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ÚTDRÁTTUR 

Samkeppnisréttur og eftirlit með samkeppnismálum á Íslandi hefur tekið verulegum 

breytingum síðustu áratugi. Eru ýmsar ástæður fyrir því. Sem dæmi um slíkar ástæður má, með 

fjarri því tæmandi hætti, nefna atriði eins og áhrif EES-samningsins og reglna samkeppnisréttar 

ESB og aukið vægi milliríkjaviðskipta. Einnig má benda á að síðustu þrjá áratugi hefur tvívegis 

verið ráðist í heildarendurskoðun á íslenskum samkeppnislögum. Með núgildandi 

samkeppnislögum varð allnokkur breyting á stjórnsýslu samkeppnismála. 

Meginviðfangsefni ritgerðar þessarar lýtur ekki beinlínis að samkeppnisrétti sem slíkum, 

heldur fjallar ritgerðin fyrst og fremst um aðildarhugtak stjórnsýsluréttarins eins og það er 

túlkað í samkeppnismálum. Samhliða vaxandi þýðingu samkeppnisréttar má gera ráð fyrir 

auknu vægi málsmeðferðarreglna, og annarra stjórnsýsluréttarlegra atriða, í 

samkeppnismálum. Einnig fjallar hluti ritgerðarinnar um ein þýðingarmestu réttaráhrif 

aðildarhugtaksins í samkeppnismálum, réttinn til aðgangs að gögnum máls eða 

upplýsingaréttinn samkvæmt 15. gr. stjórnsýslulaga, og tengsl upplýsingaréttarins við túlkun 

aðildarhugtaksins. 

Aðild í stjórnsýslurétti er almennt játuð þeim sem á beinna, verulegra, sérstakra og 

lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn stjórnsýslumáls. Aðildarhugtakið kann hins vegar að 

vera túlkað með breytilegum hætti eftir því hvaða svið stjórnsýsluréttarins á í hlut. Byggt hefur 

verið á því að í samkeppnismálum, eða við meðferð mála hjá Samkeppniseftirlitinu, sé hugtakið 

túlkað með fremur rúmum hætti. 

Helstu markmið ritgerðarinnar eru að varpa ljósi á ríkjandi sjónarmið við túlkun 

aðildarhugtaksins í samkeppnismálum og gera grein fyrir þýðingu upplýsingaréttar málsaðila. 

Nánar tiltekið beinist umfjöllunin aðallega að tveimur málaflokkum; málum samkvæmt 11. gr. 

samkeppnislaga og samrunamálum samkvæmt ákvæðum 17. gr. laganna. 

Aðferðafræðin sem stuðst er við í ritgerðinni er hefðbundin í lögfræðilegum skilningi. 

Þannig er gerð grein fyrir gildandi rétti með hliðsjón af niðurstöðum þeirra aðila sem fást við 

túlkun réttarreglnanna. Eru þeir aðilar einkum Hæstiréttur Íslands, áfrýjunarnefnd 

samkeppnismála og umboðsmaður Alþingis. Taka ber þó fram að þótt dómar Hæstaréttar 

Íslands séu þýðingarmestu fordæmin, á þessu réttarsviði sem öðrum, er mun meira fjallað um 

úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Skýrist það af því að mun oftar hefur verið fjallað 

um ofangreind hugtök í samkeppnismálum fyrir nefndinni, en gert hefur verið fyrir Hæstarétti 

Íslands.  
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1 Inngangur 

Viðfangsefni ritgerðar þessarar er að reyna að varpa ljósi á þau sjónarmið sem gilda um túlkun 

aðildarhugtaks stjórnsýsluréttarins í samkeppnismálum eða í stjórnsýslumálum 

Samkeppniseftirlitsins.1 Í raun má segja að í aðildarhugtakinu felist lykillinn að 

stjórnsýslulögum nr. 37/1993.2 Flest þau mikilvægu réttindi, sem þar er kveðið á um, 

takmarkast við aðila máls. 

En hver er þessi aðili máls? Við þeirri spurningu veita stjórnsýslulögin ekki skýr svör enda 

er hugtakið hvergi skilgreint þar. Í stjórnsýslurétti hefur verið byggt á því að sá sem á beinna, 

verulegra, sérstakra og lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn stjórnsýslumáls eigi aðild að 

því. Gengið hefur verið út frá því að þessi skilningur eigi stoð í athugasemdum með frumvarpi 

því sem varð að stjórnsýslulögum.3 Að svara því hvers eðlis eða efnis slíkir hagsmunir þurfa 

að vera til að fullnægja skilyrðum hugtaksins er kjarninn í túlkun aðildarhugtaksins.4  

Segja má að viðfangsefni ritgerðarinnar heyri undir fræðigrein lögfræðinnar sem nefnist 

opinbert markaðseftirlit. Í þeirri grein er fengist við reglur sem gilda um opinbert eftirlit með 

fjármála- og viðskiptamarkaðnum. Sem heildstæð fræðigrein í íslenskri lögfræði er opinbert 

markaðseftirlit fremur ný af nálinni, en halda má því fram að greinin heyri undir 

stjórnsýslurétt.5 

Samkeppniseftirlitið er stjórnvald í skilningi 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga og grundvallast 

staða þess og hlutverk á samkeppnislögum nr. 44/2005.6 Fyrir vikið gilda stjórnsýslulögin um 

málsmeðferð þess. Samkeppniseftirlitið er eftirlitsstjórnvald á viðskiptamarkaði og er því 

fjallað um starfsemi þess á sviði opinbers markaðseftirlits. Af öðrum fyrirferðarmiklum 

eftirlitsstjórnvöldum á þessu sviði má nefna Fjármálaeftirlitið, Neytendastofu og 

Seðlabankann. Eftirlitstjórnvöld á markaði á Íslandi eru þó langtum fleiri og þarflaust að gera 

þeim frekari skil í þessum aðfararorðum. Mun þessi ritgerð fyrst og fremst fjalla um mál 

Samkeppniseftirlitsins. 

 
1 Sjá Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 117. Með hugtakinu „stjórnsýslumál“ er hér stuðst við 

sömu merkingu og Páll Hreinsson fjallar um eða mál stjórnvalda þar sem til greina kemur að taka 

stjórnvaldsákvörðun í. 
2 Hér eftir stjórnsýslulög. 
3 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3282. 
4 Sjá Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 168. 
5 Sjá Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls. 15. Að vísu 

kemur hvergi berum orðum fram að greinin heyri undir stjórnsýslurétt. Í bókinni er hins vegar fyrst og fremst 

fjallað um eftirlitsstjórnvöld annars vegar og málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga og málsmeðferðarreglur þeirra 

laga sem stjórnvöldin starfa samkvæmt hins vegar. 
6 Hér eftir samkeppnislög. 
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Í opinberu markaðseftirliti er áherslan einkum lögð á þær reglur, sem beinast að eftirlitinu 

sem slíku, og málsmeðferðarreglur þeirra eftirlitsstjórnvalda sem í hlut eiga fremur en 

efnisreglur þess réttarsviðs sem eftirlitsstjórnvöldin fást við. Þess ber þó að geta að slík 

umfjöllun um efnisreglur ýmissa réttarsviða, jafnvel þótt hún eigi að takmarkast við nauðsyn, 

kann að verða nokkuð fyrirferðarmikil á köflum. Líklega á þessi fyrirvari sérstaklega vel við í 

samkeppnismálum. Hefur áfrýjunarnefnd samkeppnismála til að mynda ítrekað áréttað að ekki 

sé tækt að fást við stjórnsýslureglur á sviði samkeppnismála sem einangraðar reglur, heldur 

verði einnig að taka mið af efnisreglum samkeppnisréttarins. Einkum eiga þau orð við í 

umfjöllun um aðild. Fyrir þær sakir verður, eftir því sem við á, vikið að ýmsum 

grundvallaratriðum samkeppnisréttarins. 

Þýðing þess að geta byggt rétt sinn á stjórnsýslulögum í samskiptum við stjórnvöld er 

veruleg. Lögin kveða á um mikilvæg réttindi sem styrkja mjög réttarstöðu þess sem á þeim 

getur byggt. Af þessu má ráða að sá sem á í samskiptum við stjórnvöld vill almennt teljast aðili 

máls. 

Auðvelt er að átta sig á kjarnatilvikum aðildar og þarfnast þau vart frekari skýringar. Í 

samkeppnismálum er til dæmis augljóst að fyrirtæki sem Samkeppniseftirlitið sektar vegna 

brota á samkeppnislögum er aðili máls. Með öðrum orðum liggur ljóst fyrir að það fyrirtæki 

hljóti að eiga beinna, verulegra, sérstakra og lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn þess 

máls. Vandasamt getur hins vegar reynst að túlka jaðartilvikin. Geta fleiri en sá, sem ákvörðun 

beinist fyrst og fremst að, talist aðilar máls? Í samkeppnismálum reynir mikið á slík tilvik án 

þess að endilega liggi ljóst fyrir hvernig nákvæmlega skorið er úr um aðild hverju sinni. Verður 

reynt að skýra þau sjónarmið að einhverju marki, einkum á sviði mála samkvæmt 11. gr. 

samkeppnislaga, sem hefjast með kvörtun keppinautar um misnotkun á markaðsráðandi stöðu, 

og á sviði samrunamála. Verður þá sjónum beint að aðild þess sem kvartar í málum samkvæmt 

11. gr. og aðild annarra en samrunaaðilanna í samrunamálum. 

Einnig verður gerð grein fyrir meginatriðum upplýsingaréttar málsaðila í 

samkeppnismálum samkvæmt 15. gr. stjórnsýslulaga en réttur sá er nánar útfærður í 15. gr. 

málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins nr. 880/2005. Sérstaklega verður reynt að varpa 

ljósi á hvaða lögskýringarsjónarmið eru ríkjandi um takmörkunarheimildir 16. og 17. gr. 

stjórnsýslulaga, sbr. 16. gr. málsmeðferðarreglnanna. Þá verður leitast við að skýra hvernig 

þessi tilteknu réttaráhrif, sem leiða af aðildarhugtakinu, hafi sérstaka þýðingu við túlkun eða 

afmörkun aðildar. 

Í ritgerðinni verður stuðst við hefðbundna aðferðafræði lögfræðinnar ef svo má að orði 

komast. Þannig verður gerð grein fyrir gildandi rétti og þeim réttarreglum sem beitt er í 
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samkeppnismálum. Litið verður til niðurstaðna helstu úrskurðaraðila sem skera úr um lögmæti 

ákvarðana Samkeppniseftirlitsins, einkum úrskurða áfrýjunarnefndar samkeppnismála og 

dóma Hæstaréttar Íslands til að skýra þær reglur. Einnig verður fengist við álit umboðsmanns 

Alþingis eftir því sem þurfa þykir. Þá verður í einstaka tilvikum fjallað um ákvarðanir 

Samkeppniseftirlitsins sem ekki hafa verið kærðar til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. 

Í kafla 2 verður fjallað um helstu grundvallaratriði samkeppnisréttarins og farið yfir sögu 

samkeppnisstjórnvalda og samkeppnislaga á Íslandi. Í kafla 3 verður fjallað um aðildarhugtak 

stjórnsýsluréttar með almennum hætti. Einkum verður sjónum beint að því hvernig túlka beri 

sjónarmiðin um beina, verulega, sérstaka og lögvarða hagsmuni. Í kafla 4 verður fjallað um 

túlkun aðildarhugtaksins í samkeppnismálum. Nánar tiltekið er því verið að afmarka umfjöllun 

kaflans á undan við samkeppnismál. Í kafla 5 verður fjallað um rétt málsaðila til aðgangs að 

gögnum máls eða upplýsingaréttinn, eins og hann er túlkaður samkvæmt ákvæðum 15. gr. 

stjórnsýslulaga, sbr. 15. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins. Réttindi þessi eru 

ekki aðeins einhver þau þýðingarmestu af réttindum stjórnsýslulaga sem aðila máls eru fengin 

í samkeppnismálum, heldur er einnig á því byggt að þau tengist að nokkru leyti með beinum 

hætti sjálfu aðildarhugtakinu í þeim málum. Í kafla 6 er að finna samantekt yfir helstu 

niðurstöður ritgerðarinnar. 

 

2 Almennt um samkeppnisrétt og stjórnvöld á sviði samkeppnismála 

2.1 Samkeppnisréttur 

2.1.1 Almennt 

Réttur skilningur á formreglum, eins og verklagsreglum og öðrum málsmeðferðarreglum, og 

málefnaleg og hlutlæg beiting slíkra reglna getur skipt sköpum í réttarríkinu. Sá sem beitir 

formreglum eða fæst við önnur formleg atriði má þó aldrei gleyma að markmiðið hlýtur ávallt 

að lúta að efninu. Þess vegna verður í upphafi, til að skýra betur þá heildarmynd sem ávallt er 

í bakgrunni, gerð grein fyrir helstu hugtaksatriðum samkeppnisréttar og lýst í megindráttum 

stjórnsýslu samkeppnismála á Íslandi. Tilgangur slíkrar umfjöllunar er einkum sá að sýna fram 

á að ekki beri að líta á þær reglur, sem fyrst og fremst verður fjallað um í þessari ritgerð sem 

einangrað fyrirbæri heldur sem hluta af stærri heild. 
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2.1.2 Saga samkeppnisréttar  

Segja má að samkeppnisreglur eða verðlagsákvæði í hinum ýmsu birtingarmyndum eigi sér 

mjög langa sögu í samfélagi manna. Á tímum rómverska heimsveldisins voru tollar, sem 

keisarinn lagði á í þeim tilgangi að halda verðlagi jöfnu. Árið 301 eftir Krist, á tímum 

Díókletíanusar keisara, öðlaðist gildi lagabálkur sem mælti fyrir um hámarksverð á vörum. 

Brot gegn ákvæðum lagabálksins gat varðað dauðarefsingu.7 

Almennt er litið svo á að nútímasamkeppnisréttur eigi upphaf sitt í bandarískum rétti með 

Sherman-lögunum (e. The Sherman Antitrust Act) frá 1890. Í bandarískum rétti er hugtakið 

„anti-trust“ venjulega notað um samkeppnisreglur, í stað „competition law“, eins og venja er í 

enskri tungu annars staðar í heiminum, meðal annars í Evrópu. Skýrist það af sögulegum 

ástæðum. Orðið „trust“ í þessu samhengi merkir auðhringur.8 Einokun í Bandaríkjunum var 

mikil um aldamótin 1900. Eflaust er þekktasta dæmið Standard Oil, fyrirtæki John. D. 

Rockefeller, sem tókst að öðlast mikla yfirburðastöðu á bandarískum markaði. Theodore 

Roosevelt, forseta Bandaríkjanna, árin 1901-1909, er stundum talið til tekna í sögubókum að 

hafa verið hinn fyrsti af forsetum Bandaríkjanna til að beita Sherman-lögunum til þess að brjóta 

upp einokun og auðhringamyndun í Bandaríkjunum.9 Ávann hann sér fyrir vikið viðurnefnið 

„Teddy trust-buster“.10 

Eftir síðari heimsstyrjöldina fór samkeppnisréttur að vaxa sem réttarsvið í Evrópu. Nokkuð 

hefur verið ritað um IG Farben-samsteypuna og stuðning þessa efna- og lyfjarisa við 

Nasistaflokkinn í Þýskalandi í síðari heimsstyrjöldinni. Hefur því verið haldið fram að hefðu 

virkar samkeppnisreglur náð að girða fyrir yfirburðastöðu IG Farben hefði Nasistaflokkurinn 

mögulega ekki átt eins auðvelt uppdráttar í Þýskalandi á fjórða áratugnum og raun varð á.11 

Hvað sem því líður er trúlega óhætt að fallast á að engu samfélagi sé hollt að fyrirtæki geti 

vaxið óheft í algera yfirburðastöðu. Slíkt er ekki aðeins til þess fallið að skaða efnahagslífið í 

landinu, heldur einnig til þess að veikja lýðræðislegar stoðir samfélagsins. 

Árið 1957 var Rómarsáttmálinn undirritaður en með honum var lagður grunnurinn að 

Evrópusambandinu eða ESB. Evrópusambandið er meðal annars tollabandalag (e. Customs 

 
7 Sjá Alan Campbell, Neil Elles og Richard Wilberforce: The Law of Restrictive Trade Practices and Monopolies, 

bls. 23. 
8 Hugtakið „trust“ á sér ekki beina hliðstæðu í íslensku lagamáli. Reyndar getur merking þess verið margvísleg 

eftir atvikum. Árétta ber þó sérstaklega að hér er ekki átt við „trust“ í merkingunni sjóður, til dæmis vörslusjóður 

eða sjálfseignarsjóður. Trust í þessu samhengi vísar í eins konar samráð fyrirtækja eða hringamyndun. 
9 Til frekari glöggvunar á þeirri sögu sem hér er í stuttu máli rakin má nefna dóm Hæstaréttar Bandaríkjanna,  

Standard Oil Co. of New Jersey v. United States, 221 U.S. 1 (1911). 
10 Sjá Eleanor M. Fox og Lawrence A. Sullivan: Cases and Materials on Antitrust, bls. 60-63. 
11 Sjá Robert Pitofsky „The Political Content of Antitrust“, bls. 1051-1055. Sjá einnig Peter Hayes: Industry and 

Ideologoy: I.G. Farben in the Nazi Era, bls. 354-361. 
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Union).12 Því er grundvallaratriði að á aðildarsvæði þess gildi samræmdar samkeppnisreglur ef 

tollabandalagið á að ná tilgangi sínum. Slíkar reglur er að finna í sáttmálanum um starfshætti 

Evrópusambandsins (hér eftir SSESB). Samkeppnisréttur ESB hefur orðið fyrir áhrifum 

bandarískra samkeppnisreglna, sérstaklega á upphafsárum bandalagsins.13 

Ísland er aðili að EES-samningnum og fellur því undir einsleitnimarkmið ESB-réttarins 

þótt Ísland tilheyri ekki Evrópusambandinu. Í einsleitnimarkmiðinu felst að sömu reglur eiga 

að gilda alls staðar á EES-svæðinu á þeim sviðum, sem EES-samningurinn tekur til, þar á meðal 

á sviði samkeppnisréttar. Í ljósi þess er mikilvægt að löggjafinn, dómstólar og 

samkeppnisyfirvöld fylgist vel með hvernig samkeppnisréttur mótast innan 

Evrópusambandsins og taki mið af framvindu hans við beitingu íslenskra samkeppnisreglna. 

Sem dæmi má nefna að grundvallarlagagreinar íslensku samkeppnislaganna eiga sér mjög 

nákvæmar fyrirmyndir í EES-samningnum og SSESB, sbr. til dæmis ákvæði 10. gr. 

samkeppnislaga um samráð fyrirtækja og 11. gr. laganna um misnotkun á markaðsráðandi 

stöðu sem eru mjög sambærileg ákvæðum 53. og 54. gr. EES-samningsins og 101. og 102. gr. 

SSESB. Þar að auki hefur EES-samningurinn lagagildi á Íslandi, sbr. lög nr. 2/1993. Því má 

ljóst vera að íslenskur samkeppnisréttur er nátengdur samkeppnisrétti ESB og ótækt er að fást 

við íslenskar samkeppnisreglur án þess að tekið sé mið af því réttarsviði. 

Ekki er ætlunin hér að rekja sögu samkeppnisreglna til hlítar eða gera ítarlega grein fyrir 

samkeppnisrétti ESB. Hins vegar er vert að minna á að menn hafa lengi gert sér grein fyrir því 

að óheft frelsi fyrirtækja á markaði, án nokkurs aðhalds, er líklegt til þess að skapa mikið 

ójafnvægi þar sem neytendur bera skarðan hlut frá borði. Í alvarlegustu tilvikum getur 

yfirburðastaða fyrirtækja grafið undan grunnstoðum samfélagsins í heild. 

2.1.3 Hvert er viðfangsefni samkeppnisreglna? 

Almennt ríkir ekki ágreiningur um að samkeppni sé æskileg fyrir neytendur og samfélagið í 

heild og að nauðsynlegt sé að reglur gildi sem stemmi stigu við ákveðnum atriðum sem geta 

dregið úr heilbrigðri samkeppni, til dæmis verðsamráði og einokunarstöðu fyrirtækja. 

Samkeppnisreglur fjalla jafnan um fjögur eftirfarandi atriði, sem geta verið til þess fallin að 

hafa skaðleg áhrif á samkeppni: 

- Samráð fyrirtækja. 

- Misnotkun á markaðsráðandi stöðu. 

- Samruna. 

 
12 Sjá GATT-samkomulagið frá 1994. 
13 Sjá Wolf Sauter: Coherence in EU Competition Law, bls. 34. 
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- Takmarkanir hins opinbera á samkeppni.14 

Í stuttu máli má segja að samkeppnisreglur séu settar til þess að vernda og efla samkeppni. 

Ástæða þess að mikilvægt er að vernda og efla samkeppni er sú að heilbrigð samkeppni er talin 

leiða af sér meiri gæði og betra verð fyrir neytendur og stuðla að bættum efnahag.15 

2.1.4 Samkeppnisreglur og samkeppniseftirlit á Íslandi 

Fyrsti samkeppnislagabálkur á Íslandi voru lög nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og 

óréttmæta viðskiptahætti. Á grundvelli þeirra laga starfaði Verðlagsstofnun og verðlagsráð og 

önnuðust þau stjórnvöld framkvæmd laganna. Meðal þeirra verkefna var að samþykkja 

verðbreytingar á vörum og þjónustu fyrirtækja. 

Samkeppnislög nr. 8/1993 tóku við af lögum nr. 56/1978. Grundvallarbreytingu var komið 

á með EES-samningnum. Samningurinn var undirritaður af utanríkisráðherra fyrir Íslands hönd 

2. maí 1992 og öðlaðist þá gildi að þjóðarrétti. Lagalegt gildi að íslenskum rétti fékk 

samningurinn við gildistöku 1. janúar 1994, sbr. áðurnefnd lög nr. 2/1993. Í ljósi þess að 

samkeppnisreglur heyra undir EES-samninginn lá fyrir að þörf var á nýrri samkeppnislöggjöf. 

