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ÚTDRÁTTUR 

Úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum.  

Samkeppnisréttarleg og eignarréttarleg álitaefni.  

 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á réttarstöðu flugrekenda við úthlutun 

afgreiðslutíma á flugvöllum. Flugsamgöngur eru þjóðhagslega mikilvægar fyrir eyland líkt og 

Ísland. Gífurlega mikill vöxtur er í flugsamgöngum hérlendis og þar af leiðandi skiptir miklu 

máli hvernig samkeppnisskilyrði og regluverk í flugrekstri eru. Virk samkeppni verður að vera 

til staðar hér á landi og viðunandi rekstargrundvöllur fyrir flugfélög. Eitt af þeim atriðum sem 

skiptir hvað mestu máli í þessu sambandi er hvernig háttað er aðgengi flugfélaga að flugvöllum, 

nánar tiltekið hvernig staðið er að úthlutun á afgreiðslutímum til flugfélaga. Fjallað verður um 

þau áhrif sem reglugerð Evrópusambandsins um úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum hefur á 

flugfélög og flugrekstur almennt.  

Réttarstaða við úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum hefur verið óljós og risið hefur 

ágreiningur fyrir dómstólum sem ekki hefur tekist að leysa endanlega úr. Ágreiningur var uppi 

á milli íslenskra flugfélaga, rekstraraðila flugvallar og Samkeppniseftirlitsins.  

Í ritgerð þessari verður fjallað um það lagaumhverfi sem flugrekendur starfa í, gerð verður 

grein fyrir inntaki reglugerðar Evrópuráðsins nr. 95/93 og þeirra íslensku laga sem geta haft 

þar áhrif á. Fjallað verður um samspil þessarar reglugerðar við íslenska löggjöf og sérstaklega 

hvort reglur um úthlutun á afgreiðslutímum skerði stjórnarskrárvarin réttindi, til að mynda 

eignarrétt eða atvinnuréttindi. Að lokum verða aðalatriði ritgerðarinnar dregin saman og gerð 

grein fyrir niðurstöðum höfundar. 
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ABSTRACT 
 

Airport Slot Allocation 

Considerations from a Competition and Property Law Standpoint. 

 
The following thesis covers the allocation of airport slots. Airport slot is the right to use runway 

at a specified time on a specified day.  Demand for these slots is constantly rising and the slots 

have a high financial value. The main object of this thesis is to shed a light on the legal rights 

of flight operators when airport slots are allocated. The allocation of airport slots plays an 

important role to the flight market. There has to be a sound distribution system in place for 

slots to safeguard the legal rights of the flight operators. In order to create and sustain an 

efficient and non-discriminatory system of slot allocation a few crucial questions must be 

answered. In this thesis the European Union’s Council Regulation No 95/93 on common rules 

for the allocation of slots will be discussed along with the Icelandic competition law No 

44/2005. Additionally, the case law of the EFTA-court No. E-18/14 will be examined as well 

as a number of Icelandic cases regarding the competition effects that the European Union´s 

rules have on the Icelandic market. Furthermore, the legal issues regarding property rights, 

when allocating slots, will be assessed.  

Finally, the main issues and the author’s conclusion will be presented and summarized.  
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FORMÁLI  
 

 

Ritgerð þessi er til fullnaðar gráðu í lögfræði frá Háskólanum í Reykjavík. Ritgerðin er skrifuð 

undir handleiðslu Heimis Arnar Herbertssonar, sérfræðings við lagadeild Háskólans í 

Reykjavík. Ég vil sérstaklega þakka Heimi Erni fyrir góða handleiðslu og hvatningu.  

Ég vil einnig þakka Icelandair fyrir stuðninginn en ritgerðin er styrkt af Icelandair og er því 

rannsóknarverkefni sem ég vann í samstarfi við Icelandair og Háskólann í Reykjavík. Ritgerðin 

er samt sem áður óháð ritgerð um réttarstöðu flugrekenda við úthlutun á afgreiðslutíma á 

flugvöllum.   

 

Ritgerðin er tileinkuð syni mínum, Hauki Theodórssyni.  

Föður hans vil ég þakka ómetanlegan stuðning, yfirlestur og hvatningu. Einnig vil ég þakka 

fjölskyldu minni og vinum fyrir dýrmætan stuðning, þá sérstaklega móður minni og 

tengdaforeldrum fyrir mikla aðstoð síðustu mánuði.  

 

          Erna Leifsdóttir 

               15. maí 2019 
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  1 

I. INNGANGUR 

 

Flugsamgöngur eru þjóðhagslega mikilvægar fyrir eyland líkt og Ísland. Við lifum á tímum þar 

sem vöxtur í flugsamgöngum er gífurlega mikill, sem dæmi má nefna að á síðasta ári ferðuðust 

tíu milljónir farþega um Keflavíkurflugvöll,1 samanborið við árið 2013 en þá ferðuðust fjórar 

milljónir farþega um flugvöllinn.2 Samhengisins vegna má nefna að á hverjum degi taka 

rúmlega 100 þúsund flugvélar á loft í heiminum öllum, allar þessar flugvélar flytja, daglega, 

10 milljónir farþega.3 Hver og ein flugvél þarf að fá úthlutaða tvo afgreiðslutíma á flugvöllum 

víðs vegar um heiminn, einn til flugtaks og annan til lendingar.  

Aukinn farþegafjöldi hefur leitt til þess að ferðaþjónustan er sú atvinnugrein sem hefur skilað 

íslenskum efnahag hvað mestum gjaldeyristekjum. Keflavíkurflugvöllur er einn mikilvægasti 

innviður ferðaþjónustunnar þar sem hann er stærsta gáttin inn í landið. Þjóðarbúið allt hagnast 

af góðum flugsamgöngum.4 Þar af leiðandi skiptir miklu máli hvernig samkeppnisskilyrði og 

regluverk í flugrekstri eru. Virk samkeppni verður að vera til staðar og viðunandi 

rekstrargrundvöllur fyrir flugfélög hér á landi. Eitt af þeim atriðum, sem skiptir miklu máli í 

þessu sambandi, er hvernig aðgengi flugfélaga að flugvöllum er háttað, nánar tiltekið hvernig 

staðið er að úthlutun á afgreiðslutímum til þeirra.  

Með stórauknum flugsamgöngum til og frá landinu hefur umferð á Keflavíkurflugvelli aukist 

til muna. Hér áður fyrr var Icelandair nánast eini aðilinn á íslenskum flugmarkaði og voru þá 

miklar formlegar aðgangshindranir á flugvellinum. Fyrir aldamót 2000 var áætlunarflug að 

miklu leyti bundið opinberum sérleyfum sem varð til þess að einokun og/eða fákeppni ríkti á 

einstökum flugleiðum.5 Á grundvelli Evrópuskuldbindinga hafa verið settar reglur varðandi 

úthlutun á afgreiðslutímum flugvalla (e. airport slot allocation).6 Til álita hefur komið hvort 

þessar reglur skekki samkeppni milli flugfélaga. Samkeppniseftirlitið taldi í ákvörðun sinni frá 

                                                 
1 Isavia, „Monthly report, Traffic statistics/summary.“ (Desember 2018) <https://www.isavia.is/media/1/12-

2018-tolur-fyrir-vefsiduna.pdf> skoðað 2. maí 2019. 
2 Isavia, „Monthly report, Traffic statistics/summary“ (Desember 2013) <https://www.isavia.is/media/1/12-des-

2013-tolur-fyrir-vefsiduna.pdf> skoðað 2. maí 2019. 
3 International Civil Aviation Organization, „Air transport, passengers carried“ (The World Bank Data, 2017) 

<https://data.worldbank.org/indicator/is.air.psgr> skoðað 9. apríl 2019. 
4Isavia, „Stóriðja í stöðugum vexti - Keflavíkurflugvöllur.“ <https://www.isavia.is/media/1/storidja-i-stodugum-

vexti_skyrsla_isavia_aton.pdf> skoðað 9. apríl 2019. 
5 Isavia, „Keflavíkurflugvöllur - farþegaspá 2018“ (2018) <https://www.isavia.is/media/1/isavia-

farthegaspa_2018_hq_x3.pdf> skoðað 9. apríl 2019. 
6 Reglugerð Evrópuráðsins (EBE) nr. 95/93 frá 18. janúar 1993 um sameiginlegar reglur um úthlutun 

afgreiðslutíma á bandalagsflugvöllum. 
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árinu 2013 að gildandi fyrirkomulag á Keflavíkurflugvelli hefði skaðleg áhrif á samkeppni.7 

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála felldi ákvörðun Samkeppniseftirlitsins úr gildi. Í framhaldi 

var höfðað dómsmál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur þar sem krafist var ógildingar á 

fyrrnefndum úrskurði áfrýjunarnefndar. Undir rekstri málsins var leitað ráðgefandi álits EFTA-

dómstólsins varðandi skýringu á tilteknum atriðum Evrópureglugerðar um úthlutun 

afgreiðslutíma á flugvöllum. Ekki var felldur efnisdómur í málinu þar sem því var vísað frá 

dómi af sérstökum ástæðum. Framangreind álit, ákvarðanir og dómar hafa vakið upp 

margvíslegar spurningar og leitast verður við að svara þeim í ritgerð þessari.  

 

Efnisskipan ritgerðarinnar er á þá leið að í fyrsta hluta hennar verður gerð grein fyrir því 

lagaumhverfi sem snýr að réttarstöðu flugrekanda. Í þriðja kafla ritgerðarinnar er gerð grein 

fyrir reglum um úthlutun á afgreiðslutímum á flugvöllum. Leitast verður við að greina þau áhrif 

sem reglur hafa á flugrekendur og rétt þeirra til að fá afgreiðslutímum úthlutað. Í fjórða kafla 

er stiklað á stóru um þau málaferli sem gengið hafa síðastliðin ár milli flugfélaga, rekstraraðila 

flugvallar og Samkeppniseftilitsins. Jafnframt verður í fimmta kafla fjallað um 

samkeppnisskilyrði flugfélaga, leitast verður við að skilgreina þann markað sem íslensku 

flugfélögin starfa á og stuttlega verður fjallað um stöðu stærstu flugfélaganna sem starfa hér á 

landi. Í sjötta kafla verður velt upp hvort reglur um úthlutun á takmörkuðum gæðum skerði 

stjórnarskrárvarin réttindi, til að mynda eignarrétt eða atvinnuréttindi. Umfjöllum sjöunda 

kafla snýr að samkeppnislegum sjónarmiðum og samspili samkeppnislöggjafar og sérlöggjafar 

á sviði flugrekstrarmála. Að lokum eru helstu sjónarmið dregin saman og er þess freistað að 

svara ritgerðarspurningunni, það er hvort reglugerð um afgreiðslutíma flugvalla samræmist 

samkeppnislegum sjónarmiðum og hvort þau brjóti í bága við stjórnarskrárvarin réttindi. 

Tilgangur ritgerðarinnar er að setja fram niðurstöðu um réttarstöðu flugrekanda hvað varðar 

úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum með tilliti til samkeppnislöggjafar og sérlaga.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 25/2013, Erindi Wow air ehf. vegna úthlutunar Isavia ohf. á 

afgreiðslutímum á Keflavíkurflugvelli. 
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II. LAGAUMHVERFI 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim ákvæðum í lögum og reglugerðum sem hafa 

þýðingu við úthlutun á afgreiðslutímum á flugvöllum hér á landi.  

2.1 Flugréttur 

Regluverk flugréttar varð til upp úr 1800 þegar loftbelgir fóru að sveima yfir borgum Evrópu.8  

Í kringum flugsamgöngur er gífurlega mikilvægt að hafa skýrar og samræmdar reglur milli 

ríkja. Flugréttur er þess eðlis að sams konar eða eðlislíkar reglur þurfa að vera til staðar í 

lögsögu mismunandi landa. Mikil og hröð þróun hefur verið á sviði flugréttar eftir 

heimsstyrjaldirnar tvær en þá varð ljós sú mikla nauðsyn þess að setja alþjóðlegar reglur og 

samræmda löggjöf um flug.9 

2.1.1 Þjóðaréttur 

Hugtakið „ríki“ nær yfir samfélag manna sem hefur lögbundið skipulag og varanleg yfirráð 

yfir tilteknu landsvæði. Ríki sækja vald sitt til samfélagsins en ekki til annarra ríkja.10 Stjórn 

ríkis fer með æðsta vald í landinu. Það sem einkennir ríki er fullveldi þeirra. Þegar ríki er 

fullvalda hefur ríkið fullt vald til þess að fara með stjórn ríkisins og ráðstafa réttindum og 

skyldum inn á við og út á við.11 Lög ríkis eru einungis sett með samþykki ríkisins, þjóðaréttur 

byggir þar af leiðandi á samþykki ríkja.12 Alþjóðlegar reglur eru því aðeins bindandi ef ríki 

samþykkja og lögfesta reglurnar. Regluverk um athafnir, sem hafa áhrif á fleiri en eitt ríki, 

grundvallast því af milliríkjasamningum, ríki þurfa að gera samninga og sáttmála sín á milli til 

að mynda alþjóðlegt regluverk, með þessum hætti verða til alþjóðleg lög.13 

 

                                                 
8 Michael Milde, Essential Air and Space Law - International Air law and ICAO (Eleven International 

Publishing 2008) 6. 
9 Oxford Aviation Academy, Air Law (6th edition, 2013) 21. 
10 Páll Sigurðsson, Lögfræðiorðabók með skýringum (Bókaútgáfan CODEX 2008) 350. 
11 Björg Thorarensen og Pétur Leifsson, Kaflar úr þjóðarétti (2. útgáfa, Handrit til kennslu við lagadeild Háskóla 

Íslands 2005). 
12 Jan Klabbers, International Law, 2. útgáfa (Cambridge University Press 2013) 21. 
13 Oxford Aviation Academy (n. 9) 22. 
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2.1.2 Evrópuréttur   

Evrópuréttur er, líkt og þjóðaréttur, grundvallaður af milliríkjasamningum.14 Evrópuréttur 

grundvallast á þeim réttarreglum sem gilda innan Evrópusambandsins15 og á Evrópska 

efnahagssvæðinu.16 Evrópusambandið var sett á laggirnar með Maastricht-sáttmálanum árið 

1992. Í kjölfarið var gerður sáttmáli um framkvæmd Evrópusambandsins.17 Sáttmálarnir eru 

milliríkjasamningar sem aðildarríkin hafa fullgilt í samræmi við stjórnskipun ríkis.18  

Afleiddur réttur eru þær réttarreglur sem stofnanir ESB setja með heimild í stofnsáttmálunum.19 

Afleiddur réttur er meðal annars reglugerðir, tilskipanir og ákvarðanir ESB.  Reglugerðir ESB 

fela í sér almennar reglur sem skulu vera að öllu leyti bindandi og gilda milliliðalaust innan 

aðildarríkjanna.20 Reglugerðir ESB binda hendur aðildarríkis og er ríkjum óheimilt að setja lög 

eða önnur fyrirmæli sem brjóta í bága við reglugerð nema frávik séu sérstaklega heimiluð.21 

Hér verður nánar farið yfir reglugerðir ESB á sviði flugréttar.   

2.1.3 Reglugerð um úthlutun afgreiðslutíma 

Hér á landi gildir reglugerð nr. 858/2014 um úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum. Með 

reglugerðinni öðlaðist reglugerð Evrópuráðsins nr. 95/9322 gildi en hún samræmir reglur um 

úthlutun afgreiðslutíma á bandalagsflugvöllum.23 Tilgangur reglugerðarinnar er að tryggja 

gagnsæi við úthlutun og auka skilvirkni flugvalla þar sem flugumferð er mikil.  

 

Evrópureglugerðin gerir ráð fyrir að aðildarríki flokki flugvelli eftir því hversu mikil 

flugumferð er á völlunum.24 Um þrjá flokka er að ræða. Fyrsta stigs flugvellir eða ósamhæfðir 

flugvellir (e. non-coordinated airports) eru flugvellir þar sem afgreiðslugeta er nægilega mikil 

til þess að mæta eftirspurn flugfélaga.25 Annars stigs flugvellir eru flugvellir með 

                                                 
14 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. (Hið 

íslenska bókmenntafélag 2011) 49. 
15 Hér eftir verður Evrópusambandið iðulega nefnt ESB. 
16 Hér eftir verður Evrópska efnahagssvæðið iðulega nefnt EES. 
17 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 14) 51. 
18 Páll Sigurðsson (n. 10) 109. 
19 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 14) 53. 
20 Samkvæmt 2. mgr. 288. gr. SFE, Sáttmáli um framkvæmd Evrópusambandsins frá 1957. 
21 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 14) 57. 
22 Hér eftir iðulega nefnd „Evrópureglugerðin“ 
23 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 46. 
24 3. gr. Evrópureglugerðarinnar, nr. 95/93. 
25 AECFA, „Classification of airports“ (Slot Coordination, apríl 2010) 

<https://www.slotcoordination.es/csee/Satellite/Slots/en/Page/1237545152315/1237544440201/Classification-

of-airports.html> skoðað 2. maí 2019. 
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afgreiðslutíma eftir samráði (e. scheduled facilitated airport). Á annars stigs flugvöllum getur 

myndast umferðarþröng á ákveðnum tímum sem hægt er að leysa með valfrjálsri samvinnu 

milli flugrekenda.26 Þriðja stigs flugvellir eru samræmdir flugvellir (e. coordinated airports) 

eða flugvellir með skammtaðan afgreiðslutíma. Ef flugvöllur telst samræmdur fer úthlutun 

afgreiðslutíma eftir regluverki Evrópureglugerðarinnar. Á grundvelli reglugerðarinnar flokkast 

flugvöllur sem samræmdur að uppfylltu einu af eftirfarandi þremur skilyrðum. Í fyrsta lagi 

þegar flugvallarstjórn, eða flugfélag með meira en helming af allri umferð um flugvöll, telur 

að afgreiðslugetan sé ófullnægjandi fyrir núverandi eða áætlaða umferð á tilteknu tímabili. Í 

öðru lagi ef nýir aðilar eiga í verulegum erfiðleikum með að fá afgreiðslutíma á flugvellinum 

og í þriðja lagi þegar aðildarríki telur þörf á því.27  

 

Keflavíkurflugvöllur flokkast sem samræmdur flugvöllur og því fer úthlutun afgreiðslutíma á 

flugvellinum eftir regluverki Evrópureglugerðarinnar.28 Samkvæmt reglugerðinni sækja 

flugrekendur um tiltekinn afgreiðslutíma sem felur í sér leyfi til lendingar og flugtaks á 

tilgreindum tíma. Úthlutun afgreiðslutíma er í höndum svonefnds samræmingarstjóra sem ber 

einn ábyrgð á úthlutun afgreiðslutíma.29 Afgreiðslutíma er úthlutað til flugrekenda á tilteknu 

áætlunartímabili, svo sem vetrar- eða sumaráætlun. Evrópureglugerðin byggir að nokkru leyti 

á hefðarreglu en hún felur það í sér að ef flugrekandi getur sýnt fram á að hann hafi á liðnu 

áætlunartímabili nýtt að minnsta kosti 80% af þeim tímum sem hann fékk úthlutað á hann rétt 

á sömu afgreiðslutímum á því tímabili sem sótt er um.30 Fyrirkomulagið í Evrópureglugerðinni 

er talið tryggja gagnsæja úthlutun og að flugrekendum sé ekki mismunað. Þetta fyrirkomulag 

við úthlutun afgreiðslutíma er við lýði á Íslandi, á helstu millilandaflugvöllum í Evrópu og 

víðar.31 

 

 

 

 

                                                 
26 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
27 Samkvæmt 3. gr. Evrópureglugerðarinnar, nr. 95/93. 
28 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 115 
29 Samkvæmt 4. gr. Evrópureglugerðarinnar nr. 95/93. 
30 Samkvæmt 10. gr. Evrópureglugerðarinnar nr. 95/93. 
31 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli.113 
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Upphaflega var Evrópureglugerðin innleidd þann 30. október 2008 með eldri reglugerð nr. 

1050/2008 um úthlutun afgreiðslutíma en sú reglugerð var felld úr gildi þegar nýja reglugerðin 

var innleidd ásamt breytingum. Breytingarnar voru gerðar í samræmi við athugasemdir 

Eftirlitsstofnunar EFTA.32 Síðar í ritgerð þessari verður fjallað um ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins frá 2013 varðandi úthlutun afgreiðslutíma á Keflavíkurflugvelli og 

málaferli sem ákvörðinni tengdust.33 Þessi málaferli voru kveikjan að athugun ESA34 á 

innleiðingu Evrópureglugerðarinnar nr. 95/93 í íslenskan rétt. ESA sendi innanríkisráðuneytinu 

bréf þann 19. mars 2014 þar sem gerðar voru athugasemdir við ákvæði reglugerðar nr. 

1050/2008. Meðal annars var gerð athugasemd við það að Isavia tilnefndi samræmingarstjóra 

og greiddi fyrir þá þjónustu. Með þessu var hægt að ætla að Isavia hefði yfirumsjón með 

starfsemi samræmingarstjóra og taldi ESA að fyrirkomulagið tryggði ekki fullnægjandi 

aðskilnað á milli samræmingarstjóra annars vegar og Isavia hins vegar.  Innanríkisráðuneytið 

tók athugasemdir ESA til skoðunar og gerði breytingar á reglugerðinni. Helsta breytingin fólst 

í því að Samgöngustofa telst nú valdbært stjórnvald samkvæmt reglugerðinni sem gerir það að 

verkum að nú sér Samgöngustofa um gerð samninga við samræmingarstjóra í stað Isavia. Nýja 

reglugerðin nr. 858/2014 tók gildi árið 2014 og samtímis féll eldri reglugerðin frá árinu 2008 

úr gildi. Í 5. gr. núgildandi reglugerðar er einfaldlega vísað til Evrópureglugerðarinnar nr. 95/93 

og þannig er reglugerðin í heild sinni látin öðlast gildi ásamt þeim breytingum og viðbótum 

sem gerðar hafa verið.35 

2.1.4 Lög um loftferðir nr. 60/1998 

Lög númer 60 frá 1998 gilda um íslensk loftför og önnur loftför á íslensku yfirráðasvæði.36 Í 

57. gr. c er fjallað um afgreiðslugetu flugvalla. Ákvæðinu var bætt inn í lögin með lögum nr. 

75/2005. Í athugasemdum með frumvarpi til laganna var þetta nýmæli skýrt. Nauðsynlegt var 

talið að kveða á um afgreiðslugetu flugvalla þar sem að flugumferð hefði um árabil aukist og 

afkastageta flugvalla á sama tíma takmarkast. Í frumvarpinu var vísað til fyrrnefndrar 

Evrópureglugerðar frá árinu 1993 og ætlun löggjafans með lagabreytingunni var að veita 

reglugerðinni lagastoð. Í 1. mgr. 57. gr. c laga um loftferðir segir að: „flugmálayfirvöld geta 

tekið til athugunar skipulag afgreiðslugetu flugvallar og krafist úrbóta í samræmi við reglur 

                                                 
32 EFTA stendur fyrir Fríverslunarsamtök Evrópu, í þessari ritgerð verða samtökin iðulega nefnd EFTA. 
33 Sú umfjöllun er í 4. kafla ritgerðarinnar 
34 Hér eftir verður Eftirlitsstofnun EFTA iðulega nefnd ESA. 
35 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 793/2004 frá 21. apríl 2004 um breytingu á reglugerð ráðsins 

(EBE) nr. 95/93. 
36 Lög um loftferðir nr. 60/1998, 1. gr. 
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sem ráðherra setur“. Með þessu var verið að vísa í fyrrnefnda reglugerð nr. 858/2014 um 

úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum.  

Í 3. mgr. 57. gr. c eru talin upp tilvik þar sem flugmálayfirvöld ættu að taka til athugunar 

afgreiðslugetu flugvallar. Þar segir meðal annars að yfirvöld eigi að krefjast úrbóta ef skipulag 

flugvallar er ófullnægjandi fyrir núverandi eða ætlaða flugumferð og þegar nýir flugrekendur 

eiga í erfiðleikum með að fá afgreiðslutíma. Þessari málsgrein var bætt við með lögum nr. 

15/2009. Í athugasemdum við frumvarp með breytingarlögunum kemur fram að málsgreinin 

átti að styrkja enn fremur lagastoð fyrir gerðum Evrópusambandsins á sviði afgreiðslutíma 

flugvalla. Málsgreinin á að veita ráðherra möguleika á að breyta tilnefningu flugvallar, það er 

að segja að endurmeta hvort Keflavíkurflugvöllur eigi að vera skipulagður sem flugvöllur með 

skammtaðan afgreiðslutíma eða flugvöllur með afgreiðslutíma eftir samráði. Tilnefning 

Keflavíkurflugvallar í flugvöll með afgreiðslutíma eftir samráði myndi hafa töluverð áhrif á 

starfsemi vallarins. Á flugvöllum með afgreiðslutíma eftir samráði er umferðarþröng leyst með 

frjálsri samvinnu milli flugrekenda, í þeim tilvikum á Evrópureglugerðin ekki við í sama mæli. 

Þrátt fyrir þessa heimild verður hér nánar fjallað um reglugerð nr. 858/2014 um úthlutun 

afgreiðslutíma flugvalla þar sem hún útfærir frekar reglur laga um loftferðir og verður 

meginefni þessarar ritgerðar að greina ákvæði og áhrif reglugerðarinnar.  

2.1.5 Lög um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar nr. 76/2008 

Samkvæmt lögum nr. 76/2008 hefur ráðherra heimild til að stofna opinbert hlutafélag um 

rekstur Keflavíkurflugvallar og Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar.37 Á grundvelli þessarar 

heimildar var félagið Isavia stofnað. Isavia er opinbert hlutafélag sem merkir að allt hlutafé 

félagsins er í eigu íslenska ríkisins.38 Opinbert hlutafélag er rekið líkt og um einkahlutafélag sé 

að ræða að öllu leyti nema að sala hlutafjárins og ráðstöfun hlutanna er óheimil.39 Isavia fer 

með framkvæmdastjórn Keflavíkurflugvallar og tilgangur félagsins er samkvæmt 4. gr. 

laganna að annast rekstur, viðhald og uppbyggingu Keflavíkurflugvallar sem alþjóðaflugvallar. 

Félagið sér meðal annars um að samræma og stjórna starfsemi flugrekenda sem starfa á 

flugvellinum. Isavia er því rekstraraðili Keflavíkurflugvallar, félagið stjórnar og hefur umsjón 

með flugvallarmannvirkjum og eftirlit með starfsemi flugrekenda á flugvellinum.40 

                                                 
37 Lög um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar ofl. nr 76/2008, 1. mgr. 1. gr.  
38 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 105. 
39 Lög um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar ofl. nr 76/2008, 2. mgr. 1. gr.  
40 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
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2.2 Samkeppnisreglur  

Samkeppnisreglur hafa almennt það að markmiði að tryggja að fyrirtæki takmarki ekki 

samkeppni á þeim markaði sem þau starfa á, þannig á markaðurinn að virka sem best.41 Í 

atvinnulífinu leitast fyrirtæki oft við að ná yfirburðum og viðskiptum af öðrum aðilum á sama 

markaði, samkeppni er því barátta um yfirburðastöðu.42 Samkeppni á markaði er yfirleitt af 

hinu góða en víða hafa verið sett regluverk til að hindra að aðilar með yfirburðastöðu misnoti 

aðstöðu sína.43 Ísland er þar engin undantekning en íslensku samkeppnislögin eru númer 44 frá 

árinu 2005.44 Markmið laganna er að efla virka samkeppni í viðskipum meðal annars með því 

að vinna gegn óhæfilegum hindrunum og takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri, vinna gegn 

skaðlegri fákeppni og samkeppnishömlum og auðvelda aðgang nýrra samkeppnisaðila að 

markaðinum, þetta kemur fram í 1. gr. laganna.  

Varðandi afgreiðslutíma flugfélaga koma nokkur ákvæði samkeppnislaganna til álita. 

Heimildir Samkeppniseftirlitsins til að beita sér vegna samkeppnishamlandi atvika eða 

háttsemi eru nokkrar, því verður gerð frekari grein fyrir þessum heimildum. Í fyrsta lagi verður 

fjallað um bannákvæði samkeppnislaga og þar á eftir verður farið yfir heimildarákvæði 

laganna. 

2.2.1 Bannákvæði samkeppnislaga 

Bannreglur samkeppnislaga eru tvær en þær er að finna í 10. og 11. gr. samkeppnislaga. 

Reglurnar banna báðar samkeppnishamlandi háttsemi en eru ólíkar í eðli sínu.  

Ákvæði 10. gr. banna ólögmætt samráð milli fyrirtækja, svo sem verðsamráð eða samkomulag 

keppinauta á markaði. Þessi háttsemi felur í sér mjög neikvæð áhrif á neytendur á tilteknum 

markaði. Því er reglan ein þýðingarmesta regla samkeppnislaganna en bann við 

samkeppnishamlandi samstarfi tryggir að keppinautar hagi sér sjálfstætt á þeim markaði sem 

þeir starfa á. Bannið í 10. gr. tekur til allra samninga, samþykkta og samstilltra aðgerða sem 

koma í veg fyrir eða takmarka samkeppni að einhverju leyti. Hugtakið „samningur“ hefur verið 

túlkað nokkuð rúmt og mun rýmra en til dæmis í hefðbundnum samningarétti. Undir hugtakið 

falla bæði skriflegir samningar jafnt og munnlegir en einnig falla þar undir lauslegir samningar 

sem einungis hafa myndað ramma utan um samskipti keppinauta. Vegna þessarar rúmu 

skilgreiningar á hugtakinu ,,samningur“ hefur ekki verið talin þörf á því að skilgreina 

                                                 
41 Alison Jones og Brenda Sufrin, EC Competition Law, Text, Cases and Materials., (3. útgáfa). 
42 Richard Whish og David Bailey, Competition Law (9. útgáfa, Oxford University Press 2018) 4. 
43 sama heimild. 
44 Hér eftir verða lög nr. 44/2005 iðulega nefnd samkeppnislög. 
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nákvæmlega hvort samráð falli undir hugtakið ,,samningur“ í skilningi laganna eða hvort 

samráðið flokkist sem samstilltar aðgerðir.45 Hugtakið „samstilltar aðgerðir“ tekur til sérhverra 

beinna eða óbeinna samskipta milli fyrirtækja sem hafa þann tilgang að hafa áhrif á samkeppni 

eða hafa slík áhrif í reynd.46 Með samstilltum aðgerðum hafa fyrirtæki vísvitandi með sér 

einhvers konar samkeppnishamlandi samvinnu án þess að hún byggi á samningi. Þegar 

samstilltar aðgerðir eru skilgreindar skiptir mestu máli að greina þær frá samhliða hegðun 

keppinauta, því samhliða hegðun er lögmæt á meðan samstilltar aðgerðir fyrirtækja eru 

ólögmætar.47  

Bannið í 10. gr. samkeppnislaga tekur til samninga eða samstilltra aðgerða sem meðal annars 

hafa áhrif á verð eða önnur viðskiptakjör, takmarka eða stýra mörkuðum, skipta mörkuðum 

eða birgðalindum eða mismuna viðskiptaaðilum með ólíkum skilmálum í sams konar 

viðskiptum og veikja þannig samkeppnisstöðu. Ákvæðið tekur aðeins til háttsemi sem á sér 

stað milli tveggja eða fleiri fyrirtækja og er ákvæðið því tvíhliða.  

Varðandi afgreiðslutíma á flugvöllum er það ljóst að til að háttsemi falli undir 10. gr. þarf að 

vera um að ræða samning eða samstilltar aðgerðir milli tveggja eða fleiri fyrirtækja. Það er ekki 

útilokað að Samkeppniseftirlitið gæti íhlutast á grundvelli 10. gr., til að mynda þegar flugfélög 

gera samninga sín á milli um skipti eða kaup á afgreiðslutímum. Þar sem afgreiðslutímar á 

Keflavíkurflugvelli eru af skornum skammti gætu skipti eða tilfærsla á þeim verið til þess fallin 

að stýra eða takmarka samkeppni á markaðinum. Úthlutun afgreiðslutíma skiptir birgðalindum 

vissulega upp á milli flugfélaga og þar af leiðandi gæti verið talið að flugfélögum á 

flugvellinum sé mismunað með innbyrðis samningum eða skiptum á milli einstakra flugfélaga.  

 

Í 11. gr. samkeppnislaga er að finna bannákvæði vegna misnotkunar markaðsráðandi fyrirtækja 

á stöðu sinni. Í markaðsráðandi stöðu felst að fyrirtæki telst hafa yfir miklum efnahagslegum 

styrk að ráða sem meðal annars gerir því kleift að hegða sér að verulegu leyti án tillits til 

viðskiptavina, keppinauta eða annarra aðila á markaði.48 Hugtakið er lykilatriði í beitingu 11. 

gr. og því er nauðsynlegt að afmarka hvort markaðsráðandi staða er fyrir hendi við mat á því 

hvort um misnotkun geti verið að ræða.49 Bannákvæðið í 11. gr. inniheldur dæmi um tegundir 

misnotkunar sem er bönnuð, upptalningin er þó ekki tæmandi. Í ákvæðinu segir meðal annars 

                                                 
45 Sölufélag garðyrkjumanna svf., Bananar ehf. og Eignarhaldsfélagið Mata ehf. g. Samkeppnisráði Hrd. 30. 

október 2003 í máli nr. 37/2003. 
46 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 770-488. mál.  
47 Heimir Örn Herbertsson, „Mega keppinautar hvorki hittast, heyrast né sjást? Nokkur álitaefni tengd 10. gr. 

samkeppnislaga nr. 8/1993“ (2004) 57 (1) Úlfljótur - tímarit laganema bls. 103, 110. 
48 Ali Nikpay og Jonathan Faull, The EC Law of Competition (2. útgáfa, Oxford 2007) 59. 
49 Jóna Björk Helgadóttir og Ásgeir Einarsson, Breytingar á samkeppnislögum (Úlfljótur 2001) 80. 
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að misnotkun getur falist í því að settar séu takmarkanir á markaði neytendum til tjóns. Einnig 

er kveðið á um að misnotkun geti verið fyrir hendi ef viðskiptaaðilum er mismunað svo 

samkeppnisstaða þeirra sé veikt.  

