist á að uppfyllti skilyrði lækkunarreglna.291 Sú lækkun sem 

veitt er samkvæmt sátt er 10%, en í kafla 6.6 hefur verið farið yfir sáttaheimild 

Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, en samkvæmt henni er ekki heimilt að veita meiri 

lækkun en sem nemur 10% af fjárhæð sektarinnar. Niðurstaða málsins hvað varðar fyrrgreind 

fyrirtæki er sú að lækkun þeirra á sektum er að rekja til annars vegar lækkunarreglna og hins 

vegar sáttaheimildar.  

Eftir því sem höfundur kemst næst hefur samskonar beiting á reglunum ekki átt sér stað hér 

á landi. Hafa þarf í huga að eins og fram hefur komið er ekki jafn skýrt hér á landi hver lækkun 

sektar í kjölfar sáttar yrði, en eins og nefnt var er ekki veitt meiri lækkun en sem nemur 10% 

af fjárhæð sektarinnar hvað varðar sáttir Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.  

Hvað varðar lækkun á sekt samkvæmt lækkunarreglum er 50% sú hámarkslækkun sem 

heimilt er að veita, bæði hér á landi og innan Evrópusambandsins.292 Er sá rammi settur til þess 

að auka líkurnar á því að uppljóstrari komi fyrr fram, þ.e.a.s. að munurinn á ívilnuninni milli 

þess að fá niðurfellingu sektar og lækkun sektar sé ekki of lítill.293 Það sama á því við þegar 

litið er til þess hvort auka eigi enn meira lækkun sektar samkvæmt efni sáttar. Því geti það 

mögulega talist ásættanlegt ef þak lækkunar vegna sáttar er 10%, en ef litið er til framkvæmdar 

hér á landi, þar sem lækkun samkvæmt sátt hefur numið allt að 50%, gæti það orðið til þess að 

umsóknum um niðurfellingu sekta fari fækkandi þar sem ef heimilt væri að lækka sekt um allt 

að 80-90%, með því annars vegar að fá lækkun í gegnum sátt og hins vegar lækkun í gegnum 

lækkunarreglur samkeppnislaga, myndaðist ekki jafnmikið kapphlaup milli aðila ólögmæta 

samráðsins um að koma fram með upplýsingar áður en rannsókn hefst eða er á byrjunarstigi. 

                                                            
289 „Antitrust: European Commission fines animal feed phosphates producers €175 647 000 for price-fixing and 

market-sharing in first „hybrid“ cartel settlement case“, http://www.europa.eu. 
290 „Antitrust: European Commission fines animal feed phosphates producers €175 647 000 for price-fixing and 

market-sharing in first „hybrid“ cartel settlement case“, http://www.europa.eu. 
291 „Antitrust: European Commission fines animal feed phosphates producers €175 647 000 for price-fixing and 

market-sharing in first „hybrid“ cartel settlement case“, http://www.europa.eu. 
292 Jonathan Faull og Ali Nikpay: The EC Law of Competition, bls. 827. 
293 ECN Model Leniency Programme, bls. 13. 
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Þeir biðu þá frekar og sæju hvort þeir þyrftu að ljóstra upp um samráðið fyrr en á seinustu 

stundu. 

Þó eru ákveðin atriði sem skilja á milli þessara tveggja heimilda.  

 

7.5.3.2. Frábrugðin einkenni 

Fjallað hefur verið að framan um að eitt af meginskilyrðum þess að fyrirtæki fái sekt sína 

lækkaða vegna lækkunarreglna samkeppnislaga sé að það veiti gögn og upplýsingar sem teljast 

mikilvæg viðbót við þau sönnunargögn sem Samkeppniseftirlitið býr þegar yfir. Aðili 

samráðsins þarf því að veita skýrt endurgjald í formi gagna og upplýsinga til þess að sekt hans 

sé lækkuð.  