Með samkeppnislögum nr. 8/1993 voru samkeppnisreglur EES-samningsins, og þá í raun ESB-

réttar, í ríkum mæli innleiddar.16 

Með samkeppnislögum nr. 8/1993 fylgdu einnig ákveðnar breytingar á stjórnsýslu í 

samkeppnismálum. Þannig var Samkeppnisstofnun og samkeppnisráði komið á fót. Þessi 

stjórnvöld voru þó eins konar hliðstæður Verðlagsstofnunar og verðlagsráðs og að mörgu leyti 

var skipulag eldri laganna óbreytt.17 Samhliða vaxandi mörkuðum og auknu álagi á 

samkeppnisyfirvöld þótti fyrirkomulag það, sem lögin gerðu ráð fyrir, ekki til þess fallið að 

geta tekið með skilvirkum hætti á þeim verkefnum sem Samkeppnisstofnun og samkeppnisráð 

þurftu að takast á við. Með gildistöku núgildandi samkeppnislaga nr. 44/2005, 1. júlí 2005, tók 

Samkeppniseftirlitið til starfa og sama dag tóku gildi lög nr. 62/2005 um Neytendastofu. Hefur 

Neytendastofa eftir það annast eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum, í stað fyrirrennara 

Samkeppniseftirlitsins. Með núgildandi samkeppnislögum má því segja að nýtt og öflugra 

eftirlitsstjórnvald í samkeppnismálum hafi komið til sögunnar. 

 
14 Sjá Richard Whish og David Bailey: Competition Law, bls. 3. 
15 Sjá Richard Whish og David Bailey: Competition Law, bls. 4-5. 
16 Sjá EES samningurinn og lögfesting hans, bls. 23. 
17 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 368-369. 
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2.2 Samkeppniseftirlitið 

2.2.1 Almennt 

Eins og áður segir tók Samkeppniseftirlitið við af Samkeppnisstofnun og samkeppnisráði með 

gildistöku samkeppnislaga nr. 44/2005. Samkeppniseftirlitið er sjálfstætt stjórnvald og lýtur 

því ekki boðvaldi ráðherra þótt stjórnarfarslega heyri það undir hann. Með yfirstjórn 

Samkeppniseftirlitsins fer þriggja manna stjórn, skipuð af ráðherra, til fjögurra ára í senn, sbr. 

2. mgr. 5. gr. samkeppnislaga. Ráðherra skipar einnig formann stjórnarinnar. Um hlutverk 

stjórnarinnar er fjallað í 3. mgr. 5. gr. laganna. Stjórnin ræður forstjóra Samkeppniseftirlitsins 

og annast hann daglega stjórnun á starfsemi og rekstri stofnunarinnar, sbr. 6. gr. 

samkeppnislaga. 

Samkeppniseftirlitið fer með eftirlit í samkeppnismálum. Hlutverk þess er skilgreint í 1. 

mgr. 8. gr. samkeppnislaga og skiptist í eftirfarandi fjóra meginþætti: 1) að framfylgja 

samkeppnislögunum, 2-3) að veita bæði einkafyrirtækjum og hinu opinbera aðhald í 

samkeppnismálum og 4) að stuðla að virkri og heilbrigðri samkeppni í landinu. 

2.2.2 Helstu úrræði Samkeppniseftirlitsins 

Samkeppniseftirlitinu eru heimiluð ýmis úrræði með ákvæðum samkeppnislaga til þess að því 

sé mögulegt að sinna hlutverki sínu með markvissum og árangursríkum hætti. Hér verður vikið 

að þeim helstu. 

a) Heimild til upplýsingaöflunar 

Til þess að Samkeppniseftirlitið geti rannsakað mál með fullnægjandi hætti í samræmi við 

rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga verður það að geta stuðst við haldgóðar upplýsingar um 

fyrirtæki og markaðinn. Til þess að stuðla að því að eftirlitið búi yfir slíkum upplýsingum hafa 

því verið veittar víðtækar heimildir til þess að afla gagna. 

Í VI. kafla samkeppnislaga, sem ber heitið „Upplýsingaskylda“, er að finna 19. og 20. gr. 

laganna. Í 1.-4. mgr. 19. gr. eru Samkeppniseftirlitinu veittar ríkar heimildir til öflunar hvers 

kyns upplýsinga, munnlegra sem skriflegra. Að sama skapi leggur 19. gr. ríkar skyldur á aðila 

til að veita þessar upplýsingar óháð þagnarskyldu. Þessir aðilar eru einstök fyrirtæki, 

fyrirtækjahópar, samtök fyrirtækja og stjórnvöld. Í raun má segja að upplýsingaskyldan taki til 

nánast allra þeirra sem tengjast samkeppnismálum með einhverjum hætti. 



 

 

12 

Upplýsingaskyldan nær til mjög margvíslegra gagna.18 Þá eru Samkeppniseftirlitinu einnig 

falin úrræði til þess að þvinga fram afhendingu upplýsinga, til dæmis með því að leggja 

dagsektir á viðkomandi samkvæmt 38. gr. samkeppnislaga. Í ljósi þess hve víðtæk og eftir 

atvikum íþyngjandi úrræði eftirlitsins eru við öflun upplýsinga er mikilvægt að krafa um 

afhendingu gagna sé málefnalega afmörkuð, gangi ekki úr hófi fram og sé að öðru leyti í 

samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti. 

Í 20. gr. laganna eru Samkeppniseftirlitinu veittar húsleitarheimildir að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum, en 2. mgr. 20. gr. kveður á um að byggt skuli á ákvæðum sakamálalaga 

nr. 88/2008 við framkvæmd slíkra aðgerða. 

Um öflun upplýsinga verður nánar fjallað í köflum 5.1-5.2 samhliða umfjöllun um 

upplýsingarétt málsaðila í samkeppnismálum. 

b) Heimildir Samkeppniseftirlitsins til þess að grípa inn í samrunaferli 

Í 17. gr. c. samkeppnislaga eru Samkeppniseftirlitinu veittar heimildir til þess að grípa inn í 

samruna fyrirtækja á markaði ef eftirlitið metur áhrif samrunans með þeim hætti að hann sé 

samkeppni skaðlegur. Eitt það helsta sem Samkeppniseftirlitinu ber að einbeita sér að er hvort 

samruni fyrirtækja leiði af sér markaðsráðandi stöðu sem ekki var áður eða hvort slík staða 

styrkist vegna samrunans. Almennt kemur ekki til greina að samþykkja slíkan samruna, en frá 

þeirri reglu eru þó undantekningar, eins og til dæmis reglan um fyrirtæki á fallanda fæti (e. 

failing firm defence), sbr. VIII. kafla leiðbeiningarreglna ESB um lárétta samruna (e. 

Horizontal merger guidelines).19 

Skipta má heimildum Samkeppniseftirlitsins gagnvart samruna í tvennt. Annars vegar getur 

eftirlitið ógilt samrunann í heild sinni eða skilyrt hann. Síðara úrræðið kemur til greina í þeim 

tilvikum þar sem eftirlitið metur samrunann með þeim hætti að hann geti haft jákvæð áhrif eða 

að minnsta kosti ekki neikvæð áhrif á samkeppni ef hann myndi laga sig að ákveðnum 

skilyrðum. 

Eins og gefur að skilja felur heimild 17. gr. c. samkeppnislaga í sér mikil inngrip í rekstur 

fyrirtækja á markaði og er því mjög brýnt að málsmeðferð sé með vandaðasta móti. Á hinn 

bóginn eru eftirlitinu settir skammir frestir samkvæmt samkeppnislögum og reglum nr. 

684/2008 um tilkynningu og málsmeðferð í samrunamálum til að afgreiða samrunamál. Slíkt 

kann að leiða til aukinnar hættu á að málsmeðferðarreglum sé ekki að öllu leyti fylgt. 

 
18 Sjá Kristín Benediktsdóttir: „Aðgangur málsaðila að gögnum samkeppnismáls“, bls. 313. 
19 Sjá Richard Whish og David Bailey: Competition Law, bls. 922. 
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c) Sektir 

Í 37. gr. samkeppnislaga eru Samkeppniseftirlitinu veittar heimildir til að sekta fyrirtæki sem 

gerast brotleg við ákvæði laganna. Í réttarframkvæmd, bæði hjá áfrýjunarnefnd 

samkeppnismála og dómstólum, reynir mikið á sektarákvarðanir Samkeppniseftirlitsins, 

lögmæti þeirra í heild sinni og einnig fjárhæðir þeirra.20 Ákvarðanir þessar kunna að varða 

verulega hagsmuni fyrir fyrirtæki á markaði. Sem dæmi um stórfellda sektarákvörðun 

eftirlitsins má nefna 315 milljón króna sekt gagnvart Högum hf. árið 2008 vegna misnotkunar 

á markaðsráðandi stöðu, sbr. 11. gr. samkeppnislaga.21 Þyngsta sektin sem Samkeppniseftirlitið 

hefur lagt á fyrirtæki er 1,1 milljarður króna. Fésekt þessi var lögð á Skeljung hf., sbr. ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins 28. október 2004 (21/2004).22 

d) Sáttir 

Með lögum nr. 52/2007 um breytingu á samkeppnislögum var Samkeppniseftirlitinu fengin 

þýðingarmikil heimild til þess að binda enda á mál með sátt, sbr. 17. gr. f. samkeppnislaga. 

Áður hafði þó eftirlitið beitt slíkum sáttaúrræðum án lögfestrar heimildar. Virðist þá hafa verið 

litið svo á að ekki þyrfti beinar lagaheimildir fyrir þessum úrræðum.23 

Ákvæðið felur í sér að Samkeppniseftirlitið getur lokið málum með sátt með samþykki 

málsaðila í stað þess til dæmis að sekta viðkomandi fyrirtæki á grundvelli 37. gr. 

samkeppnislaga. Einnig gildir ákvæðið með sama hætti gagnvart samrunum sem hindra virka 

samkeppni, sbr. 17. gr. a.-17. gr. e. Sáttir binda aðila með sama hætti og aðrar 

stjórnvaldsákvarðanir eftir að hann hefur samþykkt og staðfest efni hennar með undirritun 

sinni. Sáttaheimild 17. gr. f. samkeppnislaga er nánar útfærð í 22. gr. málsmeðferðarreglna 

Samkeppniseftirlitsins. 

 
20 Sektarákvarðanir Samkeppniseftirlitsins verða ósjaldan tilefni fjölmiðlaumfjöllunar, enda eiga þar jafnan hlut 

að máli fyrirtæki sem landsmenn eru í miklum og reglulegum viðskiptum við. Sem dæmi má nefna að í desember 

2018 birti vefmiðillinn Eyjan svar Samkeppniseftirlitsins við fyrirspurn Eyjunnar um sektir Samkeppniseftirlitsins 

og Samkeppnisstofnunar frá árinu 2001. Greint var frá því að heildarfjárhæð sekta, sem stofnanir þessar höfðu 

lagt á fyrirtæki í landinu, næmi tæplega 8,7 milljörðum króna frá árinu 2001 til júní 2018. Á íslenskan mælikvarða 

eru þetta verulegar fjárhæðir. Ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins geta því haft afgerandi áhrif, bæði á einstök 

fyrirtæki og markaðinn í heild. Sjá „Sektir Samkeppniseftirlitsins nema rúmlega 8,6 milljörðum – Síminn hf. 

oftast sektaður“, https://www.eyjan.is. 
21 Sjá Hrd. 18. nóvember 2010 (188/2010). Hæstiréttur hefur þó staðfest hærri sektir en þessa í málum sem  

varða misnotkun á markaðsráðandi stöðu, sbr. meðal annars Hrd. 28. apríl 2016 (419/2015). 
22 Sekt þessi var reyndar lækkuð niður í 450 milljónir króna, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 29. 

janúar 2005 (3/2004). 
23 Sjá Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls. 234. 
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Með athugasemdum frumvarps þess sem varð að samkeppnislögum var lögð áhersla á að 

sáttir verði ekki gerðar einhliða af Samkeppniseftirlitinu, heldur eigi að byggjast á 

samkomulagi við málsaðila.24 Má því segja að sáttir Samkeppniseftirlitsins hafi ákveðin 

samningsleg eða einkaréttarleg einkenni. Er eðlilegt að velta fyrir sér hvort og að hvaða leyti 

reglur stjórnsýslulaga eigi að gilda um þvílíkar sáttir eins og þær væru stjórnvaldsákvarðanir. 

Til að svara því ber fyrst að líta til þess að sáttir Samkeppniseftirlitsins binda málsaðila jafnt 

og stjórnvaldsákvörðun, eins og áður hefur komið fram. Þá eru þær einnig kæranlegar til 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála samkvæmt 1. mgr. 9. gr. samkeppnislaga, jafnvel af öðrum 

en sáttaaðilum sjálfum eins og síðar verður fjallað um. Sáttir marka almennt einnig lok 

stjórnsýslumáls hjá Samkeppniseftirlitinu að undangenginni rannsókn sem að öðrum kosti 

hefði almennt lokið með stjórnvaldsákvörðun. Verður því að teljast rökrétt að með sáttir sé 

farið eins og stjórnvaldsákvarðanir í skilningi stjórnsýslulaga.25 

Sem dæmi um sátt í samrunamáli má nefna ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 2. apríl 2019 

(8/2019) um samruna N1 hf. og Festi hf.26 

2.2.3 Málsmeðferðarreglur Samkeppniseftirlitsins 

Hér að framan hefur lauslega verið vikið að einstaka ákvæðum í málsmeðferðarreglum 

Samkeppniseftirlitsins. Er því rökrétt að gera með heildstæðum hætti grein fyrir þeim reglum í 

þessum kafla. Í 2. mgr. 8. gr. samkeppnislaga er Samkeppniseftirlitinu gert að setja sér 

málsmeðferðarreglur og hefur það verið gert með reglum nr. 880/2005, málsmeðferðarreglum 

Samkeppniseftirlitsins. Eðlilegt má telja að slíkar sérreglur séu fyrir hendi þar sem sérstaklega 

brýnt er að tryggja jafnræði og gagnsæi í samkeppnismálum enda geta ákvarðanir eftirlitsins 

verið einstaklega íþyngjandi. 

Málsmeðferðarreglur Samkeppniseftirlitsins gilda framar ákvæðum stjórnsýslulaga að því 

marki sem þær veita betri réttindi en stjórnsýslulögin, þótt reglurnar séu stjórnvaldsfyrirmæli 

og heyri því ekki undir settan rétt í þrengri merkingu, ólíkt stjórnsýslulögunum sem eru sett af 

löggjafarvaldinu. Skýrist það af því að stjórnsýslulögin eru lágmarksreglur sem girða fyrir 

beitingu stjórnvaldsfyrirmæla sem leiða af sér verri réttarstöðu þess sem vill byggja á þeim, 

heldur en stjórnsýslulögin gera ráð fyrir. Ef reglur stjórnvalda veita hins vegar betri rétt en 

leiðir af stjórnsýslulögunum, skulu reglur stjórnvalda gilda, að því gefnu að þær eigi sér 

 
24 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 3999. 
25 Sjá Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls. 234. 
26 Sjá má við lestur sáttarinnar að mál þessi geta verið mjög viðamikil og varðað verulega hagsmuni. Því má  

telja eðlilegt að með málin sé farið líkt og önnur stjórnsýslumál. Um sátt í máli samkvæmt 11. gr. samkeppnislaga 

um misnotkun á markaðsráðandi stöðu má nefna ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 14. desember 2017 (45/2017). 
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fullnægjandi lagastoð.27 Í I. kafla athugasemda með frumvarpi því sem varð að 

stjórnsýslulögum segir um þessi atriði: 

 

„Svo sem fyrri frumvörp til stjórnsýslulaga bera með sér hafa verið nokkuð skiptar skoðanir um 

það hversu ítarleg slík löggjöf skuli vera. Við samningu þessa frumvarps hefur verið reynt að fara 

bil beggja í þessu efni. Í samræmi við þau markmið, sem að framan eru greind, er gert ráð fyrir 

að lögin hafi einungis að geyma helstu meginreglur um málsmeðferð í stjórnsýslunni og skyld 

atriði. Þá hefur verið reynt að stilla undantekningum í hóf og orða þær með almennum hætti auk 

þess sem leitast hefur verið við að hafa lagatextann bæði einfaldan og skýran. Á það skal lögð 

áhersla að með frumvarpinu eru gerðar lágmarkskröfur til stjórnsýslunnar, en ráð er fyrir því gert 

að á einstökum stjórnsýslusviðum verði gerðar strangari kröfur.“28 

 

Í 5. gr. málsmeðferðarreglnanna er að finna aðildarreglu sem segir að hver sá sem sýnt getur 

fram á að hann eigi lögvarinna hagsmuna að gæta gagnvart Samkeppniseftirlitinu skuli eiga 

aðild að máli sem eftirlitið tekur til rannsóknar. Virðist sem í 5. gr. sé útfært það sem stendur í 

VI. kafla athugasemda við frumvarp stjórnsýslulaganna, en þar er lögð megináhersla á lögvarða 

hagsmuni sem forsendu aðildar.29 Eins og fyrr greinir er byggt á því í stjórnsýslurétti að 

aðildarhugtakið geri kröfu um beina, verulega, sérstaka og lögvarða hagsmuni til þess að 

einstaklingur eða lögaðili geti notið aðildar að stjórnsýslumáli. Verða því allir ofangreindir 

þættir að vera fyrir hendi til að fallist verði á aðild máls, en í 5. gr. málsmeðferðarreglnanna er 

eingöngu skilyrðið um lögvarða hagsmuni tilgreint. 

Gefur þessi framsetning tilefni til að álykta að aðildarhugtak 5. gr. málsmeðferðarreglnanna 

sé rýmra en aðildarhugtak stjórnsýsluréttarins almennt? Þeirri spurningu verður ekki svarað að 

svo stöddu enda markmið þessa kafla fyrst og fremst að gera grein fyrir grundvallarþáttum 

Samkeppniseftirlitsins með almennum hætti. Hins vegar má nefna að því er almennt haldið 

fram að aðildarhugtakið sé túlkað nokkuð rúmt hjá Samkeppniseftirlitinu.30 Ljóst er að orðalag 

5. gr. málsmeðferðarreglnanna girðir ekki fyrir slíka túlkun. 

2.3 Áfrýjunarnefnd samkeppnismála 

Á grundvelli 9. gr. samkeppnislaga starfar áfrýjunarnefnd samkeppnismála. Nefndin er æðsti, 

og jafnframt eini, úrskurðaraðili í samkeppnismálum innan stjórnsýslunnar. Nefndina skipa 

þrír nefndarmenn og jafnmargir til vara. Með skriflegri kæru er hægt að skjóta ákvörðunum 

Samkeppniseftirlitsins til áfrýjunarnefndarinnar og ber henni að afgreiða kæruna með úrskurði 

 
27 Sjá Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 80-81. 
28 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3277. 
29 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3282. 
30 Sjá Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir: Opinbert Markaðseftirlit, bls. 112. 
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innan sex vikna frá málskoti.31 Ef málsaðilar, þar með talið Samkeppniseftirlitið, vilja ekki una 

úrskurði áfrýjunarnefndarinnar geta þeir höfðað mál til ógildingar fyrir dómstólum á grundvelli 

41. gr. samkeppnislaga. Skilyrði er þó að fyrst sé ákvörðun Samkeppniseftirlitsins kærð til 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála þar sem ekki er hægt að skjóta ákvörðunum 

Samkeppniseftirlitsins beint til dómstóla. Með öðrum orðum verður að tæma þau úrræði sem 

fyrir hendi eru í stjórnsýslu samkeppnismála áður en dómstólar geta fengist við 

réttarágreininginn. Samkeppniseftirlitinu var fengin þessi heimild árið 2011, sbr. lög nr. 

14/2011 um breytingu á samkeppnislögum, og er slík heimild stjórnvalda einsdæmi. Í skýrslu 

nr. 1/2011, Ársriti Samkeppniseftirlitsins 2011, var fjallað um þetta úrræði frumvarpsins sem 

þá varð ekki orðið að lögum með eftirfarandi hætti: 

 

„Samkvæmt frumvarpinu yrði Samkeppniseftirlitinu ennfremur heimilað að skjóta úrskurðum 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála til dómstóla. Slík heimild hefur ekki verið til staðar. Í 

skýringum með frumvarpinu kemur fram að hlutverk eftirlitsins sé meðal annars að vernda þá 

lögvörðu almannahagsmuni sem felast í virkri samkeppni og því sé óeðlilegt að það geti ekki 

gætt almannahagsmuna til sóknar fyrir dómstólum.“32 

 

Leiða má líkur að því að heimild sem þessi til að fylgja málum eftir styrki stöðu 

Samkeppniseftirlitsins gagnvart þeim fyrirtækjum sem það hefur til rannsóknar. Líklega er 

rökrétt að draga þá ályktun að heimild af þessu tagi virki einnig hvetjandi á fyrirtæki til að taka 

þátt í sáttaviðræðum við eftirlitið þar sem málaferli fyrir dómstólum eru almennt miklu 

kostnaðarsamari og tímafrekari en málsmeðferð fyrir áfrýjunarnefndinni. 

 

3 Aðildarhugtak stjórnsýsluréttarins 

3.1 Almennt 

Ef stjórnvald ákvarðar réttarstöðu manns í stjórnsýslumáli svo að hann sé aðili málsins veitir 

það honum aðgang, ef svo má að orði komast, að stjórnsýslulögunum og þeim réttindum sem 

þau mæla fyrir um. Aðili stjórnsýslumáls er sá sem á beinna, sérstakra, verulegra og lögvarinna 

hagsmuna að gæta af úrlausn þess. En hvað felst í þessum orðum? Hvers konar hagsmuni er átt 

við? Fyrstu þrjú atriðin um beina, sérstaka og verulega hagsmuni eiga það öll sammerkt að vera 

allmatskennd. Því er líklega óraunhæft að ætla að leggja til grundvallar fastmótaða mælikvarða 

eða að freista þess að skilgreina þau til hlítar í eitt skipti fyrir öll. Ákveðin lykilatriði eru þó 

 
31 Af úrskurðum síðustu ára virðist mega draga þá ályktun að þessi sex vikna frestur sé heldur skammur, en 

áfrýjunarnefndin hefur margsinnis farið fram úr frestinum. 
32 Sjá Ársrit Samkeppniseftirlitsins 2011, bls. 13. 
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viðurkennd sem leiðbeiningarsjónarmið þegar fengist er við þessi álitamál í stjórnsýslurétti. 

Síðasta skilyrðið um lögvarða hagsmuni er nærtækara að skilgreina með nákvæmari hætti enda 

ekki eins matskennt. Að vissu marki má styðjast við umfjöllun réttarfars um lögvarða hagsmuni 

sem skilyrði fyrir aðild að dómsmáli, þó eðlilega með ákveðnum fyrirvörum. Verður gerð grein 

fyrir þessum sjónarmiðum í eftirfarandi köflum. 