Með úthlutun á afgreiðslutímum á flugvöllum er verið að setja ákveðnar takmarkanir á markað 

sem gætu verið neytendum til tjóns. Samkvæmt núgildandi regluverki fær flugfélag úthlutað 

þeim afgreiðslutímum sem flugfélagið nýtti á síðasta úthlutunartímabili. Þessi regla getur leitt 

til þess að flugfélög ákveða gagngert að nýta afgreiðslutíma á flugvöllum svo þeim verði ekki 

úthlutað til keppinauta, þrátt fyrir að nýtingin sé ekki arðbær eða metin út frá 

hagkvæmnissjónarmiðum. Undir 11. gr. eru felldar aðgerðir markaðsráðandi fyrirtækja sem 

snúa að því að útiloka keppinauta þeirra af markaði. Ákvæðið leggur víðtækar skyldur á 

markaðsráðandi fyrirtæki. Til að ákvæðinu sé beitt þá þarf að skilgreina markað fyrirtækis til 

að komast að því hvort aðilar séu í markaðsráðandi stöðu og þar af leiðandi að brjóta gegn 

bannákvæði 11. gr. Í ritgerð þessari verður leitast við að  skilgreina þann markað sem íslenskir 

flugrekendur starfa á og einnig verður efnahagslegur styrkur þeirra metinn sem og möguleg 

markaðsráðandi staða.  

2.2.2 Ákvæði sem heimila íhlutun Samkeppniseftirlitsins 

Í 16. gr. samkeppnislaga er fjallað um hvenær Samkeppniseftirlitið getur gripið til aðgerða 

gegn háttsemi sem hefur skaðleg áhrif á samkeppni á markaði. 

Í a-lið 16. gr. er heimild Samkeppniseftirlitsins til að grípa gegn aðgerðum sem brjóta í bága 

við bannákvæði laga þessara. Í b-lið 16. gr. er sérstaklega fjallað um athafnir opinberra aðila. 

Þar segir að eftirlitið geti gripið til aðgerða gegn athöfnum opinberra aðila að því marki sem 

þær kunna að hafa skaðleg áhrif á samkeppni að því tilskildu að sérlög hafi ekki að geyma 

sérstakar reglur um heimild eða skyldu til slíkra athafna.  

Samkeppniseftirlitið beitti þessari heimild í ákvörðun 25/2013. Í ákvörðuninni beindi eftirlitið 

fyrirmælum til Isavia um að úthluta flugfélaginu Wow air afgreiðslutímum á flugvellinum þar 

sem fyrirkomulag á flugvellinum hafði skaðleg áhrif á samkeppni. Ákvörðunin var síðar felld 

úr gildi og íslensku reglugerðinni breytt, nú kemur Isavia ekki að úthlutun á afgreiðslutímum 

til flugfélaga. Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins kom til álita hvort sérlög, til dæmis reglugerð 

um úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum sem styðst við fullnægjandi lagastoð, gangi framar 

samkeppnislögum að þessu leyti50 þar sem að b-liður 16. gr. tekur beinlínis fram að ákvæðið 

eigi einungis við ef sérlög geyma ekki sérstakar reglur um skyldu til þessara tilteknu athafna.  

                                                 
50 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 25/2013, Erindi Wow air ehf. vegna úthlutunar Isavia ohf. á 

afgreiðslutímum á Keflavíkurflugvelli. 
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 Í 16. gr. c er nýmæli sem kom inn í samkeppnislög með breytingarlögum árið 2011.51 Þar 

kemur fram að eftirlitið getur gripið til íhlutunar ef aðstæður á markaði eru þannig að þær hafa 

skaðleg áhrif á samkeppni almenningi til tjóns. Með aðstæðum er meðal annars átt við atriði 

sem tengjast eiginleikum viðkomandi markaðar, þar með talið skipulag eða uppbygging 

fyrirtækja. Einnig kemur fram í greininni að þar undir fellur hvers konar atferli, þar með talið 

athafnaleysi sem á einhvern hátt hefur skaðleg áhrif á samkeppni á markaði þrátt fyrir að ekki 

sé brotið gegn bannákvæðum laganna.52 Beiting 16. gr. er ekki háð því að sýnt sé fram á að 

tilteknar aðgerðir hafi í raun raskað samkeppni heldur dugir að rökstutt sé að athafnir, til dæmis 

opinbers aðila kunni að hafa skaðleg áhrif á samkeppni.53  

 

Í þessu samhengi má einnig nefna 18. gr. samkeppnislaga en greinin kveður á um að ef 

Samkeppniseftirlitið telur ákvæði laga og stjórnvaldsfyrirmæla stríða gegn markmiði 

samkeppnislaga og torvelda frjálsa samkeppni í viðskiptum skal vekja athygli ráðherra á því í 

áliti. Ágreiningur var uppi milli flugrekenda og Samkeppniseftirlitsins um hvort eftirlitið hafi 

víðtækari heimildir til inngripa en leiðir af 18. gr. laganna.54 Samkeppniseftirlitið byggði í 

ákvörðun sinni á b-lið 16. gr. en sú heimild takmarkast, líkt og áður kom fram, við ákvæði 

sérlaga og á einungis við um athafnir opinberra aðila.  

 

Annað ákvæði sem heimilar íhlutun Samkeppniseftirlitsins er 17. gr. Ákvæðið fjallar um 

samruna en samruni á sér stað þegar tvö eða fleiri sjálfstæð fyrirtæki renna saman í eitt og 

mynda nýtt fyrirtæki.55 Ákvæði 17. gr. c samkeppnislaga fjalla um heimildir eftirlitsins til þess 

að ógilda samruna eða setja honum skilyrði ef hann er talinn hindra virka samkeppni.56 

Varðandi úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum ber að hafa þetta ákvæði í huga þar sem 

hugsanlegt er að samruni tveggja eða fleiri flugfélaga myndi leiða til samkeppnisröskunar. Þá 

gæti Samkeppniseftirlitið gripið til íhlutunar á grundvelli þessarar heimildar. 

Samkeppniseftirlitið leggur mat á það hvort samruni er líklegur til að raska samkeppni, eftirlitið 

getur sett slíkum samruna ákveðin skilyrði, til dæmis gætu flugfélög þurft að gefa frá sér 

afgreiðslutíma til keppinauta. Þar sem samkeppniseftirlitið gæti íhlutast á grundvelli þessarar 

heimildar ber að hafa hana í huga þar sem hún gæti haft þýðingu við handhöfn flugfélags á 

afgreiðslutíma flugvalla.  

                                                 
51 Alþt. 2011, A-deild, þskj. 901-131. mál.  
52 Samkeppnislög nr. 44/2005, c-liður 16. Gr. 
53 Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 10/2013, Isavia ohf. gegn Samkeppniseftirlitinu. 10 
54 Farið verður nánar yfir þessi ágreiningsmál í kafla fjögur í ritgerð þessari.  
55 Richard Whish og David Bailey (n. 42) 829. 
56 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
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2.3 Stjórnarskrárvarin réttindi 

Miklir hagsmunir liggja að baki úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum. Í úthlutuninni felst 

afhending takmarkaðra gæða til atvinnufyrirtækja, þessi tilteknu gæði eða réttindi eru af 

skornum skammti. Réttindin sem felast í úthlutun afgreiðslutíma flugfélaga geta falið í sér 

eigna- og atvinnuréttindi sem eru stjórnarskrárvarin. Því kemur til skoðunar hvort úthlutun á 

afgreiðslutímum gæti skert stjórnarskrárvarin réttindi aðila. 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands er nr. 33/1944 og hefur að geyma reglur um stjórnskipan 

landsins og ýmis grundvallarréttindi borgaranna. Stjórnarskráin er öðrum landslögum æðri og 

rétthærri, það byggist bæði á efni hennar og vandaðri setningarhætti.57 Ákvæði 

stjórnarskrárinnar njóta meiri verndar en almenn lög.58 Almenn lög og reglugerðir geta ekki 

takmarkað réttindi sem varin eru af stjórnarskrá nema að tilteknum ströngum skilyrðum 

uppfylltum. Það að réttindi séu stjórnarskrárvarin hefur því ákveðna þýðingu, stjórnarskránni 

ber að geyma mikilvæg mannréttinda- og frelsisákvæði.  Stjórnarskráin felur í sér reglur sem 

mæla fyrir um afstöðu stofnana ríkisins gagnvart einstaklingum og lögaðilum. Reglurnar fela í 

sér mörk sem handhöfum ríkisvalds eru sett í afskiptum af mannréttindum borgaranna.59 Það 

reynir á túlkun ákvæða stjórnarskrárinnar þegar stjórnvöld eru að meðhöndla réttindi 

borgaranna og því verður að fjalla stuttlega um helstu ákvæði stjórnarskrárinnar sem geta átt 

við úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum.  

2.3.1 Atvinnufrelsi 

Í 75. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um atvinnufrelsi en þar segir að öllum sé frjálst að stunda 

þá atvinnu sem þeir kjósa.60 Í atvinnufrelsinu felst réttindi manna til að velja sér starf, þessi 

réttindi geta náð til margvíslegra athafna. Í sínum víðtækasta skilning fellur undir 

atvinnufrelsið réttur manna til að velja sér starf að hvaða tagi sem er.61 Í 75. gr. 

stjórnarskrárinnar felst því skylda stjórnvalda til að tryggja mönnum frelsi til að velja sér starf 

og eftir atvikum jafna möguleika manna til að uppfylla þau skilyrði sem nauðsynleg teljast í 

sumum störfum. Auk þess ber stjórnvöldum að haga löggjöf þannig að atvinnufrelsi manna sé 

ekki takmarkað svo óþarflega íþyngjandi sé. Í þessu felst að stjórnvöld bera að gæta að því að 

                                                 
57 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Önnur útgáfa, Háskólaútgáfan 1999) 33. 
58 sama heimild 31. 
59 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur, Undirstöður og handhafar ríkisvalds. (Bókaútgáfan CODEX 2015) 

157. 
60 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands (Iðunn 1978) 460. 
61 Gaukur Jörundsson, „Stjórnskipuleg vernd aflahæfis, atvinnuréttinda og atvinnufrelsis.“ [1968] (3 tbl.) 

Úlfljótur - tímarit laganema 172. 
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jafnræði gildi á milli manna í umleitan þeirra við að uppfylla ákveðin skilyrði svo að frelsi 

manna til að velja atvinnu sé tryggt.62 Þrátt fyrir þessa meginreglu er heimilt í 75. gr. 

stjórnarskrárinnar að setja atvinnufrelsi skorður með lögum ef almannahagsmunir krefjast þess.  

Atvinnuréttindi er ein tegund eignarréttinda en með atvinnuréttindum er jafnvel átt við ýmiss 

konar sérleyfi, svo sem einkaréttindi manna til að hafa með höndum ákveðna starfsemi.63  

2.3.2 Eignarréttindi 

Eignarréttindi fela í sér ákveðnar heimildir til umráða eða ráðstafana eigna en samkvæmt 72. 

gr. stjórnarskrár Íslands er eignarrétturinn friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign 

sína nema almenningsþörf krefji, til þess þarf lagafyrirmæli og fullt verð verður að koma 

fyrir.64 Orðið eignarréttur hefur fengið þá merkingu að tákna hvers kyns eignarréttindi, jafnt 

bein sem óbein og án tillits til þess hver eignin er.65 Óbein eignarréttindi eru þegar aðilar hafa 

ákveðin yfirráð eignar sem er háð eignarrétti annars.66 Segja má að í rétti þess aðila, sem á 

takmörkuð eða óbein eignarréttindi, felist aðeins heimildir til ákveðinna og afmarkaðra umráða 

eða ráðstafana.67  

Þrátt fyrir stjórnarskrárvernd eignarréttarins má löggjafinn setja eignarrétti manna 

margvíslegar takmarkanir.68 Ekki er alltaf ljóst hvar mörkin liggja milli eignarnáms og þeirra 

heimilda í lögum sem setja eignarrétti takmörk.69 Því kemur til skoðunar hvort réttur til 

úthlutunar afgreiðslutíma á flugvöllum getur flokkast undir stjórnarskrárvernd eignarréttinda. 

Í ritgerð þessari verður fjallað frekar um hugsanlega íhlutun samkeppniseftirlitsins, til álita 

kemur hvort slík skerðing yrði bótaskyld samkvæmt stjórnarskránni eða væri um að ræða 

almenna takmörkun eignarréttarins sem byggir á lagaheimild. Þetta kemur sérstaklega til 

skoðunar síðar í ritgerð þessari en ítarlegri umfjöllum um eignarréttindi með tilliti til úthlutunar 

afgreiðslutíma á flugvöllum verður í kafla VI. 

                                                 
62 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur Mannréttindi (Bókaútgáfan CODEX 2008) 515. 
63 Gaukur Jörundsson, „Stjórnskipuleg vernd aflahæfis, atvinnuréttinda og atvinnufrelsis.“ (n. 61) 173. 
64 1. gr. 1. viðauka mannréttindasáttmála Evrópu, MSE, lögfestur með lögum nr. 62/1994 
65 Ólafur Jóhannesson (n. 60) 440. 
66 Björg Thorarensen (n. 62) 447. 
67 Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr eignarétti. (Fjölrit, 1998) 25. 
68 Gaukur Jörundsson, Um eignarnám (Bókaútgáfa Menningarsjóðs 1969) 114. 
69 Björg Thorarensen (n. 62) 478. 
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III. AFGREIÐSLUTÍMI FLUGVALLA 

3.1 Forsaga 

Frá upphafi áætlunarflugs hefur rétturinn til þess að taka á loft og lenda á flugvöllum farið eftir 

reglunni „fyrstur kemur fyrstur fær“. Í upphafi voru engar reglur eða samstarf á milli 

flugrekenda.70 Í kringum 1960 var staðan sú að flugvélar biðu í biðstöðu til þess að fá að taka 

á loft eða lenda. Þetta var algeng staða á stórum alþjóðlegum flugvöllum á þessum tímum.71 

Þetta leiddi til óhagkvæmar notkunar á flugvöllunum og mikilla tafa flugfélaga. Það var af 

þessum ástæðum sem fyrirbærið „afgreiðslutímar“ (e. slots) á flugvöllum var fundið upp. 

Afgreiðslutími felur í sér leyfi til lendingar og flugtaks á tilgreindum tíma.72  

Fjöldi afgreiðslutíma á hverjum flugvelli ákvarðast af mörgum þáttum, til dæmis öryggis- og 

umhverfissjónarmiðum.73 Þetta veldur því að ekki er alltaf greiðgert að bæta við 

afgreiðslutímum á flugvöllum og því eru afgreiðslutímar flugvalla takmörkuð gæði. 

Afkastageta flugvalla takmarkast við hversu marga afgreiðslutíma flugvöllur býður upp á og 

er því flöskuháls í flugumferð almennt. 

 

Í upphafi var úthlutun afgreiðslutíma flugvalla skilvirk og án mismununar þar sem nóg var til 

af lausum tímum á flugvöllum. Samhljóða samkomulag var á milli allra flugrekenda í mörg ár. 

Það var ekki fyrr en um miðjan níunda áratuginn sem fjöldi flugfélaga fór að aukast og þörf 

fyrir regluverk varðandi úthlutun jókst.74 Fyrsta regluverkið um úthlutun afgreiðslutíma á 

flugvöllum var sett í Bandaríkjunum árið 1985, regluverkið byggði á hefðarreglu en einnig var 

heimilt að eiga viðskipti með úthlutaða afgreiðslutíma.75 Í Evrópu voru fyrst settar reglur um 

úthlutun afgreiðslutíma flugvalla árið 1993 og gilda þær reglur enn þann dag í dag.76 Markmið 

regluverksins er að viðhalda og þróa úthlutun afgreiðslutíma á sem hagkvæmastan hátt og án 

mismununar.77   

                                                 
70 Jakub Kociubiński, „Regulatory Challenges of Airport Slot Allocation in the European Union“ (2013) 3 (1) 

Wroclaw Review of Law, Administration and Economics 28, 81. 
71 Daniele Condorelli, „Efficient and Equitable Airport Slot Allocation“ (University College London, 2007) 81 

<http://www.rivistapoliticaeconomica.it/2007/gen-feb/Condorelli.pdf> skoðað 12. desember 2018. 
72 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
73 Kociubiński (n. 70) 29. 
74 Daniele Condorelli (n. 71) 82. 
75 sama heimild. 
76 Reglugerða Evrópuráðsins (EBE) nr. 95/93 frá 18. janúar 1993 um sameiginlegar reglur um úthlutun 

afgreiðslutíma á bandalagsflugvöllum.  
77 Kociubiński (n. 70) 29. 
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Kerfið virkar á þann hátt að hvert aðildarríki tilnefnir sjálfstæðan aðila, samræmingarstjóra, til 

að úthluta afgreiðslutímum í samræmi við reglugerðina. Tvær meginreglur felast í 

reglugerðinni, reglan um hefðarrétt og reglan um aðgengi nýrra aðila að markaðinum.78 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um reglugerð um úthlutun afgreiðslutíma á 

flugvöllum, að auki verður fjallað um meginreglurnar tvær, hefðarregluna og reglu um aðgengi 

nýrra aðila.  

3.2 Evrópureglugerð um úthlutun afgreiðslutíma nr. 95/93 

Eins og fram hefur komið í ritgerð þessari gildir hér á landi reglugerð nr. 858/2014 um úthlutun 

afgreiðslutíma á flugvöllum. Með þeirri reglugerð öðlaðist reglugerð Evrópuráðsins nr. 95/93 

gildi. Reglugerð ráðsins nr. 95/93 er frá 18. janúar 1993, reglugerðin setur sameiginlegar reglur 

um úthlutun afgreiðslutíma á bandalagsflugvöllum. Með reglugerðinni er verið að setja ramma 

um afgreiðslutíma á flugvöllum en Evrópusambandið taldi löngu tímabært að setja slíkar reglur 

og að án reglnanna yrði lítil sem engin samkeppni í flugi.79 Nauðsynlegt er að fjalla um helstu 

ákvæði reglugerðarinnar til að greina réttarstöðu flugrekenda þegar afgreiðslutímum er 

úthlutað.  

3.2.1 Gildissvið og skilgreiningar 

Gildissvið reglugerðarinnar er afmarkað í 1. gr., reglugerðin gildir um úthlutun afgreiðslutíma 

á bandalagsflugvöllum. Í 2. gr. reglugerðarinnar eru helstu hugtök skilgreind. Í a-lið er hugtakið  

„afgreiðslutími“ skilgreint sem áætlaður komu- eða brottfarartími sem úthlutað hefur verið 

vegna ferða loftfars á tilteknum degi á flugvelli sem flokkaður er sem samræmdur flugvöllur í 

samræmi við reglugerðina. Í f-lið 2. gr. er hugtakið „samræmdur flugvöllur“ skilgreint en 

reglugerðin gildir aðeins um þessa tegund flugvalla. Flugvöllur er samræmdur ef skipaður 

hefur verið samræmingarstjóri til að greiða fyrir starfsemi flugfélaga sem fljúga eða hyggjast 

fljúga þangað. Í 2. gr. er einnig fjallað um hverjir falla undir hugtakið „nýr aðili“ samkvæmt 

reglugerðinni. Nýr aðili er í stuttumáli það flugfélag sem hefur til umráða færri en fimm 

afgreiðslutíma á tilteknum flugvelli á ákveðnum degi.  

Í 3. gr. reglugerðarinnar er fjallað um skilyrði fyrir því að samræma flugvöll. Aðildarríki ber 

til dæmis skylda að flokka flugvöll sem samræmdan ef afgreiðslugeta er ófullnægjandi fyrir 

umferð á tilteknum tímabilum eða þegar nýir aðilar eiga í erfiðleikum að fá afgreiðslutíma.  

                                                 
78 Daniele Condorelli (n. 71) 82. 
79 Bernadine Adkins, Air Transport and EC Competition Law. (Sweet & Maxwell 1994) 235. 
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3.2.2 Samræmingarstjóri og samræmingarnefnd 

Í 4. gr. reglugerðarinnar er mælt fyrir um skyldu aðildarríkis til þess að skipa 

samræmingarstjóra. Samræmingarstjóri á að vera hæfur einstaklingur eða lögaðili sem á að sjá 

um samræmingu flugvallarins. Aðildaríki eiga að skipa samræmingarstjóra í samráði við 

flugrekendur sem nota flugvöllinn reglulega. Samræmingarstjóri fyrir Keflavíkurflugvöll er 

Frank Holton hjá fyrirtækinu Airport Coordination Denmark en fyrirtækið er staðsett á 

Kastrupflugvelli í Kaupmannahöfn. Fyrirtækið sér jafnframt um samræmingu á öðrum 

flugvöllum á Norðurlöndunum.80 Samræmingarstjóri á að starfa samkvæmt 

Evrópureglugerðinni og á aðildarríki að tryggja hlutleysi og sjálfstæði hans með því að gera 

hlutverk hans óháð hagsmunaaðilum. Með reglugerðarbreytingunni nr. 793/2004 var bætt í 

Evrópureglugerðina ákvæði um að samræmingarstjóri skuli einn bera ábyrgð á úthlutun 

afgreiðslutíma í samræmi við Evrópureglugerðina. Samræmingarstjóri á einnig samkvæmt 6. 

mgr. 4. gr. að hafa eftirlit með að starfsemi flugrekenda samræmist þeim áætlunum sem þeim 

er gert að fylgja. Þetta eftirlit er þó framkvæmt í samræmi við framkvæmdastjórn flugvallarins, 

hér á landi væri það Isavia.  

Í 5. gr. reglugerðarinnar er fjallað um samræmingarnefnd en nefndin á að leggja fram tillögur 

og veita samræmingarstjóra ráðgjöf, meðal annars varðandi afkastagetu flugvallar, aðferðir við 

eftirlit og úthlutun afgreiðslutíma. Með breytingarreglugerðinni var bætt við ákvæði um að 

samræmingarnefndin eigi einnig að miðla málum milli viðkomandi aðila vegna kvartana um 

úthlutun afgreiðslutíma. Á Keflavíkurflugvellir er starfandi samræmingarnefnd. Í nefndinni 

eiga sæti þrír aðilar. Þegar ritgerð þessi er skrifuð er nefndin skipuð81 fulltrúa frá Icelandair, 

fulltrúa frá Wow air og fulltrúa frá Air Iceland.82 Nefndin fundar tvisvar á ári og á fundum sitja 

fulltrúar Isavia og fulltrúar annarra fyrirtækja sem eiga hagsmuna að gæta, til dæmis, 

flugrekendur og fulltrúar flugafgreiðslufyrirtækjanna, IGS og Airport Associates.83 Nefndin 

reynir eftir bestu getu að leysa ágreining og miðla málum. Kvartanir vegna úthlutunar 

afgreiðslutíma skulu sendar til nefndarinnar og hún á að taka málið til athugunar innan mánaðar 

frá því að kvörtunin er lögð fram. Nefndin á að leggja tillögur fyrir samræmingarstjóra um 

úrbætur.84 Ef það skilar ekki árangri getur Flugmálastjórn Íslands leitað sátta með viðkomandi 

                                                 
80 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 25/2013, Erindi Wow air ehf. vegna úthlutunar Isavia ohf. á 

afgreiðslutímum á Keflavíkurflugvelli.  
81 Isavia, tölvupóstur til höfundar ritgerðarinnar (16. april 2019)  
82 Formaður nefndarinnar er Hannes Árnason, fulltrúi Icelandair, varaformaður er Hrannar Ingimarsson fulltrúi 

Wow og einnig situr í nefndinni Magnús Brimar fulltrúi Air Iceland.  
83Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 25/2013, Erindi Wow air ehf. vegna úthlutunar Isavia ohf. á 

afgreiðslutímum á Keflavíkurflugvelli. 
84 1. mgr. 6. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 793/2004 um breytingu á reglugerð ráðsins nr. 95/93. 
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aðilum, annars er hægt að kæra málin til innanríkisráðherra.85 Aðildarríkin eru samkvæmt 11. 

gr. Evrópureglugerðarinnar skuldbundin til þess að gera viðeigandi ráðstafanir til að vernda 

samræmingarstjóra gegn bótakröfum sem tengjast störfum þeirra samkvæmt reglugerðinni 

nema í þeim tilvikum þar sem um er að ræða stórfellt gáleysi eða misferli.   

3.2.3. Úthlutun afgreiðslutíma 

Afgreiðslugeta flugvallar er metin tvisvar á ári, þá er tekin ákvörðun um hve mörgum 

afgreiðslutímum er unnt að úthluta. Það eru tvö áætlunartímabil, sumaráætlun og 

vetraráætlun.86 Samkvæmt 6. gr. Evrópureglugerðarinnar er gerð hlutlæg rannsókn á 

möguleikum á því að anna flugumferð um viðkomandi flugvöll. Gerðar eru 

samræmingarbreytur en samræmingarbreytur eru lýsing á öllum þeim þáttum afkastagetu sem 

fyrir hendi eru til úthlutunar afgreiðslutíma á hverju tímabili. Samræmingabreytur endurspegla 

allar tækni-, rekstrar- og umhverfistakmarakanir sem hafa áhrif á afkastagetu flugvallarins.87 

Flugfélög, sem hyggjast vera með starfsemi á samræmdum flugvelli eiga, að láta 

samæmingarstjóra í té allar upplýsingarmsem máli skipta.88 Í 8. gr. er fjallað um sjálfa 

úthlutunina á afgreiðslutímum og hlutverk samræmingarstjóra í því ferli. Afgreiðslutímum er 

úthlutað úr heildarskrá afgreiðslutíma til flugrekenda sem sækja um að nota aðstöðu flugvallar 

til lendingar eða flugtaks á áætlunartíma. Flugfélag sem hefur nýtt afgreiðslutíma sína á síðasta 

úthlutunartímabili, getur gert tilkall til að fá sömu afgreiðslutíma á næsta tímabili. Þetta er 

svokölluð hefðarregla. Samræmingarstjóri setur saman heildarskrá afgreiðslutíma, í skrána fara 

þeir afgreiðslutímar sem ekki er úthlutað á grundvelli hefðarreglunnar.89 Lausum 

afgreiðslutímum er síðan deilt niður á flugrekendur sem hafa sent inn umsóknir. Flugfélög, 

sem falla undir skilgreininguna um „nýja aðila“, njóta forgangs meðal umsækjenda. Þessi 

meginregla er sett til þess að tryggja samkeppni en 50% af öllum lausum afgreiðslutímum er 

úthlutað til nýrra aðila nema hlutfall umsókna frá nýjum aðilum nái ekki því marki. Auk þessa 

á samræmingarstjóri, samkvæmt reglugerðinni, að taka tillit til viðbótarreglna og leiðbeininga 

sem settar eru í lofflutningageiranum. Samræmingarstjóri á einnig að taka tillit til leiðbeininga 

sem samræmingarnefnd, aðildaríki eða jafnvel flugrekstraraðili leggur til, svo lengi sem 

                                                 
85 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 25/2013, Erindi Wow air ehf. vegna úthlutunar Isavia ohf. á 

afgreiðslutímum á Keflavíkurflugvelli. 
86 Úthlutun afgreiðslutíma fyrir sumaráætlun er 31. janúar ár hvert og fyrir vetraráætlun 31. ágúst samanber 4. 

mgr. 10. gr. Evrópureglugerðarinnar nr. 95/93.  
87 1. mgr. 6. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 793/2004 um breytingu á reglugerð ráðsins nr. 95/93. 
88 7. gr. Evrópureglugerðarinnar nr. 95/93 
89 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 793/2004 um breytingu á reglugerð ráðsins nr. 95/93. 
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leiðbeiningarnar hafi ekki áhrif á sjálfstæði samræmingarstjórans. Þessar leiðbeiningar eiga að 

hafa það að markmiði að bæta skilvirkni í nýtingu á afkastagetu flugvallarins.90  

Kerfið um úthlutun afgreiðslutíma er umdeilt. Aðallega hefur verið umdeilt hvort regluverkið 

tryggi nægilega samkeppni á flugmörkuðum þar sem að stórum hluta afgreiðslutíma er 

úthlutað, á grundvelli hefðarreglunnar.  

Athyglisvert er að varpa ljósi á 8. gr. b í Evrópureglugerðinni en sú grein fjallar um útilokun 

bótakrafna. Þegar flugrekandi á rétt til afgreiðslutíma á grundvelli hefðarreglunnar hefur það 

ekki í för með sér rétt til bóta ef þessi réttur er takmarkaður eða afnuminn. Reglugerðin á einnig 

samkvæmt ákvæðinu ekki að hafa áhrif á vald opinberra yfirvalda til að krefjast færslu 

afgreiðslutíma milli flugrekenda og til að stjórna hvernig þeim er úthlutað í samræmi við 

innlend samkeppnislög eða samkeppnisreglur ESB. Þetta ákvæði kallar á frekari umfjöllun um 

samspil eignarréttinda, samkeppnislöggjafar og ákvæða reglugerðarinnar, því verður nánar 

fjallað um það og framkvæmd reglnanna í kafla VII.  

3.2.4 Hreyfanleiki afgreiðslutíma 

Með breytingarreglugerðinni nr. 793/2004 voru settar nákvæmari reglur um hreyfanleika 

afgreiðslutíma. Samkvæmt reglugerðinni má færa og skipta afgreiðslutímum milli flugrekenda. 

Flugrekandi má færa afgreiðslutíma til móður- eða dótturfélaga og milli dótturfélaga sama 

móðurfélags. Flugrekandi má einnig skipta afgreiðslutímum fyrir annan á milli flugrekenda. 

Þessi færsla eða skipti skal tilkynnt samræmingarstjóra og tekur ekki gildi fyrr en hann hefur 

samþykkt færsluna. Afgreiðslutíma, sem hefur verið úthlutað til nýs aðila, er óheimilt að færa 

eða skipta næstu tvö áætlunartímabil nema um sé að ræða yfirtöku á starfsemi gjaldþrota 

fyrirtækis. Í ljósi þessara reglna er áhugavert að skoða nánar framkvæmd í Evrópu á sölu og 

skiptum á afgreiðslutímum á flugvöllum. Frekari umfjöllun um framseljanleika afgreiðslutíma 

á flugvöllum verður í kafla 6.4 í ritgerð þessari.  

 

 

                                                 
90 5. mgr. 8. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 793/2004 um breytingu á reglugerð ráðsins nr. 95/93. 
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3.3 Hefðarreglan 

Fram að gildistöku Evrópureglugerðarinnar hafði verklag við úthlutun afgreiðslutíma byggst á 

leiðbeiningum IATA.91 Á þeim vettvangi þróaðist svokallaður hefðarréttur.92  

Hefðarreglan í reglugerð um úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum á sér langa sögu en við 

undirbúning reglugerðar um úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum blasti sú staðreynd við 

framkvæmdastjórn ESB að samkeppnishömlur gætu falist í hefðarréttinum þar sem að 

hefðarrétturinn getur veitt ríkisflugfélögum og flugfélögum í markaðsráðandi stöðu mikið 

forskot. Á sama tíma felast margir kostir í hefðarréttinum. Rétturinn tryggir meðal annars 

fyrirsjánleika svo flugfélög geti gert áætlanir fram í tímann. Því taldi Evrópuþing ESB að 

byggja ætti á hefðarréttarfyrirkomulagi þrátt fyrir að gera þyrfti breytingar til að efla 

samkeppni. Í aðfararorðum Evrópureglugerðarinnar segir að hefðarreglan hafi verið sett til að 

viðhalda stöðugleika í rekstri og hvetja til reglubundinnar starfsemi á flugvöllum.93  

Hefðarreglan er nú lögfest í 8. gr. reglugerðarinnar en reglan felur í sér að flugrekandi getur 

haldið úthlutuðum afgreiðslutíma um ókomna tíð svo fremi sem hann uppfyllir umrætt 

nýtingarhlutfall.94  Samkvæmt þessari reglu skiptir ekki máli hve marga afgreiðslutíma 

flugrekandi hefur samtals á viðkomandi flugvelli eða hver staða hans er á vellinum. 

Afgreiðslutíma er úthlutað til flugrekenda sem hefur starfrækt reglubundið áætlunarflug eða 

skipulagt leiguflug og getur sýnt samræmingarstjóra fram á að hann hafi nýtt að minnsta kosti 

80% af úthlutuðum afgreiðslutíma á síðasta úthlutunartímabili. Flugrekandi á þá á grundvelli 

þessarar hefðarreglu rétt á sömu afgreiðslutímum á næsta áætlunartímabili ef flugrekandi hefur 

óskað eftir því. Hér áður fyrr gilti hefðarreglan án takmarkana, með reglugerð 793/2004 um 

breytingu á Evrópureglugerðinni var bætt inn í reglugerðina skilyrði um notkun. Skilyrðið átti 

að sporna gegn því að hefðarreglan skaðaði samkeppni.95 Ef nýting á afgreiðslutímum fer undir 

80% mark, þarf að skila afgreiðslutíma sem hefur verið úthlutað. Í örfáum tilvikum hefur verið 

litið fram hjá þessari reglu. Evrópureglugerðin tekur tillit til nokkurra ástæðna sem réttlæta það 

að flugrekandi hafi ekki nýtt þá afgreiðslutíma sem honum hefur verið úthlutað. 