Hvað varðar sáttir er endurgjald Samkeppniseftirlitsins ekki jafnskýrt að þessu leyti, þar 

sem þegar að sáttaumleitan hefst er ekki víst hvert efni sáttarinnar verður, þ.e skilyrði hennar, 

né hver lækkun sektar verði. Algengt er að efni sáttar sé í formi fyrirmæla sem ber að fylgja og 

aðgerða sem aðili skuli ekki ganga í eða framkvæma svo gildi sáttar haldist, sbr. ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins frá 14. desember 2010 (33/2010) í máli Haga hf. og sömuleiðis úrskurð 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála 27. september 2011 (5/2011) í máli Forlagsins ehf. þar sem 

sett voru margs konar skilyrði um sölu eigna og skilyrði sem tóku til áhrifa á endursöluaðila 

vegna samruna félaganna.294  

Úrræðin eru einnig frábrugðin að því leyti hver hugmyndafræðin er á bak við þau. 

Lækkunar- og niðurfellingarreglur samkeppnislaga mætti segja að væru reglur sem nýtast við 

rannsókn málsins og aðra þætti þess sem snúa að því að varpa ljósi á ólögmætt samráð. En 

fjallað hefur verið um til hvaða aðgerða umsækjandi þarf að grípa og skilyrða sem hann þarf 

að uppfylla hér að framan. Markmið þeirra er því að fá aðila til þess að aðstoða 

samkeppnisyfirvöld við að auðvelda sönnun í málinu svo hægt sé að sækja aðra aðila þess til 

saka og beita viðeigandi viðurlögum. 

Sáttaheimild Samkeppniseftirlitsins hefur ekki sama markmið. Þegar henni er beitt er það 

ekki gert gegn því að samkeppnisyfirvöld fái í staðinn einhver gögn eða upplýsingar, hvorki 

um aðila sáttarinnar né aðra þátttakendur samráðsins, heldur hefur Samkeppniseftirlitið 

almennt ágætis hugmynd um í hverju brotið felst, ásamt því að almannahagsmunir mæli með 

því að sáttar sé leitað eins og fram kom í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 17. febrúar 2017 

(8/2017) sem snerti mál Íslandspósts. Þeir almannahagsmunir sem um er að ræða eru t.a.m. sá 

                                                            
294 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 1. júlí 2011 (24/2011) Brot Forlagsins ehf. á ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins nr. 8/2008, samruni JPV útgáfu ehf. og Vegamóta ehf., bls. 5-9. 
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sparnaður sem á sér stað bæði hvað varðar tíma og fjármagn sem annars væri eytt í rannsókn 

og málaferli málsins vegna. Samkeppnisyfirvöld hafi því meiri tíma til þess að sinna öðrum, 

mögulega alvarlegri, brotum. Þannig sé ekki um rannsóknarúrræði að ræða eins og 

lækkunarreglur samkeppnislaga, heldur heimild Samkeppniseftirlitsins til þess að ljúka máli 

fyrr en ella með samþykki þess aðila sem gerst hefur brotlegur við samkeppnislög. 

Að auki er sá munur á milli sáttaheimildar Samkeppniseftirlitsins og lækkunarreglna að 

mögulegt er að beita sáttaheimildinni yfir mun víðara svið en lækkunarreglunum. 

Lækkunarreglur samkeppnislaga eru bundnar því skilyrði að verða einungis beitt vegna brota 

á 10. og/eða 12. gr. skl. eins og fram kemur í 3. mgr. 37. gr. skl. 

 

7.5.3.3 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 15. maí 2015 (11/2015) vegna ólögmæts samráðs 

Byko og Húsasmiðjunnar á grófvörumarkaði og mögulegar ástæður þess að sáttaheimild er 

beitt frekar en lækkunarreglum samkeppnislaga 

Þar sem efni þessa kafla snýr að lækkunarreglum samkeppnislaga og sáttaheimild 

Samkeppniseftirlitsins mun umfjöllun um þetta tiltekna mál taka mið af því. Þar af leiðandi 

verður sjónum að mestu leyti beint að ferli máls Húsasmiðjunnar, en ekki Byko. 

Þátttakendur ólögmæta samráðsins voru Byko og Húsasmiðjan. Tók ólögmæta samráðið til 

markaðar með grófvöru, en bæði Byko og Húsasmiðjan voru stórir aðilar á þeim markaði og 

því hafði það mikil áhrif á hann að fyrirtækin hafi tekið saman höndum og eytt út samkeppni 

sín á milli. 