3.2 Hvernig ber að túlka atriðin um beina, sérstaka, verulega og lögvarða hagsmuni? 

Eins og áður hefur komið fram er aðildarhugtakið hvergi skilgreint í stjórnsýslulögunum. Þó 

er hugtakið mjög þýðingarmikið þar sem gildissvið laganna takmarkast að miklu leyti við aðila 

máls. Nærtækast er að líta til lögskýringargagna til þess að glöggva sig betur á inntaki þess. Í 

athugasemdum með frumvarpi því sem varð að stjórnsýslulögum er farið nokkrum orðum um 

hugtakið, en í VI. kafla athugasemdanna segir: 

 

„Hugtakið „aðili máls“ kemur fyrir á nokkrum stöðum í frumvarpinu og ber að skýra það rúmt 

þannig að ekki sé einungis átt við þá sem eiga beina aðild að máli, svo sem umsækjendur um 

byggingarleyfi eða opinbert starf, heldur geti einnig fallið undir það þeir sem hafa óbeinna 

hagsmuna að gæta, svo sem nágrannar eða meðumsækjendur um starf. Ómögulegt er hins vegar 

að gefa ítarlegar leiðbeiningar um það hvenær maður telst aðili máls og hvenær ekki, heldur 

ræðst það af málsatvikum hverju sinni. Það sem ræður úrslitum í því efni er það hvort maður 

teljist hafa lögvarinna hagsmuna að gæta, en það ræðst m.a. af því um hvaða svið 

stjórnsýslunnar er að ræða.“33 
 

Af þessum orðum má ráða nokkuð skýra ætlun löggjafans um rúma túlkun 

aðildarhugtaksins. Við lestur athugasemda frumvarpsins í heild sinni má sjá öllum atriðunum 

um beina, verulega, sérstaka og lögvarða hagsmuni bregða víða fyrir þegar fjallað er um aðild 

að stjórnsýslumáli, að vísu ekki samfellt. Þessi fjögur atriði hafa þannig verið ráðandi við 

skilgreiningu aðildarhugtaksins, bæði í fræðiritum og réttarframkvæmd. Við samningu 

stjórnsýslulaganna var stuðst við stjórnsýsluréttarviðhorf í nágrannalöndum, ekki síst við reglur 

dönsku stjórnsýslulaganna.34 

Af framangreindum athugasemdum með frumvarpi því sem varð að stjórnsýslulögum um 

aðildarhugtakið virðist mega draga þá ályktun að hugtakið grundvallist á hagsmunamati. Í 

eftirfarandi köflum verður varpað ljósi á hvers eðlis þeir hagsmunir eru, sem þurfa að vera í 

húfi, til þess að uppfylla skilyrði aðildarhugtaksins. 

Verður atriðunum fjórum skipt í tvo flokka þar sem beinum, sérstökum og verulegum 

hagsmunum er skipað í annan flokkinn, en lögvörðum hagsmunum í hinn. 

 
33 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3282. 
34 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3281. 
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3.2.1 Beinir, sérstakir og verulegir hagsmunir 

a) Almennt 

Við samningu frumvarps þess sem varð að íslensku stjórnsýslulögunum var einkum höfð 

hliðsjón af dönsku stjórnsýslulögunum. Í eftirfarandi köflum verður því einnig vikið að, eftir 

því sem þörf er á, sjónarmiðum í dönskum stjórnsýslurétti og greint frá því hvernig 

aðildarhugtakið hefur verið túlkað í Danmörku. Dönsku stjórnsýslulögin, (d. 

Forvaltningsloven),35 eru byggð upp með svipuðum hætti og hin íslensku og eru álíka 

umfangsmikil. Í lögunum er í ríkum mæli mælt fyrir um lögfestingu óskráðra grundvallarreglna 

dansks stjórnsýsluréttar, sem fyrir gildistöku laganna árið 1985, höfðu mótast í 

réttarframkvæmd og samkvæmt kenningum fræðimanna og álitum umboðsmanns danska 

löggjafarþingsins (d. Folketinget).36 

Í dönsku stjórnsýslulögunum er hugtakið aðili máls hvergi skilgreint, ekki frekar en í þeim 

íslensku. Hugtakið „aðili“ (d. part) kemur þó víða fyrir í lögunum og flest þau réttindi sem 

lögin kveða á um takmarkast við aðila máls.37 Gengið er út frá álíka hagsmunamælikvörðum 

og í íslenskum stjórnsýslurétti. Hagsmunir manns af úrlausn máls verða því að vera beinir, 

verulegir, sérstakir og lögvarðir til þess að hann teljist aðili máls. 

Ástæða þess að atriðunum fjórum er skipt í tvo flokka með þeim hætti sem áður segir er 

tvíþætt. Annars vegar vísar fyrri flokkurinn í mjög matskennda þætti og oft verður ekki 

skýrlega greint á milli beinna, sérstakra og verulegra hagsmuna. Hins vegar er á það að líta að 

aðildarregla 5. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins tiltekur einungis „lögvarða“ 

hagsmuni auk þess sem sá þáttur virðist veigameiri í umfjöllun um aðild að stjórnsýslumálum 

hjá áfrýjunarnefnd samkeppnismála eins og í umfjöllun um aðild hjá umboðsmanni Alþingis. 

Sjónarmiðin um lögvarða hagsmuni virðast því gegna meginhlutverki við skilgreiningu 

aðildarhugtaksins í vafatilvikum. Einnig má nefna að krafan um lögvarða hagsmuni er 

veigamikið atriði í umfjöllun um aðild mála í réttarfari. Vissulega er ekki hægt að færa þá 

umfjöllun réttarfars yfir á aðildarhugtak stjórnsýsluréttarins formálalaust, en styðjast má við 

ákveðin grundvallarsjónarmið aðildarhugtaksins í réttarfari. Verður nú gerð grein fyrir öllum 

fjórum atriðunum um beina, sérstaka, verulega og lögvarða hagsmuni. 

 
35 Sjá Forvaltningsloven nr. 571/1985, með síðari breytingum. 
36 Sjá nánar Niels Fenger: Forvaltningsloven med kommentarar af Niels Fenger, bls. 47. 
37 Sjá nánar John Vogter: Forvaltningsloven med kommentarar af John Vogter, bls. 135. 
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b) Beinir hagsmunir 

Sjónarmiðin um beina hagsmuni hafa verið skilgreind á þann veg að átt sé við hagsmuni sem 

standa í nánum tengslum við úrlausn málsins.38 Ekki er fyllilega ljóst hvað náin tengsl 

nákvæmlega fela í sér. Því er hæpið að ljá þessu atriði fastmótaða merkingu sem gilda á í eitt 

skipti fyrir öll. Líta má þó þannig á að sá sem á beinna hagsmuna að gæta sé sá, sem 

stjórnvaldsákvörðun lýtur að og bindur samkvæmt orðum sínum, en hagsmunir annarra séu þá 

óbeinir. 

Rétt er að vekja athygli á eftirfarandi sjónarmiðum um óbeina hagsmuni þegar rýnt er í 

skilgreiningaratriði um beina hagsmuni. Í sjálfu frumvarpinu er sérstaklega nefnt að aðild skuli 

ekki takmarkast við þá sem eiga beinna hagsmuna að gæta af úrlausn máls, heldur komi aðild 

einnig til greina fyrir þá sem eiga óbeinna hagsmuna að gæta. Það sjónarmið er einnig sterklega 

áréttað í dómi Hæstaréttar, Hrd. 2003, bls. 2685 (83/2003). Í því máli var samkeppnisaðila, 

sem hafði kvartað til Samkeppnisstofnunar, játuð aðild að máli með vísan til óbeinna 

hagsmuna, en um þann dóm verður sérstaklega fjallað í kafla 4.2. Skiptir þá einhverju máli 

fyrir þann sem teljast vill aðili máls hvort hagsmunir hans eru beinir eða óbeinir þar sem þessi 

áhersla er lögð á að óbeinir hagsmunir komi einnig til greina við hagsmunamatið? Hér verður 

látið nægja að svara spurningu þeirri svo að bæði beinir og óbeinir hagsmunir koma til greina 

við hagsmunamat aðildarhugtaksins. Eftir því sem hagsmunir manns eru beinni gagnvart 

stjórnvaldsákvörðuninni styrkist hins vegar grundvöllur aðildar.39 

Óbeinir hagsmunir koma einnig til greina við afmörkun aðildar í dönskum stjórnsýslurétti. 

Meginreglan er þó sú að ákveðið beint samband verði að vera á milli þeirra hagsmuna sem um 

ræðir og aðilans sem í hlut á. Við mat á því hvort óbeinir hagsmunir séu með þeim hætti að 

geta leitt til aðildar að stjórnsýslumáli verður að fara fram heildarmat á aðstæðum. Ef 

niðurstaða þessa heildarmats er sú að hagsmunirnir séu svo miklir að öðru leyti, þótt óbeinir 

séu, getur verið rétt að játa honum aðild að viðkomandi stjórnsýslumáli.40 

 
38 Sjá Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 168. 
39 Sjá Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 174-175. Páll nefnir þetta að vísu ekki með 

afdráttarlausum hætti. Hann talar hins vegar um að sjónarmiðin fjögur spili saman og meta verði hagsmuni 

viðkomandi heildstætt við ákvörðun aðildar. Þannig verði að meta eðli og mikilvægi óbeinna hagsmuna með tilliti 

til hinna hugtaksatriðanna um verulega, sérstaka og lögvarða hagsmuni. 
40 Sjá Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 69. 



 

 

20 

c) Verulegir hagsmunir 

Sjónarmiðin um verulega hagsmuni skýra sig að mörgu leyti sjálf. Því meiri sem hagsmunir 

manns eru, því sterkari rök hníga að því að honum sé veitt aðild að stjórnsýslumáli. Í þessu 

felast þó engir fastmótaðir mælikvarðar og verður ávallt að taka mið af atvikum hverju sinni. 

Á því er byggt í dönskum stjórnsýslurétti að eigi hagsmunir að teljast fullnægjandi verði 

þeir meðal annars að fela í sér ákveðna þýðingu og mikilvægi fyrir aðilann eða með öðrum 

orðum verða hagsmunirnir að teljast verulegir.41 

d) Sérstakir hagsmunir 

Sjónarmiðin um sérstaka eða einstaklingsbundna hagsmuni vísa til þess hversu marga úrlausn 

málsins varðar. Ef mjög margir eru í sömu stöðu gagnvart úrlausn máls er ólíklegra að þeir 

hagsmunir teljist svo sérstakir að rétt sé að veita öllum aðild að málinu. Að sama skapi gildir 

að eftir því sem færri eiga hagsmuna að gæta af úrlausn máls eru þeir hagsmunir metnir 

sérstakari og fyrir vikið styrkist grundvöllur aðildar. Ef ríkisstofnun hækkar gjaldskrá sína með 

almennum hætti myndi sú ákvörðun almennt ekki uppfylla skilyrðið um sérstaka hagsmuni til 

þess að einstakur aðili geti talist aðili málsins sem lá til grundvallar ákvörðuninni. Hið sama 

má segja um reglusetningar stjórnvalda. Þær skapa ekki slíka stöðu handa nokkrum að aðild 

stjórnsýslumáls komi til álita, jafnvel þó að viðkomandi geti sýnt fram á að reglusetningin bitni 

verulega á hagsmunum hans.42 Líklega er þó ekki með öllu útilokað að ákvarðanir af þessu tagi 

eða setning stjórnvaldsfyrirmæla kæmu til álita sem dulbúnar stjórnvaldsákvarðanir ef sýnt 

væri fram á að þær tækju aðeins til fámenns hóps, eða jafnvel eins manns eða lögaðila, og væru 

gagngert til þess að komast fram hjá málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga. 

Páll Hreinsson nefnir að matið á sérstökum og verulegum hagsmunum stangist oft á. Með 

því á hann við að eigi mjög margir hagsmuni af úrlausn máls sé ólíklegra að þeir hagsmunir 

séu mjög verulegir. Þannig þynnast hagsmunir hvers og eins út, ef svo má að orði komast, eftir 

því sem fleiri standa að þeim. Þó sé ekki útilokað að margir eigi hagsmuni sem allir eru 

verulegir. Er það við slíkar aðstæður sem atriðið um sérstaka hagsmuni öðlast sjálfstæða 

þýðingu.43 

Hér verður því haldið fram að sjónarmiðin um sérstaka hagsmuni skarist einnig við matið 

á beinum hagsmunum. Ef hagsmunir varða aðeins einn aðila eða fáa hljóta þeir hagsmunir 

 
41 Sjá Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 67. 
42 Sjá Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 172. 
43 Sjá Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 173. 
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væntanlega einnig að jafnaði að vera beinir hagsmunir. Rétt eins og gagnvart matinu um 

verulega hagsmuni má sjá fyrir tilvik þar sem aðeins fáir eiga hagsmuna að gæta af úrlausn 

máls enda þótt enginn þeirra eigi beinna hagsmuna að gæta. Við slíkar aðstæður hefur matið á 

sérstökum hagsmunum einnig sjálfstæða þýðingu. 

Skilyrðið um sérstaka eða einstaklega hagsmuni hefur einnig verið túlkað með álíka móti í 

dönskum rétti og í íslenskum. Almennt er ekki nægilegt að hagsmunir séu verulegir eða 

fullnægi öðrum skilyrðum ef þeir teljast ekki nógu sérstakir gagnvart viðkomandi aðila. Einnig 

hefur verið litið svo á að skilyrðið um sérstaka hagsmuni skarist við skilyrðið um verulega 

hagsmuni með sambærilegum hætti og að framan greinir.44 

3.2.2 Lögvarðir hagsmunir og tengsl við skilyrði 1. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála 

nr. 91/1991 

Í einkamálaréttarfari er skilyrði að dómkröfur varði lögvarða hagsmuni manns til þess að málið 

sé tækt til efnislegrar meðferðar fyrir dómstólum. Að öðrum kosti ber að vísa málinu frá, sbr. 

1. mgr. 25. gr. einkamálalaga nr. 91/1991. Af þessu leiðir tvennt. Annars vegar verða dómstólar 

ekki krafðir svara við svokölluðum lögspurningum. Í því felst að maður getur ekki fengið svar 

við lögfræðilegu álitaefni frá dómstólum nema maður eigi lögverndaðra hagsmuna að gæta af 

þeirri úrlausn. Hins vegar felur skilyrðið um lögvarða hagsmuni í sér að þeir hagsmunir sem 

beinlínis eru ólöglegir, til dæmis fíkniefnaskuldir, skuldir sem stofnast hafa með fjárkúgun eða 

krafa embættismanns um mútugreiðslur, verða ekki teknir til efnislegrar meðferðar fyrir 

dómstólum. Þá eru deilur um hagsmuni sem einungis eru tilfinningalegir, trúarlegir eða 

siðferðilegir, en varða ekki lög og rétt að neinu leyti, ekki tækar til efnislegrar meðferðar fyrir 

dómstólum.45 Sem dæmi úr dómaframkvæmd þar sem reynt hefur á skilyrði 1. mgr. 25. gr. 

einkamálalaga má nefna eftirfarandi dóm Hæstaréttar. 

 

Hrd. 1994, bls. 1451. Í þessu máli hafði maður stefnt utanríkisráðherra og krafðist þess að fá 

kröfu sína viðurkennda um að lögleiðing EES-samningsins í íslenskan landsrétt, sbr. lög nr. 

2/1993, hefði verið óheimil án undangenginnar breytingar á stjórnarskránni. Rökstuddi hann 

aðild sína að málinu með þeim hætti að hann væri Íslendingur og kjósandi til Alþingis og sem 

slíkur hefði hann lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins. Hæstiréttur féllst ekki á þau rök og vísaði 

málinu frá á grundvelli 1. mgr. 25. gr. einkamálalaga. 

 

Eins og áður hefur komið fram er ekki hægt að færa fyrirvaralaust hugtaksatriði réttarfarsins 

yfir á aðildarhugtak stjórnsýsluréttarins. Engu að síður má styðjast við ákveðin 

 
44 Sjá Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 72. 
45 Sjá Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt, bls. 166-167. 
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grundvallaratriði. Skilyrðið um lögvarða hagsmuni má skilgreina með neikvæðum hætti á 

báðum réttarsviðum. Undir það falla þá ekki hagsmunir sem eru ólöglegir, til dæmis refsiverðir, 

eða hagsmunir sem eru allt annars eðlis en lagalegir, til dæmis, tilfinningalegir, persónulegir 

eða byggjast á áhuga eða skoðunum manns.46 Væntanlega má þó gera ráð fyrir rýmri túlkun 

hugtaksins í stjórnsýslurétti enda beinlínis mælst til slíkrar lögskýringar í áðurnefndum 

athugasemdum með frumvarpi því sem varð að stjórnsýslulögum. 

Um lögvarða hagsmuni í dönskum rétti gætir að mestu leyti sömu sjónarmiða og í 

íslenskum rétti. Þannig verður einnig sagt að hagsmunir sem eingöngu eru tilfinningalegir, 

persónulegir, siðferðilegir eða byggja eingöngu á huglægum atriðum, eins og stjórnmála- og 

lífsviðhorfum fólks, eru almennt ekki til þess fallnir að geta talist lögvarðir í þessum skilningi.47 

3.3 Samantekt 

Að framan hefur verið fjallað með almennum hætti um aðildarhugtak stjórnsýsluréttarins. Að 

teljast aðili máls styrkir mjög réttarstöðu manns þar sem af því leiðir að hann getur byggt á 

þeim réttindum sem kveðið er á um í stjórnsýslulögunum. Flest þessi réttindi takmarkast við 

aðild. Hugtakið aðili máls er hvergi skilgreint í stjórnsýslulögunum, hvorki í hinum íslensku 

né í hinum dönsku. Þarf því að leita fanga í lögskýringargögnum, réttarframkvæmd og skrifum 

fræðimanna, innlendra og erlendra, en við samningu íslensku stjórnsýslulaganna var tekið mið 

af lögum nágrannaþjóðanna, einkum þeim dönsku. 

Í raun má segja að í meginatriðum byggist aðildarhugtakið á hagsmunamati. Sá telst aðili 

stjórnsýslumáls sem á fullnægjandi hagsmuna að gæta af úrlausn þess máls. Fullnægjandi 

hagsmunir í þessum skilningi þurfa almennt að vera beinir, verulegir, sérstakir og lögvarðir. 

Þessi atriði, einkum fyrstu þrjú, eru mjög matskennd og því ekki hægt að styðjast við 

fastmótaða mælikvarða, heldur ráðast þau af atvikum og aðstæðum hverju sinni. Ákveðin 

leiðbeiningarsjónarmið gilda þó. Svipuð sjónarmið um mat á fullnægjandi hagsmunum virðast 

ríkjandi í dönskum rétti. 

Aðildarhugtak stjórnsýsluréttarins er ekki eitt og hið sama á öllum sérsviðum hans. Hér 

hefur verið fjallað um hugtakið með almennum hætti. Á hinum ýmsu sérsviðum 

stjórnsýsluréttarins kann hugtakið að vera túlkað með mismunandi hætti, til dæmis á sviði 

opinbers markaðseftirlits. Reyndar er það svo að hugtakið er jafnvel ekki alltaf túlkað með 

sama hætti í opinberu markaðseftirliti, heldur er það breytilegt eftir því hvaða eftirlitsstjórnvald 

á hlut að máli. 

 
46 Sjá Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 173. 
47 Sjá Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 71. 
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4 Aðild að málum hjá Samkeppniseftirlitinu 

4.1 Almennt 

Að framan hefur verið getið ríkjandi meginsjónarmiða um túlkun aðildarhugtaks 

stjórnsýsluréttar. Nú verður umfjöllunin afmörkuð við aðildarhugtakið eins og það er túlkað í 

samkeppnismálum. 

Hin almennu sjónarmið um aðildarhugtakið, eins og þeim var lýst í kafla 3.2, gegna einnig 

þýðingarmiklu hlutverki í samkeppnismálum þrátt fyrir að sérstakar málsmeðferðarreglur 

Samkeppniseftirlitsins gildi um meðferð mála hjá Samkeppniseftirlitinu. Almennu sjónarmiðin 

gilda að því marki sem ekki er sérstaklega vikið frá þeim með lögum eða veittur betri réttur 

með stjórnsýslufyrirmælum. Í kafla 3.3 var þó vikið að því að hugtakið kann að vera túlkað 

með breytilegum hætti eftir því hvaða sérsvið stjórnsýsluréttarins á í hlut og hvert stjórnvaldið 

er. 

Svigrúm stjórnvalda er þó ekki óheft enda leiðir af lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins að 

athafnir þeirra verða að eiga sér stoð í lögum og mega jafnframt ekki vera í andstöðu við lög.48 

Lögmætisreglan sem slík veitir þó litlar leiðbeiningar um hvernig beri að túlka matskennd og 

ólögfest hugtök, eins og til dæmis aðildarhugtakið, þannig að ákvarðanir um aðild séu ekki 

andstæðar lögum. Þrátt fyrir að lögmætisreglan veiti ekki nákvæmar leiðbeiningar í slíkum 

tilvikum er hún áminning til stjórnvalda um að ákvarðanir þeirra eigi ekki að byggja á geðþótta, 

heldur beri að túlka ákvæði laga í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti og eftir viðteknum 

lögskýringaraðferðum.49 

Gagnvart málum Samkeppniseftirlitsins hefur aðildarhugtakið ákveðna sérstöðu. Eins og 

áður hefur komið fram hefur eftirlitið sett sér sínar eigin málsmeðferðarreglur, sbr. 

málsmeðferðarreglur Samkeppniseftirlitsins nr. 880/2005. Í 5. gr. reglnanna er ákvæði sem 

kveður á um að sá sem sýnt getur fram á að hann eigi lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn 

málsins eigi aðild að málinu. Af orðalaginu leiðir að sönnunarbyrði um fullnægjandi hagsmuni 

hvílir á þeim sem krefst aðildar. Hins vegar er það ávallt stjórnvaldið sjálft sem framkvæmir 

endanlegt hagsmunamat. 