Undantekningarnar eru fjórar. Í fyrsta lagi ef að það eru ófyrirsjáanlegar og óhjákvæmilegar 

aðstæður sem flugrekandi ræður ekki við og hafa í för með sér röskun á starfsemi flugvallar á 

áætlunartímabilinu. Í öðru lagi þegar truflun er á flugþjónustu vegna aðgerða sem valda því að 

                                                 
91 IATA stendur fyrir International Air Transport Association eða Alþjóðasamband flugfélaga. 
92 Jeffrey Goh, European Air Transport Law and Competition (Wiley 1997) 166. 
93 9. tl. aðfaraorða Evrópuþingsins og Evrópuráðsins um Reglugerð nr. 793/2004 frá 21. apríl 2004.  
94 Reglan er víða þekkt og er kölluð á ensku ,,The principle of grandfathers right“ 
95 Jörg Bauer, „Do Airlines Use Slots Efficiently?“ í Czerny, Forsyth Gillen og Niemeier, Airport Slots, 

International Experiences and Options for Reform (Ashgate Publishing 2008)  151. 
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ógjörlegt er fyrir flugrekenda að sinna rekstri. Í þriðja lagi ef um alvarlegt fjárhagslegt tjón 

flugrekenda er að ræða sem hefur í för með sér fjárhagslega endurskipulagningu flugrekenda. 

Í fjórða og síðasta, lagi er það réttlætanleg ástæða á röskun á starfsemi ef flugrekandi er í 

málareksti fyrir dómstólum. Tvisvar hefur þessum undantekningum verið beitt. Þá var um 

utanaðkomandi aðstæður að ræða svo flugrekandi gat ekki sinnt reksti eins og von var á. Fyrra 

tilvikið var árið 2003 þegar inflúensufaraldur herjaði á heimsbyggðina sem hafði alvarleg áhrif 

á flugsamgöngur. Síðara skiptið var eftir hryðjuverkaárásirnar þann 11. september 2009.96 Ef 

nýting á úthlutuðum afgreiðslutímum fer undir 80% en einhver af ofangreindum ástæðum eiga 

við þá missir flugrekandi ekki hefðaða afgreiðslutíma. Ein önnur undantekning er á 

hefðarreglunni, en hún er sú að aðildarríkjum er heimilt að halda eftir afgreiðslutímum sem 

nauðsynlegir eru vegna innanríkismálefna.97  

 

Það hefur sætt gagnrýni að regla um hefð sé hluti af regluverki um úthlutun á afgreiðslutímum 

á flugvöllum þar sem talsverð verðmæti felast í úthlutun afgreiðslutíma. Flugrekendur geta haft 

tilhnegingu til að halda uppi flugáætlun þó hún sé óhagkvæm til að missa ekki afgreiðslutíma 

sína. Þetta leiðir einnig til þess að möguleikar annarra keppinauta geta verið takmarkaðir. 

Gagnrýnt hefur verið að flugrekendur, sem hafa sterka stöðu á sínum heimaflugvöllum, séu 

þeir sem hagnast mest á þessu fyrirkomulagi.98 Algengt er að eitt flugfélag sé í sterkri stöðu á 

hverjum flugvelli, þetta eru gjarnan þau flugfélög sem áður voru svokölluð þjóðarflugfélög eða 

„flag carrier“. Þessi flugfélög höfðu, að jafnaði, undir höndum marga afgreiðslutíma á 

flugvöllum þegar reglugerð varðandi úthlutun afgreiðslutíma var tekin í gildi. Áhugavert er að 

skoða stöðu flugfélaga á nokkrum flugvöllum í Evrópu:99 
 

Amsterdam (AMS): 51% KLM 5% Transavia 4% EasyJet  

Munich (MUC): 64% Lufthansa 8% DBA 2% Air France  

Paris Orly (ORY): 61% Air France 8% Iberia  6% EasyJet  

Paris (CDG): 58% Air France 5% Lufthansa  4% British Airways  

Milan Malpensa (MXP): 59% Alitalia  7% Lufthansa  4% Air France  

London (LHR): 42% British Airways  12% BMI  5% Lufthansa  

Madrid Barajas (MAD): 57% Iberia  14% Spanair  7% Air Europa 

Tafla 1: Markaðshlutdeild flugfélaga 

                                                 
96 Jörg Bauer, „Do Airlines Use Slots Efficiently?“ í Czerny, Forsyth Gillen og Niemeier, Airport Slots, 

International Experiences and Options for Reform (Ashgate Publishing 2008)  154. 
97 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 frá 24. september 2008 um sameiginlegar reglur um 

rekstur flugþjónustu í Bandalaginu.  
98 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við úthlutun 

afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
99 Kociubiński (n. 70) 99. 
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Samkeppnisyfirvöld í Evrópu hafa með tíð og tíma beint sjónum sínum að þessum 

þjóðarflugfélögum. Nú orðið er talið tilefni til þess að meta mögulega markaðsráðandi stöðu 

þeirra og í kjölfarið mögulega misnotkun á þeirri stöðu. Ef stærri flugfélögin halda í 

afgreiðslutíma á grundvelli hefðarreglunnar til þess eins að hindra að nýir aðilar komist inn á 

markaðinn þá er sú hegðun til þess fallin að skerða samkeppni á markaði.100 Þrátt fyrir þetta 

hefur enn ekki komið til þess að yfirvöld í Evrópu grípi til íhlutunar á grundvelli 

samkeppnissjónarmiða en slík íhlutun er heimiluð í 8. gr. Evrópureglugerðarinnar.  

Þegar til lengri tíma er litið er hefðarreglan talin vera góður kostur varðandi úthlutun 

afgreiðslutíma, þrátt fyrir að á kerfinu séu nokkrir ókostir.101 Samkeppniseftirlitið taldi í áliti 

sínu að umrætt fyrirkomulag raski samkeppni á flugmarkaði hér á landi. Í álitinu tók eftirlitið 

fram að: „óvíða í Evrópu sé eitt flugfélag í jafn öflugri stöðu á sínum heimaflugvelli og 

Icelandair“.102 Áhugavert er í þessu ljósi að skoða stöðu á öðrum flugvöllum í Evrópu og bera 

þær upplýsingar saman við samkeppnisstöðu flugfélaga hér á landi. Staða flugfélaga hér á 

Íslandi hefur mikið breyst síðastliðin ár og því verður frekari umfjöllun um samkeppnisstöðu 

flugfélaganna hér í kafla V í ritgerð þessari. Talið er að ef Samkeppniseftirlitið ætli að skerða 

réttindi flugfélaga til úthlutunar miðað við hefðarregluna þá sé um íþyngandi ákvörðun að ræða 

og því ætti réttilega að líta til framkvæmdar í Evrópu áður en ákvæði Evrópureglugerðarinnar 

sé beitt með svo íþyngjandi hætti.  

3.4 Nýir aðilar  

Með ákvæði Evrópureglugerðarinnar um nýja aðila er verið að tryggja nýjum aðilum aðgang 

að afgreiðslutímum á flugvöllum. Með þessu er verið að koma í veg fyrir aðgangshindranir og 

sporna gegn samkeppnishömlum.  Samkvæmt reglugerðinni er „nýr aðili“ það flugfélag sem 

hefur til umráða færri en fimm afgreiðslutíma á tilteknum flugvelli á ákveðnum degi eða 

flugfélag sem sækir um röð afgreiðslutíma fyrir síendurtekið áætlunarflug á milli flugvalla þar 

sem í mesta lagi tveir aðrir flugrekendur starfrækja sams konar áætlunarflug. Samt sem áður 

verður flugfélagið að hafa færri en fimm afgreiðslutíma á viðkomandi flugvelli þennan tiltekna 

dag. Ef flugrekandi hefur til umráða meira en 5% af öllum afgreiðslutímum, sem fáanlegir eru 

þennan tiltekna dag á tilteknum flugvelli telst aðili ekki nýr á þeim flugvelli. Skilgreining á 

nýjum aðili var rýmkuð með breytingu á Evrópureglugerðinni sem kom inn með reglugerð nr. 

                                                 
100 Kociubiński (n. 70) 34. 
101 Daniele Condorelli (n. 71) 83. 
102 Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 11/2013, Icelandair ehf. gegn Samkeppniseftirlitinu.  
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793/2004 frá 21. apríl 2004. Hér áður fyrr var nýr aðili sá sem hafði færri en fjóra 

afgreiðslutíma og minna en 3% af heildarafgreiðslutímum á flugvelli.103 

Samkvæmt reglugerðinni ber samræmingarstjóra að halda 50% af lausum afgreiðslutímum 

fyrir nýja aðila. Með þessu er reglugerðin að greiða aðgang nýrra aðila að markaðnum til þess 

að auka samkeppni. Reglan á að auka jafnvægi milli flugrekenda sem hafa byggt upp starfsemi 

á flugvelli yfir langan tíma með tilheyrandi kostnaði og mikilvægi þess að nýjum flugrekendum 

sé veittur aðgangur að flugvöllum.  

 

Þegar litið er til ofangreindrar umfjöllunar má leiða líkur að því að Evrópusambandið sé að 

taka aukið tillit til samkeppnissjónarmiða þar sem með breytingarreglugerð EB nr. 793/2004 

var í fyrsta lagi sett skilyrði um 80% nýtingu á afgreiðslutímum og hefðarrétturinn þar með 

takmarkaður og í öðru lagi var rétturinn til að teljast til nýs aðila samkvæmt reglugerðinni 

rýmkaður. Í þessu endurspeglast aukin áhersla á mikilvægi þess að reglugerð um úthlutun 

afgreiðslutíma á flugvöllum taki tillit til samkeppnissjónarmiða.  

3.5 Hugmyndir að endurbótum á úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum 

Evrópusambandið hefur metið hvort aðrar leiðir séu færar til þess að takast á við núgildandi 

kerfi um úthlutun á afgreiðslutímum á flugvöllum og galla þar á.104  Núgildandi kerfi byggir á 

hefðarreglunni og komið hefur til álita hvort hægt sé að tryggja betur samkeppni með öðrum 

leiðum. 

Hugmyndin um að bjóða upp afgreiðslutíma á flugvöllum kom fyrst fram hjá bandarískum 

fræðimönnum árið 1979. Samkvæmt þeirri aðferð væru afgreiðslutímar boðnir upp fyrir 

ákveðið verð og síðan gengju afgreiðslutímarnir kaupum og sölum á milli flugrekenda.105  

Uppboðin gætur verið regluleg og tekið yrði tillit til nýrra aðila á markaði líkt og í núgildandi 

regluverki. Fjármunir fyrir upphaflega sölu á afgreiðslutímum gætu verið notaðir til stækkunar 

og viðhalds á flugvöllum og mögulega væri því hægt að lækka það gjald sem flugfélög greiða 

til flugvallarrekanda, það er að segja svokallaða flugvallarskatta. Í skýrslu framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins frá árinu 2011 var fjallað um möguleika til að breyta fyrirkomulagi við  

                                                 
103 B-liður 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 793/2004 frá 21. apríl 2004 um breytingu á 

reglugerð ráðsins (EBE) nr. 95/93. 
104,,Proposal for a Regulation of The European Parliament and of the Council on common rules for the allocation 

of slots at European Union airports.” (European Union, 2011) COM/2011/0827  <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011PC0827R%2801%29> skoðað 13. desember 2018. 
105 Daniele Condorelli (n. 71) 85. 
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úthlutun afgreiðslutíma. Framkvæmdastjórnin hefur skoðað hvort breyttar reglur um 

afgreiðslutíma gætu aukið samkeppni. Til álita kom hvort það ætti að afturkalla hefðaréttinn 

og bjóða afgreiðslutíma út og stuðla að viðskiptum með afgreiðslutíma.106 Í skýrslu 

framkvæmdarstjórnar ESB var sérstaklega metið hvort það væri mögulegt að afnema núverandi 

kerfi vegna réttmætra væntinga flugfélaga og ákvæða Mannréttindasáttmála Evrópu um vernd 

eignarréttarins. Framkvæmdastjórn ESB taldi að þar sem löggjafinn hefði upphaflega veitt 

gæðin gæti hann dregið þau til baka en þrátt fyrir það taldi framkvæmdastjórnin að viss 

sjónarmið væru gegn því og að það myndi sennilega reyna á slíka afturköllun fyrir 

dómstólum.107 Niðurstaða skýrslu framkvæmdastjórnar ESB var sú að ekki væri ljóst hvort 

afnám hefðarréttarins myndi hafa jákvæð áhrif á samkeppni. Ef afgreiðslutímar yrðu boðnir 

upp gæti það jafnvel leitt til þess að staða markaðsráðandi flugfélaga gæti styrkst enn frekar, 

þar sem auðvelt væri fyrir markaðsráðandi flugfélög að yfirbjóða afgreiðslutím. Í nokkrum 

tilfellum taldi framkvæmdastjórnin að breytt kerfi myndi mögulega hafa jákvæð áhrif á 

samkeppni. Í skýrslu ESB var talið að í þeim tilfellum, þar sem nauðsynlegt er að færa 

afgreiðslutíma frá flugfélagi vegna samkeppnisréttarlegra ástæðna, sé heimild í núverandi 

regluverki fyrir samkeppnisyfirvöld ríkja til að afnema hefðaða afgreiðslutíma í hverju máli 

fyrir sig, þó slík heimild hefur ekki enn verið nýtt. 

Því var niðurstaða skýrslunnar að kerfið við úthlutun afgreiðslutíma, sem er við lýði nú tryggi 

betur samkeppni heldur en kerfi sem byggir á því að afgreiðslutímar séu boðnir upp.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 European Commission, „Impact assessment of revision to Regulation 95/93.“ (Eurpean Union, 2011) 

<https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/studies/doc/airports/2011-03-impact-assessment-

revisions-regulation-95-93.pdf> skoðað 28. apríl 2019. 
107 sama heimild. 
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IV. MÁLAFERLI  

Árið 2013 sendi Wow air kvörtun til Samkeppniseftirlitsins vegna úthlutunar á 

afgreiðslutímum á Keflavíkurflugvelli. Erindi Wow air varð upphafið að málaferlum á milli 

Icelandair, Isavia, Samkeppniseftirlitsins og Wow air. Málin hafa vakið upp margvíslegar 

spurningar um réttarstöðu flugrekenda. Áður höfðu Samkeppniseftirlitinu borist ábendingar 

varðandi úthlutun, afgreiðslutíma á flugvellinum. Fyrsta kvörtun, sem barst til 

Samkeppniseftirlitsins, kom fram árið 2008 þegar Iceland Express kvartaði yfir því að beiting 

reglna um úthlutun á afgreiðslutíma fæli í sér talsverðar aðgangshindranir fyrir nýja keppinauta 

sem hugðust hefja samkeppni í farþegaflugi.108 Sérstaklega er um aðgangshindrun að ræða 

þegar flugfélög vilja setja upp sams konar áætlun og Icelandair hvað varðar tengiflug, það er 

að nýta morgunflug til Evrópu og fljúga þeim vélum síðan síðdegis til Norður-Ameríku. 

Iceland Express sendi árið 2008 fyrirspurn til flugvallaryfirvalda með beiðni að fá úthlutað 

afgreiðslutímum. Beiðninni var hafnað þar sem afgreiðslutímum á flugvöllum ætti að vera 

úthlutað í samræmi við fyrrnefnda reglugerð.109 Eins og sjá má á neðangreindum ákvörðunum 

og dómum, sendi Wow air sambærilega kvörtun og hér verður nánar farið yfir málsatvik og 

niðurstöður.  

4.1 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 25/2013 

4.1.1 Málsástæður Wow air ehf. 

Málsástæðurnar voru þær að Wow air taldi að gildandi fyrirkomulag við úthlutun á 

afgreiðslutímum á Keflavíkurflugvelli hefði skaðleg áhrif á samkeppni og bryti í bága við 

samkeppnislöggjöf. Wow air hélt því fram að þrátt fyrir að fyrirkomulagið væri í samræmi við 

reglugerð og núgildandi rétt þá ylli fyrirkomulagið röskun á samkeppni á markaðinum. Wow 

air taldi fyrirkomulagið brjóta gegn 11. gr. samkeppnislaga, sem fjallar um misnotkun á 

markaðsráðandi stöðu. Var það mat Wow air að Icelandair væri ráðandi á markaði fyrir 

áætlunarflug og einnig taldi Wow air að Isavia byggi yfir ómissandi stöðu.  Wow air hélt því 

fram að fyrirkomulag Isavia við úthlutun afgreiðslutíma fæli í sér aðgangshindrun á markað og 

                                                 
108 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
109 sama heimild. 
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þar með skaðleg áhrif á samkeppni. Wow air krafðist þess að Samkeppniseftirlitið myndi 

aðhafast á grundvelli 16. gr. samkeppnislaga.110 

4.1.2 Sjónarmið Isavia ohf. 

Samkeppniseftirlitið óskaði eftir upplýsingum frá Isavia varðandi úthlutun afgreiðslutíma. 

Isavia taldi fullyrðingu Wow air um að þeir Isavia úthluti afgreiðslutímum vera ranga þar sem 

úthlutunin væri í höndum óháðs samræmingarstjóra. Isavia taldi einnig þá fulllyrðingu Wow 

air ranga að ákveðnir afgreiðslutímar væru verðmætari en aðrir. Isavia hélt því fram að inngrip 

samkeppnisyfirvalda samkvæmt 16. gr. samkeppnislaga væri einungis bundið við misnotkun á 

markaðsráðandi stöðu eða ólögmætt samráð, samanber. 10. og 11. gr. samkeppnislaga.111 

4.1.3 Sjónarmið Icelandair ehf. 

Samkeppniseftirlitið óskaði einnig eftir sjónarmiðum Icelandair. Icelandair fjallaði um 

mikilvægi þess að samræmdar reglur gildi á flugvöllum milli landa þar sem hvert flug krefst 

úthlutunar á tveimur afgreiðslutímum, það er einum á hvorum flugvelli. Icelandair taldi að á 

Keflavíkurflugvelli hafi verið nóg af lausum afgreiðslutímum og því gæti úthlutun 

afgreiðslutíma ekki raskað samkeppni. Mikilvægt væri fyrir framtíðarskipulag að tryggja 

fyrirsjáanleika í rekstri flugfélagsins og að viðhalda því viðskiptalíkani sem félagið hafði byggt 

upp. Icelandair taldi heimildir Samkeppniseftirlitsins samkvæmt Evrópureglugerðinni 

takmarkast við 18. gr. samkeppnislaga, um að beina áliti til ráðherra. Því taldi Icelandair að 

krafa Wow air um að tilteknir afgreiðslutímar yrðu færðir til rýmdust ekki innan valdheimilda 

Samkeppniseftirlitsins.112  

4.1.4 Niðurstaða Samkeppniseftirlitsins 

Samkeppniseftirlitið taldi að fyrirkomulag við úthlutun afgreiðslutíma á Keflavíkurflugvelli 

hefði skaðleg áhrif á samkeppni á mörkuðum fyrir áætlunarflug til og frá Íslandi þar sem erfitt 

væri fyrir nýja aðila að byggja upp leiðakerfi. Samkvæmt markaðsrannsókn 

Samkeppniseftirlitsins var Icelandair í sterkri stöðu, félagið var með um 80% markaðshlutdeild 

miðað við tekjur og naut mikilla yfirburða á mörkuðum fyrir áætlunarflug til og frá Íslandi. 

Samkeppniseftirlitið féllst á það sjónarmið Wow air að afgreiðslutímar snemma morguns og 

                                                 
110 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 25/2013, Erindi Wow air ehf. vegna úthlutunar Isavia ohf. á 

afgreiðslutímum á Keflavíkurflugvelli. 
111  sama heimild. 
112  sama heimild. 
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síðdegis væru samkeppnislega mikilvægir þeim sem vildu byggja upp leiðakerfi í flugi til og 

frá Íslandi.  

Samkeppniseftirlitið taldi tilefni til að taka fyrirkomulag við úthlutun afgreiðslutíma til 

endurskoðunar með það að markmiði að auðvelda aðkomu nýrra keppinauta að markaðinum. 

Þrátt fyrir það taldi eftirlitið ekki skynsamlegt að gera grundvallarbreytingu á kerfinu, þar sem 

að flugfélög sem fá úthlutaða afgreiðslutíma á Íslandi, þurfi einnig að fá úthlutaða 

afgreiðslutíma á þeim flugvelli sem flogið er til. Því þarf að vera til staðar regluverk sem tryggir 

stöðugleika og gagnsæi í úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum.  

Samkeppniseftirlitið beindi tilmælum, á grundvelli 18. gr. samkeppnislaga, til Samgöngustofu 

um endurskoðun á reglum við úthlutun á afgreiðslutímum. Samkeppniseftirlitið taldi að Isavia 

færi með framkvæmdastjórn Keflavíkurflugvallar og ætti því að bera endanlega ábyrgð á öllum 

þáttum í rekstri flugvallarins.113 Samkeppniseftirlitið beindi fyrirmælum til Isavia, með heimild 

í b-lið 1. mgr. 16. gr. samkeppnislaga. Samkvæmt fyrirmælunum átti Wow air að fá úthlutaða 

afgreiðslutíma að morgni og síðdegis tvo daga vikunnar. 

Jafnfram skyldi Isavia útbúa leiðbeiningar fyrir samræmingarstjóra þar sem fram kæmi að 

samræmingarstjóri skyldi hafa samkeppnissjónarmið að leiðarljósi við úthlutun afgreiðslutíma, 

ef fleiri en ein umsókn berst í afgreiðslutíma eigi umsókn þess félags, sem er með minni 

markaðshlutdeild að njóta forgangs.114 

4.2 Úrskurðir áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 10/2013 og 11/2013 

Isavia og Icelandair kærðu ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 25/2013 til áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála.  

4.2.1 Isavia ohf. gegn Samkeppniseftirlitinu. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála 

úrskurður í máli nr. 10/2013.  

Isavia fullyrti að ákvörðun Samkeppniseftirlitsins beindist að röngum aðila. Isavia sæi ekki um 

úthlutun afgreiðslutíma á flugvellinum og hafi ekki boðvald yfir þeim aðila sem úthluti 

afgreiðslutímum, samræmingarstjóra. Áfrýjunarnefnd taldi ótvírætt að samræmingarstjóri færi 

með sjálfstætt stjórnsýsluvald á þessu sviði og því brysti Isavia heimild til afskipta af úthlutun 

hans á afgreiðslutímum. Sérstök áhersla er lögð á mikilvægi þess að samræmingarstjóri sé 

                                                 
113 Samkvæmt brottfallinni reglugerð um úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum nr. 1050/2008, átti Isavia að bera 

ábyrgð á öllum þættum í rekstri flugvallarins, svo sem að skipa samræmingarstjóra. 
114 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 25/2013, Erindi Wow air ehf. vegna úthlutunar Isavia ohf. á 

afgreiðslutímum á Keflavíkurflugvelli. 
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sjálfstæður og óháður í Evrópureglugerðinni. Samræmingarstjóri á að rækja starf sitt á 

hlutlausan hátt og án mismununar. Samræmingarstjóri hefur ekki stöðu innan skipulags 

flugvallarstarfseminnar og því hafði Isavia ekki heimild til þess að hafa bein afskipti af úthlutun 

á afgreiðslutímum. Af þessum ástæðum var ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 25/2013 felld 

úr gildi.115 

4.2.1 Icelandair ehf. gegn Samkeppniseftirlitinu. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála 

úrskurður í máli nr. 11/2013 

Niðurstaða áfrýjunarnefndar í þessu máli var sú sama og í máli Isavia. Felld var úr gildi 

ákvörðun Samkeppniseftirlitsins á þeim grundvelli að Isavia brysti heimild til að framfylgja 

þeim fyrirmælum sem mælt var fyrir um í ákvörðunarorðum hinnar kærðu ákvörðunar. Krafa 

Icelandair um að ofangreind ákvörðun yrði felld úr gildi byggði auk þessa á því að ákvörðunin 

hafði brotið gegn eignarrétti og lögmætum réttmætum væntingum áfrýjanda. Icelandair tók 

fram að hefðaðir afgreiðslutímar séu gífurlega verðmæti hverju flugfélagi og að það sé 

grundvöllur þess að geta haldið uppi leiðakerfi og skipulagt rekstur. Ekki var þó leyst úr þessu 

ágreiningsefni fyrir áfrýjunarnefndinni.116 

4.3 Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 17. júlí 2014 

Wow air ehf. höfðaði mál á hendur Samkeppniseftirlitinu, Isavia og Icelandair og krafðist þess 

að úrskurðir áfrýjunarnefndar samkeppnismála yrðu felldir úr gildi. Icelandair og Isavia 

kröfðust þess að leitað yrði ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins vegna málsins.117 Dómurinn 

taldi að álit EFTA-dómstólsins hefði ekki raunverulega þýðingu fyrir málið. Dómurinn tók 

fram að reglugerð Evrópuráðsins hefði verið lögfest með reglugerð nr. 1050/2008 og því væri 

reglugerðin orðin hluti af landsrétti.118 Túlkun innlendra samkeppnislaga og mat á rétthæð 

þeirra gagnvart öðrum landslögum er talin vera utan verksviðs EFTA-dómstólsins119 þar sem 

dómstóllinn skýrir ekki ákvæði landsréttar aðildarríkja.120 Því hafnaði dómurinn kröfu aðila 

um að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins.  

                                                 
115 Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 10/2013, Isavia ohf. gegn Samkeppniseftirlitinu. 
116 Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 11/2013, Icelandair ehf. gegn Samkeppniseftirlitinu.  
117 Kæruheimild er í 3. mgr.1. gr. laga nr. 21/1994 um öflun álits EFTA-dómstólsins um skýringu samning um 

Evrópska efnahagssvæðið. 
118 Wow air ehf. g. Samkeppniseftirlitinu, Isavia ohf. og Icelandair ehf. Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 17. 

júlí 2014. 
119 Samkvæmt 1. gr. laga nr. 21/1994 um öflun álits EFTA-dómstólsins um skýringu samning um Evrópska 

efnahagssvæðið. 
120 Samanber, t.d. dóm EFTA-dómstólsins frá 22. febrúar 2002 í máli E-1/01, Hörður Einarsson g. íslenska ríkinu. 
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4.4 Hæstaréttardómur í máli nr. 527/2014 

Kærður var úrskurður héraðsdóms um að hafna því að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins. 

Hæstiréttur taldi að lögskýring á íslenskum lögum eigi að vera í samræmi við sameiginlegar 

reglur sem gilda á Evrópska efnahagssvæðinu.121 Því gæti álit EFTA-dómstólsins haft þýðingu 

þegar leyst er úr kröfu varnaraðila. Hæstiréttur ákvað því að leggja þrjár spurningar fyrir 

EFTA-dómstólinn og leita ráðgefandi álits.  

4.5 Dómur EFTA dómstólsins í máli nr. E-18/14 

Málið varðaði túlkun á Evrópureglugerð um sameiginlegar reglur um úthlutun afgreiðslutíma 

á bandalagsflugvöllum. EFTA-dómstóllinn tók beiðnina til skoðunar með tilkynningu þann 30. 

september 2014.  

4.5.1 Fyrsta álitaefni 

Með fyrstu spurningunni leitar landsdómstóll svars við því hvort samræmingarstjóri, sem 

skipaður væri samkvæmt reglugerðinni, hefði fengið í hendur sjálfstætt stjórnsýsluvald sem 

hluti af framkvæmdarvaldi aðildarríkis. Það er að segja hvort aðildarríkið hafi frjálsar hendur 

um hver staða samræmingarstjóra sé samkvæmt reglum landsréttar. EFTA-dómstóllinn benti á 

að EES-ríki eigi að tryggja sjálfstæði samræmingarstjóra með því að gera hlutverk hans óháð 

öllum hagsmunaaðilum bæði lagalega og í reynd.122 Samræmingarstjóri á einn að bera ábyrgð 

á úthlutun afgreiðslutíma samkvæmt 5. mgr. 4. gr. Evrópureglugerðarinnar. Í reglugerðinni 

voru þó ekki sett nein skilyrði um lagalega stöðu samræmingarstjóra. Svo framarlega sem 

skilyrði um óhlutdrægni samræmingarstjóra er uppfyllt þá er það á forræði EES-ríkjanna að 

ákveða stöðu samræmingarstjóra að landsrétti. Landsdómstóll verður á grundvelli þessara 

sjónarmiða að taka afstöðu til þessara atriða.  

 

                                                 
121 Byggir þessi niðurstaða á 3. gr. laga nr. 2/1993 um evrópska efnahagssvæðið en samkvæmt greininni á að 

skýra lög og reglu, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum 

byggja.  
122 2. mgr. 4. gr. Evrópureglugerðarinnar nr. 95/93 
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4.5.2 Annað álitaefni 

Í annarri spurningunni vísar landsdómstóll til reglna um kvörtunarferli varðandi úthlutun 

afgreiðslutíma. Spurningin sneri að því hvort kvartanir sem reistar eru á 

samkeppnissjónarmiðum eigi undir samkeppnisyfirvöld í viðkomandi aðildarríki eða 

samræmingarstjóra. Í 11. gr. Evrópureglugerðarinnar er fjallað um ferli við meðferð kvartana 

vegna úthlutunar á afgreiðslutímum. Kvartanir eiga að berast til samræmingarnefndar, ef 

vandinn verður ekki leystur þar getur viðkomandi aðildarríki leitað eftir milligöngu þriðja 

aðila. Þegar horft er til reglugerðarinnar, sérstaklega 8. gr. b,123 er kveðið á um heimildir 

yfirvalda til að krefjast þess að afgreiðslutímar verði færðir á milli flugfélaga í samræmi við 

samkeppnisreglur. Af ákvæðinu leiðir að samræminganefndin er aðeins ráðgefandi. 

Kvörtunarferlið, sem lýst er í 11. gr. er hvorki ófrávíkjandi né tæmandi. Kvörtunarferlið 

útilokar því ekki að beina megi kvörtunum til innlendra samkeppnisyfirvalda. 

4.5.3 Þriðja álitaefni 

Með þriðju spurningunni leitar landsdómstóllinn svars við því hvert samkeppnisyfirvöld eigi 

að beina fyrirmælum um úthlutun afgreiðslutíma.  

Samkvæmt 8. gr. Evrópureglugerðarinnar mega opinber yfirvöld krefjast þess að 

afgreiðslutímar séu færðir milli flugrekenda. Yfirvöld mega þó ekki hafa áhrif á upphaflega 

úthlutun samræmingarstjóra þar sem að samræmingarstjórinn er óháður og ber einn ábyrgð á 

úthlutun afgreiðslutíma. Samkvæmt reglugerðinni er heimilt að afgreiðslutímar séu færðir eftir 

úthlutun á grundvelli samkeppnislöggjafar. Samkeppnisyfirvöldum aðildarríkis er þannig 

heimilt að beina til þeirra flugrekenda fyrirmælum ef slíkt úrræði telst nauðsynlegt samkvæmt 

reglum samkeppnisréttar.  

 

Með dómi EFTA-dómstólsins var staðfest að samkeppnisyfirvöld gætu haft afskipti af 

samkeppnishindrunum sem leiddu af úthlutun afgreiðslutíma. Afgreiðslutímar geta þar af 

leiðandi verið færðir milli flugrekenda á grundvelli samkeppnisreglna.  

                                                 
123 8. gr. b kom inn með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 793/2004 um breytingu á reglugerð ráðsins nr. 

95/93 um sameiginlegar reglur um úthlutun afgreiðslutíma á Bandalagsflugvöllum.  
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4.6 Hæstaréttardómur í máli nr. 95/2015 

Í dóminum var kærður úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur frá 16. janúar 2015 staðfestur. Wow 

air höfðaði þetta mál til þess að fá áðurnefndum úrskuðum hnekkt. Í upphaflegri kæru Wow 

air krafðist það þess að fá úthlutað afgreiðslutímum á Keflavíkurflugvelli sumarið 2014. Þegar 

þessi dómur gekk var þetta tímabil liðið og auk þess lá fyrir að Wow air hefði fengið úthlutaða 

afgreiðslutíma fyrir 2015. Því hefði Wow air ekki lengur lögvarða hagsmuni af því að fá leyst 

úr kröfu sinni og því var staðfest niðurstaða hins kærða úrskurðar að vísa málinu frá dómi.124 

4.7 Álit Samkeppniseftirlitsins nr. 1/2015 og 2/2015 

Í kvörtun Wow air frá 15. apríl 2014 til Samkeppniseftirlitsins var aftur kvartað yfir 

fyrirkomulagi við úthlutun afgreiðslutíma á Keflavíkurflugvelli. Þegar meðferð þessa máls 

hófst var meðferð hins fyrra mál ólokið fyrir dómi.  Í kjölfar málaferlanna, þann 22. október 

2015, gaf Samkeppniseftirlitið út álit sem ber nafnið Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags 

við úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. Álitin eru tvö, öðru var beint til 

Samgöngustofu125 á meðan hinu var beint til innanríkisráðherra.126 Í álitum þessum komst 

Samkeppniseftirlitið að þeirri niðurstöðu að fyrirkomulag við úthlutun á afgreiðslutíma á 

Keflavíkurflugvelli raski samkeppni. Samkeppniseftirlitið vísaði til 8. og 18. gr. 

samkeppnislaga og beindi þeim tilmælum til Samgöngustofu og innanríkisráðherra að beita sér 

fyrir aðgerðum til að draga úr samkeppnishindrunum. Samkeppniseftirlitið krafðist þess að 

Samgöngustofa og innanríkisráðherra tækju til endurskoðunar þá ákvörðun að tilnefna 

Keflavíkurflugvöll sem samræmdan flugvöll, það er að segja flugvöll með úthlutun í samræmi 

við Evrópureglugerðina. Einnig beindi Samkeppniseftirlitið því til Samgöngustofu að setja 

leiðbeinandi reglur um vinnu samræmingarstjóra. Reglurnar eiga að miða að því að hann taki 

tillit til samkeppnissjónarmiða við úthlutun nýrra afgreiðslutíma.127 

                                                 
124 Wow air ehf. g. Samkeppniseftirlitinu, Isavia ohf. og Icelandair ehf. Hrd. 18. febrúar 2015 í máli nr. 95/2015. 
125 Álit Samkeppniseftirlitsins nr. 1/2015. 
126 Álit Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2015 
127 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
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4.9 Ályktanir af dómaframkvæmd  

Framangreind mál gefa tilefni til að beina sjónum að lögfræðilegum viðhorfum varðandi 

úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum. Evrópureglugerðin á að tryggja samkeppni með því að 

tryggja aðgang nýrra aðila að flugvellinum. Árið 2015 fékk Samkeppniseftirlitið ábending frá 

flugfélaginu Delta Airlines, flugfélagið sóttist eftir afgreiðslutímum á Keflavíkurflugvelli en 

fékk þeim ekki úthlutað.128 Úthlutun afgreiðslutíma felur því í sér mikil og eftirsótt verðmæti. 