Ekki komst upp um ólögmæta samráðið fyrr en Byko og Húsasmiðjan höfðu samband við 

forsvarsmenn Múrbúðarinnar og reyndu að fá þá til þess að gerast þátttakendur í ólögmæta 

samráðinu. Ákváðu Byko og Húsasmiðjan að bjóða Múrbúðinni að taka þátt þar sem 

samkeppni þeirra á milli hafði aukist með sterkri innkomu Múrbúðarinnar á grófvörumarkað.295 

Forsvarsmenn Múrbúðarinnar höfðu hins vegar ekki áhuga á því að gerast þátttakendur í 

ólögmæta samráðinu, en í stað þess að gerast þátttakendur höfðu þeir samband við 

Samkeppniseftirlitið. Gaf Múrbúðin því Samkeppniseftirlitinu í fyrsta lagi upplýsingar um að 

Byko og Húsasmiðjan stæðu í ólögmætu samráði á grófvörumarkaði þar sem verðsamráð ætti 

sér stað og í öðru lagi að þeir hefðu gert tilraun til þess að fá Múrbúðina til þess að taka þátt.296 

Í kjölfar upplýsinganna frá Múrbúðinni og rannsóknar á þeim gögnum kærði 

Samkeppniseftirlitið háttsemi ákveðinna starfsmanna, bæði Byko og Húsasmiðjunnar, til 

                                                            
295 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 15. maí 2015 (11/2015) Brot Byko ehf. á 10. gr. samkeppnislaga, bls. 4. 
296 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 15. maí 2015 (11/2015) Brot Byko ehf. á 10. gr. samkeppnislaga, bls. 4. 
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lögreglunnar þar sem grunur lék á að samkeppnislög hefðu verið brotin. Samkeppniseftirlitið 

tók svo, eins og því ber, að sér rannsókn á háttsemi fyrirtækjanna, Byko og Húsasmiðjunnar, 

varðandi umrædd samkeppnislagabrot.297 

Við rannsókn málsins kom í ljós að samskipti fyrirtækjanna voru mikil og regluleg:  

 
Í samráði Byko og Húsasmiðjunnar fólst m.a. að fyrirtækin áttu í beinum reglulegum samskiptum 

þar sem veittar voru upplýsingar um verð, afsláttarkjör (og eftir atvikum birgðastöðu) á tilteknum 

tegundum grófvara. Áttu þessi samskipti sér stað í vikulegum símtölum sem gátu varað allt að 

þrjátíu mínútur. Vörunúmer sem Byko og Húsasmiðjan selja skipta tugþúsundum. Umrædd 

verðsamskipti tóku til 105 vara í flokki grófvara sem eiga það sameiginlegt að teljast til 

mikilvægustu og söluhæstu grófvara Byko og Húsasmiðjunnar. Voru það stjórnendur 

fyrirtækjanna sem lögðu það fyrir undirmenn sína að eiga í þessum samskiptum. Er ljóst að 

fyrirtækin vildu ekki að þessi samskipti ættu sér stað með tölvupóstum á milli þeirra.298 

 

Er hér greinilegt að vitneskja um ólögmæta samráðið náði til æðstu manna innan 

fyrirtækisins, ásamt því að áhersla á hylmingu var mikil sem er mjög algengur fylgifiskur 

ólögmæts samráðs sem gerir sönnun almennt mjög erfiða. Segir svo í ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins: 

 
Sýna gögn málsins fram á að markmið Byko og Húsasmiðjunnar með reglulegum samskiptum 

sínum hafi verið að halda uppi verði gagnvart viðskiptavinum sínum og tilkynna hvort öðru um 

yfirvofandi verðhækkanir. Voru regluleg samskipti fyrirtækjanna notuð til að leiða þau bæði í 

frekari verðhækkanir og koma þannig í veg fyrir að verð myndi lækka. Umrædd verðsamskipti, 

sem fyrirtækin kölluðu „verðkannanir“, voru þannig notuð m.a. í því skyni að senda skilaboð um 

verðhækkanir. Gögn málsins sýna t.d. mikla ánægju hjá stjórnendum Húsasmiðjunnar þegar 

Byko hækkaði eitt sinn verð eftir að hafa fengið skilaboð í gegnum hin reglulegu verðsamskipti. 

Þar ræddu þeir um að í þetta sinn hefði verið „óvananlegt“ hvað Byko brást hratt við með hækkun. 