 
48 Sjá Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt, bls. 102. 
49 Sjá Hafsteinn Dan Kristjánsson: Vandaðir stjórnsýsluhættir, bls. 11-12. Í ritgerð þessari er á örfáum stöðum 

vikið að hugtakinu um vandaða stjórnsýsluhætti. Hafsteinn Dan Kristjánsson bendir á að hugtakið feli í sér 

„framlengingu við lög“. Í samræmi við slíka nálgun má væntanlega líta svo á að þótt eðlilega sé ekki til að dreifa 

nákvæmum fyrirmælum í lögum um túlkun einstakra hugtaka beri ávallt að taka mið af vönduðum 

stjórnsýsluháttum þegar slík lagahugtök eru túlkuð af stjórnvöldum. 
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Í kafla 2.2.3 var vikið stuttlega að því hvort sú leið sem Samkeppniseftirlitið hefur farið við 

setningu málsmeðferðarreglnanna að tilgreina einungis lögvarða hagsmuni í ákvæði 5. gr. gefi 

tilefni til þeirrar ályktunar að túlka beri aðildarhugtakið með rýmri hætti en almennt er gert í 

stjórnsýslurétti. Í upphafi skal nefnt að þótt Samkeppniseftirlitið hafi einungis tilgreint lögvarða 

hagsmuni í ákvæði 5. gr. er ótækt að gagnálykta með þeim hætti að hin skilyrðin, um beina, 

verulega og sérstaka hagsmuni, gildi ekki. Margítrekað hefur áfrýjunarnefnd samkeppnismála 

áréttað, eins og síðar verður rakið, að aðildarhugtakið skuli túlkað með hliðsjón af efnisreglum 

samkeppnisréttarins og reglum stjórnsýsluréttarins, meðal annars því hvort sá sem til greina 

komi sem aðili máls eigi beinna, verulegra, sérstakra og lögvarinna hagsmuna að gæta af 

úrlausn málsins. 

Í eftirfarandi köflum verður leitast við að gera grein fyrir hvernig aðildarhugtakið hefur 

verið túlkað samkvæmt ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins, úrskurðum áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála og í niðurstöðum dómstóla, einkum Hæstaréttar. 

Eins og áður hefur komið fram lúta helstu verkefni Samkeppniseftirlitsins að samráðum 

fyrirtækja samkvæmt 10. gr. samkeppnislaga, misnotkun fyrirtækja á markaðsráðandi stöðu 

samkvæmt 11. gr. og samrunum í skilningi 17. gr. laganna. Eftirfarandi umfjöllun mun beinast 

að síðustu tveimur atriðunum eða túlkun aðildarhugtaksins í þeim málum. Svo virðist sem 

fremur reyni á aðild annarra en þeirra, sem ákvörðun beinist beint að, í málum sem varða 11. 

gr. samkeppnislaga og í samrunamálum en í málum sem varða 10. gr. laganna. Eflaust kann sá 

munur að einhverju leyti að skýrast af eðli samráðsmála samkvæmt 10. gr. samkeppnislaga. 

4.2 Dómur Hæstaréttar, Hrd. 2003, bls. 2685 (83/2003) 

Árið 2003 féll dómur í Hæstarétti um túlkun aðildarhugtaksins í samkeppnismáli. Þessi dómur 

er merkilegur fyrir margra hluta sakir og er því við hæfi að gera sérstaklega grein fyrir honum 

í þessari umfjöllun. 

Tildrög þessa máls mátti rekja til kvörtunar Samskipa hf. til Samkeppnisstofnunar þar sem 

því var haldið fram að Hf. Eimskipafélag Íslands hefði misnotað markaðsráðandi stöðu sína, 

sbr. 11. gr. samkeppnislaga. Í málinu reyndi fyrst og fremst á hvort hagsmunir Samskipa, sem 

keppinautar Eimskipa og kvartanda í málinu, væru þess eðlis að teljast fullnægjandi sem beinir, 

verulegir, sérstakir og lögvarðir í skilningi aðildarhugtaks stjórnsýslulaga. Samkeppnisstofnun 

hafði sent Samskipum afrit af bréfaskiptum stofnunarinnar við Eimskip. Í kjölfarið óskaði 

Eimskip eftir rökstuddri afstöðu Samkeppnisstofnunar um aðkomu og aðild Samskipa að 

málinu. Stofnunin taldi Samskip eiga augljósra hagsmuna að gæta af úrlausn málsins þar sem 
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fyrirtækið væri keppinautur á sama markaði og Eimskip og því væri rétt að játa Samskipum 

aðild. 

 

Hrd. 2003, bls. 2685 (83/2003). Héraðsdómur hafnaði því að veita Samskipum aðild að málinu, 

en í forsendum héraðsdóms segir: „Samskip hf. sem aðalkeppinautur stefnanda hér á landi á 

augljósa lögvarða hagsmuni af niðurstöðu málsins. Samkvæmt 9. gr. reglna um málsmeðferð 

samkeppnisyfirvalda á félagið því aðild að málinu og sem aðili rétt á að kynna sér öll gögn að 

mati stefnda svo sem rakið er í II. kafla hér að framan. Þessi túlkun rekst hins vegar á við 

hagsmuni stefnanda, sem einnig eru lögvarðir, og felast ekki síst í því að keppinautur hans fái 

ekki aðgang að gögnum, er varða viðskipti stefnanda og eru, eðli málsins samkvæmt, 

trúnaðargögn.“ Síðar í forsendum héraðsdóms segir: „Það er niðurstaða dómsins að hér vegi 

þyngra hagsmunir stefnanda af því að halda leyndum gögnum sínum fyrir keppinautnum en 

hagsmunir Samskipa hf. af því að geta fylgst með rannsókninni og í ljósi þessa er ekki fallist á 

hina rúmu túlkun stefnda á aðilahugtakinu.“ Hæstiréttur sneri við dómi héraðsdóms en í dómi 

Hæstaréttar segir meðal annars: „Eins og fram kemur í úrskurði áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála, sem hér er fjallað um, gefa lögskýringargögn til kynna að aðildarhugtak í 

stjórnsýslumálum beri að skýra rúmt, þannig að ekki sé einungis átt við þá, sem eiga beina aðild 

að máli heldur einnig þá sem hafa óbeinna hagsmuna að gæta. Ekki er til einhlítur mælikvarði í 

þessum efnum og líta ber til hvers tilviks fyrir sig. Almennt er sá talinn aðili að máli, sem á 

einstaklegra, beinna og lögvarinna hagsmuna að gæta. Þannig eru þeir, sem bera fram kærur eða 

kvartanir yfirleitt taldir aðilar að stjórnsýslumáli, enda eigi þeir slíkra hagsmuna að gæta við 

úrlausn þess. Þegar þetta er metið er og óhjákvæmilegt að litið sé til hagsmuna annarra, sem að 

málinu koma. Eins og áður er að vikið leiðir aðild að stjórnsýslumáli til þess að viðkomandi á 

almennt rétt til að kynna sér skjöl og önnur gögn, er málið varða. Hagsmunir annarra geta hins 

vegar staðið til þess að aðgangur að gögnum verði takmarkaður. Augljóst er að þetta getur skipt 

miklu í málum á sviði samkeppnisréttar þar sem oft liggja fyrir skjöl með upplýsingum, sem 

teljast til viðskiptaleyndarmála og fyrirtæki telja að ekki megi koma fyrir augu keppinauta. Í 17. 

gr. stjórnsýslulaga er stjórnvaldi heimilað þegar sérstaklega stendur á að takmarka aðgang aðila 

máls að gögnum ef mun ríkari almanna- eða einkahagsmunir eru fyrir hendi. Hér skiptir og miklu 

að í 14. gr. fyrrnefndra reglna nr. 922/2001 [eldri málsmeðferðarreglur samkeppnisyfirvalda] er 

mælt fyrir um heimild samkeppnisyfirvalda til að takmarka aðgang málsaðila að gögnum máls ef 

hagsmunir þeirra af því að notfæra sér vitneskju úr þeim þykja eiga að víkja fyrir mun ríkari 

almanna- eða einkahagsmunum, einkum þegar um er að ræða viðkvæmar viðskiptalegar 

upplýsingar, sem eðlilegt má telja að leynt fari. Þar er einnig kveðið á um rétt aðila til að óska 

þess að farið verði með upplýsingar eða gögn sem trúnaðarmál. Ákvarðanir samkeppnisyfirvalda 

í þessum efnum sem öðrum sæta kæru til áfrýjunarnefndar samkeppnismála, sbr. 9. gr. 

samkeppnislaga. Samskip hf. hafa í erindi sínu til áfrýjanda talið að stefndi hafi misnotað 

markaðsráðandi stöðu sína í sjóflutningum til og frá Íslandi, sbr. 11. gr. samkeppnislaga, og 

tilgreint dæmi því til stuðnings. Telur fyrirtækið einnig að hegðan stefnda varði við 17. og 20. gr. 

laganna. Af erindi fyrirtækisins verður ráðið að það telji ætlað athæfi stefnda hafa verulega 

skaðleg áhrif á rekstur sinn. Að þessu athuguðu verður fallist á það með áfrýjunarnefnd 

samkeppnismála að Samskip hf. hafi mikilvægra og sérstakra hagsmuna að gæta af úrslitum 

málsins. Þegar litið er til hagsmuna stefnda varðandi aðgang Samskipa hf. að gögnum málsins 

verður að líta til þeirrar verndar, sem hann nýtur samkvæmt 17. gr. stjórnsýslulaga og 14. gr. 

reglna nr. 922/2001, eins og áður var rakið. Um gögn þau, sem lagt var hald á hjá stefnda af hálfu 

áfrýjanda og vísað er til í niðurstöðu héraðsdóms, hefur komið fram af hálfu áfrýjanda í 

greinargerð til Hæstaréttar, að ekki hafi verið tekin afstaða til þess hvort þau verði öll gögn í því 

stjórnsýslumáli, sem hér er um að ræða. Áfrýjandi muni ákveða, eftir að hafa farið yfir gögnin, 

hver þeirra hafi eða kunni að hafa þýðingu fyrir niðurstöðu málsins. Á þeim tíma muni liggja 

fyrir listi yfir gögn málsins, sem stefndi fái tækifæri til að gera athugasemdir við, þar á meðal 

þær, hvort tiltekin gögn á þeim lista eigi að fara leynt. Fyrir þann tíma muni engum öðrum veittur 

aðgangur að þeim gögnum. Þegar til alls þess er litið, sem nú hefur verið rakið, eru ekki 
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lagaskilyrði til annars en að Samskip hf. teljist aðili að stjórnsýslumáli því, sem hér er fjallað 

um.“ 

 

Forsendur héraðsdóms eru áhugaverðar að því er aðildina varðar vegna þess að þær varpa 

skýru ljósi á þá hagsmuni sem togast á og þau lögskýringarvandamál sem af slíkum 

hagsmunaárekstrum leiða. Héraðsdómur fer ekki þá leið að draga úr vægi hagsmuna Samskipa, 

þvert á móti fjallar hann um þá sem „augljósa“ og „lögvarða“. 

Svo virðist sem helstu rökin, sem héraðsdómur beitir fyrir því að ljá Samskipum ekki stöðu 

aðila máls, grundvallist á upplýsingarétti stjórnsýslulaga. Með öðrum orðum byggir 

héraðsdómur afstöðu sína gagnvart aðild Samskipa á því að hagsmunir Eimskipa, þess efnis að 

halda viðskiptaupplýsingum sínum leyndum gagnvart Samskipum, vegi þyngra en hagsmunir 

Samskipa af því að fá aðgang að upplýsingunum. Þessi afstaða er að mörgu leyti skiljanleg. 

Hæstiréttur nálgast viðfangsefnið og túlkar hugtakið með öðrum hætti. Í fyrsta lagi nefnir 

hann þau lögskýringarsjónarmið, sem þegar hefur verið gerð grein fyrir, um að túlka beri 

aðildarhugtakið rúmt. Í öðru lagi fellst rétturinn á að í málum sem þessum kunna að vera 

viðkvæmar upplýsingar sem ósanngjarnt er að veita keppinautum aðgang að. Hins vegar bendir 

Hæstiréttur réttilega á að stjórnsýslulögin hafi tekið á vandkvæðum af þessum toga með 

takmörkunarheimildum 16. og 17. gr. stjórnsýslulaga. Því sé nærtækast að túlka 

aðildarhugtakið með rúmum hætti, en beita 17. gr. laganna til þess að takmarka aðgang að 

upplýsingum sem teljast það viðkvæmar að skilyrði ákvæðisins, um mun ríkari einkahagsmuni, 

sé uppfyllt. 

Vert er að nefna þær ályktanir sem Páll Hreinsson hefur dregið af dóminum um túlkun 

aðildarhugtaksins í þessu máli. Byggir hann á því að líkast til hafi fjöldi samkeppnisaðila á 

þeim mörkuðum, sem félögin störfuðu á, haft áhrif á rúma afmörkun aðildar í þessu tilviki. Á 

sumum mörkuðum, sem Eimskip og Samskip störfuðu á, voru engin önnur félög. Fyrir vikið 

virðist Páll byggja á því að misnotkun Eimskipa á markaðsráðandi stöðu og úrlausn málsins 

hjá Samkeppniseftirlitinu hljóti hvort tveggja að hafa haft áhrif á hagsmuni Samskipa með þeim 

hætti sem aðildarhugtakið gerir ráð fyrir.50 Líklega er óhætt að fallast á að eftir því sem færri 

fyrirtæki starfi á markaði því meiri áhrif hafi brot á samkeppnislögum almennt á keppinauta. 

Varast ber þó að beita slíkum sjónarmiðum fyrirvaralaust enda ber fyrst og fremst að túlka 

aðildarhugtakið á grundvelli hagsmunamats í hverju einstöku tilviki. 

Hvað sem sagt verður um efnistök héraðsdóms á þeim tíma sem dómurinn var kveðinn upp 

liggur fyrir að málinu lauk með öndverðri niðurstöðu Hæstaréttar Íslands. Því er haldið fram 

 
50 Sjá Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 178-179. 
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hér að með þessum dómi hafi grundvöllur verið lagður að hinu rúma aðildarhugtaki í 

samkeppnismálum sem byggt hefur verið á síðan. Í kafla 4.3 verður betur gerð grein fyrir 

hvernig reynt hefur á aðildarhugtakið í málum þar sem kvartað hefur verið undan meintu broti 

á 11. gr. samkeppnislaga. 

4.3 Aðild að málum Samkeppniseftirlitsins sem varða brot gegn 11. gr. samkeppnislaga 

um misnotkun á markaðsráðandi stöðu 

4.3.1 Almennt 

Í næstu köflum verður fjallað um ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins, úrskurði áfrýjunarnefndar 

og dóma Hæstaréttar í málum sem varða álitaefni um aðild í málum Samkeppniseftirlitsins 

samkvæmt 11. gr. samkeppnislaga. Aðilastaða þess sem ákvörðun beinist beint að er óumdeild 

og þarfnast ekki frekari skýringa umfram það sem ritað var um aðild í kafla 3. Mun því 

umfjöllunin einkum taka mið af þeim málum sem hefjast með kvörtun í samræmi við 6. gr. 

málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins og þá með hliðsjón af aðild þess sem kvartar. 

Kvörtun með formlegu erindi kann að leiða til aðildar þess sem kvartar. Slík aðild er þó 

engan veginn sjálfgefin.51 Ákvörðun um aðild grundvallast ávallt á hagsmunamati eins og áður 

hefur komið fram. Hér á eftir verður leitast við að varpa ljósi á hvaða skilyrði eða aðstæður 

þurfa almennt að vera fyrir hendi til þess að kvartanda sé veitt staða aðila máls fyrir 

Samkeppniseftirlitinu í málum samkvæmt 11. gr. samkeppnislaga. 

Í kafla 4.3.2 verður gerð almenn grein fyrir helstu þáttum 11. gr. samkeppnislaga og hvað 

felst í hugtakinu „markaðsráðandi staða“. Í kafla 4.3.3 verður rakið með hvaða hætti mál geta 

hafist hjá eftirlitinu. Í kafla 4.3.4 verður fjallað um mál þar sem sá sem kvartaði kærði ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins þess efnis að taka mál ekki til frekari rannsóknar eða að hætta rannsókn 

máls á grundvelli 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga. Ákvæðið er forgangsröðunarákvæði sem veitir 

eftirlitinu heimild til þess að: 1) taka mál ekki til rannsóknar ef það telur ekki nægar ástæður 

til þess, og 2) að raða málum eftir forgangi. 

Í þeim tilvikum, þar sem kvartað hefur verið undan tilteknum viðskiptaháttum fyrirtækis á 

markaði með formlegu erindi í samræmi við 6. gr. málsmeðferðarreglna 

Samkeppniseftirlitsins, verður til stjórnsýslumál milli þess sem kvartar og 

Samkeppniseftirlitsins. Slíkt mál varðar þó ekki 11. gr. samkeppnislaga í þeim skilningi sem 

hér er átt við, heldur takmarkast við þá ákvörðun hvort taka beri þvílíkt mál fyrir eða ekki. 

 
51 Sjá Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls. 213. 
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Eftirlitið hefur rúmt svigrúm til þess að vega og meta hvort hefja beri rannsókn í kjölfar 

kvörtunar eða hvernig á að forgangsraða málum. Sérstaklega hefur reynt á þetta svigrúm í 

auknum mæli eftir bankahrunið 2008 með auknu álagi á stofnunina. Svigrúm þetta er þó ekki 

ótakmarkað og þarf ávallt að byggjast á lögmætum og málefnalegum forsendum.52 

Í kafla 4.3.5 verður fjallað um fáeina úrskurði og þá sérstaklega ákvarðanir 

Samkeppniseftirlitsins þar sem kvörtun með formlegu erindi hefur leitt til þess að eftirlitið 

hefur tekið fyrirtæki til rannsóknar og lokið máli með sektarákvörðun. Ekki er að sjá í þessum 

málum að oft hafi verið tekist á um álitaefni um aðild þess sem kvartar í úrskurðum 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála eða í dómum Hæstaréttar. 

4.3.2 Um 11. gr. samkeppnislaga og markaðsráðandi stöðu 

Tveir meginflokkar brota gegn samkeppnislögum eru ólögmætt samráð samkvæmt 10. gr. og 

misnotkun á markaðsráðandi stöðu samkvæmt 11. gr. laganna. Eitt af mikilvægustu verkefnum 

samkeppnisyfirvalda er að skilgreina markaði og slík skilgreining er grundvallaratriði við 

beitingu 11. gr. samkeppnislaga. Það ferli getur verið flókið, bæði lögfræðilega og 

hagfræðilega. Eðli málsins samkvæmt verða þessi hugtök samkeppnisréttarins og hagfræðinnar 

ekki brotin til mergjar, heldur verður látið nægja að greina frá þeim í grundvallaratriðum. 

Hugtakið markaðsráðandi staða virðist hafa haft á sér neikvætt yfirbragð í almennri 

umræðu um þjóðfélagsmál. Virðist hafa borið á þeim misskilningi hjá sumum að 

markaðsráðandi staða fyrirtækja sé skilyrðislaust andstæð lögum. Hið rétta er að 

markaðsráðandi staða þarf ekki að vera andstæð lögum, en sé fyrirtæki talið í slíkri stöðu er 

athafnasvigrúm þess í viðskiptum þrengra en ella. Eftir því sem markaðsráðandi staða 

fyrirtækis styrkist, þrengist að sama skapi svigrúmið. Tilgangurinn með 11. gr. samkeppnislaga 

er hinn sami og gildir almennt um samkeppnisreglur: að jafna leikinn á markaði, að girða fyrir 

óréttmæta viðskiptahætti og að auka samkeppni til hagsbóta fyrir neytendur.53 

Til þess að fyrirtæki geti gerst brotlegt gagnvart 11. gr. samkeppnislaga er fortakslaust 

skilyrði að það sé í markaðsráðandi stöðu. Með öðrum orðum, ef fyrirtæki er ekki í 

markaðsráðandi stöðu, getur hvers konar háttsemi þess, lögmæt eða ólögmæt, í engu falli falið 

í sér brot gegn 11. gr samkeppnislaga. Algengustu brotatilvik gagnvart 11. gr. samkeppnislaga, 

sem á sér nákvæma fyrirmynd í 102. gr. SSESB, eru til dæmis undirverðlagning, ýmiss konar 

afsláttarkjör eða annars konar kjör sem umbuna fyrir magnviðskipti og langtímahollustu við 

fyrirtæki, eins og einkakaupasamningar og fleira af þeim toga. Einkennandi fyrir þessi tilvik 

 
52 Sjá Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls. 104-105. 
53 Sjá Richard Whish og David Bailey: Competition Law, bls. 205-207. 
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eða viðskipti er að þau eiga ekki að valda skaðlegum afleiðingum eða almennt að geta verið 

raunhæf nema fyrirtækið sem stundar þau sé í markaðsráðandi stöðu. Á hinn bóginn geta þessar 

aðgerðir haft gríðarlega slæmar afleiðingar á samkeppni ef þær eru stundaðar af fyrirtækjum 

sem sannanlega eru í markaðsráðandi stöðu. Á því byggja að minnsta kosti ríkjandi kenningar 

í samkeppnisrétti.54 

Engir algildir mælikvarðar eru fyrir hendi sem skera úr um hvort fyrirtæki telst vera í 

markaðsráðandi stöðu eða ekki. Þess í stað veltur það á atvikum og aðstæðum hverju sinni og 

samspili ákveðinna lykilþátta. Þessir þættir lúta ýmist að fyrirtækinu sjálfu eða markaðnum 

sem það starfar á. Eftirfarandi atriði skipta miklu máli við afmörkun á markaðsráðandi stöðu: 

- Markaðshlutdeild. Einn mikilvægasti þátturinn við ákvörðun á markaðsráðandi stöðu 

lýtur að markaðshlutdeild fyrirtækis. Hið sama gildir um þennan lið og margt annað í 

samkeppnisrétti að ekki er stuðst við fastmótaða mælikvarða sem skera úr um hvenær 

hlutfallið er orðið nógu hátt til að fyrirtækið teljist markaðsráðandi. Hins vegar hafa 

mótast ákveðin leiðbeiningarsjónarmið. Þannig er næsta víst að sé fyrirtæki með 50% 

markaðshlutdeild eða meira teljist það í markaðsráðandi stöðu. Að sama skapi er mjög 

ólíklegt, en fræðilega þó ekki útilokað, að fyrirtæki með undir 30% markaðshlutdeild 

gæti talist vera í markaðsráðandi stöðu. Almennt telst fyrirtæki með undir 40% 

markaðshlutdeild ekki vera í markaðsráðandi stöðu. Slíkri niðurstöðu hefur þó 

framkvæmdastjórn ESB einu sinni komist að.55 Helst reynir á álitamálin þegar 

markaðshlutdeild er á bilinu 40-50%, en þá þarf að líta til ýmissa annarra þátta. 56 

- Efnahagslegur styrkur fyrirtækisins (e. market power). Ef fyrirtæki býr yfir slíkum 

efnahagslegum styrk að geta skaðað sjálft sig tímabundið, eða að minnsta kosti getur 

starfað án þess að taka tillit til neytenda og keppinauta, með aðgerðum, sem eru til þess 

fallnar að gera öðrum ókleift að starfa á markaðnum, bendir það sterklega til þess að 

markaðsráðandi staða sé fyrir hendi.57 Dæmi um slíkar aðgerðir er undirverðlagning.58 

- Markaðurinn sem fyrirtækið starfar á. Ofangreindir tveir þættir um efnahagslegan styrk 

og markaðshlutdeild lúta að fyrirtækinu sjálfu en í þessum þætti er sjónum beint að 

aðstæðum sem eru utan fyrirtækisins eða að markaðnum sem það starfar á. Eru 

keppinautar á markaði margir? Eru þeir öflugir? Er auðvelt að komast inn á markaðinn? 