Úthlutunin er að vissu leyti ráðstöfun á takmörkuðum gæðum. Því hafa framangreindar 

ákvarðanir og dómar vakið upp margvíslegar spurningar meðal annars um samspil sérlöggjafar 

á sviði flugrekstrarmála og samkeppnislöggjafar. Einnig er áhugavert að skoða þýðingu 

stjórnarskrárvarinna réttindi í þessu samhengi, ekki síst atvinnu- og eignarréttindi. Hér að 

neðan verða þessi atriði greind frekar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
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V. SAMKEPPNISSKILYRÐI FLUGFÉLAGA 

Mörg samkeppnisleg álitamál vakna þegar verið er að skoða réttarstöðu flugrekenda við 

úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum. Þegar fjallað er um þessi álitamál er einkar mikilvægt að 

byrja á því að skilgreina þann markað sem viðkomandi félög starfa á þar sem rétt skilgreining 

markaðar og mat á efnahagslegum styrk fyrirtækja leiðir í ljós þau áhrif sem fyrirtæki geta haft 

gagnvart neytendum og keppinautum.129  

5.1 Markaðsskilgreiningar 

Beiting samkeppnislaga grundvallast að mestu á rétt skilgreindum markaði og mati á 

efnahagslegum styrk fyrirtækja á þeim markaði sem skilgreindur hefur verið. 

Markaðsskilgreiningar eru í raun tæki til að ramma inn þau álitaefni sem taka þarf afstöðu til 

við beitingu samkeppnislaga.130 Markaðsskilgreining felur í sér að skilgreina vöru- eða 

þjónustumarkað, auk þess sem skilgreina þarf þann landfræðilega markað sem fyrirtæki starfa 

á. Á þessum grunni er hægt að finna hinn rétt skilgreinda markað og þar af leiðandi finna 

raunverulega keppinauta fyrirtækis.131 Nauðsynlegt er að skilgreina þann markað, sem íslensk 

flugfélög starfa á, til að koma auga á samkeppnisskilyrði á markaðinum og með þeim hætti er 

hægt að meta hvort að um mögulegt brot á samkeppnislögum sé að ræða.  

5.1.1. Almenn skilgreining markaða 

Hugtakið „markaður“ er skilgreint í 5. tl. 4. gr. samkeppnislaga en þar segir að markaður sé 

sölusvæði vöru eða þjónustu og staðgengdarvöru. Staðgengdarvara er vara eða þjónusta sem 

að fullu eða verulegu leyti getur komið í stað annarrar.132 Nokkrar aðferðir hafa verið notaðar 

í gegnum tíðina til þess að skilgreina markaði.  

 

 

 

                                                 
129 Jóna Björk Helgadóttir og Ásgeir Einarsson (n. 49) 80. 
130 ,,Commission notice on the definition of relevant market for the purposes of Community competition law.“ 

OJ 97/C 372/03 (European Union, 1997) <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=EN> skoðað 13. mars 2019. 
131 Richard Whish og David Bailey (n. 42) 26. 
132 Sambærileg vara eða þjónusta, ákvæðið tekur bæði til vöru og þjónustu. 
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5.1.2 Vöru- og þjónustumarkaður 

Fyrst er nauðsynlegt að skilgreina markaðinn fyrir viðkomandi vöru eða þjónustu. Að jafnaði 

er gert svokallað staðgöngumat þar sem staðganga er metin út frá sjónarhorni neytenda. Kallast 

það eftirspurnarstaðganga. Einnig kann staðganga að vera metin frá sjónarhorni framleiðanda 

en þá er hún kölluð framboðsstaðganga.133  
 

Eftirspurnarstaðganga segir til um hvaða vöru neytandinn telur vera staðgönguvöru fyrir aðra 

vöru, það er að segja hvaða vörur eða þjónustu neytandi myndi nota í staðinn fyrir þá vöru eða 

þjónustu sem um ræðir.134 Eftirspurnarstaðgöngumat er til dæmis notað þegar verið er að meta 

mögulega misnotkun á markaði þar sem ríkir samkeppni. Til þess að finna út hvort um 

eftirspurnarstaðgöngu sé að ræða hefur verið notað svokallað SSNIP-próf.135 Með prófinu er 

kannað hvort eftirspurn eftir vöru A eykst ef lítil en varanleg verðhækkun er á vöru B. Ef 

eftirspurn eftir vöru B eykst nægilega mikið til að verðhækunin á vöru A verði óarðbær er 

staðganga og vörurnar teljast vera á sama markaði.136 Þegar um er að ræða skilgreiningu á 

markaði fyrir flugfélög hefur mat á eftirspurnarstaðgöngu ekki alltaf verið talin hentug aðferð 

til að skilgreina markað flugfélaga þar sem aðferðin tekur ekki tillit til frekari upplýsinga sem 

þarf til að taka ákvarðanir og þar af leiðandi að finna staðgönguvöru eða þjónustu.137 Við þessar 

aðstæður þarf að taka til greina sérstakt lagaumhverfi flugfélaga og safna saman upplýsingum, 

til dæmis frá farþegum og flugrekendum, til þess að skilgreina markaðinn réttilega.138 Ef 

markaður flugfélaga er skilgreindur út frá sjónarhorni neytenda verður að ætla að hver og ein 

flugleið sé einn markaður. Neytandinn þarf að komast frá einum stað til annars, við 

skilgreiningu markaðarins þarf að greina hvaða valkosti neytandinn hefur til þess. Þá eru 

keppinautar flugfélags þau flugfélög sem eru að fljúga sömu flugleið. Ef markaður flugfélaga 

er skilgreinur út frá þessari aðferð væru flugfélög, sem starfa á sama flugvelli, ekki í samkeppni 

nema þau væru að fljúga til sama áfangastaðar á ákveðnum tíma.  

 

 

 
 

                                                 
133 Richard Whish og David Bailey (n. 42) 27. 
134 Alison Jones og Brenda Sufrin (n. 41) 67. 
135 SSNIP stendur fyrir ,,Small but Significant Non-transitory Increase in Price.“ 
136 Richard Whish og David Bailey (n. 42) 30. 
137 Civil Aviation Authority, „CAA’s analysis and evidence relating to the definition of the market.“ CAP 1134  

<https://www.caa.co.uk/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=4294972459>. 
138 sama heimild. 
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Í ákveðnum tilvikum hefur það verið talið varpa best ljósi á samkeppnisréttarleg álitaefni að 

horfa á markaðinn út frá framboðshlið. Í framboðsstaðgöngumati felst að ef aðili getur 

auðveldlega breytt starfsemi sinni,139 án mikils kostnaðar eða áhættu, yfir í að veita sömu 

þjónustu eða vöru og annar aðili á markaði þá veitir það vísbendingu um að aðilarnir gætu verið 

í samkeppni og þar af leiðandi á sama markaði.140  

Á markaði fyrir flugfélög eru miklar aðgangshindranir þar sem það er erfitt fyrir nýja aðila að 

koma inn á flugmarkaðinn og einnig er vandkvæðum bundið fyrir flugfélög að auka umsvif 

sín. Þessar aðgangshindranir stafa aðallega af því að í þessum geira þarf fjölmörg tilskilin leyfi 

og flugrekandi þarf að uppfylla strangar kröfur löggjafar. Þegar miklar aðgangshindranir eru á 

markaði hafa mögulegir keppniautar minni áhrif á samkeppni.141 Áhrif nýrra flugfélaga á 

markaðinn er langtíma markaðsbreyting sem hefur ekki teljandi áhrif á mat á samkeppni og 

skilgreiningu á flugmörkuðum.142 Vegna þessara hindrana getur flugrekandi ekki auðveldlega 

breytt starfsemi sinni í að veita sömu þjónustu og annar aðili á markaði. Þess vegna er talið að 

framboðsstaðganga sé ekki hentugt mat á skilgreiningu markaða flugrekenda. 

 

Þó er áhugavert að benda á að þegar um er að ræða samruna tveggja eða fleiri flugfélaga þá er 

líklegt að réttara væri að skoða markaðinn út frá framboðshlið.143 Skilgreindur markaður fyrir 

flugfélög væri mögulega ekki sá sami ef til skoðunar væri brot á markaðsráðand stöðu. Í því 

tilfelli væri réttara að notast við eftirspurnarstaðgöngu við skilgreiningu markaðar.144 Ef um 

samruna flugfélaga væri að ræða væri að öllum líkindum tekið tillit til þess að flugfélög hafa 

sömu innviði, til dæmis flugvélar, flugmenn og starfsstöðvar. Því gæti verið auðvelt fyrir 

starfrækt flugfélag að fara í samkeppni við annað flugfélag þrátt fyrir að flugfélögin væru ekki 

í samkeppni á þeim tíma. Í þeim tilvikum er markaðurinn skilgreindur út frá sjónarmiðum um 

framboðsstaðgöngu.   

                                                 
139 Alison Jones og Brenda Sufrin (n. 41) 74. 
140 Þetta kom m.a. fram í ákvörðun Samkeppniseftilitsins nr. 51/2007. Málið varðaði samruna þriggja fyrirtækja í 

sérleyfisakstri, þar var ekki um eftirspurnarstaðgöngu að ræða og því voru fyrirtækin ekki keppinautar. Hins vegar 

þegar markaðurinn var skoðaður út frá framboði þá áttu fyrirtækin öll sömu innviði, þ.e.a.s rútur, bílstjóra og 

verkstæði, og því voru fyrirtækin talin starfa á sama markaði þegar markaðurinn var skilgreindur út frá 

framboðshlið.  
141 Civil Aviation Authority (n. 137) 5. 
142 Breska flugmálastjórnin (e. Civil Aviation Authority).  
143 Samkeppnislög nr. 44/2005, 17. gr.  
144 Samkeppnislög nr. 44/2005, 11. gr. 



 35  

5.1.3 Landfræðilegur markaður 

Þegar markaður fyrir vöru eða þjónustu hefur verið skilgreindur er nauðsynlegt að afmarka 

landfræðilegan markað til að finna hinn rétt skilgreinda markað.  Landfræðilegur markaður er 

það landsvæði þar sem vara er markaðssett á grundvelli sambærilegra samkeppnisskilyrða fyrir 

öll viðkomandi fyrirtæki. Landfræðilegur markaður er almennt svæði þar sem samkeppni ríkir 

milli fyrirtækja. Ef samkeppni milli fyrirtækja er nægilega öflug og hefur þau áhrif að háttsemi 

eins fyrirtækis hefur áhrif á hin fyrirtækin á þessu ákveðna landsvæði eru fyrirtækin talin vera 

á sama landfræðilega markaðnum.145 Landfræðilegur markaður getur því verið mjög 

breytilegur eftir því hvaða vörur eiga í hlut, sumum vörum eða þjónustu er hægt að dreifa um 

allan heim án mikilla vandkvæða á meðan aðrar vörur hafa mjög takmarkaðan landræðilegan 

markað vegna lagalegra eða jafnvel tæknilegra atriða.146 Þegar landfræðilegur markaður 

flugfélaga er skilgreindur þarf að meta möguleika flugfélaga til að skipta yfir í næsta flugvöll 

og einnig þarf að athuga möguleika farþega til að nýta sér annan nálægan flugvöll.147 

 

Það er almennt viðurkennt að markaðsskilgreining sé tæki sem er breytilegt eftir því hvaða 

álitaefni er uppi á hverjum tíma.148 Markaðsskilgreiningar eru því bundnar við eitthvert ákveðið 

tímabil og þær aðstæður sem eru uppi á þeim ákveðna tíma. Skilgreining markaða byggir því 

á greiningu á uppbyggingu og samkeppni á markaði á tilteknum tíma.149 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 ,,Commission notice on the definition of relevant market for the purposes of Community competition law.“ 

OJ 97/C 372/03 (European Union, 1997) <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=EN> skoðað 13. mars 2019. 
146 Richard Whish og David Bailey (n. 42) 38. 
147 Civil Aviation Authority (n. 137) 4. 
148 Competition Commission, „BAA airports market investigation“ (19. mars 2009) 

<https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402170726/http://www.competition-

commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/pdf/non-inquiry/rep_pub/reports/2009/fulltext/545.pdf> 

skoðað 16. mars 2019. 
149 David Bailey og Laura Elizabeth John (ritstj.), Bellamy & Child: European Union Law of Competition (New 

Edition, Eighth Edition, Oxford University Press 2018) grein 10.018. 
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5.1.4. Skilgreining flugmarkaða 

 

Tilgangurinn með markaðsskilgreiningum er að finna leið til þess að sýna þau samkeppnislegu 

álitaefni sem fyrir liggja í sem skýrasta ljósi. Þegar búið er að skilgreina markaðinn er hægt að 

meta samkeppnislega hegðun fyrirtækja með hliðsjón af því. Nauðsynlegt er að skilgreina 

markað þegar metið er hvort beita eigi samkeppnislögum.  
 

Að skilgreina markað flugfélaga getur verið torvelt. Það eru mörg atriði sem einkenna flugvelli 

sem gera það að verkum að erfitt er að átta sig á nákvæmlega rétt skilgreindum markaði. 

Markaður fyrir flug er flókin vegna eðlis og umfangs hans, markaðurinn getur spannað stórt 

landsvæði og nær oft til nokkurra landa. Mikil og ítarleg löggjöf er til staðar á flugmarkaði og 

því er að jafnaði litið til sérstakra sjónarmiða þegar markaður fyrir flugfélög er skilgreindur. 

Hér verður farið yfir helstu sjónarmið sem hefur verið litið til við skilgreiningu flugmarkaða. 

 

Ef við lítum til stöðunnar hér á landi hefur markaður flugfélaganna verið skilgreindur með 

margvíslegum hætti. Til skoðunar hefur komið að skilgreina þann markað, sem íslensku 

flugfélögin starfa á, út frá framboðsstaðgöngu.150 Samkvæmt þeirri skilgreiningu myndi 

markaðurinn teljast ná til alls áætlunarflugs, til og frá Íslandi151 á meðan markaður skilgreindur 

út frá eftirspurnarstaðgöngu nær einungis til einstakra flugleiða. Í málum, sem varða aðrar 

samgöngur en flugsamgöngur, hafa markaðir verið skilgreindir út frá framboðshlið þegar atvik 

máls eru þannig að aðilar geta með auðveldum hætti breytt framboði sínu og hafið samkeppni 

á viðkomandi markaði.152  

Ef litið er til greiningar fluggreiningarfyrirtækisins CAPA hefur fyrirtækið skilgreint markað 

fyrir flugfélögin Icelandair og Wow air sem allar flugferðir til og frá Íslandi.153 Á þeim markaði 

var Icelandair talið hafa 47,1% markaðshlutdeild árið 2018 sem er mun minni en árið 2012 

þegar markaðshlutdeild félagsins var talin nema 80,4% en það ár kom Wow air á markað. 

Markaðshlutdeild Wow air árið 2018 var talin vera 31,3% af flugsætum til og frá Íslandi. Á 

næstu síðu má sjá graf sem sýnir markaðshlutdeild flugfélaga á Keflavíkurflugvelli samkvæmt 

þessari skilgreiningu. 

 

                                                 
150 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
151 sama heimild 76. 
152 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 51/2007, Samruni Reynimels ehf., og Kynnisferða ehf. 
153 CAPA, „Icelandic aviation: Icelandair vs WOW air“ (Center for aviation - Analysis, 2017) 

<https://centreforaviation.com/analysis/reports/icelandic-aviation-icelandair-vs-wow-air-424077> skoðað 8. 

febrúar 2019. 
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Ísland til Evrópu, sætanýting miðað við flugfélög.154  

 

Tafla 2: Markaðshlutdeild flugfélaga á Keflavíkurflugvelli - Evrópa 

 

Ísland til Norður-Ameríku, sætanýting miðað við flugfélög.155 

 

Tafla 3: Markaðshlutdeild flugfélaga á Keflavíkurflugvelli - Norður-Ameríka 

 

 

Samkeppniseftirlitið hefur skilgreint flugmarkaði með hliðsjón af brottfarar- og komustað, það 

er að segja flug á einstakri áætlunarleið milli tveggja áfangastaða.156 Samkvæmt þessari 

skilgreiningu eru teknir til greina allir þeir faramátar sem koma til greina fyrir farþega til að 

komast frá einum stað til annars.157 Þetta er svokallað mat á eftirspurnarstaðgöngu.158 

Samkeppniseftirltitið lagði þessa skilgreiningu til grundvallar í Úrskurði áfrýjunarnefndar 

                                                 
154 CAPA, „Icelandic aviation: Icelandair vs WOW air“ (Center for aviation - Analysis, 2017) 

<https://centreforaviation.com/analysis/reports/icelandic-aviation-icelandair-vs-wow-air-424077> skoðað 8. 

febrúar 2019. 
155 sama heimild. 
156 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
157 John Balfour, „EC Competition Law and Airline Alliances“ (2004) 10 Elsevier 82 

<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0969699703000760> skoðað 8. febrúar 2019. 
158 Richard Whish og David Bailey (n. 42) 30. 
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samkeppnismála í máli nr 17-18/2003 Icelandair og Iceland Express gegn samkeppnisráði, og 

í fyrrnefndum dómi Hæstaréttar Íslands nr. 205/2011 Samkeppniseftirlitið gegn Icelandair ehf. 

Þessi skilgreining er sú sama og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins virðist nota við að 

skilgreina markað sem flugfélög starfa á. Í þessu sambandi má nefna ákvörðun 

framkvæmdastjórnar ESB frá 27. febrúar 2013 þar sem fjallað var um samruna flugfélaganna 

Ryanair og Aer Lingus.159 í því máli átti að líta á markað málsins með hliðsjón af 

eftirspurnarstaðgöngu, það er brottfarar- og komustað á þeim flugleiðum þar sem flugfélögin 

buðu reglubundið áætlunarflug með farþega.160  

Í þeirri eftirspurnarstaðgöngu, sem lögð er til grundvallar markaðsskilgreiningunni, felast bæði 

flugsamgöngur og aðrar tegundir samgangna. Það fer þó eftir aðstæðum hverju sinni hvort 

aðrar samgöngur geti flokkast í samkeppni við flugfélög. Til dæmis geta 8% farþega, sem 

ferðast frá Gatwick flugvelli í London til annnarra áfangastaða innan Evrópu, valið annan 

samgöngumáta í staðinn fyrir flugið.161 Innan Evrópu er víða að finna hraðlestir sem gætu í 

einhverjum tilvikum veitt þjónustu í staðinn fyrir flug. Svo dæmi séu tekin gæti lest verið betri 

kostur en flug á milli evrópsku stórborganna, Parísar og Brussel. Í því tilviki væri talið að lestir 

og flugvélar séu að veita þjónustu á sama markaði og eru því í samkeppni en þetta þarf að meta 

hverju sinni með hliðsjón af ferðatíma, kostnaði og fleiru. Í skoðun bresku 

flugmálastjórnarinnar á flugmarkaði í Englandi komu samgöngur á jörðu niðri svo sjaldan í 

staðinn fyrir flug að ekki var tekið mið af þessum samgöngum þegar flugmarkaður var 

skilgreindur.162 

 

Meginreglan er sú að skilgreina eigi flugmarkaði þannig að flugfélög keppa um farþega á 

ákveðnum leiðum frá einni borg til annarrar. Í borgum, sem hafa fleiri en einn flugvöll, er því 

samkeppni milli allra flugvalla í sömu borg. Til dæmis starfa flugfélög sem fljúga frá Gatwick 

flugvelli í London á sama markaði og þau flugfélög sem fljúga frá Heathrow.163 Við mat á 

staðgöngu flugvalla hefur því verið litið til fjarlægðar þeirra og ferðatíma. Í fyrrnefndu máli 

Ryanair og Aer Lingus var niðurstaða framkvæmdastjórnar ESB sú að það ætti að miða 

staðgöngu á milli flugvalla við 100 km svæði frá miðborg.164 Til dæmis eru fimm flugvellir í 

                                                 
159 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB í máli Ryanair og Aer Lingus, 23. febrúar 2013 nr. COMP/M.6663 
160 Þetta var einnig staðfest í ákvörðunum framkvæmdastjórnarinnar máli Lufthans og Eurowings, 15. nóvember 

2005 nr. COMP/M.3940 og í máli Air France og KLM, 11. febrúar 2004 nr. COMP/M.3280 
161 Civil Aviation Authority (n. 137) 31. 
162 Competition Commission (n. 148) 27. 
163 Civil Aviation Authority (n. 137) 31. 
164 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB í máli Ryanair og Aer Lingus, 23. febrúar 2013 nr. COMP/M.6663 
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kringum London sem teljast á sama markaði.165 Önnur atriði geta einnig gefið vísbendingar um 

að staðganga sé milli flugvalla. Til dæmis var flugvöllur Ryanair166 í 110 km fjarlægð frá þýsku 

borginni München, þrátt fyrir það taldi Aer Lingus sem flaug frá München flugvelli, að Ryanair 

væri sinn helsti keppinautur. Með hliðsjón af þessu var talið að staðganga væri á milli 

flugvallanna og því væru flugfélögin í samkeppni á þessari flugleið. Ef litið er til Íslands hefur 

landið þá landfræðilegu sérstöðu að hér er einungis einn millilandaflugvöllur og því er enginn 

flugvöllur talinn vera í samkeppni við Keflavíkurflugvöll hvað varðar brottfarir frá landinu.  

 

Það eru rök með því að skilgreina markað íslensku flugfélaganna sem „markað yfir 

Atlantshafið“ þar sem flugfélögin hafa komið sér upp leiðakerfi frá Evrópu til Norður-

Ameríku. Íslensku flugfélögin ferja daglega farþega, með tengiflugum, frá stórborgum Evrópu 

yfir til Norður-Ameríku. Þegar litið er á markaðinn út frá eftirspurnarstaðgöngu frá sjónarhorni 

tengifarþega er staðganga milli íslensku flugfélaganna og þeirra flugfélaga á Evrópska 

efnahagssvæðinu sem bjóða upp á flug milli Evrópu og Norður-Ameríku. Vísað var til þessarar 

skilgreiningar í tilkynningu Icelandair til Kauphallarinnar í tengslum við fyrirhuguð kaup 

félagsins á Wow air,167 rætt um „markaðinn yfir Atlantshafið“, þar var sameiginleg 

markaðshlutdeild félaganna 3,8%. Þetta felur í sér sjónarmið um að Icelandair starfi á 

alþjóðlegum markaði fyrir tengiflug yfir Atlantshafið.168 Ef þetta sjónarmið yrði lagt til 

grundvallar markaðsskilgreiningu væri markaður íslensku flugfélaganna viðamikill og umhent 

væri fyrir íslensk samkeppnisyfirvöld að íhlutast á þeim markaði. Samkeppniseftirlitið hefur 

ekki lögsögu yfir áætlunarflugi flugfélaga sem fljúga beint á milli áfangastaða í Evrópu og 

Norður-Ameríku. Í dómi Hæstaréttar Ísland nr. 205/2011 Samkeppniseftirlitið gegn Icelandair 

ehf. kom fram að „þótt Icelandair keppi við erlend flugfélög um farþega (tengifarþega) sem 

ferðast á milli áfangastaða í Evrópu og Norður-Ameríku þá eru þeir farþegar undanskildir 

skilgreiningu markaða eins og áður hefur verið rökstutt“.169 Með hliðsjón af þessum dómi 

Hæstaréttar getur ólíklegt talist að Samkeppniseftilitið leggi þessa skilgreiningu til hliðsjónar 

við skilgreiningu markaða flugfélaga.  

 

                                                 
165 Það eru Hathrow, Gatwick, Stansted, Luton og London City.  
166 Flugvöllur sem Ryanair flaug til var í Memmingen í Þýskaland.  
167 Tilkynning Boga Nils Bogasonar, starfandi forstjóri Icelandair Group, frá 5. september 2011. 
168 Bogi Nils Bogason, „Icelandair Group kaupir WOW air“ (Kauphöll Íslands, nóvember 2011) 

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=861916&lang=is> skoðað 4. 

apríl 2019. 
169 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
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Önnur sjónarmið, sem litið hefur verið til við skilgreiningu flugmarkaða, eru til dæmis tegund 

flugs. Áætlunarflug hefur til dæmis ekki verið talið tilheyra sama markaði og leiguflug en það 

kom fram í Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 36/2009 Samruni Eignarhaldsfélagsins Fengs 

hf. og Ferðaskrifstofu Íslands ehf. Enn fremur hafa fraktflutningar verið taldir tilheyra 

sérstökum þjónustumarkaði, það kom fram í Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 54/2007 um 

endurskoðun ákvörðunar í samruna Fl Group hf., Bláfugls hf. og Flugflutninga ehf.170 Yfirvöld 

í Bretlandi hafa gengið skrefinu lengra í þessum vangaveltum og tekið til greina hvort um sé 

að ræða lággjaldaflugfélög, flugfélög sem stunda fraktflug eða flugfélög sem bjóða upp á fulla 

þjónustu þegar skilgreina á flugmarkað. Þarfir flugfélaga eru mismunandi miðað við hvaða 

flokki þau tilheyra. Lággjaldaflugfélög þurfa yfirleitt stuttan „turnaround“171 tíma til að nýta 

flugvélar sínar sem best á meðan flugfélög, sem bjóða upp á fulla þjónustu, þurfa til dæmis 

hærra þjónustustig á flugvellinum. Þar þarf að hlaða flugvélar með þeim gæðum sem 

flugfélagið bíður farþegum sínum upp á og einnig þarf flugfélagið að hafa aðgang að setustofu 

fyrir farþega svo eitthvað sé nefnt. Þess vegna hefur reynst erfitt að telja flugfélög í mismunandi 

flokki í beinni samkeppni. Þessi aðgreining hefur verið umdeild og yfirleitt er markaði ekki 

skipt upp á þennan veg þegar markaðir fyrir flugfélög eru skilgreindir.172  

Þegar verið er að skilgreina markað á grundvelli samkeppnislaganna er nærtækast að leggja 

markaðsskilgreiningu Samkeppniseftirlitsins til grundvallar, það er að markaður flugfélaga sé 

ein flugleið. Til að skilgreina markað flugfélaganna þarf því að leggja mat á stærð markaðana 

og fá uppýsingar um allar áætlunarleiðir flugfélaganna og finna markaðshlutdeild þeirra á 

hverri leið. Lögmaður Icelandair tók fram í viðtali við gerð ritgerð þessarar að ekki væri komin 

fram formleg ákvörðun sem breytti þessari skilgreiningu og því var ákveðið að fallast á þessa 

niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins.173  

Í deilumálum sem varða afgreiðslutíma á flugvöllum er rétt skilgreining markaðar lykilatriði 

þar sem grundvöllur íhlutunar Samkeppniseftirlitsins er að um sé að ræða brot á 

samkeppnislöggjöf.  

                                                 
170 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli.78. 
171

 Sá tími sem það tekur, frá því að vél er stöðvuð við flugstöðvarbyggingu í þeim tilgangi að ljúka flugi, afferma 

farþega og annan farm, fylla á eldsneytistanka og framkvæma nauðsynlega þjónustu á flugvélinni til að hefja 

annað flug, ferma aftur farþega og farm og aka frá flugstöð í þeim tilgangi að hefja nýtt/annað flug. 
172 London Economics, „Sectoral examples of market power, regulation and deregulation and implications for 

Gatwick Airport.“ (nóvember 2012) Q5-050-LGW50 14 

<https://www.gatwickairport.com/globalassets/publicationfiles/business_and_community/regulation/economic_

regulation/q5-050-lgw50-lepaper-gatwickregulationderegulationandmarketpowernov2012.pdf> skoðað 16. mars 

2019. 
173 Helga Melkorka Óttarsdóttir, viðtal við höfund (Reykjavík, 22. febrúar 2019) 
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5.2 Efnahagslegur styrkur 

Beiting samkeppnislaga grundvallast ekki einungis á rétt skilgreindum markaði heldur þarf 

einnig að meta efnahagslegan styrk fyrirtækja á þeim markaði sem skilgreindur hefur verið.174 

Rétt skilgreining markaðar og mat á efnahagslegum styrk leiðir í ljós þau áhrif sem fyrirtæki 

geta haft á aðila markaðarins. Því þarf að greina þau áhrif sem háttsemi hefur á samkeppni á 

skilgreinda markaðinum. Það eru þrjú atriði sem skipta hvað mestu við mat á efnahagslegum 

styrk fyrirtækis. Í fyrsta lagi er það markaðshlutdeild viðkomandi fyrirtækis á skilgreindum 

markaði, í öðru lagi eru það aðgangshindranir sem uppi eru á þeim markaði og í þriðja lagi er 

það kaupendastyrkur sem hefur áhrif á efnahagslegan styrk fyrirtækis.175 Ef há 

markaðshlutdeild fyrirtækis er stöðug yfir nokkurt tímabil er það sterk vísbending um 

efnahagslegan styrk þess fyrirtækis. Þó má ekki draga of miklar ályktanir um efnahagslegan 

styrk af markaðshlutdeild einni saman því að aðgangshindranir á markaði hafa mjög mikil 

áhrif. Þetta kom meðal annars fram í máli Virgin Airlines og British Airways. 

Framkvæmdastjórn ESB komst að þeirri niðurstöðu að félögin mynduðu markaðsráðandi 

stöðu, þrátt fyrr að markaðshlutdeild þeirra væri einungis 39,7% þar sem tekið var tillit til 

aðgangshindrana á markaði.176  

Aðgangshindranir eru þær hindranir sem fyrirtæki þurfa að yfirstíga til þess að geta starfað á 

ákveðnum markaði.177 Til eru nokkrar tegundir aðgangshindrana, þær geta ýmist stafað af 

lögum og reglugerðum eða jafnvel aðstæðum eða hegðun þeirra fyrirtækja sem starfa á 

markaðinum. Oft eru reglugerðarákvæði sem gera kröfu um að tilskilin starfsemi sé leyfisskyld 

og þá þarf fyrirtæki sem hyggst hefja störf á viðkomandi markaði, að uppfylla þær kröfur til að 

fá útgefið leyfi. Á markaði fyrir flug þarf flugfélag flugrekstrarleyfi en Samgöngustofa gefur 

út slíkt leyfi hér á landi að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Úthlutun afgreiðslutíma á 

flugvöllum hefur verið talin aðgangshindrun á markaði fyrir flug til og frá Íslandi.178 Í skýrslum 

Samkeppniseftirlitsins hefur verið fjallað um þessar aðgangshindranir á markaði fyrir 

                                                 
174 Richard Whish og David Bailey (n. 42) 43. 
175 sama heimild 42. 
176Virgin/British Airways gegn Framkvæmdastjórn ESB, Dómur Evrópudómstólsins 17. desember 2003 í máli 

nr. T-219/99. 
177 Samkeppniseftirlitið, „Aðgangshindranir“ (Fræðsla og leiðbeiningar, 2018) 

<https://www.samkeppni.is/malefni/markadsyfirrad/adgangshindranir/> skoðað 6. apríl 2019. 
178 John Balfour (n. 157) 83. 
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áætlunarflug til og frá Íslandi.179 Þar hefur tilmælum verið beint til stjórnvalda að auka 

skilvirkni markaðarins með því að minnka aðgangshindranir.180  

Í skýrslu OECD eru sérstaklega taldar upp ástæður sem gætu flokkast sem aðgangshindranir á 

flugmarkaði, þar á meðal var fjallað um kerfislegar aðgangshindranir. Dæmi var tekið um 

aðgang að auðlindum (e. resources) þar flokkuðust afgreiðslutímar á flugvöllum undir 

takmarkaðar auðlindir.181 Í máli fyrir japanska samkeppniseftirlitinu182 þann 26. apríl 2002 var 

staðan sú á alþjóðlega flugvellinum í Tokyo183 að afgreiðslutímar voru af skornum skammti. 