Sagði forstjóri Húsasmiðjunnar „þeir stökkva bara á þetta, fegins hendi“. Framkvæmdastjórinn 

tók undir það og sagði: „já, eins og við veiði bara“. Það orðalag verður ekki skilið öðruvísi en að 

öngull hafi verið lagður út (tilboð um að hækka verð) og Byko hafi bitið á (hækkað verðið).299 

 

Ljóst er því að um einbeittan brotavilja var að ræða til þess að stofna til ólögmæts samráðs 

þar sem komið var í veg fyrir frjálsa samkeppni. 

Hvað varðar niðurstöðu Húsasmiðjunnar í málinu vegna ólögmæta samráðsins sóttist 

Húsasmiðjan strax í byrjun meðferðar máls eftir því að heimild til sáttaumleitunar yrði virkjuð, 

þ.e. 17. gr. f. skl.300 

Holtavegur 10 ehf. var það félag sem rak verslanir undir merkjum Húsasmiðjunnar. Á fundi 

milli fulltrúa Holtavegs 10 ehf. (hér eftir H) og Samkeppniseftirlitsins sem haldinn var 23. maí 

                                                            
297 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 15. maí 2015 (11/2015) Brot Byko ehf. á 10. gr. samkeppnislaga, bls. 4. 
298 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 15. maí 2015 (11/2015) Brot Byko ehf. á 10. gr. samkeppnislaga, bls. 4-

5. 
299 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 15. maí 2015 (11/2015) Brot Byko ehf. á 10. gr. samkeppnislaga, bls. 5. 
300 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 15. maí 2015 (11/2015) Brot Byko ehf. á 10. gr. samkeppnislaga, bls. 

13. 
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2014, kom fram að H teldi sig ábyrgan vegna þátttöku Húsasmiðjunnar í ólögmæta samráðinu 

og var komist að þeirri niðurstöðu að sátt yrði heimiluð í málinu. Var sú sátt samþykkt og 

undirrituð 9. júlí 2014.301  

Í sáttinni kom fram að forsvarsmenn Húsasmiðjunnar hefðu viðurkennt brot um ólögmætt 

samráð, þ.e. brot á 10. gr. skl. Að brotið hafi teygt sig yfir þriggja ára tímabil og vegna þessa 

hafi hæfileg stjórnvaldssekt verið ákveðin 325 milljónir króna.302 Í ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins er farið nánar yfir í hverju brot Húsasmiðjunnar fólst, en þau atriði 

skipta ekki meginmáli hér.  

Það sem vekur athygli er að ef sú forsenda er gefin að sekt Húsasmiðjunnar hefði orðið sú 

sama og Byko, 650 milljónir króna eins og vikið var að í kafla 7.5.2.2 hér að framan, ef 

Húsasmiðjan hefði ekki gengið til sátta, hefur sáttin sem samið var um falið það í sér að sú 

lækkun sem veitt var hafi numið 50%. Sú prósentutala er sú sama og ef fullkomin samvinna 

hefði átt sér stað á milli Samkeppniseftirlitsins og Húsasmiðjunnar ef um lækkun á 

stjórnvaldssekt samkvæmt lækkunarreglum samkeppnislaga væri að ræða. Forsvarsmenn 

Húsasmiðjunnar hafa því mögulega metið aðstæður sem svo að hagsmunum þeirra væri best 

borgið með því að ganga frekar til sátta en að leitast eftir að fá sekt sína lækkaða í gegnum 3. 

mgr. 37. gr. skl. og 12. gr. reglna nr. 890/2005.  

Af þeim málum sem nefnd hafa verið að ofan eru töluvert miklar kröfur gerðar til þeirrar 

samvinnu sem á sér stað á milli Samkeppniseftirlitsins og þess sem gerst hefur brotlegur við 

samkeppnislög varðandi ólögmætt samráð. Að auki fela lækkunarreglur samkeppnislaga það í 

sér að umsóknaraðila, uppljóstrara, ber að veita talsvert af gögnum og upplýsingum til þess að 

eiga möguleika á því að fá sekt sína lækkaða. Það ferli er bæði tímafrekt og einnig getur það 

verið óljóst hver niðurstaða mats Samkeppniseftirlitsins á samstarfi er, þ.e. það er ekki 

nægilega skýrt hvar innan rammans það mat fellur. Ef möguleg sekt Húsasmiðjunnar er tekin 

sem dæmi, 650 milljónir króna, gefur það auga leið að lækkun upp á 30% (sem nemur 195 

milljónum króna) eða 50% (sem nemur 325 milljónum króna) felur í sér töluverða óvissu fyrir 

umsóknaraðila.  