Eru neytendur vel upplýstir og geta þeir valið hvern þeir skipta við? Hvernig horfir 

 
54 Sjá Richard Whish og David Bailey: Competition Law, bls. 26. 
55 Sjá Richard Whish og David Bailey: Competition Law, bls. 193. 
56 Sjá Richard Whish og David Bailey: Competition Law, bls. 192-195. 
57 Sjá Ásgeir Einarsson og Jóna Björk Helgadóttir: „Breytingar á samkeppnislögum“, bls. 81. 
58 Sjá Richard Whish og David Bailey: Competition Law, bls. 781-782. 
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markaðurinn við gagnvart framtíðarkeppinautum (e. potential competitors)? Ef fyrstu 

fjórum spurningunum er svarað játandi og markaðurinn horfir vel við hugsanlegum 

framtíðarkeppinautum, bendir það sterklega til þess að markaðurinn sé skilvirkur og 

erfitt sé að öðlast markaðsráðandi stöðu.59 

4.3.3 Upphaf mála hjá Samkeppniseftirlitinu 

Upphafi mála hjá Samkeppniseftirlitinu má skipta í tvo meginflokka. Annars vegar mál sem 

hefjast að eigin frumkvæði eftirlitsins og hins vegar mál sem eiga upphaf sitt í aðsendum 

erindum til eftirlitsins. Um þessa málsmeðferð er fjallað í II. kafla málsmeðferðarreglna 

Samkeppniseftirlitsins. Ekki er til tæmandi skilgreining á því hvaða tilefni teljast lögmæt eða 

málefnaleg til að marka upphaf mála að frumkvæði Samkeppniseftirlitsins.60 Slík mál kunna 

til dæmis að hefjast með fjölmiðlaumfjöllun, ábendingum einstaklinga eða lögaðila um meint 

samkeppnislagabrot. Jafnan ber þó að byggja á málefnalegum sjónarmiðum og áreiðanlegum 

upplýsingum og vísbendingum.61 

Hugsanlega kann að orka tvímælis að líta á mál sem eiga rætur sínar að rekja til ábendinga 

frá einstaklingum eða lögaðilum til Samkeppniseftirlitsins sem mál sem hefjast að eigin 

frumkvæði stjórnvaldsins. Engu að síður heyrir slíkt til venju í opinberu markaðseftirliti og 

verður að teljast rökrétt þar sem slíkri ábendingu kunna að fylgja takmarkaðar upplýsingar eða 

rökstuðningur um meint brot þess sem bent er á. Um ábendingar segir í skýrslu 

Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2006: 

 

„Mikilvægt er að ábendingum fylgi eins góður rökstuðningur og kostur er – og eftir atvikum gögn 

eða tilvísun í gögn, svo hægt sé að meta hvort ástæða sé til aðgerða. Reynist svo vera hefur 

Samkeppniseftirlitið rannsókn að eigin frumkvæði.“62 

 

Um formleg erindi gegnir öðru máli en um ábendingar. Eins og nafnið gefur til kynna eru 

erindi af þessu tagi ákveðnum formkröfum háð til þess að þau séu tæk til meðferðar. Mælt er 

fyrir um þessar formkröfur í 6. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins sem vísa einnig 

í viðaukann við þær reglur. Í sem stystu máli má segja að þessar kröfur eigi að leiða til þess að 

eftirlitinu berist erindin með greinargóðum upplýsingum um þann sem kvartar, af hverju hann 

telji að tiltekinn aðili brjóti á samkeppnislögum og í hverju brotið sé fólgið og loks 

rökstuðningur fyrir því af hverju sá sem sendir erindið eigi lögvarinna hagsmuna að gæta af 

 
59 Sjá Richard Whish og David Bailey: Competition Law, bls. 191. 
60 Sjá Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls. 213. 
61 Sjá Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 427-428. 
62 Sjá Kynning á starfsemi Samkeppniseftirlitsins, bls. 8. 
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úrlausn málsins. Ef vandað er til verksins og erindin send í góðri trú, en ekki í þeim tilgangi 

einum að koma höggi á keppinauta að ósekju, er auðséð hvernig þetta úrræði er til þess fallið 

að spara Samkeppniseftirlitinu tíma og fjármuni, ásamt því að efla og viðhalda heilbrigðri 

samkeppni á mörkuðum. Um formleg erindi af þessu tagi segir eftirfarandi í skýrslu 

Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2006: 

 

„Formlegar kvartanir þarf að undirbúa vel. Vel undirbúin og ígrunduð kvörtun, sem studd er 

tiltækum gögnum, greiðir fyrir úrvinnslu. [...]. Uppfylli erindið ekki þessi skilyrði er farið með 

það sem ábendingu. Hún kann síðar að leiða til þess að Samkeppniseftirlitið hefji athugun á 

málinu að eigin frumkvæði. Allar kvartanir sem Samkeppniseftirlitinu berast eru teknar til 

umfjöllunar. Metið er í hverju tilviki hvort tilefni eða forsendur séu til að hefja rannsókn. Við 

mat er horft til nokkurra grunnþátta. M.a. hvort meint brot eða samkeppnishömlur virðist vera 

alvarlegar, hvort meint brot eða samkeppnishömlur varði ekki aðeins viðskiptahagsmuni þess er 

kvartar, heldur geti haft víðtækari skaðleg áhrif á samkeppni. Ennfremur hvort fyrirtæki sem 

kvartað er yfir hafi látið af starfsháttum sem voru tilefni kvörtunar eða hvort sá er kvartar geti 

gætt viðkomandi hagsmuna sinna fyrir dómstólum.“63 

 

Ef erindi uppfyllir ekki kröfur 6. gr. um rökstuðning og skýrleika ber að líta á það sem 

ábendingu í skilningi 7. gr. málsmeðferðarreglnanna. Eins og áður segir kemur aðild þess, sem 

sendir kvörtun með formlegu erindi í samræmi við 6. gr. málsmeðferðarreglnanna, til greina í 

málum sem varða brot gegn 11. gr. samkeppnislaga. 

4.3.4 Kærðar ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins þar sem hafnað var að taka mál til rannsóknar 

eða ákveðið að hætta rannsókn 

Grundvallaratriði, til þess að geta skilið með hvaða hætti hér er fjallað um aðild, er, að í þeim 

málum, sem kvartað er í samræmi við 6. gr. málsmeðferðarreglnanna um meinta misnotkun á 

markaðsráðandi stöðu, sbr. 11. gr. samkeppnislaga, er ekki sjálfgefið að sá sem kvartar njóti 

stöðu aðila í máli Samkeppniseftirlitsins sem það ákveður að hefja gagnvart þeim sem kvörtun 

beinist að. Síður en svo. Eins og ljóslega má ráða af þeim úrskurðum sem á eftir fylgja er alls 

ekki sjálfgefið að slíkt stjórnsýslumál verði nokkru sinni til enda forgangsheimildir 

Samkeppniseftirlitsins samkvæmt 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga og 9. gr. 

málsmeðferðarreglnanna rúmar. 

Hins vegar nýtur sá sem kvartar með formlegu erindi í samræmi við 6. gr. 

málsmeðferðarreglnanna ávallt stöðu aðila í því tiltekna máli, það er málinu um hvort hefja 

beri rannsókn eða ekki. Þannig nýtur sá sem kvartar þeirra réttinda, sem stjórnsýslulögin kveða 

á um, til dæmis rétt til andmæla samkvæmt 13. gr. stjórnsýslulaga, rétt til aðgangs að gögnum 

 
63 Sjá Kynning á starfsemi Samkeppniseftirlitsins, bls. 8. 
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máls samkvæmt 15. gr. stjórnsýslulaga, rétt á rökstuðningi samkvæmt V. kafla stjórnsýslulaga 

og svo framvegis. Að sama skapi er ákvörðun um að aðhafast ekki frekar vegna kvörtunar í 

samræmi við 6. gr. málsmeðferðarreglnanna stjórnvaldsákvörðun gagnvart þeim sem kvartar. 

Þess vegna getur viðkomandi kært ákvörðunina til áfrýjunarnefndar samkeppnismála og 

jafnvel höfðað mál til ógildingar úrskurði fyrir dómi. Þetta er sannarlega ekki dæmigert 

stjórnsýslumál né dæmigerð stjórnvaldsákvörðun þar sem efni hennar lýtur ekki að 

hefðbundnum hagsmunum aðila málsins. Ekki er sá sektaður sem kvartar eða lagðar á hann 

skyldur eða kvaðir. Engu að síður er byggt á því hér að líta verði á þessi mál sem stjórnsýslumál, 

sem lykta með stjórnvaldsákvörðun. Þá sést einnig glögglega í þessum málum að áfrýjendur 

byggja ítrekað og ágreiningslaust á réttindum stjórnsýslulaga og áfrýjunarnefnd 

samkeppnismála ljáir þeim kæruaðild samkvæmt 9. gr. samkeppnislaga og tekur málin til 

efnislegrar meðferðar. 

Nauðsynlegt er því að gera greinarmun á þessum tvenns konar málum. Annars vegar 

stjórnsýslumáli milli þess sem kvartar í samræmi við 6. gr. málsmeðferðarreglnanna og 

Samkeppniseftirlitsins um hvort hefja beri rannsókn á meintum brotum og hins vegar, ef af 

verður, stjórnsýslumáli Samkeppniseftirlitsins þar sem sá sem kvartað er undan er tekinn til 

rannsóknar vegna ætlaðra brota á samkeppnislögum. Ekki er öruggt að sá sem kvartar njóti 

aðildar að síðari tegund málanna. Í kafla 4.3.5 verður fjallað um slík tilvik. 

Þrátt fyrir að svigrúm 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga sé ekki óheft virðist ljóst, eins og áður 

segir og rakið verður síðar, að svigrúmið er mjög rúmt. Eftir gildistöku núgildandi 

samkeppnislaga 1. júlí 2005, þegar þetta er ritað, hefur áfrýjunarnefnd samkeppnismála í 

engum úrskurði fallist á kröfur kæranda, um ógildingu á ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins 

þess efnis að taka mál ekki til rannsóknar eða hætta rannsókn á grundvelli 3. mgr. 8. gr. 

samkeppnislaga. 

Sem dæmi má nefna eftirfarandi úrskurð. Í því máli hafði tiltekinn aðili kvartað í samræmi 

við 6. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins undan Laugum ehf. vegna meintrar 

misnotkunar á markaðsráðandi stöðu samkvæmt 11. gr. samkeppnislaga. Á grundvelli meðal 

annars 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga tók eftirlitið ákvörðun um að taka málið ekki til frekari 

rannsóknar. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 17. maí 2010 (4/2010). Um ákvæðið og 

forgangsröðunarheimild Samkeppniseftirlitsins hafði áfrýjunarnefndin eftirfarandi að segja: 

„Samkvæmt 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga tekur Samkeppniseftirlitið ákvarðanir um það hvort 

erindi sem berast gefi nægar ástæður til rannsóknar og því er jafnframt heimilt að raða málum í 

forgangsröð. Sú forgangsröðun þarf að vera byggð á málefnalegum sjónarmiðum og hafa þau 

m.a. verið sett fram í áðurnefndri 9. gr. málsmeðferðarreglna nr. 880/2005 þótt hún sé að sönnu 
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ekki tæmandi um þau efni. Svo segir m.a. í 2. mgr. 9. gr. málsmeðferðarreglnanna: „Við mat á 

því hvort erindi gefi tilefni til rannsóknar skal Samkeppniseftirlitið hafa hliðsjón af málefnalegum 

sjónarmiðum sem þykja skipta máli í hverju tilviki fyrir sig. Eftirfarandi atriði geta m.a. skipt 

máli við mat Samkeppniseftirlitsins á því hvort hefja beri rannsókn: a. að meint brot eða 

samkeppnishömlur virðist vera alvarlegar, b. að meint brot eða samkeppnishömlur varði ekki 

aðeins viðskiptahagsmuni kvartanda heldur geti haft víðtækari skaðleg áhrif á samkeppni (...).“, 

[sic] Rökin að baki forgangsröðun snúast um að séu ekki tök á að sinna öllum málum beri að láta 

þau mæta afgangi sem minnstu máli skipta með hliðsjón af öllum aðstæðum. Samkeppniseftirlitið 

ber ábyrgð á að fjármunum sé á hverjum tíma varið til brýnustu verkefna og verður að ætla að 

aðstaða annarra til endurskoðunar á því mati sé til muna verri en eftirlitsins sjálfs. 

Samkeppniseftirlitið hefur í þessu máli reifað ítarlega að málum hefur mjög fjölgað hjá eftirlitinu 

og málsmeðferðartími lengst í kjölfar bankahruns. Þá hefur eftirlitinu verið gert að skera niður 

kostnað. Samkeppniseftirlitið hefur því ákveðið að leggja áherslu á mál er tengjast mikilvægum 

neytendamörkuðum s.s. matvörumarkaði og fjármálaþjónustu, sem og önnur alvarleg brot. 

Áfrýjunarnefndin telur að það mat Samkeppniseftirlitsins að taka erindi áfrýjanda ekki til 

umfjöllunar – en líta á það sem ábendingu – sé byggt á fyllilega málefnalegum sjónarmiðum sem 

eiga stoð sína í undirstöðurökum 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga og fyrrgreindum 

málameðferðarreglum.“ 

 

Í fyrsta lagi fjallar áfrýjunarnefndin um samspil 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga við 9. gr. 

málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins. Síðarnefnda ákvæðið felur í sér útfærslu 3. mgr. 

8. gr. samkeppnislaga og hnykkir á þeim sjónarmiðum sem þykja málefnaleg við mat á 

forgangsröðun mála. 

Í öðru lagi er því haldið fram í ritgerð þessari að með úrskurði þessum hafi áfrýjunarnefndin 

markað stefnuna um lögskýringu 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga. Er sú skoðun rökstudd með 

vísan í forsendur áfrýjunarnefndarinnar. Í úrskurðinum nefnir hún að ætla verði að aðstæður 

annarra til þess að meta hvernig beri að forgangsraða málum Samkeppniseftirlitsins séu „mun 

verri“ en Samkeppniseftirlitsins sjálfs. Því næst fjallar nefndin um aukinn málafjölda og 

fjárhagslegt aðhald, sem hvort tveggja leiði til aukins svigrúms við mat á forgangsröðun 

samkvæmt 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga. 

Túlkun áfrýjunarnefndarinnar á 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga verður að teljast rökrétt, þótt 

halda megi því fram að hún skýrist af illri nauðsyn, eða hinum mikla málafjölda og 

takmörkuðum fjárveitingum. Mestu máli skiptir þó, í þessari stjórnsýslu sem annarri, að 

sjónarmið þau sem lögð eru til grundvallar ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins samkvæmt 3. 

mgr. 8. gr. samkeppnislaga séu málefnaleg, hlutlæg og rökstudd. Þá má nefna að berist 

Samkeppniseftirlitinu erindi sem afhjúpar alvarlegt lögbrot með ótvíræðum hætti eða bendir 

skýrlega til slíkrar háttsemi kann eftirlitinu að vera skylt að taka málið til efnislegrar 

meðferðar.64 

 
64 Sjá Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls. 215. 
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Óhætt virðist að draga þær ályktanir að svo lengi sem mikið álag og mikill málafjöldi 

samhliða takmörkuðum fjárveitingum einkennir starfsemi Samkeppniseftirlitsins og eftirlitið 

beitir 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga með málefnalegum, hlutlægum og rökstuddum hætti, verði 

torsótt fyrir kærendur í þessum málum að fá ákvörðun Samkeppniseftirlitsins, um að rannsaka 

mál ekki frekar, hnekkt fyrir áfrýjunarnefnd samkeppnismála. 

Í eftirfarandi úrskurði reyndi á sambærilegt álitamál. Valitor hf. hafði kvartað í samræmi 

við 6. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins um ætlaða misnotkun Borgunar hf. á 

markaðsráðandi stöðu sinni. Á grundvelli 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga ákvað eftirlitið að 

aðhafast ekki frekar í málinu. Byggðist sú ákvörðun meðal annars á því að eftirlitið féllst ekki 

á sjónarmið Valitors um að Borgun væri í markaðsráðandi stöðu. Kröfu áfrýjanda um að fella 

úr gildi ákvörðunina var hafnað af áfrýjunarnefnd samkeppnismála. Áréttuð voru sömu 

sjónarmið og í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 17. maí 2010 (4/2010), meðal 

annars með vísan í það mál. Lögð var áhersla á að þótt svigrúm Samkeppniseftirlitsins til 

forgangsröðunar væri rúmt yrði það að vera byggt á málefnalegum sjónarmiðum. Einnig var 

áréttað að atriði þau, er 9. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins tilgreinir, eru ekki 

tæmandi talin í ákvæðinu. Í þessu samhengi er vert að líta á umfjöllun nefndarinnar í 

eftirfarandi úrskurði. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 8. október 2012 (2/2012). „Mat á því hvort erindi 

gefi tilefni til rannsóknar skal byggt á málefnalegum sjónarmiðum, sbr. m.a. 2. mgr. 9. gr. reglna 

nr. 880/2005 um málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins, en þar er einnig getið einstakra atriða sem 

talið er að skipt geti máli við það mat. Í fyrri úrskurðum áfrýjunarnefndarinnar, sbr. nánari 

umfjöllun í málum nr. 10/2010, 4/2010 og nr. 3/2012, hefur verið litið svo á að hið sama eigi að 

þessu leyti við um beitingu heimildar til að forgangsraða málum. Áhersla er þó á það lögð að 9. 

gr. reglna nr. 880/2005 felur ekki í sér tæmandi talningu hvað framangreind atriði varðar.“ 

 

Með þessari niðurstöðu var staðfest að fordæmisgildi úrskurðar í úrskurði áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála 17. maí 2010 (4/2010) ætti enn við. Slík niðurstaða er varla sjálfgefin þótt 

ekki verði breyting á gildandi lögum. Ástæða þess að áfrýjunarnefndin taldi að túlka bæri 

ákvæðin með þeim rúma hætti sem hún gerði í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 17. 

maí 2010 (4/2010) byggði einkum á aðstæðum Samkeppniseftirlitsins, sem mögulega eru 

tímabundnar, eða auknum málafjölda og takmörkuðu fjárhagslegu svigrúmi. Ef veruleg 

breyting verður á þessum aðstæðum, til dæmis mikil fækkun mála og fjárframlög til eftirlitsins 

verða aukin, má væntanlega leiða að því líkur að svigrúm Samkeppniseftirlitsins til þess að 

forgangsraða málum sínum þrengist þótt ekki verði breyting á gildandi reglum. 
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Í sjálfu sér bætir úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 8. október 2012 (2/2012) 

ekki öðrum sjónarmiðum við það hvernig beri að túlka 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga og 9. gr. 

málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins, umfram þau sem fram höfðu komið árið 2010. 

Að vísu er áréttað að þau atriði sem tilgreind eru sem málefnaleg við forgangsröðun mála í a-

d-liðum 9. gr. málsmeðferðarreglnanna séu ekki tæmandi talin. Sá skilningur leiðir af orðalagi 

ákvæðisins, en þar segir að meðal annars geti atriði a-d-liðar skipt máli sem málefnaleg 

sjónarmið. 

Aftur reyndi á heimild 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga í eftirfarandi úrskurði, en þar hafði 

Öryggismiðstöð Íslands ehf. kvartað undan viðskiptaháttum Securitas hf. með þremur bréfum 

á tímabilinu 2008-2012. Taldi Öryggismiðstöðin að Securitas hefði misnotað markaðsráðandi 

stöðu sína, meðal annars með undirverðlagningu á þjónustu sinni. Samkeppniseftirlitið hafði 

ýmist afgreitt kvartanirnar með þeim hætti að hætta rannsókn, sem þegar hafði verið hafin, eða 

taka erindið ekki til rannsóknar yfirhöfuð. Afgreiðsla erindanna hafði tekið nokkurn tíma og 

byggði Öryggismiðstöðin á því að málshraðaregla 9. gr. stjórnsýslulaga hefði verið brotin. 

Áfrýjunarnefndin hafnaði kröfum Öryggismiðstöðvarinnar að öllu leyti. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 3. október 2012 (3/2012). Um forgangsheimildir 

Samkeppniseftirlitsins og málshraða sagði áfrýjunarnefndin: „Í bréfi Samkeppniseftirlitsins frá 

7. ágúst 2012 var tilkynnt að haldið yrði áfram rannsókn á mögulegum brotum Securitas á 11. gr. 

samkeppnislaga í tilvikum nr. 5 og 6. Áfrýjandi krefst þess að rannsókn verði sett í „forgang” og 

að meðferð málanna verði lokið „jafnfljótt og mögulegt er lögum samkvæmt“. 

Samkeppniseftirlitið hefur ekki tekið neina ákvörðun um annað en að framgangur umræddra 

kvörtunarefna verði eins og almennt gerist hjá stofnuninni. Eins og fram kemur í úrskurði 

áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 9/2011 hefur nefndin ekki heimildir til að gefa fyrirmæli um 

tiltekna meðferð ólokinna mála hjá Samkeppniseftirlitinu en áfrýjunarnefndin getur þó úrskurðað 

um kærur vegna óhæfilegs dráttar á málum samkvæmt ákvæðum 4. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga, 

sbr. nánari umfjöllun þar um í máli nr. 9/2011. Áfrýjandi hefur um kæruheimild vísað til þess 

ákvæðis. Í málatilbúnaði Samkeppniseftirlitsins hafa komið fram ýmsar skýringar á þeim tíma 

sem rannsókn hefur tekið. Áfrýjandi hefur verið upplýstur um gang málsins og ástæður tafanna. 