Þar voru engir afgreiðslutímar til þess að deila til nýrra aðila á markaði. Eftirlitið taldi að þarna 

væri um aðgangshindrun að ræða á markaði fyrir flugfélög. Flugfélög þurftu að skila 

úthlutuðum afgreiðslutímum til samgönguráðuneytis Japans.184 Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins hefur einnig flokkað vel uppbyggt áætlunarkerfi flugfélags á flugvelli sem 

aðgangshindrun þar sem erfitt er fyrir nýja aðila að hefja samkeppni á þeim flugvelli.185 

Framkvæmdastjórnin hefur talið að ekki sé brýn nauðsyn til þess að skilgreina hinn rétta 

markað þegar staða flugfélaga er metin heldur er öllu nauðsynlegra að greina allar 

samkeppnislegar hindranir sem flugfélög standa frammi fyrir, óháð því hvort þessar hindranir 

rísa frá viðeigandi markaði eða utan hans.186 Af þessu má leiða að miklar aðgangshindranir eru 

á flugmarkaði og einnig hafa þessar hindranir mikil áhrif á starfsemi flugfélaga. Því ber að taka 

tillit til þeirra þegar efnahagslegur styrkur flugfélaga er metinn.  

 

Í þessu samhengi má einnig líta til kenningar um ómissandi aðstöðu (e. essential facilities).  

Um ómissandi aðstöðu er að ræða þegar einn aðili á markaði er með aðstöðu sem er nauðsynleg 

öðrum keppinautum. Þegar sú staða er uppi er nauðsynlegt að veita aðgang að aðstöðunni sé 

það mögulegt.187 Eignarhald á flugvöllum hefur verið talið falla undir ómissandi aðstöðu.188 Í 

                                                 
179 „Skýrsla Samkeppniseftirlitsins Öflug uppbygging og opnun markaða“ 

<http://www.samkeppni.is/media/skyrslur/ymsar_skyrslur/oflug_uppbygging_opnun_markada_og_efling_atvin

nustarfsemi.pdf> skoðað 12. desember 2018. 
180 „Skýrsla Samkeppniseftirlitsins - Samkeppnin eftir hrun.“ <http://www.samkeppni.is/media/skyrslur-

2011/Samkeppnin_eftir_hrun.pdf> skoðað 12. febrúar 2019. 
181 OECD, „Barries to Entry“ (OECD Comptetition Committee, 2005) 

<https://www.oecd.org/competition/abuse/36344429.pdf> skoðað 8. febrúar 2019. 
182 Japan Fair Trade Commission (JFTC)  
183 Haneda Airport 
184 Fair Trade Commission, „Business Consolidation by Japan Airlines Co. Ltd. and Japan Airsystem Co. Ltd. 

through Establishment of a Holding Company“ (JFTC, apríl 2002) 

<https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly_2002/apr/2002_apr_26_files/2002-Apr-26.pdf> skoðað 8. 

febrúar 2019. 
185 John Balfour (n. 157) 83. 
186 Competition Commission (n. 148) 37. 
187 Abbott B Lipsky og J Gregory Sidak, „Essential Facilities“ (1999) 51 (5) Stanford Law Review 1187, 1190. 
188 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB í máli Frankfurt Airport, 14. janúar 1998 nr. O.J. L 72/30. 
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nokkrum ákvörðunum framkvæmdastjórnar ESB varðandi flugvelli taldi stjórnin að um væri 

að ræða náttúrulega einokunarstöðu þar sem rekstraraðilar flugvalla eru að jafnaði einir á þeim 

markaði og hafa því ákveðna sérstöðu. Stjórn ESB taldi að í slíkum tilfellum, þar sem aðilar 

væru í ómissandi stöðu, ætti rekstraraðili flugvallar að beita sér fyrir því að veita þriðja aðila 

aðgang að þeim gæðum sem þeir veita.189 Þegar á markaði eru aðilar með aðgang að ómissandi 

aðstöðu er talið að mikil aðgangshindrun sé til staðar á þeim markaði. 

Af ofangreindu leiðir að ef fyrirtæki hefur aðgang að auðlindum sem eru takmarkaðar hafi 

fyrirtækin ákveðið kostnaðarforskot á markaði. Þetta kostnaðarforskot gefur vísbendingu um 

aukinn efnahagslegan styrk fyrirtækis. 

5.3 Markaðsráðandi staða 

Félag, sem býr yfir það miklum efnahagslegum styrkleika á markaði að það telst geta hegðað 

sér að umtalsverðu leyti án tillits til keppinauta, viðskiptavina og neytenda, er sagt vera í 

markaðsráðandi stöðu.190 Hugtakið er lykilatriði við beitingu 11. gr. samkeppnislaga sem 

bannar misnotkun á markaðsráðandi stöðu fyrirtækis. Markaðsráðandi staða er ekki bönnuð 

samkvæmt lögunum heldur eingöngu misnotkun á markaðsráðandi stöðu.191  Dómstóll 

Evrópusambandsins hefur talið að í hugtakinu „markaðsráðandi staða“ felist tvennt, annars 

vegar möguleiki til að geta hindrað virka samkeppni og hins vegar möguleiki til að hegða sér 

sjálfsætt án tillits til keppinauta og viðskiptavina.192 Samkeppnislög gera því meiri kröfur til 

fyrirtækja sem eru markaðsráðandi þar sem þau búa yfir miklum efnahagslegum styrk, 

fyrirtækin gætu hagað sér á þann hátt að tiltekin háttsemi gæti haft skaðleg áhrif á samkeppni 

þó svo að sama háttsemi fyrirtæki í veikari stöðu myndi ekki hafa slík áhrif.193  

Markmið ritgerðar þessarar er að kanna réttarstöðu flugrekenda hvað varðar úthlutun 

afgreiðslutíma. Því er nauðsynlegt að líta stuttlega á stöðu helstu aðila sem starfa á íslenskum 

markaði.  

                                                 
189 Ákvarðanir framkvæmdastjórnar ESB í málum sem varða flugvöllinn í Brussel nr. OJ [1995] L 216/8 mgr. 

12-18, portúgalsa flugvelli OJ [1999] L 69/31 mgr. 24/40 og spænska flugvelli OJ [2000] L 208/36, mgr. 45-56  
190 Ali Nikpay og Jonathan Faull (n. 48) 59. 
191 sama heimild 315. 
192 United Brands gegn Commission, Dómur Evrópudómstólsins 14. febrúar 1978 í máli nr. C 27/76 ECR 207. 
193 Jóna Björk Helgadóttir og Ásgeir Einarsson (n. 49) 81. 
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5.3.1 Staða Icelandair 

Icelandair er elsti íslenski flugrekandinn og bar áður fyrr nafnið Flugleiðir. Icelandair á rætur 

sínar að rekja til ársins 1937.194 Icelandair var áður fyrr svokallað „flag carrier“, eða 

þjóðarflugfélag. Hugtakið ,,flag carrier“ var á árum áður notað um samgöngufyrirtæki, svo 

sem flugfélög eða skipafélög sem voru skráð í tilteknu ríki og fengu ýmiss sérleyfi og réttindi 

frá ríkinu til þess að starfa á alþjóðlegum markaði. Hugtakið hefur einnig náð yfir flugfélög 

sem voru á einhverjum tímapunkti í eigu ríkis en þrátt fyrir einkavæðingu hefur félagið enn 

ákveðna sérstöðu og er því nefnt „flag carrier“.195 Icelandair eða Flugleiðir höfðu lengi vel 

nær öll sérleyfi í millilandaflugi hér á landi enda átti íslenska ríkið um tíma stóran hlut í 

flugfélaginu.196 Staða Icelandair er ekki einsdæmi því víða í Evrópu eru starfandi flugfélög sem 

hafa sterka stöðu í flugi til og frá sínu heimalandi og voru áður svokölluð þjóðarflugfélög, til 

dæmis SAS í Skandinavíu, British Airways í Bretlandi og Air France í Frakklandi. Þessi félög 

njóta enn sterkrar stöðu hvert í sínu landi, þrátt fyrir að hlutdeild þeirra hafi minnkað töluvert 

eftir tilkomu lágfargjaldaflugfélaga.197 Á grundvelli EES-samningsins hafa flest sérleyfi í 

áætlunarflugi verið afnumin og eru því engar beinar lagalegar hindranir á markaðinum fyrir 

utan þær sem snúa að öryggi og neytendavernd.198 

 

Í málum Samkeppniseftirlitsins hefur niðurstaðan verið sú að Icelandair hafi mikla yfirburði á 

markaði fyrir áætlunarflug til og fá Íslandi. Til dæmis var í Hæstaréttardómi nr. 205/2011, 

Icelandair ákært fyrir skaðlega undirverðlagningu, félagið var talið vera markaðsráðandi. Tekið 

var mið af tekjum og fjölda farþega á ákveðinni flugleið. Icelandair var með um 70% 

markaðshlutdeild á þeim flugleiðum þar sem undirverðlagningin átti sér stað.199 Því var félagið 

talið í markaðsráðandi stöðu. Einnig var litið til annarra styrkleika Icelandair þegar 

efnahagslegur styrkleiki fyrirtækisins var metinn, til dæmis öruggs leiðakerfis, bókunarkerfis, 

vildarklúbbs og starfsemi systurfélaga á sviði ferðaþjónustu hér á landi.200   

                                                 
194 Icelandair, „Á flugi síðan 1937“ (2019) <https://www.icelandair.com/is/um-okkur/sagan/> skoðað 12. 

febrúar 2019. 
195 Don Sull, „EasyJet’s $500 Million Gamble“ (1999) 17 (1) European Management Journal 20, 21. 
196 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
197 Þau flugfélög sem hafa orðið til þess að hlutdeild þjóðarflugfélaga hafa minnkað er til dæmis flugfélagið 

Norweigan í Skandinavíu, easyJet í Bretlandi og fleiri.  
198 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
199 Tímabilið þar sem markaðshlutdeild var skoðuð var árin 2003 og 2004 
200 Samkeppniseftirlitið g. Icelandair ehf, Hrd. 9. febrúar 2012 í máli nr. 205/2011. 
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Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 5/2013, sem varðaði samruna Wow air og Iceland 

Express, var Icelandair talið hafa samtals 65-70 % hlutdeild miðað við tekjur samanborið við 

samrunaaðilana. Samkeppniseftirlitið taldi stöðu Icelandair vera enn sterkari en 

markaðshlutdeild félagsins á einstökum mörkuðum veitti vísbendingu um þar sem töluverðar 

aðgangshindranir væru fyrir hendi. Samruni Iceland Express og Wow air var heimilaður þar 

sem litið var til heildarmarkaðshlutdeildar. Samrunafélögin voru með háa markaðshlutdeild á 

einstökum mörkuðum, sem dæmi má nefna voru félögin með 75% markaðshlutdeild á flugleið 

til Alicante og einokun á flugleiðum til Varsjár og Basel. Þetta var talið hafa lítil áhrif þar sem 

umræddar áætlunarleiðir hefðu lítið vægi í flugi til og frá Íslandi.201  

Í áliti Samkeppniseftirlitsins nr. 1/2015 tók eftirlitið til skoðunnar markaðshlutdeild flugfélaga 

á einstökum flugleiðum fyrir fyrri hluta árs 2014.202 Níu flugleiðir voru skoðaðar, á þremur 

þeirra var Icelandair með algjöra einokun enda flugu engin önnur flugfélög þær leiðir.203 Wow 

air veitti Icelandair samkeppni á fjórum flugleiðum, þar var markaðshlutdeild Wow air um 

30%.204 Önnur flugfélög205 veittu Icelandair og Wow air samkeppni. Þegar á heildina var litið 

og hlutdeild á öllum níu flugleiðunum tekin saman var Icelandair með 60-65%, Wow air með 

15-20% og önnur flugfélög með 20-25% markaðshlutdeild.206  

 

Líkt og áður hefur verið vikið að er ekki nauðsynlegt að líta einungis til markaðshlutdeildar  

þegar staða flugfélags á markaði er metin. Einnig verður að líta til annarra styrkleika félags. 

Icelandair hefur til dæmis verið talið starfrækja öruggt leiðakerfi.207  Leiðakerfi Icelandair 

býður upp á tengiflug frá Evrópu yfir til Norður-Ameríku með stoppi á Keflavíkurflugvelli. Í 

ákvörðun samkeppnisráðs nr. 22/2003 var þetta talið veita Icelandair yfirburði á markaðinum. 

Slíkt leiðakerfi veitir markaðsforskot á flugleiðum frá flugvellinum.208 Samkeppniseftirlitið 

taldi í áliti frá 1/2015 að grunnforsenda fyrir flugfélag, sem ætlar að veita Icelandair virka 

                                                 
201 Ákvörðun Wow og Icelanda Express 2013 - laga 
202 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
203 Þessar flugleiðir voru frá Keflavík til Stokkhólms, Boston og Washington.  
204 Þessar flugleiðir voru til London (30-35%), Kaupmannahafnar (30-35%), Parísar (30-35%) og Amsterdam 

(5-10%).  
205 Um er að ræða easyJet, Transavia, SAS, Norweigan, Delta Airlines, Air Berlin, Lufthansa, Vueling, 

Germanwings og fleiri.  
206 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
207 Hæstaréttardómur nr. 205/2011 
208 Ákvörðun Samkeppnisráðs, 22/2003, Erindi Iceland Express ehf. vegna meintrar misnotkunar Icelandair ehf. 

á markaðsráðandi stöðu. 
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samkeppni til lengri tíma sé að geta byggt upp leiðakerfi með sambærilegum hætti. Af þessu 

má ætla að Icelandair hafi umtalsverða styrkleika umfram aðra.  

 

Það er þó nokkuð ljóst að aðstæður hafa breyst mikið undanfarin fimm ár þar sem flugfélagið 

Wow air stækkaði ört og veitti Icelandair aukna samkeppni. Síðasta athugun 

Samkeppniseftirlitsins á flugmarkaði var gerð í upphafi árs 2014 og síðan þá hefur Wow air 

aukið umsvif sín gífurlega. Sem dæmi má nefna að í janúar 2018 flutti Wow Air í fyrsta sinn 

fleiri farþega en Icelandair, eða um 217 þúsund farþega, á sama tíma flutti Icelandair 208 

þúsund farþega til og frá landinu.209 Þetta bendir til þess að starfsemi Wow air hafi haft mikil 

áhrif á stöðu Icelandair á flugmarkaði. Flugfélagið Wow air hefur þó verið tekið til 

gjaldþrotaskipta og því er Icelandair nú eina flugfélagið sem starfrækir áætlunarflug milli landa 

og hefur heimahöfn á Íslandi. Það verður því áhugavert að fylgjast með þróun mála og áhrifa 

á flugmarkaði næstu ár.  

5.3.2 Staða Wow air og annarra flugfélaga 

Flugfélagið Wow air flaug jómfrúarflug sitt þann 31. maí 2012. Félagið stækkaði fljótt og tók 

yfir rekstur Iceland Express í október 2012. Félagið fékk flugrekstrarleyfi frá Samgöngustofu 

í október 2013.210 Reynslan sýnir að innkoma nýrra flugfélaga á markað fyrir flug til og frá 

Íslandi hefur reynst erfið en Wow air var tekið til gjaldþrotaskipta þann 28. mars 2019. 

Aðstæður á flugmarkaði hér á landi eru erfiðar en flugfélagið Primera Air varð gjaldþrota árið 

2018,211 einnig varð Iceland Express lýst gjaldþrota árið 2016, eftir að Wow air hafði tekið yfir 

rekstur félagsins.212 Flugfélagið Arnarflug, sem bauð um árabil áætlunarflug til og frá Íslandi, 

varð einnig gjaldþrota árið 1990.213 Í raun er það Wow air sem hefur náð hvað mestum árangri 

en félagið jók markaðshlutdeild sína jafnt og þétt og var hún orðin 31,3% árið 2018 þegar litið 

er til heildarfjölda flugsæta til og frá Íslandi.214 Wow air náði umtalsverðri markaðshlutdeild á 

markaði fyrir áætlunarflug hér á Íslandi og veitti Icelandair harða samkeppni.  

                                                 
209 „26% fækkun farþega milli ára“ (Morgunblaðið, 11. febrúar 2019) 

<https://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2019/02/11/26_prosent_faekkun_farthega_milli_ara/> skoðað 8. apríl 

2019. 
210 „Sagan Okkar“ (Wow Air, 2018) <https://wowair.is/um-okkur/sagan-okkar/>. skoðað 13. febrúar 2019 
211 „Flest Gjaldþrot Flugfélaga í Áratug“ (Viðskiptablaðið, nóvember 2018) <http://www.vb.is/frettir/flest-

gjaldthrot-flugfelaga-i-aratug/150881/> skoðað 8. apríl 2019. 
212 Pétur Gunnarsson, „Ríflega Milljarðs Gjaldþrot“ (Viðskiptablaðið, desember 2016) 

<http://www.vb.is/frettir/riflega-milljards-gjaldthrot/134246/> skoðað 8. apríl 2019. 
213 „Gjaldþrot Arnarflugs Stjórn Arnarflugs hf. óskaði eftir því á föstudag að“ (Morgunblaðið, október 1990) 

<https://www.mbl.is/greinasafn/grein/58153/> skoðað 8. apríl 2019. 
214 CAPA (n. 153). 
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Þar sem að innkoma nýrra flugfélaga á íslenskan flugmarkað hefur reynst erfið hefur 

Samkeppniseftirlitið unnið að því að ný flugfélög nái að fóta sig á íslenskum flugmarkaði.215 

Eftirlitið leitast við að tryggja að nýir keppinautar fái sanngjarnt tækifæri til að eflast á markaði 

og veita Icelandair samkeppni til lengri tíma litið.216  

5.3.3 Staða Isavia 

 

Isavia er opinbert hlutafélag sem fer með framkvæmdastjórn Keflavíkurflugvallar. Tilgangur 

félagsins er að annast rekstur, viðhalds og uppbyggingu flugvallarins.217 Í ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins var fyrirmælum beint til Isavia vegna úthlutunar afgreiðslutíma á 

Keflavíkurflugvelli. Því er áhugavert að skilgreina þann markað, sem Isavia starfar á, sem er 

markaður fyrir starfsemi millilandaflugvallar. Framkvæmdastjórn ESB skilgreindi markaði 

fyrir flugvelli í samrunamáli Ferrovial (rekstraraðila flugvallarins í Belfast) og BAA 

(rekstraraðila Heathrow flugvallar í London). Í því máli voru allir aðilar, sem sinntu ákveðinni 

þjónustu við flugfélög, taldir starfa á sama markaðinum. Þjónusta samkvæmt þessari 

skilgreiningu varðar innviði flugvallarins, notkun flugbrauta, flugstöðvar og annarra 

flugvallarmannvirkja. Einnig fellur þjónusta við farþegaflugvélar og flugfarþega, til dæmis 

töskuafgreiðslu, verslunar- og veitingaþjónustu og fleira, undir skilgreininguna.218 Isavia er 

eini aðilinn sem veitir þess konar þjónustu hér á landi.  

Þegar markaður Isavia er skilgreindur þarf að líta til staðgöngu á milli flugvalla. 

Keflavíkurflugvöllur hefur mikla sérstöðu hvað það varðar þar sem hann er eini flugvöllurinn 

sem sinnir áætlunarflugi til og frá Íslandi. Hér á landi eru ekki margir valkostir til að ferðast til 

og frá landinu, ekki eru lestir né akstur í boði og ferjusiglingar eru að mjög takmörkuðu leyti.  

Því er afkastageta flugvallarins og framboð á afgreiðslutímum einkar mikilvæg. Í ákvörðun 

framkvæmdastjórnar ESB kom til skoðunar gjaldtaka á flugvöllunum Orly og Charles de 

Gaulle sem báðir eru staðsettir í París en sami aðilinn sér um rekstur þeirra beggja.219 Flugfélög 

höfðu enga aðra valkosti en að nota þessa flugvelli þar sem að sambærilegir flugvellir voru 

                                                 
215 Meðal annars með ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 25/2013, Erindi Wow air ehf. vegna úthlutunar Isavia 

ohf. á afgreiðslutímum á Keflavíkurflugvelli.  
216 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
217 Sjá kafla nr. 2.1.5 í ritgerð þessari. 
218 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB í máli MAG, Ferrovial Aeropuertos og Exeter Airport, 8. ágúst 2005 nr. 

COMP/M.3823. Einnig má sjá sambærilega markaðsskilgreiningu í ákvörðunum framkvæmdastjórnarinnar í máli 

máli Brimingham International Airport, 23. mars 1997 í máli nr. IV/M.786 
219 Rekstraraðili Charles de Gaulle (CDG) og Orly er Groupe ADP (Aéroports de Paris)  
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yfirleitt í óra fjarlægð í öðrum ríkjum ESB.220 Því var rekstraraðili flugvallanna talinn með 

yfirburðastöðu á markaði fyrir flugvelli. Landfræðileg staða Keflavíkurflugvallar skiptir því 

miklu máli þegar markaður fyrir Isavia er skilgreindur.221  

 

Þegar staða Isavia er skoðuð má líta til nýlegs úrskurðar Áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 

2/2018, þar var markaður Isavia skilgreindur í sambandi við mögulega misnotkun Isavia á 

markaðsráðandi stöðu. Þar sagði Samkeppniseftirlitið: 222 

Isavia er opinbert fyrirtæki í eigu ríkisins, í markaðsráðandi stöðu og njóti 

jafnframt einokunarstöðu í rekstri þeirra flugvalla sem geti þjónað millilandaflugi 

til og frá Íslandi. Sé áfrýjandi því í þeirri stöðu að geta haft veruleg áhrif á 

starfsemi þeirra fyrirtækja sem sinna þjónustu við flugstöðina.223  

 

Wow air hélt því fram í málatilbúnaði sínum að Isavia lyti lögmáli um ómissandi aðstöðu (e. 

essential facilities) þar sem Isavia rekur eina alþjóðlega flugvöllinn á Íslandi.224 Stofnanir 

Evrópusambandsins hafa mótað þá reglu þegar markaðsráðandi fyrirtæki hefur einhverja 

aðstöðu sem samkeppnisaðilar geta ekki verið án að þá sé óheimilt að synja aðgangi að þeirri 

aðstöðu.225 Talið hefur verið að synjun fyrirtækis um aðstöðu, sem er ómissandi getur, við 

ákveðnar aðstæður talist jafngilda misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Þetta kom til dæmis 

fram í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 12/1998. Í því máli var um að ræða ómissandi 

aðstöðu þar sem að synjun um aðgang að kerfi útilokaði Íslandspóst frá markaði þar sem aðilar 

höfðu markaðsráðandi stöðu. Þessi sölusynjun var talin brot á samkeppnislögunum.226 Sömu 

sjónarmið geta átt við um markaði fyrir flugvelli og úthlutun á afgreiðslutímum á þeim. 

 Framkvæmdastjórn ESB hefur talið að fimm skilyrði þurfi að vera uppfyllt svo um sé að ræða 

misnotkun á ómissandi stöðu. Í fyrsta lagi þarf að vera synjun á aðgangi. Í öðru lagi þarf 

fyrirtæki að vera markaðsráðandi. Í þriðja lagi þarf aðstaðan að vera ómissandi. Í fjórða lagi 

þarf synjun um aðgang að hafa samkeppnishamlandi áhrif á markaðinn og í fimmta lagi má 

                                                 
220 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB í máli Alpha Flight Services og Aéroports de Paris, 11. júní 1998 nr. O.J. 

L230 
221 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 25/2013, Erindi Wow air ehf. vegna úthlutunar Isavia ohf. á 

afgreiðslutímum á Keflavíkurflugvelli.  
222 Í úrskurðinum féllst áfrýjunarnefndin á þá skilgreiningur og röksemdir sem fram komu af hálfu 

Samkeppniseftirlitsins.  
223 Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 2/2018, Isavia ohf gegn Samkeppniseftirlitinu. 
224 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 25/2013, Erindi Wow air ehf. vegna úthlutunar Isavia ohf. á 

afgreiðslutímum á Keflavíkurflugvelli. 
225 Ágúst Sindri Karlsson, „Samkeppni og misnotkun á markaðsráðandi stöðu.“ 47. árg 1997 (2. tbl.) Tímarit 

Lögfræðinga 78. 
226 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 12/1998, Erindi Íslandspósts hf. um aðgang að RÁS þjónustu banka og 

sparisjóða. 20 
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synjun ekki vera réttlætt með hlutlægum réttlætingarástæðum.227 Á þetta var reynt til að mynda 

í máli framkvæmdastjórnar ESB þar sem aðila var synjað um aðgang að höfn. Stjórn 

hafnarinnar sagði að synjun félagsins að aðgangi að höfninni hafi verið ólögmæt þar sem 

rekstraraðili hafnarinnar taldist vera í ómissandi stöðu.228 

 

Með hliðsjón af ofangreindu verður talið ljóst að Isavia er markaðsráðandi á sínum markaði og 

nýtur jafnframt einokunarstöðu í rekstri flugvalla í millilandaflugi til og frá Íslandi þar sem 

aðeins er um einn flugvöll að ræða. Auk þessa ber að benda á að Isavia er opinbert félag sem 

býr við bakland sem venjuleg fyrirtæki búa ekki að. Félagið hefur aðgengi að fjármögnun og 

ríkisábyrgð. Isavia hefur ákveðna sérstöðu sem ber að hafa í huga þegar tekin er ákvörðun um 

möguleg brot á samkeppnisreglum.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
227 European Commission, „DG Competition Discussion Paper on the Application of Article 82 of the Treaty to 

Exclusionary Abuses.“ (Brussel, Desember 2005) 66. 

<http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/discpaper2005.pdf> skoðað 15. febrúar 2019. 
228 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB í máli Port of Rødby, 21. desember 1993 nr. O.J. L055  
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VI. EIGNARRÉTTINDI 

Forsenda þess að flugrekandi geti haldið úti atvinnustarfsemi er að hann fái úthlutaða 

afgreiðslutíma á flugvöllum. Því hefur flugrekandi réttmætar væntingar til þess að fá 

afgreiðslutíma í samræmi við gildandi lög og reglugerðir. Hefðaðir afgreiðslutímar eru 

gífurlega verðmætir hverju flugfélagi og grundvöllur þess að geta haldið uppi leiðakerfi og 

skipulagt rekstur fram í tímann.229  

Sú spurning hefur vaknað hvort í útlutuðum afgreiðslutímum felist einhvers konar 

eignarréttindi, hvort að réttur til úthlutunar afgreiðslutíma gæti notið eignarréttarlegrar verndar. 

Getur úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum myndað óbeinan eignarrétt, nánar tiltekið afnotarétt 

sem varinn er af eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar? Í því sambandi kemur til athugunar 

með hvaða hætti löggjafinn getur afturkallað þessi réttindi.  

6.1 Hugtakið eignarréttur 

Hugtakið „eign“ hefur hvorki fastmótaða merkingu í lagamáli né almennri málvenju.230 

Hugtakið á fyrst og fremst við um réttarstöður sem fær aðila einkaumráð ákveðins verðmætis. 

Þetta bendir til þess að verðmæti þurfi að vera í nánum tengslum við ákveðinn aðila öðrum 

fremur.231 Í eignarréttinum felst réttur til hvers konar umráða og ráðstafana yfir tilteknu 

verðmæti. Andlag eignar eru verðmæti sem geta bæði verið hlutbundin og óhlutbundin til 

dæmis kröfuréttindi og atvinnuréttindi. Ekki er hægt að afmarka hugtakið eign endanlega þar 

sem hugtakið er í stöðugri þróun, nýir og áður óþekktir möguleikar til að hagnýta eða ráðstafa 

eign geta komið til sögunnar. Þessir nýju ráðstöfunar- og hagnýtingarmöguleikar falla að 

jafnaði til eiganda nema löggjöf reisi við því skorður eða mæli fyrir um annað skipulag. Í þessu 

felst ákveðinn breytileiki eigarréttarins.232 Ef hugtakið „eignarréttur“ er skýrt þröngt á það 

einungis við um ótakmarkaðan eignarrétt. Þegar hugtakið er skilgreint verður að líta til hvers 

tilviks fyrir sig, jafnvel verður að líta til eðlis og efnis þeirra heimilda sem þar liggja til 

grundvallar.233 Samkvæmt íslenskri réttarskipan er um víðtækan rétt að ræða þar sem að 

stjórnarskráin notar orðið „eign“ í mjög víðtækum skilningi. Eignarréttur er stjórnarskrárvarinn 

og er verndaður með 72. gr. stjórnarskrárinnar sem hljóðar svo: „Eignarrétturinn er friðhelgur. 

Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. Þarf til þess 

                                                 
229 Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 11/2013, Icelandair ehf. gegn Samkeppniseftirlitinu.  
230 Þorgeir Örlygsson (n. 67) 4. 
231 Gaukur Jörundsson, Um eignarnám (n. 68) 21. 
232 Þorgeir Örlygsson (n. 67) 7. 
233 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur (1980) 3. 
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lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir”. Að mati fræðimanna á að skilja hugtakið eignarréttur í 

stjórnarskránni rúmt.234 Eignarréttur samkvæmt 72. gr. hefur verið talinn taka til þeirra 

verðmæta sem metin verða á fjárhagslegan mælikvarða.235 Nauðsynlegt er að átta sig á hvað 

felst í hugtakinu eign þegar taka á afstöðu til þess hvort úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum 

njóti sjálfstæðrar verndar sem eign í skilningi stjórnarskrárinnar. Þrátt fyrir stjórnarskrárvernd 

eignarréttarins þá hefur löggjafinn í ákveðnum tilvikum vald til að takmarka eignarrétt ef en 

slík takmörkun verður að samrýmast skilyrðum 72. gr. stjórnarskrárinnar. Þegar metin er 

réttarstaða flugrekenda við úthlutun afgreiðslutíma ber í fyrsta lagi að kanna hvort að réttindin 

teljist sem eign og í öðru lagi hvort réttindin séu að einhverju leyti vernduð með ákvæðum 

stjórnarskrárinnar.  

6.2 Takmörkuð eða óbein eignarréttindi 

Óbein eignarréttindi er sú réttarstaða þegar aðilar hafa ákveðin yfirráð eignar sem er háð 

eignarrétti annars.236 Segja má að í rétti þess aðila sem á takmörkuð eða óbein eignarréttindi, 

felist aðeins heimildir til ákveðinna og afmarkaðra umráða eða ráðstafana.237 Réttarstaðan er 

þá sú að aðrir rétthafar takmarkaðra réttinda þrengja yfirráð eiganda. Takmörkun á 

eignarréttindum getur verið bundin í lög og er þá um að ræða opinberar takmarkanir á 

hagnýtingar- eða ráðstöfunarrétti en takmarkanir geta einnig verið samningsbundnar. Réttindi 

á sviði allsherjarréttar eru opinbers eðlis og hefur á því réttarsviði verið metið hverju sinni hvort 

um sé að ræða einstaklingsbundin réttindi sem aðilar geti farið með sem sína eign sem þeir 

verði ekki sviptir bótalaust.238   

Óbein eða takmörkuð eignarréttindi eru marvísleg og þau má flokka með ýmsum hætti. Helstu 

flokkar óbeinna réttinda eru afnotaréttindi, veðréttindi, haldsréttur og ítaksréttindi. 

Afnotaréttindi eru ein tegund óbeinna réttinda, í réttindunum felst að aðili hefur einungis 

tilteknar heimildir til að nota réttindin.   

Sum réttindi eru skilyrt og óvirk og fela í sér heimildir sem menn verða að deila með öðrum. Í 

þessum tilvikum er ekki um eignarréttindi að ræða, hvorki bein eða óbein. Réttarstaðan veitir 

aðeins von um vissa hagsmuni eða hagræði í framtíðinni, oft að uppfylltum ýmsum skilyrðum 

sem óvíst er hvort unnt verið að fullnægja. Slíkar réttarstöður hafa ekki neina raunhæfa 

                                                 
234 Ágúst Geir Ágústsson, „Eignarréttarleg vernd veiðiheimilda“ 53. árgangur 2003 (2. tbl.) Tímarit 

Lögfræðinga 202 <http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000844253> skoðað 13. apríl 2019. 
235 Sama heimild. 
236 Björg Thorarensen (n. 62) 447. 
237 Þorgeir Örlygsson (n. 67) 25. 
238 Gunnar G. Schram (n. 57) 250. 
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fjárhagslega þýðingu fyrir rétthafann, einungis ávinningsvon. Hagsmunir af þessu tagi eru oft 

ekki talin eign í skilningi stjórnarskrárinnar eða njóta að minnsta kosti ekki verndar þeirra 

ákvæða nema í einstökum undantekningartilvikum.239  

Ef flugrekendur hefðu óafturkallanlegt forræði yfir afgreiðslutímunum væri eftir atvikum um 

beinan eignarrétt að ræða. Ákvæði Evrópureglugerðarinnar veita flugrekstraraðilum og 

handhöfum afgreiðslutímanna tiltekin umráð sem eru eignarréttarlegs eðlis. Óumdeilt er að 

réttindin eru takmörkuð þar sem Evrópureglugerðin tryggir að handhafar afgreiðslutíma öðlist 

ekki beinan eignarrétt við úthlutun afgreiðslutíma þar sem reglugerðin gerir ráð fyrir því að 

yfirvöld geti skert heimildir flugfélaga til afgreiðslutíma fyrirvaralaust og án tillits til aðstæðna 

eða væntinga þeirra sem hafa fengið úthlutaða afgreiðslutíma. Þó er ljóst að úthlutun 

afgreiðslutíma á flugvöllum felur í sér verðmæti þrátt fyrir að þau séu takmörkuð.  