Þar með er þó ekki sagt að með því að ganga til sátta hafi Húsasmiðjan getað gert ráð fyrir 

því að fá a.m.k. 50% lækkun á sekt sinni, en ákvæði samkeppnislaga og málsmeðferðarreglna 

                                                            
301 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 15. maí 2015 (11/2015) Brot Byko ehf. á 10. gr. samkeppnislaga, bls. 

19. 
302 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 15. maí 2015 (11/2015) Brot Byko ehf. á 10. gr. samkeppnislaga, bls. 
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Samkeppniseftirlitsins nr. 880/2005 veita ekki mjög skýra mynd af þeirri lækkun sem 

mögulega er veitt.  

Stuttlega var að því vikið hver ferill málsins var í kjölfar ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins 

vegna ólögmæts samráðs Byko ehf. í neðanmálsgrein kafla 7.5.2.2. Ef það ferli er skoðað má 

mögulega spyrja þeirrar spurningar hvort sá hvati sem lá á bak við sáttaumleitan 

Húsasmiðjunnar hafi ekki einnig, fyrir utan þá lækkun sem veitt var á sekt, verið sá að koma í 

veg fyrir að Húsasmiðjan þyrfti að standa í því stappi við stjórnvöld sem uppi hefur verið í 

kjölfar ákvörðunarinnar. Þess í stað hafi Húsasmiðjan lokið málinu eins fljótt og hægt var, en 

oft sjá fyrirtæki og forsvarsmenn þeirra sér hag í því að ljúka máli sem fyrst og þannig sé minna 

fjallað um það, hvort sem er í samfélaginu eða fjölmiðlum.  

Til eru dæmi þess efnis að í einu og sama málinu sé látið reyna á bæði lækkunarreglur 

samkeppnislaga og einnig sáttaheimild Samkeppniseftirlitsins, af sama aðila, þó ekki þannig 

að báðum heimildum sé beitt samtímis eins og var gert í ákvörðun Framkvæmdastjórnar ESB 

20. júlí 2010 (COMP/38.866) í máli Animal Feed Phosphates.  

Hvað varðar framkvæmd hér á landi er hægt að nefna ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 

14. desember 2012 (33/2012) sem farið var yfir í kafla 7.3.2.1. Í því tilviki hafði Orkuveita 

Reykjavíkur í upphafi máls sent inn umsókn þess efnis að hún hygðist sækja um heimild til 

lækkunar sektar samkvæmt 3. mgr. 37. gr. skl. og 12. gr. reglna nr. 890/2005. Þegar 

Samkeppniseftirlitið fór að grennslast fyrir um hvernig Orkuveita Reykjavíkur hygðist uppfylla 

skilyrði um veitingu upplýsinga og gagna sem teldist vera mikilvæg viðbót við fyrirliggjandi 

gögn, gegn lækkun sektar, kom annað hljóð í Orkuveitu Reykjavíkur. Það svar sem barst 

Samkeppniseftirlitinu var á þann veg að dregin væri til baka umsókn um lækkun sektar í 

gegnum lækkunarreglur samkeppnislaga, en í stað þess væri farið fram á að málinu væri lokið 

með sátt.303 Það varð niðurstaða málsins. 

Ekki liggja fyrir upplýsingar um hver sekt Orkuveitu Reykjavíkur hefði orðið ef 

lækkunarreglum samkeppnislaga hefði verið beitt, en svo virðist vera að Orkuveita 

Reykjavíkur hafi metið það sem svo að hagsmunum hennar yrði betur borgið við að breyta 

kröfu sinni í sáttameðferð og þannig ljúka málinu mögulega á hraðvirkari hátt og jafnvel með 

sömu niðurstöðu hvað varðar sektarfjárhæð og orðið hefði gegnum lækkunarreglur 

samkeppnislaga.  