Áfrýjunarnefndin tekur undir það sjónarmið áfrýjanda að það sé mikilvægt að mál sem kærð eru 

dragist ekki þannig að langvarandi skaði verði af háttsemi markaðsráðandi aðila. Á hinn bóginn 

er ljóst að rannsókn mála tekur ávallt nokkurn tíma og unnt er að óska eftir bráðabirgðaákvörðun 

á grunni 16. gr. samkeppnislaga ef erindi er sérlega brýnt. Það virðist áfrýjandi ekki hafa gert. 

Með hliðsjón af öllu framansögðu er það mat áfrýjunarnefndarinnar að ekki séu efni til að álykta 

sérstaklega um að dráttur hafi verið óhæfilegur eða að grípa eigi til sérstakra aðgerða vegna hans.“ 

 

Eðlilega er túlkun áfrýjunarnefndarinnar á 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga sambærileg og í 

ofangreindum úrskurði enda voru þeir báðir kveðnir upp í sama mánuði. Um málshraðareglu 

9. gr. stjórnsýslulaga áréttar nefndin að hún bindi Samkeppniseftirlitið og ótækt sé að mál 

dragist að óþörfu. Á hinn bóginn sýnir áfrýjunarnefndin því skilning að Samkeppniseftirlitið 

taki sér nauðsynlegan tíma í rannsóknir og bendir á að áfrýjandinn hefði getað brugðist við 
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meintum töfum með öðrum hætti, meðal annars með því að óska eftir bráðabirgðaákvörðun 

samkvæmt 16. gr. samkeppnislaga. Erfitt er að skilja áfrýjunarnefndina öðruvísi en svo að 

skortur á slíkri beiðni hafi veikt sjónarmið Öryggismiðstöðvarinnar um að málshraðareglan 

hefði verið brotin. 

Í nóvember sama ár féll annar úrskurður þar sem einnig reyndi á beitingu 

Samkeppniseftirlitsins á 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga. Í þessu máli hafði kvörtun verið tekin 

til rannsóknar en Samkeppniseftirlitið ákvað að hætta rannsókn. 

Samskip hf. hafði kvartað í samræmi við 6. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins 

undan meintri misnotkun Eimskipa Íslands hf. á markaðsráðandi stöðu. Samkeppniseftirlitið 

hafði tekið ákvörðun um að hætta rannsókn á umræddri háttsemi ásamt því að taka ekki til 

meðferðar tiltekið viðbótarerindi Samskipa. Áfrýjunarnefndin hafnaði kröfum Samskipa að 

öllu leyti. Nokkur áhugaverð atriði komu fram um beitingu 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga í 

úrskurði áfrýjunarnefndarinnar, sbr. eftirfarandi úrskurð. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 26. nóvember 2012. (4/2012). „Þótt 

áfrýjunarnefndin hafi játað Samkeppniseftirlitinu ríkri heimild til að forgangsraða málum á 

grundvelli áðurnefndra ákvæða samkeppnislaga og málsmeðferðarreglna nr. 880/2005 hljóta þær 

heimildir að þrengjast eftir því sem rannsókn vindur fram og minna verður eftir til að taka tíma 

frá öðrum og brýnni verkefnum. Rannsókn vegna upphaflegra umkvörtunarefna áfrýjanda hófst 

síðla árs 2008 og virðist hafa staðið nokkuð óslitið fram eftir árinu 2010 þegar töf varð á meðferð 

málsins vegna anna hjá Samkeppniseftirlitinu. Áfrýjunarnefndin telur vafasamt geti verið að beita 

áðurgreindum heimildum til forgangsröðunar að því er varðar háttsemi sem verið hefur til 

rannsóknar um árabil. Hins vegar er ljóst að Samkeppniseftirlitið hefur einnig heimildir á 

grundvelli 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga til að hefja ekki rannsókn - eða hætta henni hvenær sem 

er - ef ekki er talið líklegt að háttsemi hafi brotið í bága við samkeppnislög og leiði til viðurlaga. 

Málið hefur jafnframt verið reifað af hálfu Samkeppniseftirlitsins með tilliti til þess og efnislegar 

röksemdir fyrir niðurfellingu færðar fram í hverju tilviki fyrir sig svo sem áður er lýst. Verður 

ekki séð að mat Samkeppniseftirlitsins á því að hætta rannsókn á umkvörtunarefni áfrýjanda hafi 

í ljósi þeirra sjónarmiða sem Samkeppniseftirlitið tilgreinir verið ómálefnalegt. Samkvæmt því 

verður að telja að fullnægjandi grundvöllur hafi verið fyrir þeirri ákvörðun að aðhafast ekki frekar 

í málinu.“ 

 

Í þessum úrskurði fullyrðir áfrýjunarnefndin að heimildir Samkeppniseftirlitsins til 

forgangsröðunar þrengist eftir því sem meiri vinna hefur verið lögð í rannsókn máls og meiri 

tími hefur liðið. Engu að síður hafi eftirlitið við slíkar aðstæður svigrúm til þess að hætta 

rannsókn máls ef slík ákvörðun er reist á málefnalegum sjónarmiðum. 

Í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 24. maí 2013 (2/2013) var deilt um ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins um að aðhafast ekki vegna kvörtunar 365 ehf. um meint brot á 11. gr. 

samkeppnislaga. Var sú ákvörðun meðal annars byggð á 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga. 
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Áfrýjunarnefndin staðfesti ákvörðun eftirlitsins með sambærilegum hætti og í ofangreindum 

úrskurðum. 

Sama niðurstaða og sambærileg málsatvik voru í úrskurði áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála 7. október 2013 (6/2013). Í niðurstöðukaflanum áréttar áfrýjunarnefndin að 

sá, sem telur að samkeppnislög hafi verið brotin, eigi ekki sjálfkrafa lögvarinn rétt til þess að 

rannsókn sé hafin á því meinta broti. 

Í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 9. maí 2014 (1/2014) voru málsatvik 

sambærileg. Samkeppniseftirlitið ákvað að aðhafast ekki frekar vegna kvörtunar Stoða hf. um 

ætlaða misnotkun Össurar hf. á markaðsráðandi stöðu sinni. Áfrýjunarnefndin áréttaði víðtækt 

svigrúm eftirlitsins til forgangsröðunar samkvæmt 3. mgr. 8. gr. og hafnaði kröfum Stoða. 

Að framan hefur verið fjallað um úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála í þeim málum 

þar sem kvartað hefur verið í samræmi við 6. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins 

án tilætlaðs árangurs. Í öllum þessum málum hafa ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins verið 

staðfestar af áfrýjunarnefndinni, ýmist eingöngu á grundvelli 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga og 

9. gr. málsmeðferðarreglnanna eða á þeim grundvelli ásamt öðrum atriðum. Þessir úrskurðir 

sýna glögglega hversu víðtækt svigrúm eftirlitið hefur til þess að vega og meta hvernig það 

bregst við erindum sem því berast. 

Segja má að þær kvartanir sem fjallað hefur verið um í þessum kafla hafi ekki náð 

tilætluðum árangri gagnvart Samkeppniseftirlitinu vegna 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga, ýmist 

með þeim hætti að kvörtunarefnið var ekki tekið til frekari rannsóknar eða rannsókn var hætt. 

Í næsta kafla verður sjónum beint að þeim kvörtunum sem komist hafa yfir „þröskuld“ 3. 

mgr. 8. gr. samkeppnislaga, ef svo má að orði komast, og leitt til stjórnvaldsákvörðunar 

gagnvart þeim sem kvartað er undan í málum samkvæmt 11. gr. samkeppnislaga. 

4.3.5 Aðild þess sem kvartar undan meintu broti á 11. gr. samkeppnislaga 

Í kafla 4.2 var fjallað um dóm Hæstaréttar, Hrd. 2003, bls. 2685 (83/2003), þar sem tekist var 

á um aðild þess sem hafði kvartað á öllum stigum máls. Ekki er að sjá að eftir þann dóm hafi 

verið tekist á um aðild með sama hætti fyrir áfrýjunarnefnd samkeppnismála. Fyrir þær sakir 

verða tekin nokkur dæmi um hvernig aðild þess sem kvartar er metin hjá Samkeppniseftirlitinu 

í ákvörðunum þess. Í upphafi er þó rétt að nefna eitt tilvik þar sem reyndi á aðild fyrir 

áfrýjunarnefnd samkeppnismála. Á því er þó byggt hér að málsatvik hafi verið allsérstök og að 

gjalda beri varhug við að draga of víðtækar ályktanir af þessum úrskurði. 
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Eftirfarandi úrskurður féll í gildistíð eldri samkeppnislaga og þá giltu málsmeðferðarreglur 

samkeppnisyfirvalda nr. 922/2001. Rétt er að halda því til haga, þótt ekki verði sagt að sérstök 

breyting hafi orðið á aðildarhugtakinu með gildistöku núgildandi samkeppnislaga. 

Málsatvik voru nokkuð margþætt. Meðal þess sem gerst hafði var að Félag íslenskra 

bifreiðaeigenda (FÍB) hafði sent Samkeppnisstofnun bréf þar sem óskað var eftir rannsókn á 

lækkun bensínverðs. Áfrýjunarnefndin byggði á því að þegar umrætt bréf var afhent hafi það 

orðið hluti af þegar hafinni rannsókn Samkeppnisstofnunar, fremur en að bréfið hefði leitt til 

rannsóknar. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 21.júlí 2004 (2/2004). „Sé framangreint haft í huga 

ber að líta svo á að málsefni það sem kæra þessi tekur til tengist fyrst og fremst þeirri almennu 

rannsókn Samkeppnisstofnunar sem hófst með bréfi hennar þann 15. apríl 1999 til Sambands 

íslenskra tryggingafélaga, aðildarfélaga þess og Íslenskrar endurtryggingar. Áfrýjendur máls 

þessa komu þar ekki nærri nema með óbeinum hætti. Ekki verður heldur talið nægja til aðildar 

að máli þessu þótt lítill hluti sakarefnisins hafi verið afmarkaður sérstaklega vegna bréfs 

áfrýjandans Félags íslenskra bifreiðaeigenda. Loks verður ekki séð af gögnum málsins að 

áfrýjendur hafi litið á sig sem aðila við upphaf hinnar almennu rannsóknar samkeppnisyfirvalda 

eða haldið slíku skýrt fram á meðan málið var til meðferðar þar. Samkvæmt þessu verður ekki 

talið að áfrýjendur hafi sýnt nægjanlega fram á að þeir hafi svo mikilvægra og sérstakra hagsmuna 

að gæta að það réttlæti aðild þeirra að málinu. Ber því að vísa því frá áfrýjunarnefnd 

samkeppnismála.“ 

 

Í þessum úrskurði var ekki fallist á aðild. Eins og áður segir ber þó að forðast víðtækar 

ályktanir þar sem hér var frekar óvenjulegt með hvaða hætti áfrýjendur, FÍB og þrotabú 

Alþjóðlegrar miðlunar ehf., tengdust málinu. Ekki var þetta dæmigert tilvik þar sem tiltekinn 

aðili sendir samkeppnisyfirvöldum erindi sem leiðir af sér samkeppnismál og viðkomandi 

öðlast stöðu sem aðili máls. Þá tók nefndin fram að áfrýjendur hefðu upphaflega ekki litið á sig 

sem aðila málsins. 

Á því er hér byggt að sökum þess hvernig málsatvikum var háttað beri ekki að líta á úrskurð 

þennan sem vísbendingu um þrönga túlkun aðildarhugtaksins í þessum málaflokki. Jafnvel 

mætti skilja úrskurðinn með öndverðum hætti eða að í honum sé byggt á því að almennt beri 

að játa kvartendum aðild í málum af þessu tagi hafi kvörtun þeirra sannanlega leitt til 

rannsóknar samkeppnisyfirvalda samhliða gildum rökstuðningi um lögvarða hagsmuni. 

Athuga ber eftirfarandi ummæli áfrýjunarnefndarinnar í þessu samhengi: 

 

„Almennt má þó segja að aðild að samkeppnismáli sé háð því að viðkomandi hafi mikilvægra og 

sérstakra hagsmuna að gæta af úrslitum málsins. Í því efni skiptir meðal annars máli að 

viðkomandi fyrirtæki hafi í erindum sínum til samkeppnisyfirvalda haft frumkvæði að aðgerðum 

með því að greina skilmerkilega frá og gera sennilegt að það telji tiltekna hegðun hafa verulega 

skaðleg áhrif á rekstur sinn.“ 
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Ekki tókst áfrýjendum þessa máls að sýna fram á að þessi atriði væru fyrir hendi og ekki 

var því hægt að fallast á aðild þeirra að málinu. Ekki verður séð að reynt hafi með 

sambærilegum hætti á aðild kvartenda fyrir áfrýjunarnefnd samkeppnismála frá uppkvaðningu 

þessa úrskurðar. Verður nú vikið að örfáum úrskurðum og ákvörðunum eftir gildistöku 

núgildandi samkeppnislaga. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 13. desember 2006 (8/2006). Mjólka ehf. hafði 

kvartað undan meintri misnotkun Osta- og smjörsölunnar sf. á markaðsráðandi stöðu sinni með 

því að krefja Mjólku um hærra verð fyrir undanrennuduft en Osta- og smjörsalan krafði aðra 

sambærilega viðskiptavini um. Með þessu væri Osta- og smjörsalan að hindra aðgang Mjólku að 

mjólkuriðnaði á Íslandi. Samkeppniseftirlitið tók málið til meðferðar og komst að þeirri 

niðurstöðu að Osta- og smjörsalan hefði gerst brotleg við 11. gr. samkeppnislaga, en beitti ekki 

viðurlagaheimild 37. gr. laganna. Ákvörðunin var staðfest með úrskurði nefndarinnar. 

 

Ekki er beinlínis vikið að grundvelli aðildar Mjólku í málinu. Ekki verður þó annað séð en 

að Mjólka hafi notið stöðu aðila máls við málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins, en í 

ákvörðuninni er fjallað um „meginsjónarmið aðila“ og er þá vísað í meginsjónarmið Mjólku 

og Osta- og smjörsölunnar. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 2. júlí 2008 (8/2008). Árið 2006 kvartaði 

Frostfiskur ehf. undan meintum brotum fjögurra fiskmarkaða á 11. gr. samkeppnislaga. 

Samkeppniseftirlitið tók málið til meðferðar og lauk málinu með ákvörðun þess efnis, að tveir af 

þessum fjórum aðilum hefðu gerst brotlegir við 11. gr., en aðeins annar þeirra, Fiskmarkaður 

Íslands hf., var sektaður á grundvelli 37. gr. samkeppnislaga um 10 milljónir króna. 

Áfrýjunarnefndin lækkaði sektina um þrjár milljónir króna.  

 

Í úrskurðinum er eðlilega ekkert vikið að ákvörðun aðildar Frostfisks enda lauk þátttöku 

fyrirtækisins við ákvörðun Samkeppniseftirlitsins. Um aðild Frostfisks var ekki sérstaklega 

deilt á lægra stjórnsýslustigi, en ljóst er að fyrirtækið naut stöðu aðila máls gagnvart eftirlitinu. 

Þannig gafst því kostur á að kynna sér gögn málsins og tjá sig um þau. Einnig var vísað til 

fyrirtækisins sem „aðila“ í ákvörðuninni. 

Eftirfarandi mál hófst með kvörtun Öryggismiðstöðvarinnar, keppinautar Securitas, í 

desember 2008, vegna meintrar skaðlegrar undirverðlagningar Securitas. Samkeppniseftirlitið 

tók ákvörðun um að einskorða rannsóknartímabilið við árin 2006-2011. Öryggismiðstöðin 

kærði þá ákvörðun, en hún var staðfest af áfrýjunarnefndinni með úrskurði áfrýjunarnefndar 
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samkeppnismála 3. október 2012 (3/2012), sem fjallað var um í kafla 4.3.4.65 Við skilgreiningu 

markaðarins og mat á stöðu Securitas á markaðnum var í talsverðum mæli leitað eftir 

umsögnum Öryggismiðstöðvarinnar og þeim veitt aðild að málinu. Málinu lauk með ákvörðun 

um 80 milljón króna sekt sem lögð var á Securitas. Málið var svo endurupptekið og lauk með 

sátt, sbr. ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 14. desember 2017 (45/2017). Þrátt fyrir að 

Öryggismiðstöðinni hafi verið veitt aðild að stjórnsýslumálinu hjá Samkeppniseftirlitinu var 

fyrirtækið ósátt við meðferð málsins vegna þess að það fór ekki fyrir áfrýjunarnefnd 

samkeppnismála. Í ákvörðuninni kemur eftirfarandi fram um stöðu Öryggismiðstöðvarinnar 

sem leiddi af því að Securitas lét hjá líða að halda áfram með málið. 

 

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 19. desember 2014 (40/2014). „Ekki er unnt að fallast á að 

möguleikar fyrirtækisins til andmæla eða til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri hefðu verið 

aðrir og meiri ef meðferð málsins hefði haldið áfram hjá áfrýjunarnefnd. Í málinu fyrir 

áfrýjunarnefnd var það Securitas sem kærði ákvörðun nr. 40/2014 og var það réttur Securitas sem 

málsaðila að afturkalla kæru sína. Samkeppniseftirlitið setti fram sjónarmið í málinu í greinargerð 

ásamt viðbótarsvörum. Kvartendur í samkeppnismálum sem koma til kasta áfrýjunarnefndar hafa 

hins vegar ekki stöðu aðila að málum fyrir nefndinni. Þeim hefur hins vegar boðist að koma að 

sjónarmiðum við munnlegan málflutning fyrir nefndinni ef til hans hefur komið í samræmi við 

2. mgr. 30. gr. stjórnsýslulaga. Við meðferð þessa máls hefur Öryggismiðstöðin hins vegar fengið 

að tjá sig skriflega um skýrslu matsmanna og öll önnur gögn sem liggja til grundvallar þessari 

ákvörðun.“ Lyktaði málinu því endanlega með 40 milljóna króna sekt og sáttarskilyrðum. 

 

Í þessu máli hafði Öryggismiðstöðin stöðu aðila máls með þeim réttindum sem því fylgir á 

lægra stjórnsýslustigi við málsmeðferð fyrir Samkeppniseftirlitinu. Öryggismiðstöðin gat þó 

ekki kært ákvörðunina til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Hefði Securitas hins vegar haldið 

kæru sinni til streitu í stað þess að afturkalla hana hefði Öryggismiðstöðin fengið færi á að 

koma sjónarmiðum sínum á framfæri við munnlegan málflutning fyrir áfrýjunarnefndinni, án 

þess að þó að teljast málsaðili gagnvart nefndinni. 

Í málinu var ekki deilt um aðild Öryggismiðstöðvarinnar og ekki að sjá að nokkuð hafi 

verið fjallað um grundvöll hennar. Engu að síður var þáttur Öryggismiðstöðvarinnar mikill og 

einkennandi í allri ákvörðuninni með fyrirspurnum og athugasemdum. 

Loks skal gerð grein fyrir eftirfarandi máli. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 23. mars 2015 (7/2014). Loftmyndir ehf. og 

Miðlun hf. höfðu kvartað undan Já hf. fyrir meinta misnotkun á markaðsráðandi stöðu samkvæmt 

11. gr. samkeppnislaga með formlegu erindi, sbr. 6. gr. málsmeðferðarreglnanna. 

Samkeppniseftirlitið tók málið til efnislegrar meðferðar og hóf rannsókn á starfsemi Já í kjölfarið. 

 
65 Hér ber að athuga, að í þeim úrskurði reyndi á forgangsheimildir 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga, eins og þegar 

hefur verið gerð grein fyrir. Ekki var tekist á um aðild Öryggismiðstöðvarinnar, sem slíkrar, í málinu samkvæmt 

11. gr. samkeppnislaga. 
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Hið meinta brot Já fól í sér að það hefði í raun útilokað Loftmyndir og Miðlun frá ómissandi 

stöðu, sem fólst í tilteknum gagnagrunni, með því að heimta óhóflegt verð fyrir þjónustuna til 

þessara keppinauta sinna. Niðurstaða Samkeppniseftirlitsins var sú að Já hefði gerst brotlegt gegn 

11. gr. samkeppnislaga og lagði á fyrirtækið 50 milljón króna sekt. Já kærði ákvörðunina til 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála og komst nefndin að þeirri niðurstöðu að fella bæri 

ákvörðunina úr gildi. 
 

Í þessu máli var Loftmyndum og Miðlun veitt staða aðila máls fyrir Samkeppniseftirlitinu 

með tilheyrandi réttaráhrifum. Ekki var sérstaklega deilt eða fjallað um réttargrundvöll 

aðildarinnar, en þáttur kvartenda var mikill í ákvörðuninni, bæði með tilliti til andmæla og 

aðgangs að gögnum málsins. 

Að framan er fjallað um fáeina úrskurði og ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins, þar sem 

kvartað hefur verið með formlegu erindi í samræmi við 6. gr. málsmeðferðarreglnanna, sem 

lyktað hafa með sektarákvörðunum eða ákvörðunum þar sem komist er að niðurstöðu um brot 

gegn 11. gr. samkeppnislaga án þess að sektaheimildum 37. gr. laganna sé beitt. 

Almennt er ekki mörgum orðum varið í greiningu ákvarðana stjórnvalda á lægra 

stjórnsýslustigi við skýringu á málsmeðferðarreglum. Er það vegna þess að endurskoðun slíkra 

reglna fer að jafnaði ekki fram fyrr en á æðra stjórnsýslustigi.66 Hér var þó sá háttur hafður á 

að fjalla einnig stuttlega um ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins og þess freistað að varpa 

einhverju ljósi á hvernig eftirlitið fæst við aðild í þeim málum sem hefjast með kvörtun í 

samræmi við 6. gr. málsmeðferðarreglnanna. 

Þau dæmi sem að framan eru tekin mega þykja áhugaverð fyrir þær sakir að þar er 

kvartendum játuð þýðingarmikil aðild að samkeppnismálum með öllum tilheyrandi 

réttaráhrifum án þess að sérstaklega virðist hafa verið tekist á um eða jafnvel fjallað um 

grundvöll sjálfrar aðildarinnar eða álitamál tengd henni. Hér er því haldið fram að líkleg 

skýring á því sé tvíþætt. Annars vegar má gera ráð fyrir, að fordæmi Hæstaréttar, sbr. Hrd. 

2003, bls. 2685 (83/2003), hafi haft svo afgerandi áhrif á túlkun aðildarhugtaksins að 

fyrirtækin, sem kvartað er undan, leiði að því sterkar líkur að kvartendum sé játuð aðild og 

freisti þess þá síður að vefengja slíka aðild. Í dóminum er einnig vikið að 

takmörkunarheimildum 16. og 17. gr. stjórnsýslulaga. Samkvæmt þessum lagagreinum er unnt 

að játa keppinaut aðild að máli án þess að honum sé veittur óheftur aðgangur að öllum gögnum 

máls. Um þetta verður fjallað betur í kafla 5. 