6.3 Takmörkun á eignarhaldi á afgreiðslutímum á flugvöllum 

Úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum felur í sér heimild til umráða og ráðstafana en réttindin 

eru takmörkuð með Evrópureglugerðinni. Vegna óvissu um réttarstöðu flugfélaga á flugvöllum 

var bætt í Evrópureglugerðina ákvæði sem takmarkar réttindi flugrekenda. Ákvæðinu var bætt 

inn með reglugerð EB nr. 793/2004 en í ákvæði 8. gr. b segir:  

Rétturinn til raða afgreiðslutíma, sem um getur í 2. mgr. 8. gr., skal ekki hafa í 

för með sér bótakröfur vegna takmörkunar, hömlunar eða afnáms hans samkvæmt 

lögum Bandalagsins, einkum við beitingu reglna sáttmálans er varða 

loftflutninga. Þessi reglugerð skal ekki hafa áhrif á vald opinberra yfirvalda til að 

krefjast færslu afgreiðslutíma milli flugrekenda og til að stjórna hvernig þeim er 

úthlutað í samræmi við innlend samkeppnislög eða 81. eða 82. gr. sáttmálans eða 

reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 frá 21. desember 1989 um eftirlit með 

samfylkingum fyrirtækja.240 Þessar færslur mega ekki fara fram gegn greiðslu. 

 

Með þessu ákvæði var réttarstaða flugrekenda skýrð frekar, bæði hvað varðar eignarréttindi 

og eins hvað varðar samkeppnisréttarleg sjónarmið. Frekar verður rætt um samspil 

samkeppnisréttar og ákvæða reglugerðarinnar í næsta kafla. Í ofangreindu ákvæði segir að 

opinber yfirvöld megi krefjast færslu á afgreiðslutímum á milli flugrekenda og að ekki eigi að 

greiða bætur fyrir þessa eignarskerðingu. Löggjafinn hefur almennt vald til að ákveða efni og 

takmörk eignarréttar ef slíkt samrýmist 72. gr. stjórnarskrárinnar.  

 

                                                 
239 Gaukur Jörundsson, Um eignarnám (n. 68) 53. 
240 Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1 
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Það að huga að því hvaða heimildir felast í eignarrétti þessum er að einhverju leyti eingöngu 

fræðilegt viðfangsefni. Það hefur ekki mikla þýðingu í reynd hvaða nafni við kjósum að nefna 

þessi réttindi þar sem það er ljóst að lögjafinn hefur sett flugrekendum takmarkanir á 

réttindunum samkvæmt reglugerðinni. Reglugerðin veitir þó flugrekendum víðtækar heimildir 

til ráðstöfunar og nýtingar á þessum afgreiðslutímum. Því er áhugavert að huga að því hvort 

úthlutaðir afgreiðslutímar geti þá notið einhvers konar eignarréttarverndar stjórnarskrárinnar.  

6.4 Framseljanleiki afgreiðslutíma á flugvöllum 

Grundvallareinkenni eignarréttinda er að eigandi eignar hefur rétt til að framselja eignina gegn 

gjaldi.241 Sá sem hefur undir höndum óbein réttindi til dæmis afnotaréttindi getur að jafnaði 

framselt þau takmörkuðu réttindi nema lög eða samningsákvæði séu því til fyrirstöðu. Því 

kemur til skoðunar hvort Evrópureglugerð um úthlutun afgreiðslutíma heimili framsal á 

réttinum til úthlutunar afgreiðslutíma á flugvöllum. 

 

Afgreiðslutímum flugvalla er upphaflega úthlutað til flugrekenda án endurgjalds. 

Evrópureglugerðin gerir ráð fyrir hreyfanleika afgreiðslutíma á milli flugfélaga. Flugfélög 

mega samkvæmt 8. gr. reglugerðarinnar skiptast á afgreiðslutímum undir ákveðnum 

kringumstæðum.242 Þrátt fyrir ítarlegt ákvæði um færslu og skipti afgreiðslutíma milli 

flugfélaga er ekki fjallað um kaup eða sölu á þeim, í reglugerðinni er því ekki að finna ákvæði 

sem bannar framsal á úthlutuðum afgreiðslutímum.243 Því hafa reglurnar vakið upp margar 

spurningar um lagalega stöðu þeirra réttinda sem felast í úthlutuðum afgreiðslutíma en líkt og 

áður kom fram tekur stjórnarskrárvernd 72. gr. til verðmæta sem hafa fjárhagslegt gildi.244 

Í máli British Airways/American Airlines var óvíst hvort flugfélög hefðu lagalega heimild til 

að framselja réttinn til afgreiðslutíma á flugvöllum. Um var að ræða sameiningu fyrirtækja, 

„eigandi“ þeirra afgreiðslutíma sem framseldir voru átti að fá greiðslu fyrir afgreiðslutímanna 

enda fólust í þeim fjárhagsleg verðmæti.245 Evrópudómstóllinn tók ekki afstöðu til þess hvort 

salan á afgreiðslutímunum gegn greiðslu væri heimil. Ekki varð af sameiningu félaganna og 

því komst dómstóllinn ekki að niðurstöðu í málinu. Evrópudómurinn skýrði því ekki 

                                                 
241 Ágúst Geir Ágústsson (n. 234) 201. 
242 Í kafla 3.2.4 er fjallað um hreyfanleika afgreiðslutíma en í kaflanum er fjallað stuttlega um undir hvaða 

kringumstæðum flugrekandi má færa afgreiðslutíma eða skipta þeim við annan afgreiðslutíma. 
243 Martin Stainland, Europe of the Air? The Airline Industry and European Integration (Rowman & Littlefield 

Publishers 2008) 176. 
244 David Starkie o.fl., A Market in Airport Slots (The Institute of Economic Affairs 2003) 21 

<https://iea.org.uk/publications/research/a-market-in-airport-slots> skoðað 13. desember 2018. 
245 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB í máli British Airways og American Airlines, 30. júlí 1998 í máli nr. C 

239/05. 
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réttarstöðu við framsal á afgreiðslutímum. Evrópuráðið hefur unnið við að endurskoða reglur 

um afgreiðslutíma flugvalla, þar hefur framkvæmdastjórn ESB ráðlagt að gerður verði, 

sérstakur markaður, þar sem sala, kaup eða skipti á afgreiðslutímum fari fram.246 Í Bretlandi er 

staðan önnur en þar hefur verið talið heimilt að selja afgreiðslutíma á flugvöllum, í dómi 

Hæstaréttar Bretlands, var slegið á fast að heimilt væri að færa afgreiðslutíma milli flugfélaga 

gegn greiðslu.247 Þrátt fyrir þetta hefur Evrópuráðið áréttað að réttur flugfélaga yfir 

afgreiðslutímum sé takmarkaður við notkun þeirra, Evrópuráðið telur því að afgreiðslutímarnir 

teljist ekki til beinna eignarréttinda.248  

Í raun er algengt að afgreiðslutímar á flugvöllum gangi kaupum og sölum. Mikil verðmæti eru 

fólgin í þessum hagsmunum og því eru afgreiðslutímarnir verðlagðir gífurlega hátt. Sjaldgæft 

er að upplýsingar um sölu á afgreiðslutímum séu gerðar opinberar en gefið hefur verið út að 

flugfélagið Scandinavian Airlines, eða SAS, seldi tvo afgreiðslutíma á Heathrow flugvelli á 

rúma níu milljarða íslenskra króna249 árið 2017.250 Áhugavert er einnig að líta til þess að 

vinsælir afgreiðslutímar eru seldir á hærra verði, flugfélagið Oman Air seldi einn 

afgreiðslutíma til Air France-KLM árið 2016 á rúma níu milljarða íslenskra króna251 þar sem 

sá afgreiðslutími var á vinsælasta og dýrasta tímanum, snemma morguns.252  

 

Erlendir fræðimenn hafa velt því upp hver eigi að hagnast af sölu á afgreiðslutímum flugvalla 

ef sett verður regluverk utan um kaup eða sölu þeirra. Þeir aðilar, sem hafa verið taldir koma  

til greina, eru flugfélög, rekstraraðilar flugvalla, hið opinbera eða jafnvel samræmingarstjóri.253 

Það er ljóst að ef einhver einn þessara aðila tæki til sín greiðslu fyrir afgreiðslutíma myndi 

úthlutunin, kerfið og markaðurinn breytast til muna. Ef sú staða kæmi upp að viðkomandi 

flugvöllur myndi hagnast á verðmætum afgreiðslutímum þá yrði það til þess að flugvellir hefðu 

minni hvata til þess að stækka flugvöllinn og auka flugumferð um hann þar sem aukning í 

framboði á afgreiðslutímum myndi leiða til þess að afgreiðslutímarnir yrðu minna 

                                                 
246 James D Reitzes o.fl., „Competitive Effects of Exchanges or Sales of Airport Landing Slots“ 46 (2) The 

Industrial Organization Society 95, 7. 
247 Regina gegn Airport Coordination Limited, Hæstiréttur Bretlands 25. mars 1999.  
248 Kociubiński (n. 70) 32. 
249 75 milljón amerískra dollara sem gera, miðað við gengi í apríl 2019, 9.074.250.000 íslenskar krónur.  
250 Victoria Moores, „SAS Raises $75 Million from Heathrow Slot Sale“ (Air Transport World, 27. mars 2017) 

<https://atwonline.com/airports-routes/sas-raises-75-million-heathrow-slot-sale> skoðað 20. apríl 2019. 
251 75 milljón amerískra dollara sem gera, miðað við gengi í apríl 2019, 9.074.250.000 íslenskar krónur.  
252 Dominic O’Connell og John Collingridge, „Oman breaks Heathrow record with deal for slots“ (The Sunday 

Times, 14. febrúar 2016) <https://www.thetimes.co.uk/article/oman-breaks-heathrow-record-with-deal-for-slots-

5mhdlzs23mn> skoðað 20. apríl 2019. 
253 Með hliðsjón af orðum Evrópuráðsins, um að rétturinn til afgreiðslutíma sé ekki eign flugfélaga, kæmi 

líklegast ekki til greina að hagnaður á sölu samkvæmt reglugerðinni myndi renna til flugfélaga ef slíkt ákvæði 

yrði sett í reglugerðina.   
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verðmætir.254 Þrátt fyrir að Evrópureglugerðin fjalli ekki um framsal úthlutaðra afgreiðslutíma 

á flugvöllum er það ljóst þegar litið er til framkvæmdar um heim allan að afgreiðslutímar ganga 

kaupum og sölum. Því er það vísbending um að einhvers konar eignarréttindi séu fólgin í 

úthlutuðum afgreiðslutímum. Er því ástæða til að kafa dýpra í réttarstöðu flugrekenda ef litið 

er til eignarréttar og þá sérstaklega hvort réttindin geti verið stjórnarskrárvarin.   

6.5 Stjórnarskrárlegvernd eignarréttarins 

Þegar réttarstaða flugrekenda við úthlutun afgreiðslutíma er metin kemur til skoðunar hver sé 

réttarvernd þeirra hagsmuna sem felast í úthlutuðum afgreiðslutímum á flugvöllum. Metið er 

hvort úthlutunin geti notið stjórnskipulegrar verndar en tilgangurinn með því að vernda 

eignarréttinn er að stuðla að réttaröryggi. Það kemur því til athugunar hvort afgreiðslutími 

flugvalla sé varinn af ákvæðum stjórnarskrárinnar, í því samhengi er hugað að því á hvaða hátt 

réttindin eru fengin og hvaða heimildir felast í þeim.255  

Þegar taka á afstöðu til þess hvort úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum njóti sjálfstæðrar 

verndar sem eign í skilningi 72. gr. stjórnarskrárinnar kemur til skoðunar hvort viðeigandi 

réttindi falli undir ákvæðið.  

 

Í þessu samhengi er áhugavert að líta til afstöðu fræðimanna til íslenska kvótakerfisins. Mikið 

hefur verið ritað um hvort aflaheimildir séu eign samkvæmt 72. gr. stjórnarskrárinnar. Margt 

er líkt með þeim réttindum sem felast í fiskveiðikvótanum og úthlutun á afgreiðslutímum á 

flugvöllum. Í báðum tilfellum er um að ræða takmörkuð gæði sem útdeilt er af hinu opinbera 

á grundvelli laga. Aðilar fá með úthlutuninni afnotarétt yfir þeim takmörkuðu gæðum sem hið 

opinbera hefur úthlutunarvald yfir, því er ekki um beinan eignarrétt að ræða. Þrátt fyrir það 

hafa fræðimenn rökstutt að handhafar kvótans njóti tiltekinnar eignarréttarlegrar stöðu og þar 

með stjórnarskrárvarinnar verndar. Bæði kvótarétturinn og rétturinn til úthlutunar 

afgreiðslutíma á flugvöllum veita afnotahöfum viss atvinnuréttindi en í báðum tilvikum eru 

ákvæði í lögum eða reglugerðum sem takmarka eignarréttarlegar heimildir afnotahafa. Í lögum 

um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 segir í 3. ml. 1. gr. að: „Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt 

lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir 

veiðiheimildum”. Þetta lagaákvæði hefur verið mjög umdeilt enda eru aflaheimildir mjög 

                                                 
254 Nicolas Gruyer og Nathalie Lenoir, „Auctioning Airport Slots“ [2003] Transport Research Society World 

Conference. 
255 Guðrún Gauksdóttir, „Eru aflaheimildir eign í skilningi 72. gr. stjskr.“, Guðrúnarbók (Hið íslenska 

bókmenntafélag 2006) 261. 
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verðmætar og hafa verið meðhöndlaðar eins og hver önnur eign í lögskiptum, til dæmis eru 

aflaheimildir framseldar. Þessari réttarstöðu svipar mjög til réttarstöðu flugrekenda og þá 

sérstaklega til tíðnefnds bótaleysisákvæðis í 8. gr. b, sem felur í sér takmörkun á 

eignarréttindum líkt og 3. ml. 1. gr. laga um stjórn fiskveiða. 

Því er áhugavert að líta stuttlega til þeirra sjónarmiða fræðimanna sem hafa verið sett fram í 

tengslum við það hvort aflahlutdeild sé eign sem nýtur verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar. Þrjár 

kenningar hafa verið settar fram í þessum efnum en þær eru atvinnuréttarkenningin, 

afnotaréttarkenningin og kenningin um beinan eignarrétt.256 

6.5.1 Atvinnuréttarkenning 

Atvinnuréttindi eru ein tegund eignarréttinda en í þeim felast einkaréttindi manna til að hafa 

með höndum ákveðna starfsemi. Atvinnuréttindi eru almennt ekki framseljanleg heldur eru þau 

bundin við persónu tiltekinna einstaklinga. Ef veitt er heimild til að framselja atvinnuréttindi 

sín gegn gjaldi þá breytist eðli réttindanna úr atvinnuréttindum til að afla tekna í að vera 

eignarréttindi. 257 

Fræðimennirnir Sigurður Líndal og Tryggvi Gunnarsson vísuðu til þess í áliti með frumvarpi  

til laga um stjórn fiskveiða að atvinnuréttindi njóti takmarkaðari verndar en hefðbundin 

eignarréttindi og með lögunum væri verið að afmarka og skilgreina þau eignarréttindi sem gætu 

verið fyrir hendi.258 Með fyrrnefndum fyrirvara í 3. ml. 1. gr laga um stjórn fiskveiða var 

löggjafinn að taka fyrir bein eignarréttindi og að afmarka og skilgreina eignarréttindi í formi 

atvinnuréttar. Sigurður Líndal telur um atvinnuréttindi vera að ræða sem eru einstaklingsbundin 

eignarréttindi og kunni því vegna sérstöðu sinnar að njóta minni verndar en hefðbundin 

eignarréttindi.259  

 

 

 

                                                 
256 Helgi Áss Grétarsson, „Hver er eignarréttarleg vernd aflaheimilda?“ (Þjóðin og kvótinn - Málstofa 

Lagastofnunar, 7. september 2011)  

<http://lagastofnun.hi.is/sites/lagastofnun.hi.is/files/thjodin%20og%20kvotinn%20-

%20HAG%20070911.pdf.pdf>. 
257 Gaukur Jörundsson, „Stjórnskipuleg vernd aflahæfis, atvinnuréttinda og atvinnufrelsis.“ (n. 61) 161. 
258 Alþt. 1989-1990, A-deild, þskj. 112 – 362. mál. 
259 Sigurður Líndal, „Nytjastofnar á íslandsmiðum - Sameign þjóðarinnar“, Afmælirit Davíð Oddsson 

fimmtugur. (Bókafélagið 1998) 781. 
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Skúli Magnússon telur í fræðigrein sinni að aflaheimildir teljist ekki eign í skilningi 72. gr. 

stjórnarskrárinnar, þrátt fyrir að hafa öll mikilvægustu einkenni eignarréttinda og myndu alla 

jafna njóta slíkrar verndar þá stendur 3. ml. 1. gr. laga um fiskveiðistjórn þar í vegi.260 

Þorgeir Örlygsson, forseti Hæstaréttar, telur að aflaheimildir flokkist sem atvinnuréttindi og 

réttindin njóti sem slík verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar. Hann segir að samkvæmt 

fyrirvaranum í 3. ml. 1. gr. laga um fiskveiðistjórn, séu réttindunum sett takmörk og því sé 

ákveðin takmörkun á stjórnarskrárvernd heimildanna til staðar þó þetta séu vissulega verðmæti 

í höndum afnotarétthafa.261 

 

6.5.2 Afnotaréttarkenning 

Ágúst Geir Ágústsson útfræði kenningu um atvinnurétt nánar í grein sinni um eignarréttarlega 

vernd veiðiheimilda. Hann taldi að veiðiheimildir breyttust úr einföldum atvinnuréttindum í 

framseljanlegan afnotarétt þegar veiðiheimild væri að fullu framseljanleg réttindi en 

afnotaréttur nýtur víðtækari verndar stjórnarskrárinnar. Hann telur að þegar heimilt er að 

framselja atvinnuréttindi sín séu þau ekki lengur venjulegur atvinnuréttur heldur breytist eðli 

réttindanna í fénýtanleg eignarréttindi.262 Sá fyrirvari, sem er í 3. ml. 1. gr. laga um stjórn 

fiskveiða, tryggir að handhafar heimildanna eignist við úthlutun afla ekki beinan eignarrétt á 

veiðiheimildum. Með ákvæðinu er hægt að afturkalla þau takmörkuðu eignarréttindi sem 

myndast að uppfylltum tilteknum skilyrðum án bótaskyldu. Ágúst skilgreinir því handhöfn 

veiðiheimilda sem „stjórnarskrárvarinn, ótímabundinn og framseljanlegan afnotarétt sem er 

uppsegjanlegur með tilteknum uppsagnarfresti.“263 

6.5.3 Kenning um beinan eignarrétt 

Fræðimaðurinn og fyrrverandi dómari Hæstaréttar, Jón Steinar Gunnlaugsson, telur að um sé 

að ræða réttindi sem hafa fjárhagslegt gildi í höndum tiltekinna manna enda ganga þau kaupum 

og sölum. Hann telur að þessi eignarréttindi eigi að vera stjórnarskrárvarin, það leiðir til þess 

að ef um skerðingu á réttindum væri að ræða þá yrði slík skerðing talin sem eignarnám. Hann 

telur að réttaröryggissjónarmið hvíli að baki þessarar niðurstöðu.264  

                                                 
260 Skúli Magnússon, „Nýtur viskveiðiréttur í sjó eignarréttarvernd sem atvinnuréttur?“ 1997 (3 tbl.) Úlfljótur - 

tímarit laganema 199. 
261 Þorgeir Örlygsson, „Hver á kvótann?“ 1998 (1. tbl.) Tímarit Lögfræðinga 58. 
262 Ágúst Geir Ágústsson (n. 234) 201. 
263 sama heimild. 
264 Jón Steinar Gunnlaugsson, „Geta aflaheimildir talist eign í skilningi 67. gr.  stjórnarskrár? Hvaða þýðingu 

hefur 3. ml. 1. gr. laga nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða í þessu sambandi.“ 1995 (2. tbl.) Úlfljótur - tímarit 

laganema 201. 
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6.5.4 Nýr flokkur eignarréttinda 

Dr. Guðrún Gauksdóttir prófessor telur að aflaheimildir séu, í ljósi núverandi réttarstöðu, eign 

í skilningi eignarrétarákvæðis 72. gr. stjórnarskrárinnar. Hún segir að samkvæmt ákvæðinu sé 

hugtakið víðtækt og hafi verið túlkað enn víðtækara af Mannréttindadómstól Evrópu. Guðrún 

telur aflaheimildir hafa öll einkenni eignarréttinda og er það í raun ekki umdeilt meðal 

fræðimanna. Hér sé um nýja tegund fjárhagslegra hagmuna að ræða sem lúta lögmálum 

eignarréttarins en hafa sérstöðu að því leyti að gerður er fyrirvari í lögum um að þessir 

hagmunir mynda ekki eignarrétt. Um er að ræða réttarstöðu þar sem ákveðnum aðila eru fengin 

einkaumráð tiltekins verðmætis. Hagsmunir eru í nánum tenglsum við ákveðinn aðila og eru 

metnir á fjárhagslegan mælikvarða. Aflaheimildir út af fyrir sig eru andlag lögskipta, það er, 

þeir ganga kaupum og sölum.265  

Undir þetta tekur Helgi Áss Grétarsson266 en hann telur að um nýjan flokk eignarréttinda sé að 

ræða. Hann telur kvótaréttindin vera takmörkuð réttindi þar sem eðli þeirra og inntak ræðst af 

löggjöf hvers tíma. Þessi réttindi eiga að njóta meiri verndar en atvinnuréttarkenningin gengur 

út frá en lakari verndar en hefðbundin bein eignarréttindi. Verulegar breytingar á eðli og inntaki 

aflaheimilda eiga að byggja á skýrum og fyrirsjáanlegum lagareglum og það þarf einnig að 

gæta meðalhófs við skerðingu á réttindum umráðamanna aflaheimilda, til dæmis við 

endurúthlutun aflaheimilda.267 

 

Af öllu ofangreindur, má leiða líkur að því að kvótaréttindi njóti vernd stjórnarskrárinnar að 

einhverju leyti. Þau réttindi, sem felast í úthlutuðum kvóta, eru eðlislík þeim réttindum sem 

felast í úthlutuðum afgreiðslutímum á flugvöllum sem úthlutað er á grundvelli hefðarreglunnar 

og því má ætla að sambærileg eignarréttarleg sjónarmið gildi um afgreiðslutíma flugvalla.  

 

 

                                                 
265 Guðrún Gauksdóttir (n. 255) 268. 
266 Helgi Áss Grétarsson er sérfræðingur við Lagastofnun Háskóla Íslands.  
267 Helgi Áss Grétarsson (n. 256) 10. 
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6.6 Réttaröryggi 

Grundvallarsjónarmið 72. gr. stjórnarskrárinnar er að tryggja réttaröryggi.268 

Evrópureglugerðin um úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum gerir ráð fyrir því að yfirvöld geti 

skert heimildir flugfélaga til afgreiðslutíma fyrirvaralaust og án tillits til aðstæðna eða væntinga 

þeirra sem hafa fengið úthlutaðan afgreiðslutíma. Það gæti talist ósanngjarnt að svipta flugfélagi 

afgreiðslutíma sem félagið hefur nýlega keypt fyrir háar upphæðir. Slíkt leiðir til óvissu og 

óöryggis í rekstri flugfélaganna. Varaforseti Evrópuráðsins tók fram á málþingi IATA,269 að 

flugfélög eigi ekki afgreiðslutíma líkt og um væri að ræða einkaeign, heldur er um að ræða 

notkun á aðstöðu sem þeim er úthlutað. Hann taldi þó að flugfélögin eigi réttmætar væntingar 

til þess að staða þeirra verði ekki breytt frá einum degi til annars.270 Aðilar bera réttmætt traust 

til framkvæmdar sem hefur varað í langan tíma, til dæmis hefur flugrekandinn Icelandair flogið 

frá Keflavíkurflugvelli í áratugi og lengi vel hagað flugáætlun sinni á þann veg að félagið flýgur 

til Evrópu að morgni og til Norður-Ameríku síðdegis.271  

 

Í þessu samhengi er áhugavert að líta til niðurstöðu Guðrúnar Gauksdóttur í grein sem fjallar 

um það hvort aflaheimildir séu eign í skilningi 72. gr. stjórnarskrárinnar en þar segir:  

Grundvallarsjónarmið um réttaröryggi og sá víðtæki og heildstæði skilningur sem 

leggja ber í hugtakið eign í 72. gr. stjskr. eru þyngri á vogarskálunum heldur en 

sá fyrirvari sem gerður var upphaflega í 3. málslið 1. gr. laganna um 

fiskveiðistjórnun.272 

Guðrún telur að sjónarmið um réttaröryggi og vernd eignarréttarins vegi þyngra heldur en 

fyrirvari í lögum um fiskveiðistjórnun. Eins og áður hefur komið fram er sá fyrirvari ekki ólíkur 

reglugerðarákvæðinu sem heimilar yfirvöldum að skerða réttindi flugfélaga til úthlutunar 

afgreiðslutíma. Hugtakið réttaröryggi á að tryggja fyrirsjáanleika og réttmætar væntingar aðila. 

Þegar réttmætar væntingar eru metnar skiptir máli hvernig réttindin eru fengin og hvers konar 

heimildir felast í réttindunum, sérstaklega skiptir máli fjárhagsleg þýðing réttindanna fyrir 

einstaklinginn. Rétturinn til úthlutunar afgreiðslutíma á flugvöllum grundvallast af ákvæðum 

Evrópureglugerðar. Hefðarreglan veitir flugfélögum rétt til þess að halda þeim afgreiðslutímum 

sem þeim hefur verið úthlutað.273 Því hefur flugfélag réttmætar væntingar til þess að fá að halda 

                                                 
268 Gaukur Jörundsson, Um eignarnám (n. 68) 53. 
269 IATA high level aviation symposium, París September 3, 1992.,  
270 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
271 Icelandair, „Um Icelandair“ (2018) <https://www.icelandair.com/is/um-okkur/> skoðað 21. apríl 2019. 
272 Guðrún Gauksdóttir (n. 255) 269. 
273 Hefðareglan er lögfest í 8. gr.  Evrópureglugerðarinnar nr. 95/93 frá 18. janúar 1993.  
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afgreiðslutímum sem þeir hafa eignast á grundvelli hefðarreglunnar enda eru gífurleg 

fjárhagsleg verðmæti fólgin í þeim.  

Af ofangreindri umfjöllun er ljóst að vernd stjórnarskrárinnar á að tryggja réttaröryggi. 

Flugfélög hafa á grundvelli Evrópureglunnar réttmætar væntingar til þess að fá afgreiðslutíma 

úthlutaða í samræmi við hefðarregluna. Skerðing á slíkum réttindum gæti jafnast á við það að 

verið sé að svipta flugfélagi eign sem hefur fjárgildi. Þrátt fyrir þetta stendur beinlínis í 8. gr. 

Evrópureglugerðarinnar að réttindin geti verið skert. Því ber að athuga hvort slík skerðing sé 

brot á eignarréttarákvæði 72. gr. stjórnarskrárinnar.  

6.7 Vernd Mannréttindasáttmála Evrópu 

 

Ísland lögtók Mannréttindasáttmála Evrópu þann 30. maí 1994 með lögum nr. 62/1994. 

Sáttmálinn er einn mikilvægasti alþjóðasamningurinn á vegum Evrópuráðsins og veitir  

borgurum ríkja þau borgaralegu og stjórnmálalegu réttindi sem réttarríki á að tryggja, meðal 

annars með verndun mannréttinda og mannfrelsis.274  

Sáttmálinn hefur formlega stöðu almennrar löggjafar en þegar samningurinn var lögfestur var 

það afstaða þingnefndar að sáttmálinn hefði nokkra sérstöðu til áhrifa á íslenskan rétt, 

einhverjir hafa talið að sáttmálinn sé „nokkurs konar stjórnarskrárígildi“.275 Þessi afstaða er þó 

umdeild, í raun hefur staða Mannréttindasáttmálans gagnvart íslenskum lögum engan veginn 

verið skýr. Íslenskir dómstólar hafa iðulega vísað í dómum sínum til Mannréttindasáttmálans, 

þeir hafa ekki einungis skýrt almenn lög í samræmi við sáttmálann heldur einnig stjórnarskrána. 

Þess vegna eru íslenskir dómstólar í sérstöðu hvað þetta varðar þar sem þetta tíðkast til dæmis 

ekki í danskri dómvenju.276 Það hefur því þýðingu að líta til Mannréttindasáttmálans og 

skýringa Mannréttindadómstóls Evrópu þegar hugtakið eign er skýrt í íslenskum rétti þar sem 

sáttmálinn hefur öðlast lagagildi hér á landi.  

 

 

 

                                                 
274 Lög um Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994., 1. gr. 
275 Björn Bjarnason, „Mannréttindasáttmáli Evrópu 50 ára“ (2003) 53 árgangur (4. tbl) Tímarit Lögfræðinga 343 

<http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000844219> skoðað 22. apríl 2019. 
276 Davíð Þór Björgvinsson, „Beiting Hæstraréttar Íslands á lögum um Mannréttindasáttmála Evrópu“ (2003) 

53. árgangur (4. tbl.) Tímarit Lögfræðinga <http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4906945> skoðað 22. 

apríl 2019. 
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Í 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu er að finna ákvæði um 

friðhelgi eignarréttar. Ákvæðið hljóðar svo:  

Friðhelgi eignarréttar. 

Öllum mönnum og lögaðilum ber réttur til að njóta eigna sinna í friði.  

Skal engan svipta eign sinni, nema hagur almennings bjóði og gætt sé ákvæða í 

lögum og almennra meginreglna þjóðaréttar.  

Eigi skulu þó ákvæði undanfarandi málsgreinar á nokkurn hátt rýra réttindi ríkis 

til þess að fullnægja þeim lögum sem það telur nauðsynleg til þess að geta haft 

hönd í bagga um notkun eigna í samræmi við hag almennings eða til þess að 

tryggja greiðslu skatta eða annarra opinberra gjalda eða viðurlaga.  

 

Samkvæmt ákvæðinu eru eignir manna verndaðar. Einstaklingur getur borið fyrir sig brot á 

eignarréttarákvæðinu ef ríkið hefur með athöfn eða athafnaleysi skert eign hans. Ef hagsmunir 

teljast sem eign getur dómstóll ákvarðað hvort um skerðingu á eignarrétti sé að ræða. Í ákvæði 

MSE felast þrjár reglur. Í fyrsta lagi er fjallað um friðhelgi eignarréttarins.277 Í öðru lagi er 

fjallað um eignarsviptingu og skilyrði fyrir slíkri skerðingu.278 Í þriðja lagi er fjallað um 

almennar takmarkanir, þetta ákvæði tryggir ríkinu, meðal annars rétt til að setja reglur í þágu 

almannahagsmuna um nýtingu eigna.279 Samkvæmt dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls 

Evrópu er hugtakið eign skýrt rúmt og tekur það til allra fjárhagslega hagmuna sem geta verið 

undirorpnir eignarrétti, til dæmis fasteignir, lausafé, kröfur og einkaleyfi. Einnig falla undir 

ákvæðið ýmis réttindi tengd atvinnurekstri til dæmis vínveitingaleyfi og skipulagsleyfi.280 

Talið hefur verið að undir ákvæðið falla bæði núverandi eignir og lögmætar væntingar til 

verðmæta.281 Með hliðsjón af dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu ræðst úrlausn 

um hvort eign sé um að ræða af því hvort rétt sé í ljósi allra atvika eða kringumstæðna að líta 

svo á að aðili hafi átt hagsmuni að gæta sem teljist eign í skilningi eignarréttarákvæðisins. Bæði 

ber að líta til staðreynda og lagalegra atriða hvernig farið hefur verið með þessa hagsmuni í 

framkvæmd og þá sérstaklega í lögskiptum og hvaða traust menn hafa borið til þessarar 

framkvæmdar. Hér geta skipt máli afskipti eða afskiptaleysi þeirra sem fara með ríkisvaldið.282  

 

Af ofangreindu er ljóst að Mannréttindasáttmáli Evrópu hefur útvíkkað ákvæði 72. gr. 

stjórnarskrárinnar þar sem Mannréttindadómstóll Evrópu hefur skýrt hugtakið eign með mjög 

víðtækum hætti, sú skýring hefur áhrif á skýringu á hugtakinu eign samkvæmt 72. 

                                                 
277 Vísast hér í fyrri málslið 1. mgr. 1. gr.  samningsviðauka nr. 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu. 
278 Vísast hér í síðari málslið 1. mgr. 1. gr.  samningsviðauka nr. 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu. 
279 Vísast hér í 2. mgr. 1. gr.  samningsviðauka nr. 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu. 
280 Guðrún Gauksdóttir (n. 255) 262. 
281 Guðrún Gauksdóttir, „Eignarréttarvernd og MSE“ (Lagadeild Háskólans í Reykjavík, Vor 2016). 
282 Guðrún Gauksdóttir (n. 255) 267. 



 62  

stjórnarskrárinnar. Af þessu leiðir að úthlutaður afgreiðslutími á flugvöllum gæti flokkast sem 

réttindi sem falla undir víðtæka vernd Mannréttindasáttmála Evrópu.  

6.8 Eignarskerðing 

Í vernd eignarréttarins felst að engan má skylda til á láta eign sína af hendi nema að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum.283 Í fyrsta lagi er metið hvort umrædd réttindi verði talin sem eign. 

Eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar tryggir ekki rétt til að öðlast rétt yfir eign heldur verndar 

ákvæðið rétt sem til staðar er. Nauðsyn verndar hefur verið talin hafa þýðingu fyrir það hvort 

um eign sé að ræða.284 Eignarréttur verður, líkt og önnur réttindi, takmarkaður eða skertur. Það 

er einungis gert að gættum skilyðum 72. gr. stjórnarskrárinnar og MSE. Í hverju tilviki fyrir 

sig verður að meta hvort skerðing á réttindum teljist takmörkun á eignarrétti samkvæmt 

ákvæðunum. Samkvæmt 8. gr. b í Evrópureglugerðinni má hið opinbera takmarka, hamla eða 

afmá rétt til úthlutunar afgreiðslutíma. Ef rétturinn er stjórnarskrárvarinn þarf að gæta þess að 

eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt.  

Samkvæmt 72. gr. stjórnarskrárinnar þurfa þrjú skilyrði að vera uppflyllt svo skerða megi 

eignarrétt aðila. Þau eru almenningsþörf, lagafyrirmæli og að fullt verð verði að koma fyrir. 

Stjórnarskrárákvæðið hefur þó verið skýrt með hliðsjón af eignarréttarákvæði MSE en það 

ákvæði tekur til fleiri eignarskerðinga en eignarnáms og setur, auk ofangreinds, skilyrði um 

meðalhóf. Hér verður stuttlega farið yfir helstu skilyrði eignarskerðingar samkvæmt 72. gr. 

stjórnarskrárinnar og MSE, með hliðsjón af réttarstöðu flugrekenda við úthlutun afgreiðslutíma 

á flugvöllum.  

6.8.1 Lagaheimild 

Í fyrsta lagi verður skerðing eignarréttar að eiga sér stoð í lögum að landsrétti. Þetta leiðir af 

lögmætisreglunni að allar íþyngjandi athafnir stjórnvalda þurfa að eiga sér stoð í almennum 

lögum. Í Hæstaréttardómi nr. 15/2000 var fjallað um skerðingu eignarréttar og atvinnufrelsis 

aðila en til þess þarf lagaboð samkvæmt stjórnarskránni.285 Í þessu máli sagði Hæstaréttur að 

„fyrirmæli stjórnarskrárinnar verða ekki túlkuð öðruvísi en svo, að hinum almenna löggjafa sé 

óheimilt að fela framkvæmdarvaldshöfum óhefta ákvörðun um þessi efni“. Í málinu fékk 

ráðherra vald samkvæmt almennum lögum til að ákveða hvort tilteknar framkvæmdir hefðu 

                                                 
283 Stjórnarskrá lýðvelisins Íslands nr. 33/1944, 72. gr.  
284 Gaukur Jörundsson, Um eignarnám (n. 68) 54. 
285 Stjórnarskrá lýðvelisins Íslands nr. 33/1944, 72. gr. og 75. gr.  
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umtalsverð áhrif á umhverfið. Engar efnisreglur koma fram í ákvæðinu og var heimild 

ráðherrans því ótakmörkuð og hafði hann fullt ákvörðunarvald. Hæstiréttur sagði að svo 

víðtækt og óheft framsal löggjafans á valdi sínu til framkvæmdarvaldsins stríði gegn 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar og sé því ólögmætt. Þetta er áhugaverð niðurstaða í 

ljósi réttarstöðu flugrekenda við úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum en Evrópureglugerðin 

segir að rétturinn til afgreiðslutíma skuli ekki hafa í för með sér bótakröfur vegna takmörkunar, 

hömlunar eða afnáms hans samkvæmt lögum bandalagsins. Einnig segir í ákvæðinu að 

reglugerðin skuli ekki hafa áhrif á vald opinberra yfirvalda til að krefjast færslu afgreiðslutíma 

milli flugrekenda og til að stjórna hvernig þeim er úthlutað í samræmi við innlend 

samkeppnislög. Hér í næsta kafla verður fjallað um samkeppnislöggjöfina og heimildir 

samkeppnisyfirvalda til íhlutunar á grundvelli laganna en við það mat ber að hafa í huga þetta 

skilyrði 72. gr. stjórnarskrárinnar og MSE um að skýr lagaheimild þurfi að vera til staðar ef 

ætlunin er að skerða eignarréttindi aðila.   

6.8.2 Bætur fyrir eignarnám  

Þegar aðili er sviptur eign sinni á fullt verð að koma fyrir, þetta kemur fram í 72. gr. 

stjórnarskrárinnar. Með þessu á að bæta fjárhagslegt tjón eignarnámsþola en aftur á móti verða 

ekki greiddar bætur fyrir ófjárhagslegt tjón.286 Mörg sjónarmið geta komið til álita þegar metið 

er hvað telst vera fullt verð, svo sem upphaflegt kostnaðarverð eignar, söluverð hennar, 

kostnaðarverð samsvarandi eignar þegar eignarnámið fer fram, notagildi og 

enduröflunarverð.287 Ef litið er til 1. gr. viðauka nr. 1 við MSE er eignarrétturinn friðhelgur en 

þrátt fyrir það er ekki gerð krafa um að fullt verð komi fyrir.  

Ef litið er til réttarstöðu flugrekenda við úthlutun á afgreiðslutímum útilokar reglugerðarákvæði 

8. gr. bótakröfur frá hinu opinbera vegna takmörkunar, hömlunar eða afnáms réttarins. 

Afgreiðslutímum var upphaflega úthlutað frá hinu opinbera til flugfélaga án þess að félögin 

greiddu fyrir þá. Þegar flugfélög hefur eignast afgreiðslutíma á grundvelli hefðarreglunnar eru 

tímarnir gífurlega verðmætir fyrir félögin en afgreiðslutímar ganga kaupum og sölum í Evrópu 

fyrir háar upphæðir. Ef afgreiðslutímar njóta verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar er óljóst hverjar 

eða hvort einhverjar bætur verði greiddar fyrir. 

                                                 
286 Björg Thorarensen (n. 62) 473. 
287 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur (n. 233) 115. 
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6.8.3. Almannahagsmunir 

Annað skilyrði fyrir eignarnámi samkvæmt 72. gr. stjórnarskrárinnar og MSE er að skerðing 

eignarréttar verður að þjóna almannahagsmunum. Þetta skilyrði er tvíþætt. Í fyrsta lagi felst í 

því að tiltekin starfsemi eða aðstaða sé í sjálfu sér svo þýðingarmikil að réttlætanlegt sé að 

svipta menn eigum sínum í hennar þágu. Í öðru lagi á ekki að ganga lengra í eignarsviptingu 

en nauðsyn krefst.288  

Þetta bendir til þess að stjórnvöld mega ekki ganga lengra en nauðsyn krefur við eignarnám en 

meðalhófsreglan er ekki sjálfstætt skilyrði samkvæmt 72. gr. stjórnarskrárinnar. Almennt hefur 

verið talið að málefnaleg beiting samkeppnisreglna falli undir skilyrði almenningsþarfar í 

skilningi 72. gr. stjórnarskrárinnar, ef beiting reglnanna styðst við meðalhófsregluna.289 Af 

þessu má leiða að skilyrði um almannahagsmuni er uppfyllt við skerðingu á rétti til úthlutunar 

afgreiðslutíma á flugvöllum ef réttlætanleg samkeppnisleg sjónarmið liggja þar að baki og gætt 

sé meðalhófs. 

6.8.4 Meðalhóf 

Mannréttindasáttmáli Evrópu fjallar í 1. gr. við 1. samningsviðauka um friðhelgi 

eignarréttarins. Þar kemur fram að skerðing eignarréttar verður að fullnægja kröfum 

meðalhófsreglunnar. Í þessu skilyrði felst meðal annars greiðsla bóta þar sem að ákvörðun um 

greiðslu bóta vegna eignarsviptingar eða eignarskerðingar væru liður í því að uppfylla regluna 

um meðalhóf. Meðalhófsreglan leiðir til þess að það verður að fara fram heildarmat á 

kringumstæðum og þeim atvikum sem liggja fyrir. Þá er að jafnaði tekið tillit til sjónarmiða 

um réttmætar væntingar.290  

Skilyrði um að gætt sé meðalhófs við skerðingar hefur meginþýðingu við úrlausn þess hvort 

skerðing á eignarrétti samræmist ákvæðum MSE. Dómar Manndréttindadómstólsins sem varða 

skerðingar sýna að kröfur meðalhófsreglunnar taka meðal annars til verndar gegn 

handahófskenndum ákvörðunum handhafa ríkisvalds eða aðgerðum sem leggja 

einstalingsbundna eða óhóflega byrði á einstaklinginn.291 Þetta orðalag kemur víða fram í 

dómum MDE og vísar til þess að það eigi að ríkja jafnvægi milli almannahagsmuna og 

                                                 
288 Gaukur Jörundsson, Um Eignarréttindi (1974) 64. 
289 Heimir Örn Herbertsson, „11. gr. Samkeppnislaga“ (Háskólinn í Reykjavík, Vor 2016) 21. 
290 Páll Þórhallsson, „Mannréttindi: Eignarréttur og bann við afturvirkni skattalaga.“ (Háskólinn í Reykjavík, 

2014). 
291 Matos e Silva Lda g. Portúgal, Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu 16. september 1996. 
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grundvallarréttinda einstaklingsins, það er að segja einhvers konar jafnræðisregla.292 Þegar 

skilyrða um meðalhóf hefur verið gætt en aðili telur samt sem áður að sér hafi verið mismunað 

hefur verið litið til 14. gr. MSE293 en sú regla kveður á um bann við mismunun á þeim réttindum 

sem varin eru af sáttmálanum, þar á meðal eignarréttindum. 294 

 

Í 72. gr. stjórnarskrárinnar er meðalhófsreglan ekki sjálfstætt skilyrði eignarnáms heldur felst 

meðalhófsreglan í skilyrðinu um almannahagsmuni. Af ofangreindu er ljóst að skilyrði um 

meðalhóf er meginskilyrði eignarskerðingar á grundvelli MSE. Líkt og áður kom fram hafa 

íslenskir dómstólar skýrt almenn lög og stjórnarskrá Íslands í samræmi við 

Mannréttindasáttmálann og því ber að gæta þess að skilyrði um meðalhóf sé uppfyllt við 

skerðingu á eignarrétti aðila.  

Hvað varðar úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum verður skilyrði um meðalhóf að vera uppfyllt 

þegar óbein eignarréttindi eru skert, því verður að fara fram heildarmat á kringumstæðum og 

líta verður  til réttmætra væntinga aðila. Það myndi sennilega ekki samrýmast skilyrði um 

meðalhóf að afnema hefðaðan afgreiðslutíma flugfélags til að úthluta nýjum aðila þegar staðan 

á flugvellinum er sú að nóg er til af lausum afgreiðslutímum.295 Í þessu tilviki væru stjórnvöld 

að ganga lengra en nauðsyn krefði og því má leiða líkur að því að eignarskerðing væri ólögmæt 

í þessu tilviki.  

6.9 Aðrar eignarskerðingar 

Í þessum kafla er leitast við að svara þeirri spurningu hvort úthlutun afgreiðslutíma á 

flugvöllum teljist fela í sér réttindi sem teljast vera eign og eigi að njóta verndar samkvæmt 

stjórnarskrá og MSE. Óvissa getur komið upp í tilvikum þar sem lög gera ráð fyrir tilteknum 

eignarskerðingum sem kveða ekki á um bótarétt.296 Bótaskylda vegna eignarskerðingar getur 

hvílt á 72. gr stjórnarskrárinnar en hún getur einnig verið á öðrum rökum reist, svo sem 

                                                 
292 Þetta kom fram í dómi Mannréttindadómstóls Evrópu í máli, nr. 7151/75, Sporröng og Lönnroth gegn 

Svíþjóð frá 23. september 1982. 
293 Í 14. gr MSE um bann við mismunun segir: ,,Réttindi þau og frelsi, sem lýst er í samningi þessum, skulu 

tryggð án nokkurs manngreinarálits, svo sem vegna kynferðis, kynþáttar, litarháttar, tungu, trúarbragða, 

stjórnmála- eða annarra skoðana, þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu, tengsla við þjóðernisminnihluta, eigna, uppruna 

eða annarrar stöðu”.  
294 Í málum Mannréttindómstóls Evrópu, Darby gegn Svíþjóð frá 23. október 1990 og Pine Valley Developments 

Ltd gegn Írlandi frá 29. nóvember 1991 var kæranda mismunað samkvæmt 14. gr þrátt fyrir að meðalhófs var 

gætt.  
295 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
296 Björg Thorarensen (n. 62) 487. 
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almennum skaðabótareglum.297 Það getur einnig farið svo að réttindi teljist ekki sem 

bótaskyldar eignarskerðingar heldur aðrar almennar skerðingar á eignarréttindum. Það geta 

verið lögbundnar takmarkanir á eignarréttindum, sum lagaákvæði takmarka hagnýtingu eignar 

með tilteknum hætti en önnur takmarka ráðstöfun eignar. Nokkur atriði hafa verið höfð til 

leiðsagnar við úrlausn þess hvort eignarskerðing nái undir 72. gr. stjórnarskrárinnar þannig að 

bótaréttur stofnist. Í fyrsta lagi er litið til þess hvort stofnað sé til nýrra eignarheimilda. Í öðru 

lagi að hverjum eignarskerðingin beinist, í þriðja lagi á hvaða röksemdum hún hvíli og í fjórða 

lagi hversu þungbær skerðingin er.298 Hér verður stuttlega litið til hvers atriðis fyrir sig.  

6.9.1 Nýjar eignarheimildir 

Eignarskerðing er yfirleitt fólgin í því að eigandi er skyldaður til að láta af hendi eign sína. Ef 

eignarskerðingin er á þann veg að eigandi er sviptur einhverjum eignarheimildum sínum og 

þær fengnar öðrum aðilum eru meiri líkur á að um eignarskerðingu sé að ræða en ef reglur 

banna eigendum vissar ráðstafanir þá eru meiri líkur á að um sé að ræða aðra skerðingu sem er 

ekki bótaskyld.299  

6.9.2 Að hverjum beinist eignarskerðingin og hversu víðtæk er hún  

Veigamesta atriðið er það hvort eignarskerðingin teljist vera almenn eða sérstök. Ef um 

almenna skerðingu er að ræða eru það almennar takmarkanir sem hafa ekki í för með sér 

bótaskyldu. Þá eru með lögum settar takmarkanir sem ná til allra eigna af tilteknu tagi en ef 

takmörkun verður aðeins lögð á nokkra eigendur er ekki lengur um almenna takmörkun að 

ræða.300 Talið hefur verið að atvinnuréttindi, sem byggja á sérstöku leyfi frá stjónvaldi, teljist 

sem eignarréttindi samkvæmt 72. gr. stjórnarskrárinnar. Þess vegna verða menn ekki sviptir 

þeim réttindum bótalaust frekar en öðrum atvinnuréttindum. Ef öll skilyrði fyrir veitingu 

leyfisins eru uppfyllt eru þessi opinberu leyfi vernduð af eignarréttarákvæðinu.301  

6.9.3 Á hvaða röksemdum hvílir skerðingin 

Ef fáir aðilar verða fyrir skerðingu sem sett er með lögum verður að meta hvaða rök eru að baki 

henni og hvaða markmiði hún stefnir að. Þarna kemur til dæmis til skoðunar hvort háttsemi sé 

                                                 
297 Gaukur Jörundsson, Um eignarnám (n. 68) 114. 
298 Björg Thorarensen (n. 62) 490. 
299 sama heimild. 
300 Ólafur Jóhannesson (n. 60) 456. 
301 Björg Thorarensen (n. 62) 492. 
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skaðleg samfélaginu.302 Ef lög heimila að eignir og réttindi verði eydd vegna þeirra eiginleika, 

að eignin sé skaðleg samfélaginu þá getur sú ákvörðun bitnað mjög þungt á þeim sem fyrir því 

verða, sérstaklega ef um atvinnuhagsmuni er að ræða.303 Dómaframkvæmd hefur leitt það í ljós 

að ef um þungbæra skerðingu atvinnuréttinda er að ræða þurfi ríka almannahagsmuni til 

réttlætingar, það þarf að sýna fram á nauðsyn aðgerða og að ekki sé kostur á vægari úrræðum.304  

6.9.4. Hversu umfangsmikil og þungbær er skerðingin  

Að auki kemur það til skoðunar hversu umfangsmikil og þungbær skerðing á eignarrétti er. Ef 

eignarskerðing er óveruleg varðar hún yfirleitt ekki bótaskyldu, jafnvel þó um sviptingu eignar 

sé að ræða.305 

 7. Ályktun höfundar á eignarréttarlegri stöðu afgreiðslutíma á flugvöllum 

Í samræmi við núverandi réttarstöðu eru líkur til þess að telja eigi réttindi, sem fást við úthlutun 

á afgreiðslutímum flugvalla, sem eign í skilningi 72. gr. stjórnarskrárinnar. 

Réttaröryggissjónarmið liggja að baki ákvæðinu og hefur jafnvel verið talið að réttarvernd 

stjórnarskrárinnar eigi við ákveðin réttindi þrátt fyrir að löggjafinn megi takmarka 

eignarréttinn. 72. gr. stjórnarskrárinnar setur skilyrði og skorður fyrir slíkum takmörkunum. Sú 

niðurstaða að þau réttindi, sem felast í úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum, teljist vera eign 

leiðir til minni réttaróvissu og setur skýrari viðmið um með hvaða hætti megi skerða þessi 

réttindi. Það þarf síðan að meta það í hverju tilviki fyrir sig hvort skerðingarnar feli í sér 

almennar takmarkanir sem heimilar eru samkvæmt 8. gr. b eða hvort um sé að ræða 

eignarskerðingu samkvæmt stjórnarskránni og Mannréttindasáttmála Evrópu. Ef svo er þarf að 

uppfylla kröfur um meðalhóf, almannahagsmuni, fullar bætur og lagaheimild.  

 

 

 

 

                                                 
302 Björg Thorarensen (n. 62) 496. 
303 sama heimild 497. 
304 Þetta kom til dæmis fram í Hæstaréttardómi 15/2000, Stjörnugrís hf. g. íslenska ríkinu, 13. apríl 2000. 
305 Björg Thorarensen (n. 62) 498. 
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VII. SAMKEPPNISRÉTTARLEG SJÓNARMIÐ  

 

Afgreiðslutímar á flugvöllum setja takmörk á hvað flugfélög geta starfað mikið á viðkomandi 

flugvelli. Um takmörkuð gæði er að ræða og því er talið nauðsynlegt að gæta að 

samkeppnissjónarmiðum við úthlutunina. Úthlutun á afgreiðslutímum tekur mið af fjölmörgum 

atriðum, til dæmis hversu mörg önnur flugfélög eiga afgreiðslutíma, hve margir afgreiðslutímar 

eru í boði og hvaða flugleiðir flugfélag flýgur.306 Evrópureglugerð um úthlutun afgreiðslutíma 

flugvalla gerir ráð fyrir því að hægt sé að takmarka, hamla eða afnema rétt til afgreiðslutíma 

sem aðili hefur fengið úthlutað á grundvelli reglugerðarinnar og samkeppnissjónarmiða. Í 

reglugerðinni segir að opinber yfirvöld hafi heimild til að krefjast færslu á afgreiðslutímum 

milli flugrekenda og til að stjórna því hvernig þeim er úthlutað í samræmi við innlend 

samkeppnislög.307 Þessi heimild hefur verið mjög umdeild en heimildin var ekki lögfest fyrr 

en 2004 þegar reglugerð um breytingu á Evrópureglugerðinni var gefin út.308  

Evrópureglugerðin grundvallast því á tveimur sjónarmiðum, hefðarreglunni, sem tryggir 

stöðugleika og samkeppnissjónarmiðum. Á þessum grundvelli er ljóst að hagsmunir skarast 

þar sem samkeppnissjónarmið reglugerðarinnar eru með það að markmiði að tryggja aðgang 

nýrra aðila að markaðinum á meðan hefðarreglan er mikilvæg til að viðhalda stöðugleika í 

rekstri flugrekenda og hvetja til reglubundinnar starfsemi á flugvöllum.309 Í aðfararorðum 

breytingarreglugerðarinnar segir að reglugerðin eigi ekki að takmarka möguleika 

samkeppnisyfirvalda til þess að vinna gegn samkeppnishömlum sem tengjast afgreiðslutímum 

á flugvöllum og að stefna bandalagsins sé að auðvelda samkeppni og stuðla að þátttöku á 

markaðinum. Evrópuráðið telur að öflugur stuðningur við flugfélög, sem hyggjast hefja rekstur 

á leiðum innan bandalagsins, sé nauðsynlegur til að tryggja samkeppni.310 Markmið reglnanna 

um úthlutun afgreiðslutíma er því tvíþætt. Í fyrsta lagi eiga reglurnar að hámarka skilvirkni og 

afköst flugvalla og skapa aðstæður svo flugrekandi geti skipulagt flug því flugrekandi þarf að 

gera flugáætlum með margra mánaða fyrirvara. Í öðru lagi er markmið reglnanna að tryggja 

samkeppni á leiðum og opna fyrir aðgang nýrra aðila að flugvelli. 

 

                                                 
306 Reitzes o.fl. (n. 246) 3. 
307 Þetta kemur fram í 8. gr. b í Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 793/2004 frá 21. apríl 2004 um 

breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 95/93. 
308 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 793/2004 frá 21. apríl 2004 um breytingu á reglugerð ráðsins 

(EBE) nr. 95/93 
309 9. tl. aðfaraorða Evrópuþingsins og Evrópuráðsins um Reglugerð nr. 793/2004 frá 21. apríl 2004. 
310 Aðfaraorð Evrópuráðsins um Reglugerð nr. 95/93 frá 18. janúar 1993. 
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Með þessi andstæðu sjónarmið í huga ber að fara með heimild til færslu eða afnáms réttar til 

afgreiðslutíma á grundvelli samkeppnissjónarmiða með mikilli varfærni. Ekki hefur reynt á 

þessa heimild í Evrópu fyrr en Wow air krafðist þess í erindi til Samkeppniseftirlitsins. Eins 

og áður hefur verið greint frá komu fram ýmis álitaefni við þessa framkvæmd og því verður 

farið yfir þau atriði frekar í kafla þessum.  

7.1 Samkeppnisskilyrði á flugmarkaði 

Íhlutun á grundvelli 8. gr. Evrópureglugerðarinnar heimilar tilfærslu hefðaðra afgreiðslutíma í 

samræmi við samkeppnissjónarmið og því er nauðsynlegt að líta til samkeppnisskilyrða á 

flugmarkaði áður en opinber yfirvöld grípa til aðgerða. Í kafla fimm í ritgerð þessari var ítarlega 

farið yfir skilgreiningu markaðar fyrir flugfélög og stöðu helstu aðila sem starfa á íslenskum 

flugmarkaði. Einnig hefur Samkeppniseftirlitið fjallað almennt um flugmarkaðinn og 

samkeppnisskilyrði á honum. Í skýrslu Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008311 er fjallað um til 

hvaða aðgerða þarf að grípa til þess að viðhalda og efla samkeppni. Í skýrslunni er að finna 

greiningu á ýmsum mörkuðum, þar var meðal annars fjallað um mikilvægi þess að samkeppni 

í flugi yrði efld. Þar var tekið fram mikilvægi þess að keppinautar fái sanngjarnan aðgang að 

mikilvægum afgreiðslutímum á Keflavíkurflugvelli svo þeir hefðu tækifæri til að koma sér upp 

leiðakerfi sem gæti notið stærðarhagkvæmni. Án þess var ekki talið líklegt að nýir aðilar gætu 

veitt Icelandair samkeppni til lengri tíma litið.312 Einnig hefur Efnahags- og framfarastofnunin, 

eða OECD,313 gefið út skýrslu um samkeppni í flugi sem er áhugavert að líta til.314 Í skýrslunni, 

sem er frá árinu 2014, bendir OECD á mikilvægi þess að uppræta samkeppnishindranir sem 

stafa af hefðarrétti sem flugfélög njóta samkvæmt núgildandi reglum. OECD taldi að 

flugmarkaðir einkennist af samkeppnishindrunum sem bregðast þurfi við af flugmála- og 

samkeppnisyfirvöldum. Aðgangur að afgreiðslutímum er önnur af tveimur alvarlegustu 

samkeppnishindrunum á flugmarkaði, hin er vildarkerfi flugfélaga.315 Í skýrslunni er tekið fram 

                                                 
311 Skýrslan ber nafnið Öflug uppbygging – Opnun markaða og efling atvinnustarfsemi.  
312 „Skýrsla Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008 - Öflug uppbygging, Opnun markaða og efling atvinnustarfsemi.“ 

(nóvember 2008) 

<http://www.samkeppni.is/media/skyrslur/ymsar_skyrslur/oflug_uppbygging_opnun_markada_og_efling_atvin

nustarfsemi.pdf> skoðað 26. september 2018. 
313 Hér eftir nefnd OECD, sem stendur fyrir The Organisation for Economi Co-operation and Development. 
314 OECD Secretariat, Competition Committee, „Airline Competition, DAF/COMP(2014)14“ (júní 2014) 

<http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP(2014)14&docLanguag

e=En> skoðað 21. febrúar 2019. 
315 „OECD, Executive Summary of the discussion on Airline Competition“ 

<http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/M(2014)2/ANN4/FIN

AL&doclanguage=en> skoðað 21. febrúar 2019. 



 70  

að mikil flugumferð sé á flugvöllum í Evrópu og að staðan muni versna þar sem eftirspurn eftir 

afgreiðslutímum er að aukast og ekki er líklegt að allir flugvellir geti annað slíkri eftirspurn. 

Skýrslan fjallar um að á mörgum flugvöllum séu enn svökölluð þjóðarflugfélög (e. legacy 

airlines) sem njóta flestra afgreiðslutíma á grundvelli hefðarreglunnar. Þetta fyrirkomulag 

getur myndað aðgangshindranir fyrir nýja aðila og skekkt samkeppni.316 Í skýrslu OECD um 

efnahagsmál á Íslandi frá árinu 2015 var mikil áhersla lögð á samkeppni, yfirvöld á Íslandi 

voru hvött til að styðja samkeppni á mörgum sviðum, þar á meðal á markaði millilandaflugs.317 

Í skýrslunni kom fram að OECD taldi að íslenska ríkið þyrfti í sumum tilfellum að vera 

ásæknara til þess að tryggja frekari samkeppni á flugmarkaði. Í skýrslunni var fjallað um að 

mál Wow air hefði dregist þrátt fyrir að hættumerki hefðu verið uppi um neikvæð áhrif reglna 

um úthlutun afgreiðslutíma á samkeppni allt frá árinu 2008.318 Það er þó áhugavert að skoða 

nýrri skýrslu OECD um efnahagsmál á Íslandi frá 2017. Staðan þá var að miklu leyti breytt þar 

sem mun fleiri flugfélög starfa á markaði fyrir áætlunarflug til og frá Íslandi og því er aukin 

samkeppni í geiranum. Þessi aukna samkeppni hefur leitt til lægra verðs og boðið upp á nýja 

möguleika í flugsamgöngum.  

Áhugavert er að benda á að samkeppni jókst og markaðurinn náði stöðugleika þrátt fyrir að 

hvorki kom til íhlutunar hins opinbera né breytinga á því regluverki sem gildir um úthlutun 

afgreiðslutíma flugvalla. Vegna þessa taldi OECD að ekki væri lengur brýn nauðsyn til að 

endurskoða reglurnar heldur var áskorunin talin vera sú að styðja við áframhaldandi vöxt í 

samkeppni.319  

7.2 Heimild til færslu afgreiðslutíma á flugvöllum 

Hér á landi hafa verið deilur um það hvernig og hvort það væri mögulegt að nýta heimild 

Evrópureglugerðarinnar til að krefjast færslu á úthlutuðum afgreiðslutímum á grundvelli 

innlendrar samkeppnislöggjafar. Heimildin í 8. gr. b hefur ekki enn verið nýtt, hvorki hér á 

landi né í Evrópusambandinu. Með dómi EFTA-dómstólsins nr. E-18/14 frá 30. september 

2014 voru nokkur atriði varðandi þessa heimild skýrð. Í dóminum var það staðfest að 

                                                 
316 sama heimild. 
317 OECD, „OECD Economic Surveys: Iceland 2015“ (2015) 91 <https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/eco_surveys-isl-2015-

en.pdf?expires=1550761444&id=id&accname=ocid195763&checksum=F6D6CD656A50DE68DFBE7C4BBB

9BC142> skoðað 21. febrúar 2019. 
318 sama heimild. 
319 OECD, OECD Economic Surveys: Iceland 2017 (OECD 2017) 87 <https://www.oecd-

ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-iceland-2017_eco_surveys-isl-2017-en> skoðað 21. febrúar 

2019. 



 71  

samkeppnisyfirvöld gætu haft afskipti af samkeppnishindrunum sem leiddu af úthlutun 

afgreiðslutíma og því er mögulegt að krefjast færslu á afgreiðslutímum, þrátt fyrir að slík 

heimild hafi ekki verið nýtt enn sem komið er. Mikil réttaróvissa ríkti áður en EFTA-

dómstóllinn komst að þessari niðurstöðu þar sem ekki lá ljóst fyrir hver mætti aðhafast 

samkvæmt 8. gr. reglugerðarinnar og einnig var óljóst til hvaða aðila ætti að beina kröfu um 

færslu á afgreiðslutímum á grundvelli samkeppnissjónarmiða.  

Niðurstaða EFTA-dómstólsins varpaði ljósi á þetta en dómstóllinn staðfesti að 

samkeppnisyfirvöld geti haft afskipti af samkeppnishindrunum sem stafa af 

Evrópureglugerðinni. Í dómnum var ekki lagt mat á hvaða forsendur þurfa að vera fyrir íhlutun 

vegna samkeppnishamla en Samkeppniseftirlitið hefur talið að slík íhlutun komi ekki til álita 

fyrr en fullreynt sé að fá flugmálayfirvöld til að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að tryggja 

að fyrirkomulag við úthlutun afgreiðslutíma skaði ekki samkeppni.320 

Áður en EFTA-dómurinn gekk var mikil óvissa um að hvaða aðila ætti að beina kröfu um 

færslu á afgreiðslutímum. Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 25/3013 beindi eftirlitið 

fyrirmælum að Isavia og krafðist þess að félagið úthlutaði Wow air afgreiðslutíma tvo daga 

vikunnar á ákveðnum tíma.321 Áfrýjunarnefnd felldi þessa ákvörðun úr gildi og taldi að ekki 

væri mögulegt að beina fyrirmælunum að Isavia þar sem Isavia er rekstraraðili flugvallarins og 

sér ekki um úthlutun afgreiðslutíma.322 Þá kom til skoðunar hvort samræmingarstjóri hefði 

sjálfstætt stjórnsýsluvald. Með EFTA-dóminum var leyst úr þessari réttaróvissu en í honum 

kom fram að samræmingarstjóri á að vera óháður og opinber yfirvöld eiga ekki að hafa afskipti 

af upphaflegri úthlutun samræmingarstjóra á afgreiðslutímum.323 Samkvæmt niðurstöðu 

EFTA-dómstólsins á að beina fyrirmælum til flugrekenda eftir að upphafleg úthlutun fer fram 

ef slíkt er talið nauðsynlegt samkvæmt reglum samkeppnisréttar.  

Framkvæmdastjórn ESB gerði með setningu reglnanna ráð fyrir því að unnt væri að grípa til 

íhlutunar á grundvelli samkeppnisreglna.324 Með hliðsjón af dómi EFTA-dómstólsins er nú 

ljóst að Evrópureglugerðin takmarkar ekki beitingu samkeppnisreglna en þó verður að beita 

reglunum með varfærni. Því koma nánar til skoðunar þau samkeppnisskilyrði á markaði og þær 

samkeppnireglur sem hægt er að beita til íhlutunar.  

                                                 
320 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
321 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 25/2013, Erindi Wow air ehf. vegna úthlutunar Isavia ohf. á 

afgreiðslutímum á Keflavíkurflugvelli. 
322 Úrskurðir áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 10/2013 og 11/2013, Isavia ohf. og Icelandair ehf. gegn 

Samkeppniseftirlitinu. 
323 Wow air ehf. g. Samkeppniseftirlitinu, Isavia ohf. og Icelandair ehf. Dómur EFTA-dómstólsins frá 30. 

september 2014 í máli nr. E-18/14. 
324 Jeffrey Goh (n. 92) 168. 
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7.3 Færsla á afgreiðslutímum á grundvelli samkeppnisreglna 

Af framangreindu er ljóst að á grundvelli Evrópureglugerðarinnar er opinberum yfirvöldum 

heimilt að krefjast færslu á úthlutuðum afgreiðslutímum í samræmi við innlend 

samkeppnislög.325 Þá kemur til skoðunar hvaða ákvæði samkeppnislaga koma til álita við 

beitingu reglugerðarinnar.  

Samkvæmt dómi EFTA-dómstólsins er skilyrði fyrir íhlutun að hún verði í fyrsta lagi að vera 

nauðsynleg til að efla samkeppni og í öðru lagi að byggja á þeim reglum samkeppnisréttarins 

sem eiga við.  

Evrópureglugerðin tiltekur sérstaklega að það megi krefjast færslu afgreiðslutíma til að 

uppfylla kröfur 81. og 82. gr. sáttmálans.326 Þessi ákvæði eiga sér samsvörun í 10. og 11. gr. 