                                                            
303 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 14. desember 2012 (33/2012) Lóðrétt samráð Sorpu bs., Metans hf., N1 hf. 

og Orkuveitu Reykjavíkur um ákvörðun smásöluverðs á metangasi, bls. 1-3. 
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Það sem greinir hins vegar á milli sáttar Orkuveitu Reykjavíkur hvað varðar 

lækkunarreglur, er sú staðreynd að í kjölfar sáttarinnar gekkst Orkuveita Reykjavíkur undir að 

uppfylla önnur skilyrði sáttarinnar, sem fól ekki bara í sér lækkun á sekt heldur einnig að 

Orkuveita Reykjavíkur breytti háttsemi sinni hvað varðar meðferð metans. Orkuveita 

Reykjavíkur skyldi frekar skilgreina sig sem flutningsaðila og þ.a.l. ekki standa í aðgerðum 

sem snertu framleiðslu, markaðssetningu né sölu á metani.304 

Munurinn er því að sáttin felur í sér víðtækari skyldur eftir að meðferð máls er lokið, en 

það samstarf sem ætti sér stað varðandi lækkunarreglur samkeppnislaga hefði mögulega í för 

með sér lengra ferli meðan á rannsókn og meðferð máls stæði, þ.e. áður en máli er lokið. 

Ekki er ljóst af hverju og í hvaða tilvikum fyrirtæki kýs frekar að leita sátta en að fara fram 

á lækkun sektar með lækkunarreglum samkeppnislaga. Þó eru mögulegar ástæður þær að 

fyrirtæki meti það sem svo að það hafi meiri stjórn á því mati sem fer fram hvað varðar fjárhæð 

sektar og svo auðvitað skilyrði sáttar, frekar en að treysta á það mat sem fer fram hjá 

Samkeppniseftirlitinu varðandi lækkun sekta samkvæmt 3. mgr. 37. gr. skl. og 12. gr. reglna 

nr. 890/2005.  

Mál eru þó mismunandi og það sama má segja um aðila þess, því er erfitt að gefa sér að 

forsendur í einu máli eigi endilega við önnur mál, þó svo þau taki til sams konar brota á 

samkeppnislögum. Það ferli sem fer í gang við rannsókn og meðferð máls vegna 

samkeppnislagabrota getur verið mjög mislangt, sum mál eru mjög viðamikil og flókin en 

önnur tiltölulega einföld. Mál er snerta ólögmætt samráð eru þó almennt séð frekar stór og 

viðamikil, sérstaklega ef þau hafa staðið yfir í langan tíma.  

Sem dæmi má nefna að samstarf Samkeppnisstofnunar og Kers hf. (OHF) í ákvörðun 

samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004). Í því kemur fram að Samkeppnisstofnun og OHF, 

sem sótti fyrst félaga um lækkun stjórnvaldssektar, hafi yfir tólf mánaða tímabil átt nítján fundi 

með núverandi og fyrrverandi starfsmönnum.305 Fyrir utan þessa fundi er til staðar 

áframhaldandi samstarf og það er ekki fyrr en rúmum þremur árum eftir að OHF sækir um 

lækkun sektar hjá Samkeppniseftirlitinu sem niðurstaða fæst í málið. Þó skal taka fram að um 

gífurlega viðamikið og flókið mál var að ræða.  

Ef vísað er aftur til fyrrgreindrar ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins 15. maí 2015 (11/2015) 

vegna ólögmæts samráðs Byko og Húsasmiðjunnar á grófvörumarkaði, óskuðu forsvarsmenn 

                                                            
304 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 14. desember 2012 (33/2012) Lóðrétt samráð Sorpu bs., Metans hf., N1 hf. 

og Orkuveitu Reykjavíkur um ákvörðun smásöluverðs á metangasi, bls. 12-13. 
305 Ákvörðun samkeppnisráðs 28. október 2004 (21/2004) Ólögmætt samráð Kers hf. (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverzlunar Íslands hf., Skeljungs hf. og Bensínorkunnar ehf., bls. 12. 
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Húsasmiðjunar eftir sáttaumleitan 16. maí 2014 og var málinu lokið með sátt 9. júlí 2014, 

þ.e.a.s. tæpum tveimur mánuðum seinna.306 Því er töluverður tímamismunur þarna á milli, en 

bæði málin mætti flokka sem viðamikil og flókin.  