Hins vegar ber að líta til þess að gerður er áskilnaður í 6. gr. málsmeðferðarreglna 

Samkeppniseftirlitsins um að sá sem kvarti rökstyðji lögvarða hagsmuni sína af úrlausn 

 
66 Sjá Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls. 16. 
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málsins. Geri hann það ekki með fullnægjandi hætti ber að líta á erindið sem ábendingu í 

skilningi 7. gr. þar sem aðild kemur síður til álita. Áskilnaður þessi leiðir væntanlega almennt 

til þess að Samkeppniseftirlitið taki aðeins kvartanir til greina sem formleg erindi í skilningi 6. 

gr. málsmeðferðarreglnanna hafi eftirlitið fallist á rökstuðning þess sem kvartar um lögvarða 

hagsmuni sína. Endanlegt hagsmunamat hvílir þó ávallt hjá eftirlitinu. 

Þrátt fyrir framangreinda umfjöllun er á því byggt að aðild að málum sem varða brot gegn 

11. gr. samkeppnislaga leiði ekki sjálfkrafa af kvörtun með formlegu erindi í samræmi við 6. 

gr. málsmeðferðarreglnanna. Árétta ber þetta enda byggir aðild ávallt á sjálfstæðu 

hagsmunamati stjórnvalds. Þeir einir skulu teljast aðilar máls sem eiga beinna, verulegra, 

sérstakra og lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn þess. 

Þrátt fyrir að aðild sé ekki sjálfgefin í málum sem varða 11. gr. samkeppnislaga gagnvart 

þeim sem kvartar í samræmi við 6. gr. málsmeðferðarreglnanna verður sú ályktun dregin að 

aðildarhugtakið sé túlkað með rúmum hætti í þessum málum, jafnvel mjög rúmum hætti. Slík 

túlkun aðildarhugtaksins samræmist réttaröryggisjónarmiðum stjórnsýsluréttar og þeim 

áherslum sem lagðar voru í athugasemdum frumvarps þess sem varð að stjórnsýslulögum. Gæta 

ber þó réttinda þess, sem er til rannsóknar hjá Samkeppniseftirlitinu, gagnvart keppinaut sem 

kvartar eins og ráð er fyrir gert í 16. og 17. gr. stjórnsýslulaga. 

4.4 Aðild að samrunamálum hjá Samkeppniseftirlitinu 

4.4.1 Almennt um samruna 

Í íslenskri löggjöf er almennt fjallað um samrunahugtakið á þremur mismunandi réttarsviðum. 

Í félagarétti, samkeppnisrétti og skattarétti. Látið verður nægja að gera grein fyrir hugtakinu á 

sviði félagaréttar og samkeppnisréttar enda gilda ólík sjónarmið í skattarétti. Í 119. gr. laga um 

hlutafélög nr. 2/1995 er fjallað um samruna þegar eitt félag tekur yfir annað án skuldaskila, 

ásamt eignum þess og skuldum (samruni með yfirtöku), og þegar tvö eða fleiri félög renna 

saman og mynda nýtt félag (samruni með stofnun nýs félags).67 Í samkeppnisrétti er jafnan 

gerður greinarmunur á þrenns konar tegundum samruna.68 Í fyrsta lagi er fjallað um láréttan 

samruna (e. horizontal merger), í öðru lagi um lóðréttan samruna (e. vertical merger) og í þriðja 

lagi um samsteypusamruna (e. conglomerate merger). Láréttur samruni er það þegar fyrirtæki 

á sama markaði sameinast. Lóðréttur telst samruni þegar fyrirtæki á mismunandi sölu- eða 

 
67 Sjá Stefán Már Stefánsson: Hlutafélagaréttur, bls. 433-435. Stefán fjallar um samruna að félagarétti með 

víðtækari hætti en hér er gert. Hér er látið við það sitja að tilgreina hugtaksatriði 119. gr. hlutafélagalaga. 
68 Rétt er að vekja athygli á því sérstaklega, þótt það skýrist af ákvæðum samkeppnislaga, að samrunahugtak 

samkeppnisréttarins er mun víðtækara en samrunahugtak félagaréttarins. 
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framleiðslustigi, til dæmis hráefnaframleiðandi og matvöruverslun, sameinast. Við 

samsteypusamruna hafa félög, sem starfa á óskyldum mörkuðum, sameinast. Almennt skipta 

samkeppnisyfirvöld sér ekki af samsteypusamrunum enda eru slíkir samrunar almennt ekki til 

þess fallnir að hafa skaðleg áhrif á samkeppni. 69 

Samkvæmt samkeppnislögum er ekki skilyrði að formleg sameining hafi átt sér stað. 

Nægilegt getur verið að bein eða óbein yfirráð eins fyrirtækis hafi orðið yfir öðru, sbr. c-lið 1. 

mgr. 17. gr. Einnig kemur til greina að skilgreina stofnun fyrirtækis um sameiginlegt verkefni 

sem samruna, sbr. d-lið 1. mgr. 17. gr. 

4.4.2 Málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins í samrunamálum 

Segja má að eftirlit og afskipti af samrunum fyrirtækja sé eitt þriggja meginverkefna 

samkeppnisyfirvalda ásamt eftirliti með samráði fyrirtækja og misnotkun á markaðsráðandi 

stöðu.70 Grundvallarmunur er á samrunamálum annars vegar og málum sem varða 10. eða 11. 

gr. samkeppnislaga hins vegar. Þegar samkeppnisleg áhrif samruna eru metin er litið til 

framtíðar og með ákveðnum hætti spáð fyrir um líklega framvindu á markaði en í tilvikum 

meintra brota gegn 10. eða 11. gr. samkeppnislaga beinist rannsókn máls að því sem þegar 

hefur gerst. Má því segja að samrunamál séu óvenjuleg að því leyti að Samkeppniseftirlitið 

getur tekið íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun, til dæmis ógilt samruna samkvæmt 17. gr. c. 

samkeppnislaga, án þess að þeir, sem ákvörðunin bindur, hafi neitt til sakar unnið í 

hefðbundnum skilningi.71 

Í ákvæðum 17. gr. og 17. gr. a.-g. samkeppnislaga er fjallað um reglur sem gilda um 

samruna. Í 17. gr. a. samkeppnislaga er mælt fyrir um hvenær þurfi að tilkynna samruna til 

Samkeppniseftirlitsins og með hvaða hætti. Í 1. mgr. ákvæðisins er kveðið á um tvenns konar 

veltuviðmið sem skilyrði fyrir því að samruni sé tilkynningarskyldur. Verða þau bæði að vera 

fyrir hendi. Samkeppniseftirlitið skiptir sér því ekki af öllum samrunum á markaði enda smærri 

samrunar síður til þess fallnir að hafa skaðleg áhrif á samkeppni. Samkvæmt 3. mgr. 17. gr. a. 

ber að tilkynna um samruna áður en hann kemur til framkvæmda og jafnframt skal samruni 

ekki koma til framkvæmda þegar Samkeppniseftirlitið fjallar um hann. Þó má veita 

undanþágur, sbr. 4. mgr. ákvæðisins. 

 
69 Sjá Richard Whish og David Bailey: Competition Law, bls. 853-855. 
70 Sjá Richard Whish og David Bailey: Competition Law, bls. 853. 
71 Hér er átt við að í hefðbundnu máli er liðin háttsemi tekin til skoðunar og rannsökuð. Í kjölfar rannsóknar er 

tekin afstaða og eftir atvikum tekin íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun gagnvart viðkomandi. Segja má að 

samrunamál séu óhefðbundin að þessu leyti þar sem íþyngjandi ákvörðun, eins og til dæmis ógilding samruna, 

byggir á mati samkeppnisyfirvalda á líklegum áhrifum framtíðar. 



 

 

44 

Samkeppniseftirlitið hefur sett sér reglur um tilkynningu og málsmeðferð í samrunamálum, 

sbr. reglur nr. 684/2008. Í reglunum er að finna útfærslu á ákvæðum samkeppnislaga um 

samruna og gilda þær við málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins í samrunamálum. Einkennandi 

fyrir þessar reglur, sbr. 8. og 9. gr., eru skammir tímafrestir. Samkeppniseftirlitið hefur ýmist 

15, 20 eða 25 daga til þess að taka afstöðu til þess hvort fyrirhugaður samruni gefi tilefni til 

frekari rannsóknar. Ef ráðist er í slíka rannsókn hefur Samkeppniseftirlitið 70 daga frá því 

tímamarki, sem rannsókn hófst, til þess að taka afstöðu gagnvart samrunanum. Framlengja má 

þann frest um 20 daga að ákveðnum skilyrðum fullnægðum, sbr. 1. mgr. 17. gr. d. 

samkeppnislaga. Verður að teljast eðlilegt að svo skammir frestir séu veittir enda geta verið 

verulegir hagsmunir í húfi fyrir fyrirtæki á markaði að samruni taki gildi sem fyrst. Vandi 

Samkeppniseftirlitsins lýtur ef til vill helst að því að þurfa að tryggja vandaða málsmeðferð 

samhliða því að afgreiða samrunamál á knöppum tíma. 

4.4.3 Reglur um aðild og kæruaðild í samrunamálum 

Þegar Samkeppniseftirlitið fæst við samrunamál er almenna reglan sú að einungis 

samrunaaðilar njóti stöðu aðila máls við málsmeðferð eftirlitsins. Jafnframt er aðild þeirra 

óumdeilanleg og verður hún því ekki greind frekar. Hin almenna umfjöllun um 

aðildarhugtakið, eins og hún birtist í kafla 3, er væntanlega fullnægjandi að því leyti enda 

augljóst að samrunaaðilarnir sjálfir eiga beinna, verulegra, sérstakra og lögvarinna hagsmuna 

að gæta af stjórnvaldsákvörðun Samkeppniseftirlitsins um samrunann. 

Í eftirfarandi umfjöllun um aðild að samrunamálum verður sjónum fyrst og fremst beint að 

réttarstöðu annarra en samrunaaðilanna. Með öðrum orðum: Geta aðrir en samrunaaðilar talist 

aðilar samrunamáls hjá Samkeppniseftirlitinu? Þegar fengist er við slíka aðild reynir einkum á 

aðild að kærumálum fyrir áfrýjunarnefnd samkeppnismála á grundvelli 1. mgr. 9. gr. 

samkeppnislaga. Skýrist það af því sem á undan segir að almennt er engum öðrum en 

samrunaaðilum játuð aðild að samrunamálum hjá Samkeppniseftirlitinu eða á lægra 

stjórnsýslustigi. Í eftirfarandi köflum eru teknir fyrir allir úrskurðir áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála eftir gildistöku núgildandi samkeppnislaga þar sem annar en samrunaaðili 

kærði ákvörðun Samkeppniseftirlitsins í samrunamáli. 

Í stjórnsýslurétti gildir sú meginregla að kæruaðild takmarkast við þann sem naut stöðu 

aðila máls á lægra stjórnsýslustigi.72 Slík túlkun er í samræmi við ákvæði 1. mgr. 26. gr. 

stjórnsýslulaga. Þessi meginregla gildir þó ekki án undantekninga á öllum sviðum 

 
72 Sjá Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 178. 
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stjórnsýsluréttarins. Reyndar er því haldið fram hér að hún eigi alls ekki við í samrunamálum. 

Í þeim úrskurðum sem hér verða teknir til skoðunar virðist meginreglan, sem stuðst er við hjá 

Samkeppniseftirlitinu og áfrýjunarnefnd samkeppnismála, vera sú að aðild á lægra 

stjórnsýslustigi takmarkist við samrunaaðilana eina, en kæruaðild gagnvart ákvörðunum í 

samrunamálum sé mun rýmri. Heimild til þess að kæra ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins 

grundvallast eins og áður segir á 1. mgr. 9. gr. samkeppnislaga. Af orðalagi ákvæðisins er óljóst 

hvernig gildissvið þess afmarkast. Ljóst er þó að orðalagið girðir ekki fyrir að aðrir en aðili 

máls geti kært ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins. 

Í Danmörku virðist einnig á því byggt að sú regla gildi í samrunamálum að önnur fyrirtæki 

en samrunaaðilar njóti almennt ekki aðildar á lægra stjórnsýslustigi nema í þeim tilvikum þar 

sem þau geta sýnt fram á að þau eigi verulega mikilla hagsmuna að gæta af úrlausn málsins.73 

Segja má því að reglur um aðild að samrunamálum á lægra stjórnsýslustigi séu sambærilegar á 

Íslandi og í Danmörku. 

Umfjölluninni verður skipt í tvo kafla. Í fyrri kaflanum verða teknir fyrir úrskurðir þar sem 

fallist er á kæruaðild í samrunamálum og mál tekin til efnislegrar meðferðar fyrir 

áfrýjunarnefndinni. Í síðari kaflanum verða athuguð mál þar sem kæruaðild var hafnað og 

málunum af þeim sökum vísað frá. Loks verða málin borin saman og reynt að skýra sjónarmið 

áfrýjunarnefndarinnar í þessum úrskurðum og draga af þeim ályktanir. 

4.4.4 Úrskurðir þar sem fallist er á kæruaðild 

a) Getur fyrirtæki á öðrum markaði en samrunaaðilar kært ákvörðun um samruna? 

Í upphafi verður fjallað um úrskurð, sem reglulega hefur verið vísað til í málum 

áfrýjunarnefndarinnar, og er mjög áhugaverður gagnvart aðildarhugtakinu. Réttarágreiningur 

áfrýjanda og Samkeppniseftirlitsins takmarkaðist ekki við kæruaðild heldur laut hann í raun 

fyrst og fremst að aðild á lægra stjórnsýslustigi. 

Í málinu hafði félagið Teymi hf. verið tekið yfir af Vestia hf. en hið síðarnefnda var 

dótturfélag NBI hf. og í 100% eigu bankans. Síminn hf. og Teymi störfuðu á sama markaði, en 

óumdeilt var að NBI og Vestia störfuðu ekki á þeim markaði enda NBI banki og Vestia 

eignarhaldsfélag. Almennt er litið svo á í samkeppnisrétti að slíkir samrunar raski ekki 

samkeppni á markaðnum heldur er fyrst og fremst einblínt á samruna milli aðila á sama 

markaði. Síminn taldi þó að þessi samruni hefði í för með sér röskun á samkeppni þar sem 

 
73 Sjá Erik Bertelsen, Jens Munk Plum og Morten Kofmann: Competition Law in Denmark, bls. 197. 
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keppinautur hans fengi mikinn hluta af skuldum sínum niðurfelldan og eignaðist sterkan 

bakhjarl í bankanum. Símanum hafði ekki verið veitt staða aðila máls hjá Samkeppniseftirlitinu 

en kærði ákvörðun þess til áfrýjunarnefndar samkeppnismála og byggði kæruheimild sína á því 

að hann ætti lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn málsins. Áfrýjunarnefndin tók málið til 

efnislegrar meðferðar og samþykkti þar af leiðandi kæruaðild Símans að málinu. Um 

aðildarhugtakið fjallaði nefndin með eftirfarandi hætti í úrskurðinum. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 21. janúar 2010 (18/2009). „Hvorki í 

samkeppnislögum né stjórnsýslulögum er að finna nákvæma skilgreiningu á því hverjir geti talist 

aðilar samkeppnismáls. Því er ákvörðun um þetta háð mati sem byggist á viðurkenndum 

sjónarmiðum samkeppnisréttar og stjórnsýsluréttar. Samkvæmt þessu gildir sú meginregla í 

samkeppnisrétti að málsefni þarf að varða viðkomandi bæði beint og sérstaklega til þess að til 

aðildar geti komið. Fyrra skilyrðið felur í sér að ákveðið orsakasamhengi verður að vera milli 

ákvörðunar og réttarstöðu aðila. Að jafnaði má gera ráð fyrir að tiltekin ákvörðun varði 

viðkomandi beint ef henni er ætlað að binda hann enda er þá orsakasamhengi augljóst. Í síðara 

skilyrðinu felst að viðkomandi þarf að sýna fram á að ákvörðun varði hann með þeim hætti sem 

aðgreinir hann frá öðrum sem kunna að vera í svipaðri aðstöðu en njóta samt sem áður ekki 

aðilarstöðu. Í máli þessu liggur fyrir að áfrýjandi átti í bréfaskiptum við Samkeppniseftirlitið þar 

sem m.a. var gerð sú krafa að eftirlitið gripi til íhlutunar í þann samruna sem mál þetta fjallar um 

og þá var yfirvofandi. Þar fyrir utan hefur áfrýjandi gert grein fyrir því að samruninn varði 

markaði þar sem hann hafi verulegra hagsmuna að gæta. Þar nefnir hann sérstaklega markað fyrir 

farsímaþjónustu og ADSL tengla. Almennt telur hann Teymi hf. hafa háa markaðshlutdeild og 

sterka stöðu á mörgum skilgreindum mörkuðum sem muni óhjákvæmilega hafa mikil áhrif á 

stöðu áfrýjanda sjálfs á markaðinum. Áfrýjunarnefndin tekur undir það að umræddur samruni 

geti haft áhrif á stöðu áfrýjanda og snert hann með þeim hætti sem aðgreinir nægjanlega stöðu 

hans frá öðrum. Kvörtun hans til samkeppniseftirlitsins á sínum tíma bendir til hins sama. Ber 

því að telja að áfrýjandi eigi aðild í máli þessu.“ 

 

Í niðurstöðunni er áréttað mikilvægi þess að beita reglum bæði stjórnsýsluréttar og 

samkeppnisréttar við túlkun aðildarhugtaksins. Áfrýjunarnefndin takmarkar sig ekki við 

orðalag 5. gr. málsmeðferðarreglnanna með því að athuga einungis hvort áfrýjandi hafi átt 

„lögvarða“ hagsmuni, heldur fjallar hún einnig um hin þrjú atriðin: beina, sérstaka og verulega 

hagsmuni. Nefndin tekur því, eins og áður hefur komið fram, einnig mið af almennum 

sjónarmiðum sem gilda um aðildarhugtak stjórnsýsluréttarins. 

Samkeppniseftirlitið hafði haldið því fram að Síminn ætti ekki lögvarða hagsmuni af 

úrlausn þessa máls þar sem samruninn raskaði ekki samkeppni á þeim markaði sem hann 

starfaði á. Þessi afstaða er í samræmi við meginreglur samkeppnisréttarins um samruna milli 

fyrirtækja á ólíkum mörkuðum. Samkeppniseftirlitið féllst ekki á að undantekningarástæður 

þær, sem Síminn taldi að ættu við í þessu máli, væru réttmætar. 

Áfrýjunarnefndin komst að öndverðri niðurstöðu og féllst á skilning Símans um að veita 

bæri honum aðild að samrunamálinu. Athyglisvert er að áfrýjunarnefndin virðist ljá því talsvert 
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vægi hvernig Síminn átti frumkvæði að samskiptum við Samkeppniseftirlitið, til dæmis í formi 

kvörtunar vegna samrunans. Einnig er þess getið í niðurstöðukaflanum að Síminn hafi metið 

áhrif samrunans með þeim hætti, og gert grein fyrir því, að samruninn væri líklegur til að hafa 

skaðleg áhrif á samkeppni á þeim mörkuðum sem Síminn og Teymi störfuðu á. 

Við þessi ummæli er vert að staldra og greina þau nánar. Hvaða ályktanir er nærtækast að 

draga af þeim um túlkun aðildarhugtaksins? Fyrsta atriðið sem athuga ber lýtur að því hvaða 

áhrif sá sem óskar eftir því að teljast aðili máls getur haft á þá ákvörðun. Almennt samræmist 

ekki kröfum lögmætisreglu stjórnsýsluréttar eða öðrum grundvallarreglum laga að maður 

sjálfur ákvarði réttarstöðu sína í lögskiptum sínum við stjórnvöld. Því fer vitanlega fjarri að 

gengið sé svo langt með þessum ummælum nefndarinnar að Síminn skuli ákvarða réttarstöðu 

sína gagnvart Samkeppniseftirlitinu sjálfur. Nærtækara er að líta svo á að Símanum hafi tekist 

að sannfæra áfrýjunarnefndina um réttmæti þess mats á hagsmunum og áhrifum á markaðinn 

sem fyrirtækið lagði fram í málinu. Að endingu fellur auðvitað alltaf í hlut stjórnvaldsins að 

framkvæma hagsmunamatið, eins og áður hefur komið fram, enda leiðir af 2. gr. 

stjórnarskrárinnar að stjórnvöld fara með framkvæmdarvaldið. 

Nefndin byggir einnig á að Síminn hafi látið málið sig talsvert varða og átt frumkvæði að 

samskiptum við Samkeppniseftirlitið með formlegu erindi í skilningi 6. gr. 

málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins. Má af þessu ráða að slík erindi styrki aðildarstöðu 

þess sem kvartar? Slík erindi þurfa að fullnægja ákveðnum kröfum samkvæmt 6. gr. 

málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins og viðauka þeirra reglna. Þessar kröfur eru 

allrækilegar. Ef ekki er orðið við þeim ber að líta á kvörtunina sem ábendingu samkvæmt 7. 

gr. reglnanna. Um upphaf mála Samkeppniseftirlitsins var nánar fjallað í kafla 4.3.3. Af þessum 

úrskurði má leiða líkur að því að vel rökstutt formlegt erindi geti styrkt grundvöll þess sem 

kvartar til að geta talist aðili máls samanborið við til dæmis þann sem nýtir sér frekar 

ábendingarúrræði 7. gr. málsmeðferðarreglnanna. 

Mikilvægt er í máli þessu að ágreiningurinn um aðild takmarkaðist ekki við kæruaðild, 

heldur laut hann fyrst og fremst að aðild á lægra stjórnsýslustigi hjá Samkeppniseftirlitinu enda 

var niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar sú að fella umþrætta ákvörðun eftirlitsins úr gildi og að 

málið skyldi tekið til meðferðar á ný og þá með aðild Símans. Sú niðurstaða byggðist á rúmri 

túlkun aðildarhugtaksins enda felur hún í raun í sér tvöfalt frávik frá meginreglum. Annars 

vegar að ljá öðrum en samrunaaðilum aðild að máli á lægra stjórnsýslustigi og hins vegar að 

ljá fyrirtæki aðild að samrunamáli fyrirtækja á ólíkum markaði. 