íslensku samkeppnislaganna. Eins og kemur fram í kafla 2.2 í ritgerð þessari eru 10. og 11. gr. 

svokölluð bannákvæði laganna. Samkvæmt 10. gr. eru samningar og samstilltar aðgerðir, sem 

leiða til þess að samkeppni sé röskuð, bannaðir. Eins og fyrr hefur komið fram leggur 11. gr. 

bann við misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Þessi ákvæði eru yfirleitt lögð til grundvallar 

aðgerðum Samkeppniseftirlitsins. Illmögulegt er þó að krefjast færslu á úthlutuðum 

afgreiðslutímum á þessum forsendum. Ákvæðin gera ráð fyrir því að einhver háttsemi þurfi að 

eiga sér stað, flugrekandi þurfi því að hafa gagngert aðhafst eitthvað með það að markmiði að 

ryðja samkeppni annars flugfélags úr vegi.  

 

Í EFTA-dómnum segir að markmið reglugerðarinnar sé að koma á sanngjörnu kerfi til þess að 

úthluta afgreiðslutímum á öllu EES-svæðinu. Íhlutun opinberra yfirvalda verður því að vera 

studd við samkeppnishamlandi aðstæður, dómstóllinn tók sérstaklega fram að við samruna 

flugfélaga gætu komið upp aðstæður sem eru samkeppnishamlandi.327 Í 17. gr. samkeppnislaga 

er ákvæði um samruna. Samkeppniseftirlitið getur ógilt samruna ef samruninn telst raska 

samkeppni. Þá getur samkeppniseftirlitið einnig sett samruna skilyrði. Ef um væri að ræða 

samruna tveggja flugfélaga sem raska samkeppni væri hægt að setja samrunanum það skilyrði 

að flugfélögin þurfi að gefa frá sér ákveðna afgreiðslutíma til keppinauta.328 

 

                                                 
325 2. ml. 8. gr. b reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 793/2004 um breytingu á reglugerð ráðsins nr. 95/93 

um sameiginlegar reglur um úthlutun afgreiðslutíma á Bandalagsflugvöllum. 
326 Þarna er verið að vísa í núgildandi 101. TFEU og 102. gr. TFEU, eða sáttmála um framkvæmd 

Evrópusambandsins.  
327 57. gr. Dóms EFTA-dómstólsins frá 30. september 2014 í máli nr. E-18/14. Wow air ehf. g. 

Samkeppniseftirlitinu, Isavia ohf. og Icelandair ehf.. 
328 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 72 
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Í 16. gr. samkeppnislaga er að finna svokallað heimildarákvæði laganna en það ákvæði veitir 

Samkeppniseftirlitinu heimild til að grípa til aðgerða gegn háttsemi sem brýtur gegn lögunum. 

Í a-lið 1. mgr. 16. gr. er fjallað um íhlutun vegna brota á bannákvæðum samkeppnislaga, það 

er að segja 10. og 11. gr. Það er því ljóst að Samkeppniseftirlitið gæti krafist færslu á 

afgreiðslutímum samkvæmt a-lið 1. mgr. 16. gr. frá einu flugfélagi til annars ef um væri að 

ræða brot á bannákvæðum laganna.  

Í b-lið 1. mgr. 16. gr. er heimild til íhlutunar vegna athafna opinberra aðila sem kunna að hafa 

skaðleg áhrif á samkeppni. Á þessa heimild reyndi í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 

25/2013. Þar beindi Samkeppniseftirlitið tilmælum til Isavia en eftirlitið taldi Isavia teljast til 

opinbers aðila í skilningi b-liðar 16. gr. samkeppnislaga.329 Niðurstaða EFTA-dómstólsins var 

sú að ekki væri hægt að krefja Isavia né samræmingarstjóra um tilfærslu á afgreiðslutímum á 

grundvelli heimildarinnar í 8. gr. b. heldur yrði íhlutunin að beinast að flugfélögunum sjálfum. 

Hér ber þó að hafa í huga að heimildin í b-lið 1. mgr. 16. gr. samkeppnislaga tekur ekki til 

fyrirtækja, þar með talið flugfélaga, heldur tekur greinin aðeins til opinberra aðila.  

Því kemur til skoðunar c-liður 1. mgr. 16. gr. Það er ljóst að samkeppnishömlur geta átt rót sína 

að rekja til annarra atriða en samruna eða brota á bannákvæðunum. Fyrirtæki getur verið í slíkri 

stöðu að það nýtur yfirburðastöðu sem raskar samkeppni. Einkenni á markaði og háttsemi 

fyrirtækja getur dregið úr samkeppni þó það sé ekki um að ræða brot á bannreglu 

samkeppnisréttarins. Vegna þessa var bætt inn í samkeppnislögin330 heimild í c-lið 1. mgr. 16. 

gr. en hún segir: 

Samkeppniseftirlitið getur gripið til aðgerða gegn:  

aðstæðum eða háttsemi sem kemur í veg fyrir, takmarkar eða hefur skaðleg áhrif 

á samkeppni almenningi til tjóns. Með aðstæðum er m.a. átt við atriði sem tengjast 

eiginleikum viðkomandi markaðar, þ.m.t. skipulag eða uppbyggingu fyrirtækja 

sem á honum starfa. Með háttsemi er átt við hvers konar atferli, þ.m.t. 

athafnaleysi, sem á einhvern hátt hefur skaðleg áhrif á samkeppni á markaði þrátt 

fyrir að ekki sé brotið gegn bannákvæðum laganna.331 

Því væri hægt að krefjast tilfærslu á afgreiðslutímum á þessum grundvelli en eftir sem áður 

þarf ákvörðunin að vera rökstudd með þeim hætti að yfirráð flugfélags yfir afgreiðslutímum 

eða úthlutun afgreiðslutíma til flugfélags leiði til samkeppnishamlandi aðstæðna.  

 

 

                                                 
329 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 19 
330 Alþt. 2011, A-deild, þskj. 901 - 131. mál. 
331 Samkeppnislög nr. 44/2005, c-liður 1. mgr. 16. gr. 
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Í 2. mgr. 16 gr. er fjallað frekar um þær aðgerðir sem Samkeppniseftirlitið getur gripið til í 

þeim tilgangi að efla samkeppni en þar segir:  

Aðgerðir Samkeppniseftirlitsins geta falið í sér hverjar þær ráðstafanir sem 

nauðsynlegar eru til að efla samkeppni, stöðva brot eða bregðast við athöfnum 

opinberra aðila sem kunna að hafa skaðleg áhrif á samkeppni. 

Samkeppniseftirlitið getur beitt nauðsynlegum úrræðum bæði til breytingar á 

atferli og skipulagi vegna þeirra atriða sem tilgreind eru í 1. mgr. í réttu hlutfalli 

við það brot sem framið hefur verið eða þær aðstæður eða háttsemi sem um 

ræðir.  

Þó er einungis heimilt að beita úrræðum til breytingar á skipulagi ef sýnt þykir 

að ekki sé fyrir hendi árangursríkt úrræði til breytingar á atferli eða þar sem 

jafnárangursríkt úrræði til breytingar á atferli væri meira íþyngjandi fyrir 

hlutaðeigandi aðila en úrræði til breytingar á skipulagi.332  
 

Af þessu er nokkuð ljóst að Samkeppniseftirlitið megi grípa til aðgerða með þeim ráðstöfunum 

sem nauðsynlegar eru til að stöðva brot samkvæmt 1. mgr. 16 gr., það verður þó að gera með 

meðalhófssjónarmið í huga samkvæmt niðurlagi 2. mgr. 16. gr.  

Á grundvelli heimildar í 18. gr. samkeppnislaga getur Samkeppniseftirlitið beint 

athugasemdum að ráðherra með áliti en í 18. gr. segir: „Ef Samkeppniseftirlitið telur að ákvæði 

laga og stjórnvaldsfyrirmæla stríði gegn markmiði laga þessara og torveldi frjálsa samkeppni í 

viðskiptum skal vekja athygli ráðherra á því áliti”.333 Um álit af þessu tagi verður frekar fjallað 

um í næsta kafla ritgerðarinnar.  

 

Af ofangreindu er ljóst að Samkeppniseftirlitið hefur heimild til þess að krefjast færslu á 

afgreiðslutímum milli flugrekenda og til að stjórna hvernig þeim er úthlutað á grundvelli 

samkeppnisreglna. Þetta kemur fram í 8. gr. b Evrópureglugerðarinnar en reglugerðin á sér 

lagastoð í 57. gr. c í laga um loftferðir. Þegar krafist er færslu á afgreiðslutímum flugfélaga er, 

samanber ofangreinda umfjöllun, hæpið að um sé að ræða brot á bannákvæðum laganna og því 

væri ekki hægt að grípa til aðgerða á grundvelli a-liðar 1. mgr. 16. gr. samkeppnislaga. Ekki er 

heldur um að ræða athöfn opinberra aðila og því er varla tækt að grípa til b-liðar 1. mgr. 16. gr. 

laganna en þá kemur til skoðunar c-liður 1. mgr. 16. gr. sem tekur til aðstæðna eða háttsemi 

sem takmarka samkeppni, þó ber að nefna að c-liður laganna er nýmæli og Samkeppniseftirlitið 

hefur enn ekki gripið til aðgerða á þeim grundvelli. Enda eru slíkar aðgerðir íþyngjandi og í 

þeim tilvikum gæti komið til skoðunar stjórnarskrárleg vernd eignarréttarins auk skilyrði 2. 

mgr. 16. gr. samkeppnislaga um meðalhóf. 

                                                 
332 Samkeppnislög nr. 44/2005, 2. mgr. 16. gr. 
333 Samkeppnislög nr. 44/2005, fyrri málsliður 18. gr. 
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7.4 Verklag við úthlutun afgreiðslutíma 

Í álitum Samkeppniseftirlitsins um samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við úthlutun 

afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli334 er komist að þeirri niðurstöðu að 

fyrirkomulag við úthlutun raski samkeppni. Því beindi Samkeppniseftirlitið tilmælum til 

Samgöngustofu á grundvelli 8. gr. samkeppnislaga335 og samhliða því var sérstöku áliti beint 

til innanríkisráðherra á grundvelli 8. og 18. gr. samkeppnislaga.  

Í tilmælum sínum krafðist Samkeppniseftirlitið þess að hafist yrði handa við að setja 

samræmingarstjóra leiðbeinandi reglur sem taka tillit til samkeppnissjónarmiða, 

samræmingarstjóri ætti að hafa slíkar leiðbeiningar að leiðarljósi við úthlutun nýrra 

afgreiðslutíma.336 Í þessu samhengi kemur því til skoðunar verklag samræmingarstjóra við 

úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum og áhrif leiðbeinandi reglna þar á.  

7.3.1 Sjálfstæði samræmingarstjóra 

Samræmingarstjóri á að vera sjálfstæður í störfum sínum og vinna eftir ákvæðum 

Evrópureglugerðarinnar á sjálfstæðan, hlutlausan og skýran hátt án mismununar.337 Starf 

samræmingarstjóra á að vera óháð hagsmunaaðilum.338 Með skýrum vinnuferlum er tryggð 

óhlutdrægni samræmingarstjóra. Um 90% af beiðnum um afgreiðslutíma á flugvöllum eru 

afgreidd sjálfvirkt af tölvukerfi sem flugrekendur eiga sjálfir samskipti við. Í öðrum og flóknari 

tilvikum grípur samræmingarstjóri inn í og finnur lausn í samræmi við verkreglur og 

vinnulag.339 Samræmingarstjóri vinnur sjálfstætt eftir evrópska regluverkinu og íslensk 

stjórnvöld hafa ekki boðvald yfir honum. Samkvæmt Evrópureglugerðinni á 

samræmingarstjóri að líta til hefðarreglunnar og sjónarmiða varðandi nýja aðila. Þegar þessum 

reglum hefur verið fylgt getur samræmingarstjóri litið til viðbótarreglna. Samkvæmt 5. mgr. 8. 

gr. Evrópureglugerðarinar er aðildarríki heimilt að setja staðbundnar leiðbeininga eða 

viðbótarreglur, svo lengi sem þær hafa ekki áhrif á sjálfstæði samræmingarstjórans. Í 

                                                 
334  Álit Samkeppniseftirlitsins til innanríkisráðherra og Samgöngustofu nr. 1-2/2015, Samkeppnishömlur vegna 

fyrirkomulags við úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli.  
335 Í 8 gr. samkeppnislaga segir m.a. að hlutverk Samkeppniseftirlitsins sé að gæta þess að aðgerðir opinberra 

aðila takmarki ekki samkeppni og benda stjórnvöldum á leiðir til þess að gera samkeppni virkari og auðvelda 

aðgang nýrra samkeppnisaðila að markaði. 
336 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
337 B-liður 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 793/2004 frá 21. apríl 2004 um breytingu á 

reglugerð ráðsins (EBE) nr. 95/93. 
338 C-liður 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 793/2004 frá 21. apríl 2004 um breytingu á 

reglugerð ráðsins (EBE) nr. 95/93. 
339 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 33. 
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leiðbeiningum IATA, Alþjóðasamtaka flugfélaga, kemur fram að almennt eigi 

samræmingarstjóri að taka tillit til samkeppnissjónarmiða og staðbundinna leiðbeiningar þegar 

hann úthlutar afgreiðslutímum á grundvelli hefðareglunnar og sjónarmiða um nýja aðila.340 

Deilt hefur verið um hvort þessar leiðbeinandi reglur geti falið í sér viðbótarreglur sem hafi 

áhrif á sjálfstæði samræmingarstjóra.341 Því verður stuttlega fjallað um staðbundnar 

leiðbeiningar og áhrif þeirra á úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum.  

7.3.2 Staðbundnar leiðbeiningar 

Samkeppniseftirlitið telur að setja eigi leiðbeinandi reglur á grundvelli Evrópureglugerðarinnar 

til að vinna gegn samkeppnishindrunum á flugmarkaði. Leiðbeinandi reglur geta haft áhrif á 

úthlutun afgreiðslutíma, reglurnar eru staðbundnar og geta verið settar af 

samræmingarnefndum eða yfirvöldum ríkja. Þessar leiðbeinandi reglur geta verið flokkaðar 

sem staðbundnar reglur í einu aðildarríki en sem almennar reglur settar af yfirvöldum í öðru 

ríki.342 Til dæmis eru reglur um takmörkun á næturflugi flokkaðar sem staðbundnar 

leiðbeinandi reglur á Heathrow flugvelli í London en á Charles de Gaulle flugvellinum í París 

eru þessar reglur hluti af innlendri reglugerð. Þessi flokkun viðbótarreglna er þó formsatriði 

sem hefur ekki mikla þýðingu í reynd, ef viðbótarreglur teljast hafa áhrif á sjálfstæði 

samræmingarstjóra samrýmast þær ekki Evrópureglugerðinni og eru óheimilar. 

Samkeppniseftirlitið beindi tilmælum til Samgöngustofu og innanríkisráðherra um að setja 

leiðbeinandi reglur til að tryggja samkeppni með sem besta móti. Svo dæmi sé tekið áttu þessar 

leiðbeinandi reglur að fela það í sér að ef fleiri en ein umsókn bærist í afgreiðslutíma skyldi 

það flugfélag, sem væri með minni hlutdeild á markaði, njóta forgangs.   

Þessi tillaga Samkeppniseftirlitsins hefur verið gagnrýnd þar sem tilgangurinn með evrópska 

regluverkinu er að innleiða einsleitar og samræmdar reglur og því mega ekki sérreglur gilda í 

hverju aðildarríki. Það hefur enn ekkert land í Evrópu sett staðbundnar leiðbeiningarreglur sem 

kveða á um að hafa samkeppnissjónarmið til hliðsjónar við úthlutun afgreiðslutíma. 

Framkvæmdastjórn ESB hefur tekið fram að þær viðbótarreglur sem Evrópureglugerðin fjallar 

um eigi til dæmis að taka til umhverfissjónarmiða, svo sem hávaðamengunar og fleiri slíkra 

sjónarmiða.343  

                                                 
340 IATA, „Worldwide Slot Guidelines, 9th Edition“ (2019) <https://www.iata.org/policy/slots/Documents/wsg-

edition-9-english-version.pdf> skoðað 11. desember 2018. 
341 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
342 European Commission (n. 106). 
343 „Communication from the Commission to the European Parliament,the Council, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions on the application of Regulation (EEC) No 95/93 on 
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Samgöngustofa bendir á að hugtakið „staðbundnar leiðbeiningar“ feli í sér tæknilegar 

leiðbeiningar, svo sem aukningu á hliðum flugvallar, breytingu á gerð flugvéla og fleira tengt 

tæknilegri umgjörð flugvallarins.344 Starf samræmingarstjóra og úthlutun afgreiðslutíma gæti 

breyst í eðli sínu ef í því felst að taka tillit til samkeppnislegra sjónarmiða, til þess þarf 

sérþekkingu á samkeppnisreglum og þurfa ákvarðanir þá að byggja á mati á markaðinum eins 

og hann er þá stundina. Því hafa margir fræðimenn verið ósammála setningu staðbundinna 

leiðbeininga, með þeim gæti stjórnvald sett reglur sem fela í sér breytingar á reglum um 

úthlutun á afgreiðslutímum sem leiða til frávika frá samræmdum reglum ESB. Í skýrslu 

framkvæmdastjórnar ESB frá 2011 kom fram að ekki væri æskilegt að útvíkka heimildir til 

staðbundinna leiðbeiningarreglna þar sem það kunni að auka hættu á að samræmingarstjóri 

hygli tilteknum flugrekendum umfram aðra.345 Í Evrópureglugerðinni eru engin sérstök 

takmörk á efni reglnanna að öðru leyti en því að þær mega ekki takmarka sjálfstæði 

samræmingarstjóra eða mismuna flugfélögunum, af því leiðir að staðbundnar reglur séu 

heimilar svo lengi sem þær uppfylli þessi skilyrði. 

7.5 Mikilvægi tiltekinnar tímasetningar við úthlutun afgreiðslutíma 

Áhugaverð staða er uppi á Keflavíkurflugvelli, nóg er til að lausum afgreiðslutímum á 

flugvellinum346 en þrátt fyrir það hafa verið uppi miklar deilur þar sem Wow air krafðist þess 

að fá úthlutaða afgreiðslutíma á tilteknum tíma sólarhringsins. Álagstímar Keflavíkurflugvallar 

eru milli klukkan 7:00 og 8:00 og aftur milli 16:00 og 17:30. Þetta eru þeir tímar sem Icelandair 

starfrækir morgunflug til Evrópu og síðdegisflug til Norður-Ameríku.347 Wow air taldi þessa 

brottfarartíma Icelandair veita þeim mikið samkeppnisforskot þar sem félagið gat samnýtt 

flugvélar sínar í Evrópu- og Ameríkuflug. Wow air taldi að ekki væri hægt að byggja upp 

leiðakerfi með hagkvæmum hætti nema með því að fá úthlutaða afgreiðslutíma milli klukkan 

7:00 og 8:00 á morgnana og klukkan 16:00 og 17:30 síðdegis en Icelandair hefur umráð yfir 

þeim tímum á grundvelli hefðarréttar. Frank Holton, samræmingarstjóri Keflavíkurflugvallar, 

hefur fullyrt að enginn samkeppnislegur ávinningur felist í þessum tilteknu tímum á flugvölum 

þar sem nægir afgreiðslutímar eru til úthlutunar. Hann segir að hinsvegar geti mikil verðmæti 

                                                 
common rules for the allocation of slots at Community airports,“ (COM 227, 2008) 227 <https://eur-

lex.europa.eu/procedure/EN/196984> skoðað 14. maí 2019. 
344 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
345 European Commission (n. 106). 
346 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
347 Icelandair (n. 271). 
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verið í afgreiðslutímum á stærri flugvöllum eins og til dæmis á London Heathrow þar sem 

enginn laus afgreiðslutími er til.348 Í tölvupósti til Isavia, sem birtur var í ákvörðun nr. 25/2013, 

segir Frank Holton að margir vinsælustu tímarnir á hverjum flugvelli fyrir sig hafi orðið til 

vegna flugáætlunar stærstu flugfélaganna. Með þessum hætti hefur flugfélagið Lufthansa 

skapað álagstíma á Frankfurt flugvelli og það sama hefur SAS gert í Kaupmannahöfn.349 Frank 

Holton segir að breyting á þessum afgreiðslutímum myndi hafa miklar afleiðingar fyrir allar 

þær flugleiðir sem flugfélag hefur eignast á grundvelli hefðareglunnar. Einnig lét Frank Holton 

þessi umdeildu orð falla:  

It seems foolish – indeed almost silly to try to plan a large amount of traffic to just 

the two crowded periods as we have at Keflavik. The first peak is even so early in 

the morning, that the travelers from Reykjavik to be up in the middle of the night 

to reach pajamas departures to Europe.  

Why not plan this new hub schedule 2 hours later, where the airport is gaping 

empty, rather than trying to squeeze into places where there is simply no room.350 
 

Þarna bendir samræmingarstjórinn á að nóg sé til af lausum afgreiðslutímum tveimur 

klukkutímum eftir það álagstímabil sem hefur skapast vegna brottfara Icelandair. Frank Holton 

tekur einnig fram að þessir tímar séu að hans mati ekki síðri heldur en hefðaðir tímar Icelandair. 

Einnig er vert að benda á að Wow air fékk úthlutaða fyrir sumarið 2014 að meðaltali 11 

afgreiðslutíma fyrir hvern dag á Keflavíkurflugvelli, upphaflega bað Wow air um átta 

afgreiðslutíma á dag.351 Það er því ljóst að nóg var til af lausum afgreiðslutímum en þrátt fyrir 

það leitaðist flugfélagið eftir sömu afgreiðslutímum og Icelandair hafði hefðað. Nú, árið 2019, 

hefur Wow air starfrækt flug bæði til Evrópu og Norður-Ameríku með brottfarir milli klukkan 

6:00 og 7:00 á morgnana og milli 15:00 og 16:00 síðdegis. Þetta fyrirkomulag hefur verið við 

lýði síðustu fimm ár. Nú hefur Icelandair einnig hafið flug til Evrópu með brottförum milli 

klukkan 10:30 og 11:00 fyrir hádegi og síðan fara sömu vélar til Norður-Ameríku á milli 

klukkan 20:30 og 21:00 að kvöldi.352 Af þessu má leiða líkur að því að mögulegt sé að 

starfrækja samkeppnishæft tengiflug á öðrum tímum en þeim tímum sem Icelandair hefur 

hefðað. Samkeppniseftirlitið hefur samt sem áður talið að það sé visst samkeppnisforskot í því 

                                                 
348 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 108. 
349 Isavia vísaði fyrirspurn Samkeppniseftirlitsins til samræmingarstjóra Keflavíkurflugvallar, Franks Holton. 

Samræmingarstjóri veitti skýringar í tölvupósti til Isavia, dags. 15. apríl 2013. 
350 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 112 
351 sama heimild 34. 
352 Icelandair, tölvupóstur til höfundar (10. maí 1019). 
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að geta boðið upp á brottfarir milli klukkan 7:00 og 8:00.353 Miklir fjárhagslegir hagsmunir 

felast í hefðuðum afgreiðslutímum og víða í Evrópu hefur það verið viðurkennt að 

afgreiðslutímar geta verið meira virði vegna góðra tímasetninga.354 Þrátt fyrir það hefur áhersla 

framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins verið lögð á að veita flugfélögum aðgang að 

flugvöllum en ekki að veita aðgang að afgreiðslutímum á ákveðnum tímum dagsins.355 

Í ljósi þess að nóg er til af lausum afgreiðslutímum á Keflavíkurflugvelli þá má leiða líkur að 

því að illmögulegt væri fyrir samkeppnisyfirvöld að krefjast þess að afgreiðslutímar á 

flugvöllum yrði færðir á milli flugfélaga á grundvelli samkeppnissjónarmiða þar sem að slíkt 

myndi mögulega ekki uppfylla kröfur 16. gr. samkeppnislaga og 72. gr. stjórnarskrárinnar um 

meðalhóf.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
353 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
354 Martin Stainland (n. 243) 176. 
355 Álit Samkeppniseftirlitsins til Samgöngustofu nr. 1/2015, Samkeppnishömlur vegna fyrirkomulags við 

úthlutun afgreiðslutíma til flugfélaga á Keflavíkurflugvelli. 
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VIII. ÁLYKTANIR OG NIÐURSTÖÐUR 

Flugsamgöngur eru afar mikilvægar fyrir hagsmuni ríkja, sérstaklega eyríkja líkt og Ísland. Á 

síðasta áratug hefur íslenska þjóðin byggt afkomu sína að miklu og vaxandi leyti á 

gjaldeyristekjum af ferðaþjónustu. Því skipta samkeppnisskilyrði og regluverk í flugrekstri afar 

miklu máli. Virk samkeppni og viðunandi rekstrargrundvöllur verður að vera til staðar fyrir 

flugfélög hér á landi. Eitt af þeim atriðum, sem skiptir grundvallarmáli í þessu sambandi, er 

hvernig aðgengi flugfélaga er háttað að flugvöllum, nánar tiltekið hvernig staðið er að úthlutun 

á afgreiðslutímum til þeirra.  

Í ritgerð þessari var lagt upp með að greina réttarstöðu flugrekenda við úthlutun á 

afgreiðslutímum á flugvöllum. Við matið var sérstaklega höfð hliðsjón af eignarréttarlegum og 

samkeppnisréttarlegum áhrifum á flugrekendur og starfsemi þeirra.  

Evrópureglugerð um úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum setur sameiginlegar reglur á þeim 

flugvöllum Evrópusambandsins sem falla undir reglugerðina. Reglugerðin hefur það að 

markmiði að reglur um úthlutun afgreiðslutíma skapi skilyrði fyrir aukna samkeppni í flugi og 

aðgengi að flugvöllum. Reglugerðin á að auka gagnsæi, hlutleysi og jafnræði. Með þetta í huga 

var kafað dýpra í þau áhrif sem reglurnar hafa á flugrekendur sem starfa hér á landi.  

Evrópureglugerðin byggir að mestu á svokallaðri hefðarreglu. Reglan felur það í sér að ef 

flugrekandi getur sýnt fram á að hann hafi nýtt að minnsta kosti 80% af úthlutuðum 

afgreiðslutímum á liðnu áætlunartímabili hefur hann rétt á sömu afgreiðslutímum á næsta 

áætlunartímabili. Þessi regla á að viðhalda stöðugleika í rekstri og hvetja til reglubundinnar 

starfsemi á fluvöllum. Í Evópureglugerðinni er einnig regla sem á að tryggja aðgang nýrra aðila 

að markaðinum, sú regla felur í sér að nýir aðilar fá 50% af þeim afgreiðslutímum sem lausir 

eru á flugvellinum. Með þessum hætti njóta flugrekendur með stöðu nýrra aðila forgangs meðal 

umsækjenda. Þessi regla á að auka samkeppni með því að tryggja aðgang nýrra aðila á 

markaðinn.  

Í ritgerð þessari var farið yfir þau málaferli sem gengið hafa síðustu ár milli 

Samkeppniseftirlitisins, Icelandair, Wow air og Isavia. Niðurstaða Samkeppniseftirlitins var á 

þá leið að miklar aðgangshindranir væru á markaði fyrir flug til og frá landinu, 

samkeppnisskilyrði flugfélaga á Keflavíkurflugvelli töldust því vera slæm. Markaður fyrir 

starfsemi flugfélaga hefur verið skilgreindur með ýmsum hætti. Hér áður fyrr var flugfélagið 

Icelandair talið í markaðsráðandi stöðu, síðustu ár hafa bæði flugfélagið Wow air jafnt og 

erlend flugfélög veitt Icelandair harða samkeppni enda náði Wow air mikilli markaðshlutdeild 
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á stuttum tíma en nú hefur Wow air verið tekið til gjaldþrotaskipta. Því er ljóst að flugmarkaður 

á Íslandi er síbreytilegur. 

Gífurlega mikil verðmæti felast í úthlutuðum afgreiðslutímum á flugvöllum, til dæmis hafa 

afgreiðslutímar á Heathrow flugvelli í London verið seldir á um níu milljarða íslenskra króna. 

Flugrekandi hefur því fjárhagslega hagsmuni af því að halda þeim afgreiðslutímum sem hann 

hefur fengið úthlutaða. Samkvæmt Evrópureglugerðinni hafa yfirvöld heimild til þess að 

krefjast takmörkunar, hömlunar eða afnáms réttarins til afgreiðslutíma á grundvelli 

samkeppnissjónarmiða. Í reglugerðinni er tekið fram að þessi skerðing hafi ekki í för með sér 

bótakröfur flugfélaga. Þetta ákvæði gaf höfundi ritgerðarinnar tilefni til nánari skoðunar á 

eignarréttarlegum sjónarmiðum sem geta legið að baki takmörkunum á rétti til úthlutunar 

afgeiðslutíma.  

Hefðarrétturinn felur ekki í sér beint eignarhald flugfélaga á afgreiðslutímum en þó kemur til 

skoðunar hvort réttindi þeirra geti verið vernduð af ákvæðum stjórnarskrárinnar og 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Til að rétturinn til afgreiðslutíma á flugvöllum teljist verndaður 

af ákvæðum stjórnarskrárinnar verður hann að falla undir hugtakið eign í skilningi 

stjórnarskrárinnar. Stjórnarskráin tekur bæði til beinna og óbeinna réttinda en óbein réttindi eru 

til dæmis afnotaréttinda og atvinnuréttindi. Ítarleg umfjöllun er í ritgerð þessari um 

eignarréttarlega stöðu hefðaðra afgreiðslutíma á flugvöllum. Niðurstaðan er sú að rétturinn til 

afgreiðslutíma á flugvöllum felur í sér eignarréttindi þrátt fyrir að rétturinn kunni að sæta 

takmörkunum. Um er að ræða fjárhagslega hagsmuni sem aðilar hafa fengið umráð yfir. 

Réttindin eru andlag lögskipta og ganga kaupum og sölum. Þegar réttindi njóta réttarvernd 

stjórnarskrárinnar má ekki skerða þau nema almenningsþörf krefjist þess, til þess þarf 

lagafyrirmæli og fullt verð verður að koma fyrir, einnig þarf að gæta meðalhófs.  

Því er ljóst að ef hið opinbera ætlar sér að færa eða afnema hefðaða afgreiðslutíma af flugfélagi 

þá verður það einungis gert á grundvelli samkeppnissjónarmiða og verður slíkt að uppfylla 

ofangreind skilyrði. Í ljósi þessarar niðurstöðu er nauðsynlegt að fjalla um þau 

samkeppnisréttarlegu sjónarmið sem liggja að baki færslu á afgreiðslutímum og á hvaða 

ákvæðum samkeppnislaga slík skerðing byggir. Talið hefur verið að samkeppnissjónarmið og 

málefnaleg beiting samkeppnisreglna falli undir skilyrði almenningsþarfar. Samkvæmt c-lið 1. 

mgr. 16. gr. samkeppnislaga hefur Samkeppniseftirlitið heimild til þess að grípa til aðgerða 

gegn aðstæðum eða háttsemi sem takmarkar samkeppni eða hefur skaðleg áhrif á hana, 

almenningi til tjóns. Þegar þessi heimild er nýtt þarf flugrekandi ekki að hafa gagngert aðhafst 

með það að markmiði að ryðja samkeppni annars flugfélags úr vegi heldur er nægilegt að 
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eiginleikar viðkomandi markaðar, þar með talið skipulag eða uppbygging, hafi skaðleg áhrif á 

markaðinn. Greinin tekur til hvers konar atferlis, þar með athafnaleysis, sem hefur skaðleg áhrif 

á samkeppni. Samkeppniseftirlitið hefur ekki enn gripið til aðgerða á grundvelli c-liðar 16. gr. 

enda geta slíkar aðgerðir verið mjög íþyngjandi fyrir aðila.  

Í 2. mgr. 16 gr. samkeppnislaga segir að Samkeppniseftirlitið geti gripið til ráðstafana til þess 

að efla samkeppni, það skuli þó einungis gert ef ekki eru fyrir hendi úrræði til breytinga sem 

væru minna íþyngjandi fyrir hlutaðeigandi aðila. Því ber að líta til meðalhófssjónarmiða ef 

kæmi til greina að skerða réttindi flugrekenda til úthlutunar á afgreiðslutímum sem hann hefur 

eignast í samræmi við hefðarregluna. Í fyrrnefndum málaferlum Samkeppniseftirlitsins og 

flugrekenda á Keflavíkurflugvelli voru málsatvik þau að nóg var til af lausum afgreiðslutímum 

á Keflavíkurflugvelli. Flugfélagið Wow air krafðist á grundvelli samkeppnissjónarmiða, að fá 

úthlutað afgreiðslutímum sem Icelandair hafði hefðarrétt á. Sú krafa var ekki uppfyllt en Wow 

air fékk samt sem áður úthlutaða 10 afgreiðslutímum á Keflavíkurflugvelli, þessir tímar voru á 

öðrum tímum dags en þeir tímar sem Icelandair hafði umráð yfir. Lögð er áhersla á að veita 

nýjum flugfélögum aðgang að flugvöllum en ekki að veita aðgang að afgreiðslutímum á 

ákveðnum tímum dagsins. Því kom ekki til álita að grípa til íhlutunar á grundvelli 16. gr. 

samkeppnislaga. Vafasamt er að slík íhlutun hefði staðist kröfur um meðalhóf.  

Niðurstaða ritgerðar þessarar um réttarstöðu flugrekenda við úthlutun á afgreiðslutímum er sú 

að rétturinn til úthlutunar afgreiðslutími á grundvelli hefðarreglunnar nýtur verndar á 

grundvelli ákvæðis Evrópureglugerðarinnar og eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar. Þó kann 

sú vernd að sæta takmörkunum því heimilt er á grundvelli reglugerðarinnar og 

samkeppnissjónarmiða að færa eða afnema hefðaða afgreiðslutíma en það verður einungis gert 

að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.  
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