Það má því velta þeirri spurningu upp hvort fyrirtæki sjái einfaldlega fyrir sér að 

sáttameðferðin sé einfaldari, hraðvirkari og mögulega muni fara minna fyrir málinu og því broti 

sem fyrirtækið gerðist sekt um. Umtal í samfélaginu verði því minna og sjái þau sér hag í því. 

 

8 Lokaorð 

Markmið samkeppnislaga eru margþætt en hluti þeirra er að koma í veg fyrir að fyrirtæki beiti 

sér á þann hátt að aðgerðir þeirra verði til þess fallnar að hafa samkeppnishamlandi áhrif á 

markað, þannig sé komið í veg fyrir frjálsa samkeppni þeirra á milli og annarra keppinauta. 

Umfjölluninni hér að framan hefur að stærstum hluta tekið til ólögmæts samráðs en almennt er 

litið svo á að ólögmætt samráð hafi í för með sér mjög markaðshamlandi áhrif ef því er leyft 

að viðgangast óáreitt.  

Ólögmætt samráð er oft framið með mikilli leynd og hefur reynst erfitt í gegnum tíðina að 

afla sönnunargagna því tengdu svo hægt sé að sanna tilvist þess og sækja þátttakendur til saka. 

Vegna leyndarinnar var gripið til þess ráðs að veita samkeppnisyfirvöldum heimildir sem 

mögulegt væri að beita í þeim tilgangi að fá þátttakendur ólögmæts samráðs til þess að 

uppljóstra sjálfir um ólögmæta samráðið sem þeir væru þátttakendur í. Eru þær heimildir 

lækkunar- og niðurfellingarreglur samkeppnislaga.  

Í umfjölluninni hér að framan hefur verið farið yfir hvað felst í lækkunar- og 

niðurfellingarreglum samkeppnislaga, þ.e. heimild til beitingu ívilnandi aðgerða eins og 

lækkun sektar eða uppgjöf sakar. Talið hefur verið nauðsynlegt að þess konar heimildir séu til 

staðar svo ólögmætt samráð geti ekki haldið áfram starfsemi sinni óáreitt. Þó hefur verið deilt 

um heimildina þar sem með notkun hennar er fallið frá beitingu viðurlaga, enda er meginreglan 

sú  að ef aðili gerist sekur um brot á lögum sé viðkomandi refsað fyrir það brot. Af 

umfjölluninni má þó ráða að þrátt fyrir þær efasemdir er beiting og framkvæmd þeirra hér á 

landi, innan Evrópusambandsins og Bandaríkjanna, talin vera nauðsynleg aðgerð til 

upprætingar ólögmæts samráðs. 

Í því sambandi var litið til þess hver tilgangur lækkunar- og niðurfellingarreglna 

samkeppnislaga sé ásamt því hvaða markmiðum væri stefnt að með beitingu þeirra. Við 

                                                            
306 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 15. maí 2015 (11/2015) Brot Byko ehf. á 10. gr. samkeppnislaga, bls. 

19. 
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athugun því tengdu var litið til kenninga leikjafræðinnar og þeirra forskrifta sem þar er að finna, 

sérstaklega „vandamáli fangans“ (e. Prisoner‘s Dilemma). Af þeirri athugun má draga þær 

ályktanir að ástæðan fyrir því að lækkunar- og niðurfellingarreglur samkeppnislaga virka, eins 

vel og raun ber vitni, sé að þær veki upp óvissu og óróa milli þátttakenda ólögmæts samráðs. 

Sú óvissa verður síðan oft til þess að þátttakendur setja sig í samband við samkeppnisyfirvöld 

og sækja um lækkun eða niðurfellingu sektar gegn því að þeir aðstoði samkeppnisyfirvöld við 

að refsa öðrum þátttakendum ólögmæta samráðsins.  

Í köflunum sem komu þar á eftir var litið til uppruna lækkunar- og niðurfellingarreglna. Er 

hann rakinn til Bandaríkjanna og þaðan bárust þær til Evrópusambandsins. Reglur 

Evrópusambandsins urðu á endanum fyrirmynd þeirra reglna sem settar voru hér á landi. Í 

köflunum var sömuleiðis farið yfir það ferli sem á sér stað áður en umsókn um lækkun eða 

niðurfellingu sektar er send til samkeppnisyfirvalda, þ.e. þau skilyrði sem þarf að uppfylla. Auk 

þess hvað það er sem tekur við eftir að samkeppnisyfirvöldum hefur borist umsókn, hvort sem 

það er tímabundin eða endanleg umsókn, ásamt þeirri rannsókn og mati sem 

samkeppnisyfirvöld leggjast í kjölfarið.  

Kom fram að innan þeirra ríkja sem ritgerðin náði til, Bandaríkjanna, Evrópusambandsins 

og Íslands, er að auki til staðar heimild til sáttaumleitunar í tilvikum ólögmætra samráða. 

Efnisreglur sáttaheimildar þeirra samkeppnisyfirvalda sem er að finna innan þessa ríkja eru 

svipaðar, en eru ekki eins að öllu leyti.  

Hér á landi hefur beiting sáttaheimildar Samkeppniseftirlitsins og lækkunar- og 

niðurfellingarreglna verið að sumu leyti óljós, þ.e. hvorri heimildinni ætti frekar að beita í 

einstaka tilvikum. Til stuðnings er hægt að vísa til umfjöllunar um ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins frá 14. desember 2012 (33/2012) þar sem Orkuveita Reykjavíkur dró til 

baka umsókn sína til lækkun sektar gegnum lækkunarreglur samkeppnislaga en fór í stað þess 

fram á sáttaumleitan samkvæmt 17. gr. f. skl. 

Sáttaheimild Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins er mun skýrari hvað beitingu 

hennar varðar. Ef komist er að sátt milli Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og 

þátttakanda ólögmæts samráðs er efni sáttar bundið við það skilyrði að lækkun á stjórnvaldssekt 

sé ekki hærri en 10%. Nefnt var að auki dæmi þar sem bæði sáttaheimild og lækkunarreglum 

niðurfellingartilkynningar framkvæmdastjórnarinnar var beitt, sbr. ákvörðun 

framkvæmdastjórnar ESB 20. júlí 2010 (COMP/38.866) í máli Animal Feed Phosphates.  

Að mati höfundar hlýtur það að vera Samkeppniseftirlitinu í hag að haga reglum sínum á 

þann veg að fjöldi umsókna til lækkunar eða niðurfellingar á sekt verði fleiri þar sem í því 

úrræði felst að umsækjandi veitir upplýsingar og gögn til Samkeppniseftirlitsins sem að 
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endingu mun auðvelda saksókn þátttakenda ólögmæts samráðs. Það væri þó óþarfi ef 

Samkeppniseftirlitið telur sig hafa undir höndum allar þær upplýsingar sem taldar eru 

nauðsynlegar í málinu og gæti því þá verið lokið með sátt eða fyrir dómstólum, en eins og bent 

hefur verið á eru mál vegna ólögmæts samráðs almennt mjög viðamikil og flókin. Hlýtur það 

að vera til góðs fyrir samkeppnisyfirvöld að hafa skýrari og betri gögn undir höndum þrátt fyrir 

að því fylgi lækkun stjórnvaldssektar eins eða fleiri þátttakenda samráðsins. Tilgangurinn helgi 

þannig meðalið. 

Af umfjöllun sáttaheimilda Samkeppniseftirlitsins og lækkunarreglna er ljóst að samskonar 

beiting beggja heimilda hér á landi telst ólíkleg samkvæmt núverandi samkeppnislögum. 

Ástæðu þess má rekja, að mati höfundar, til skorts á skýrleika hvað varðar þá lækkun á 

stjórnvaldssekt sem veitt er samkvæmt sátt. Hefur hún numið mun hærri fjárhæðum en sem 

nemur þeim 10% sem heimilt er að veita samkvæmt sáttaheimild Framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins. Meiri lækkun en það geti haft í för með sér fækkun umsókna um 

niðurfellingu sakar eins og farið hefur verið yfir að framan.  
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Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 13. desember 2017 (43/2017)  

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 21. desember 2017 (47/2017)  

 

 

Úrskurðir áfrýjunarnefndar samkeppnismála: 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 5. febrúar 2008 (8/2008)  

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 28. ágúst 2013 (3/2013)  

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 1. október 2015 (6/2015)  

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 26. júní 2018 (1/2018) 
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Ákvörðun Framkvæmdastjórnar ESB 20. október 2005 (COMP/C.38.281/B.2) 

Ákvörðun Framkvæmdastjórnar ESB 20. júlí 2010 (COMP/38.866)  
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