Ekki verður sagt að áfrýjunarnefndin hafi fjallað sérstaklega um hvaða sjónarmið gilda 

þegar aðild fyrirtækis, sem starfar á öðrum markaði en samrunaaðilar, er metin. Í málinu lét 
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nefndin duga að Síminn hafði „gert grein fyrir því að samruninn varði markaði þar sem hann 

[hefði] verulegra hagsmuna að gæta.“ Í öllu falli er þessi úrskurður til marks um að frávik frá 

meginreglunni, um að aðild á lægra stjórnsýslustigi skuli takmarkast við samrunaaðila, eru 

möguleg við ákveðnar aðstæður. Einnig staðfestir úrskurðurinn að slík aðild komi eftir atvikum 

til greina gagnvart fyrirtæki á öðrum markaði. Líklega má þó draga þá ályktun af úrskurðinum 

að slíkri aðild skuli aðeins játað ef viðkomandi fyrirtæki tekst að sýna fram á að úrlausn 

samrunamálsins varði verulega þann markað sem fyrirtækið starfar á. 

b) Munur kæruaðildar samkvæmt 1. mgr. 9. gr. samkeppnislaga og aðildar á lægra 

stjórnsýslustigi 

Áður var því haldið fram að meginreglan um að heimild til þess að kæra stjórnvaldsákvörðun 

takmarkist við aðila máls á lægra stjórnsýslustigi ætti síður við í samrunamálum. Verður reynt 

að skýra þau sjónarmið nánar með hliðsjón af eftirfarandi úrskurðum. 

Í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar sem fyrst verður fjallað um í þessu samhengi átti Síminn 

hf. aftur í hlut sem áfrýjandi. Síminn var ekki þátttakandi í samrunanum og í samræmi við 

meginregluna hafði fyrirtækinu ekki verið veitt aðild að málinu hjá Samkeppniseftirlitinu. 

Málsatvik voru með þeim hætti að Fjarskipti ehf. hafði keypt tilteknar eignir og rekstur 365 

ehf. Voru þessi viðskipti talin samruni í skilningi 17. gr. samkeppnislaga. Þegar samrunaaðilar 

tilkynntu samrunann var það frummat Samkeppniseftirlitsins að hann fæli í sér skaðleg áhrif á 

samkeppni. Að endingu gerðu samrunaaðilar sátt við Samkeppniseftirlitið og var samruninn þá 

bundinn ákveðnum skilyrðum. Símanum þótti þessi niðurstaða fela í sér einstaklega bagaleg 

áhrif, bæði á samkeppni markaðarins og á rekstur sinn, þar sem Síminn taldi að hann einn væri 

útilokaður frá tilteknu sjónvarpsefni. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 16. janúar 2018 (6/2017). Um aðild sagði 

áfrýjunarnefndin: „Samrunamál það sem hér er til umfjöllunar snýst um hvort heimila bæri 

samruna fyrirtækjanna Fjarskipta hf. og 365 miðla hf. og tók áfrýjandi ekki þátt í því samrunaferli 

enda batt niðurstaða þess máls ekki áfrýjanda að neinu leyti þótt hún hefði vissulega áhrif á 

réttarstöðu hans. Af því leiðir að hann taldist réttilega ekki vera aðili fyrrgreinds samrunamáls 

enda leiða sérstök sjónarmið ekki til annarrar niðurstöðu en venja stendur til í samrunamálum, 

sbr. úrskurð áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 1/2011. Þó að almenna reglan sé sú að 

samkeppnisaðilar eigi ekki beina aðild að samrunamálum miðað við þær skilgreiningar sem fram 

hafa komið hér að framan telur áfrýjunarnefndin augljóst að hinn umþrætti samruni geti haft áhrif 

á stöðu áfrýjanda og snert hann með þeim hætti sem aðgreinir nægilega stöðu hans frá öðrum. 

Hefur og Samkeppniseftirlitið tekið fram að enda þó að áfrýjandi hafi ekki verið aðili málsins 

kunni hann sem keppinautur samrunaðila að eiga kæruaðild, þ.e. að hafa heimild til að bera 

ákvörðun Samkeppniseftirlitsins undir áfrýjunarnefndina. Með hliðsjón af þessu og í samræmi 

við fyrri úrskurði áfrýjunarnefndarinnar ber að telja að áfrýjandi eigi aðild að kærumáli þessu.“ 

 



 

 

49 

Áfrýjunarnefndin áréttar meginregluna um að aðild í samrunamálum hjá 

Samkeppniseftirlitinu takmarkist almennt við samrunaaðila. Síminn taldi sig reyndar hafa notið 

stöðu aðila máls hjá Samkeppniseftirlitinu, en hvorki eftirlitið sjálft né áfrýjunarnefndin féllst 

á þann skilning. 

Áfrýjunarnefndin gerir mjög skýran greinarmun í þessu máli á aðild máls á lægra 

stjórnsýslustigi og kæruaðild gagnvart áfrýjunarnefndinni. Hún kemst með afgerandi hætti að 

þeirri niðurstöðu að Símanum hafi réttilega ekki verið veitt staða aðila máls í samrunamáli 

Samkeppniseftirlitsins og byggir þá afstöðu á meginreglunni um aðild í samrunamálum. 

Nefndin kemst hins vegar að þeirri niðurstöðu að ekki komi annað til greina en að veita 

Símanum kæruaðild og taka erindi hans til efnislegrar meðferðar þar sem úrlausn málsins varði 

hagsmuni Símans með þeim hætti að það aðgreini hann frá stöðu annarra. 

Af þessum úrskurði má glögglega ráða að kæruaðild í samrunamálum er rýmri en aðild í 

þeim málum á lægra stjórnsýslustigi. Um þennan þátt vísar nefndin í fordæmi sitt í úrskurði 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála 9. júní 2011 (1/2011). Liggur því beinast við að athuga þann 

úrskurð nánar. 

Í sem stystu máli voru málsatvik þau að Arion banki hf. hafði tekið yfir tiltekin svínabú og 

selt þau síðar, ásamt rekstri þeirra, til Stjörnugríss hf. Frummat Samkeppniseftirlitsins var að 

samruninn hefði skaðleg áhrif á samkeppni samkvæmt 17. gr. c. samkeppnislaga. Hins vegar 

báru samrunaaðilar fyrir sig að hann væri ekki samkeppnishamlandi með vísan í regluna um 

fyrirtæki á fallanda fæti (e. failing firm defence). Í kjölfarið komst Samkeppniseftirlitið að þeirri 

niðurstöðu að ekki bæri að aðhafast frekar. Við þau málalok vildi Búvangur ehf., ásamt öðrum, 

ekki una og kærði ákvörðunina til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Áfrýjendur í málinu 

byggðu á því að brotið hefði verið á rétti þeirra við málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins þar 

sem þeim hafði ekki verið veitt formleg staða aðila máls. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 9. júní 2011 (1/2011). Um aðild máls hjá 

Samkeppniseftirlitinu og kæruaðild gagnvart áfrýjunarnefndinni sagði nefndin: „Áfrýjendur telja 

að þeir hafi átt að njóta formlegrar aðilastöðu við meðferð samrunamálsins hjá 

Samkeppniseftirlitinu. Því mótmælir Samkeppniseftirlitið en báðir eru sammála um að áfrýjendur 

njóti réttar til að kæra niðurstöður eftirlitsins til áfrýjunarnefndarinnar. Áfrýjunarnefndin telur að 

áfrýjendur eigi með réttu aðild að því að kæra niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins, sbr. m.a. 

úrskurð áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 18/2009. Að því er varðar aðild málsins við meðferð 

Samkeppniseftirlitsins liggur fyrir að áfrýjendum var veittur kostur á að tjá sig um fyrirhugaðan 

samruna áður en ákvörðun var tekin en nánar er vikið að því hvernig það var gert í lið 2. hér á 

eftir. Hvorki í samkeppnislögum né stjórnsýslulögum er að finna nákvæma skilgreiningu á því 

hverjir geti talist aðilar samkeppnismáls. Því er ákvörðun um þetta háð mati sem byggist á 

viðurkenndum sjónarmiðum samkeppnisréttar og stjórnsýsluréttar. Samkvæmt þessu gildir sú 

meginregla í samkeppnisrétti að málsefni þarf að varða viðkomandi bæði beint og sérstaklega til 

þess að til aðildar geti komið. Að mati áfrýjunarnefndarinnar eiga samkeppnisaðilar almennt ekki 
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beina aðild að samrunamálum í þeim skilningi sem er lagður í það hugtak samkvæmt þeim 

viðmiðunum sem að ofan greinir. Ákvörðun um að samþykkja eða hafna samruna beinist ekki að 

öðrum en samrunaaðilum. Þar við bætist að við rannsókn slíkra mála þarf að afla mikilvægra og 

viðkvæmra upplýsinga úr rekstri samrunaðila sem aðrir eiga almennt ekki aðgang að. Í þessu 

máli verður ekki séð að sérstök sjónarmið leiði til annarrar niðurstöðu en venja stendur til í 

málsmeðferð samrunamála. Er því ekki fallist á sjónarmið áfrýjenda um að það valdi ógildingu á 

ákvörðun Samkeppniseftirlitsins að þeir fengu ekki formlega aðilastöðu að málinu.“ 

 

Orðalag nefndarinnar er kunnuglegt. Ekki var vikið sérstaklega að hagsmunum áfrýjenda 

af því að njóta kæruaðildar. Mögulega hefur það haft áhrif að Samkeppniseftirlitið krafðist ekki 

frávísunar vegna skorts á slíkum rétti. Þvert á móti féllst eftirlitið á að áfrýjendur ættu 

kæruaðild þótt þeim hafi réttilega ekki verið veitt aðild að málinu á lægra stjórnsýslustigi. Engu 

að síður bar nefndinni að gæta að þessu skilyrði af sjálfsdáðum sem hún og gerði í þessu máli. 

Nefndin byggði niðurstöðu sína meðal annars á úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 21. 

janúar 2010 (18/2009) sem áður hefur verið reifaður. 

Um aðild á lægra stjórnsýslustigi í samrunamálum virðist sem áfrýjunarnefndin geri ráð 

fyrir að slík aðild geti komið til greina hjá öðrum en samrunaaðilum, en slíkt heyri þó til mikilla 

undantekninga. Ekki þóttu nein rök eða sérsjónarmið styðja þess háttar undantekningu í tilviki 

áfrýjenda. 

Af þeim úrskurðum sem að ofan eru reifaðir virðist mega draga tvær ályktanir. Annars 

vegar er kæruaðild rúm í samrunamálum. Ef sá sem kærir getur sýnt fram á að hann starfi á 

sama markaði og samrunafélögin styrkir það stöðu hans gagnvart kæruheimild 1. mgr. 9. gr. 

samkeppnislaga til muna. Hins vegar virðist aðildarhugtakið túlkað með þröngum hætti á lægra 

stjórnsýslustigi í samrunamálum. Aðeins samrunaaðilar, eða beinir þátttakendur í 

samrunaferlinu, koma til greina sem aðilar máls nema sérstaklega standi á. 

c) Hvaða vægi hafa samskipti Samkeppniseftirlitsins við önnur fyrirtæki en samrunaaðila í 

samrunamálum? 

Í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 21. janúar 2010 (18/2009), sem fyrst var fjallað 

um, var sýnt fram á að frumkvæði að samskiptum við Samkeppniseftirlitið og mat fyrirtækis á 

hagsmunum þess af úrlausn samrunamáls kann að skipta máli við afmörkun aðildar. Verður nú 

nánar vikið að áhrifum samskipta Samkeppniseftirlitsins við fyrirtæki í samrunamálum. 

Í eftirfarandi úrskurði reyndi einnig á sjónarmið um kæruaðild í samrunamáli í samruna 

Haga hf., Olíuverzlunar Íslands hf. og DVG ehf. Í undirbúningsferli málsins, þar sem 

veigamestu þættirnir lutu annars vegar að skilgreiningu markaðarins sem samrunaaðilar 

störfuðu á og hins vegar að áhrifum umþrætts samruna á þennan markað, var í talsverðum mæli 
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óskað eftir afstöðu og áliti Samkaupa hf. Þær umsagnir reyndust neikvæðar um væntanleg áhrif 

samrunans. Jafnframt lagði Samkaup til að Samkeppniseftirlitið hafnaði samrunanum 

algerlega. Niðurstaðan varð hins vegar sú að samruninn var skilyrtur í samræmi við sátt, sbr. 

17. gr. f. og 17. gr. c. samkeppnislaga. Áfrýjunarnefndin fjallaði talsvert um aðildarhugtakið. 

Ljóst var að Samkeppniseftirlitið hafði ekki veitt Samkaupum réttarstöðu aðila máls á lægra 

stjórnsýslustigi þótt fyrir hafi legið að málið varðaði hagsmuni Samkaupa. Samkeppniseftirlitið 

taldi hins vegar rétt að fyrirtækið ætti kæruaðild þrátt fyrir að það hafi ekki átt aðild á lægra 

stjórnsýslustigi enda stæði venja til þess í sambærilegum tilvikum. Áfrýjunarnefndin tók fram 

að meginreglan væri sú að aðrir en samrunaaðilar ættu ekki aðild að samrunamálum. Í 

niðurstöðukafla áfrýjunarnefndarinnar er vikið að því að ekki sé við fastmótað hugtak að 

styðjast í lögum um hver teljast skuli aðili máls, heldur verði við mat á því að líta til 

meginreglna stjórnsýsluréttarins og efnisreglna samkeppnisréttarins. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 19. desember 2018 (6/2018). Um aðild fjallaði 

áfrýjunarnefndin með eftirfarandi hætti: „Í samkeppnisrétti gildir sú meginregla að málsefni þarf 

að varða viðkomandi bæði beint og sérstaklega til þess að til aðildar geti komið. Fyrra skilyrðið 

feli í sér að ákveðið orsakasamhengi þurfi að vera á milli ákvörðunar og réttarstöðu aðila. Að 

jafnaði megi gera ráð fyrir að tiltekin ákvörðun varði viðkomandi beint ef henni er ætlað að binda 

hann, enda sé orsakasamhengi ljóst. Í síðara skilyrðinu felst að viðkomandi þurfi að sýna fram á 

að ákvörðun varði hann með sérstökum og ríkari hætti en aðra. Meginatriðið sé hvort ákvörðun 

varði aðila í raun með sama hætti og væri hann sérstaklega bundinn af henni.“ 

 

Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar varð sú að líta bæri svo á að aðstæður og hagsmunir 

Samkaupa hf. væru með þeim hætti að rétt væri að játa þeim aðild að málinu. Lagði nefndin 

áherslu á að mikið hafði verið leitað til Samkaupa eftir umsögnum. Í niðurlagi úrskurðarins þar 

sem fallist er á aðild Samkaupa felast nokkrar vísbendingar um rúma túlkun aðildarhugtaksins, 

en þar segir: 

 

„Að mati áfrýjunarnefndarinnar verður að telja að sá samruni sem hér um ræðir geti haft áhrif á 

stöðu áfrýjanda og snert hann með þeim hætti sem aðgreinir stöðu hans frá öðrum. Í því sambandi 

verður ekki horft framhjá því að við meðferð málsins hjá Samkeppniseftirlitinu var ítrekað leitað 

eftir umsögnum og sjónarmiðum áfrýjanda til samrunans. Því til viðbótar liggur það fyrir að 

umræddur samruni varðar markað sem áfrýjandi starfar á. Með vísan til þess verður að telja að 

áfrýjandi geti haft mikilvæga og sérstaka hagsmuni af þeim samruna sem mál þetta varðar. Með 

hliðsjón af framansögðu og í samræmi við fyrri úrskurði áfrýjunarnefndar, m.a. í málum nr. 

18/2009, 1/2011 og 6/2017 er fallist á að áfrýjandi eigi með réttu aðild í máli þessu. Kröfu Haga 

hf. um að frávísun málsins í heild eða að hluta er því hafnað.“ 

 

Í fyrsta lagi er áréttað að meginreglan sé sú að aðild í samrunamálum takmarkist við 

samrunaaðila eða þá sem taka beinan þátt í samrunanum, til dæmis yfirtökufélag og yfirtekið 
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félag. Kæruaðild geti þó verið rýmri en aðild á lægra stjórnsýslustigi. Þótt einstaklingi eða 

lögaðila hafi ekki verið veitt aðild að stjórnsýslumáli stjórnvalds sem tekur 

stjórnvaldsákvörðun er ekki loku fyrir það skotið að hann geti kært ákvörðunina. Þessara atriða 

hefur allra verið getið áður. 

Í öðru lagi bendir nefndin á að við ákvörðun aðildar að málum hjá Samkeppniseftirlitinu sé 

ótækt að reglur og lögskýringar takmarkist við stjórnsýsluréttinn, heldur þurfi einnig að beita 

efnisreglum samkeppnisréttarins. Í raun leiðir þetta af eðli aðildarhugtaksins og þeirra 

hagsmuna sem það grundvallast á. Þannig getur skilyrðið um beina, sérstaka, verulega og 

lögvarða hagsmuni ekki takmarkast við stjórnsýsluréttinn, heldur hljóta einnig að koma til álita 

reglur á öðrum réttarsviðum. 

Í þriðja lagi er áhugavert að nefndin ljáir því mikið vægi að Samkeppniseftirlitið hafi leitað 

til Samkaupa á lægra stjórnsýslustigi til þess að veita umsagnir um málið. Samkaupum hafði 

ekki verið veitt bein aðild að málinu, en óneitanlega hafði fyrirtækið talsverða aðkomu að 

málinu þar sem fyrir lá að umræddur samruni varðaði hagsmuni þess talsvert og fyrirtækinu 

var gefinn kostur á að láta álit sitt í ljós, gera tillögur og tjá sig almennt um málið. 

Svo virðist sem aðalrökstuðningur áfrýjunarnefndarinnar fyrir því að veita Samkaupum 

aðild í þessu máli hafi byggst á tveimur atriðum. Annars vegar því að ítrekað hafi verið leitað 

eftir umsögnum og sjónarmiðum Samkaupa og hins vegar að fyrirtækið starfaði á sama markaði 

og samrunafélögin. Eðlilega lýsti áfrýjunarnefndin ekki nákvæmlega hvenær samskiptin voru 

orðin ítrekuð eða nægilega mikil til að geta haft áhrif á þetta mat, en í ákvörðunarferlinu hjá 

Samkeppniseftirlitinu var leitað til 10 annarra umsagnaraðila á sama markaði. Jafnframt er 

venja í rannsókn samrunamála hjá eftirlitinu að leita umsagna frá sem flestum keppinautum. 

Um síðara skilyrðið, að sá sem óskar eftir aðild starfi á sama markaði og samrunafélögin, hlýtur 

að mega gera ráð fyrir að því sé oftast fullnægt.74 

Þessi úrskurður er nýlegur og varpar nokkru ljósi á hvernig aðild er ákvörðuð í 

samrunamálum. Ekki er annað að sjá en að aðildarhugtakið sé einnig túlkað með rúmum hætti 

enda rétt og eðlilegt að nefndin fylgi fordæmum sínum. Ekki er farið ofan í saumana á því að 

lýsa hvers eðlis hagsmunir Samkaupa eru. Látið er við það sitja að nefna að fyrirtækið starfi á 

sama markaði. 

Er áfrýjunarnefndin með þessum orðum að segja að almennt sé nægilegt að fyrirtæki starfi 

á sama markaði og samrunafélögin til að sýnt sé fram á lögvarða hagsmuni til þess að geta kært 

 
74 Hér er átt við að ólíklegt má telja að fyrirtæki eða annar aðili sem ekki starfar á sama markaði og samrunaðilar 

hafi fyrir því að kæra ákvörðun Samkeppniseftirlitsins til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Slíkt hefur þó verið 

gert eins og áður hefur komið fram. 
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ákvörðun Samkeppniseftirlitsins? Ekki verður um það fullyrt enda er þessu atriði tvinnað 

saman í samskiptasögu Samkeppniseftirlitsins og Samkaupa í undirbúningsferli málsins. Erfitt 

er að meta vægi hvors atriðis í þessu máli. Hefði öllum hinum 10 fyrirtækjunum, sem leitað 

var eftir umsögnum hjá, verið veitt kæruaðild hefðu þau kært ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 

eins og Samkaup gerði? Hér skal ekki heldur fullyrt um það enda ekki nægar forsendur til þess. 

Hinu virðist mega slá föstu að ekki voru gerðar mjög strangar kröfur til Samkaupa gagnvart 

hagsmunaskilyrðum kæruaðildarinnar. 

Sambærilegt tilvik má sjá í eftirfarandi úrskurði. Málsatvik voru þau að N1 hf. hafði keypt 

Festi hf., en í kjölfar tilkynningar samrunaaðila var gerð sátt þar sem frummat 

Samkeppniseftirlitsins fól í sér að samruninn hefði að óbreyttu skaðleg áhrif á samkeppni. 

Atlantsolía ehf., áfrýjandi í málinu, var ósátt við tiltekin atriði í sáttinni og krafðist breytinga á 

þeim og kærði sáttina til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Við meðferð málsins fyrir 

Samkeppniseftirlitinu gafst Atlantsolíu kostur á að koma að sjónarmiðum um samrunann. Í 

samræmi við meginregluna um aðild að samrunamálum var Atlantsolíu ekki veitt eiginleg aðild 

að málinu. Til aðildarinnar var afstaða tekin með mjög sambærilegum hætti og gert var í 

úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 16. janúar 2018 (6/2017). Meginreglan var áréttuð 

um að aðild skuli almennt takmarkast við samrunaaðila á lægra stjórnsýslustigi, en kæruaðild 

á grundvelli 1. mgr. 9. gr. samkeppnislaga skuli túlkuð með rýmri hætti þannig að sá, sem ekki 

naut aðildar við úrlausn máls hjá Samkeppniseftirlitinu, geti eftir atvikum kært samkvæmt 

ákvæðinu. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 13. desember 2018 (4/2018). Um aðild Atlantsolíu 

að kærumálinu sagði áfrýjunarnefndin: „Þó að almenna reglan sé sú að samkeppnisaðilar eigi 

ekki beina aðild að samrunamálum miðað við þær skilgreiningar sem gerð hefur verið grein fyrir 

hér að framan telur áfrýjunarnefndin að sá samruni sem hér um ræðir geti haft áhrif á stöðu 

áfrýjanda og snert hann með þeim hætti sem aðgreinir stöðu hans frá öðrum. Þá verður einnig að 

líta til þess að leitað var eftir umsögn og sjónarmiðum áfrýjanda til samrunans við meðferð 

málsins hjá Samkeppniseftirlitinu. Því til viðbótar verður heldur ekki horft framhjá því að 

umræddur samruni varðar markað sem áfrýjandi starfar á. Með hliðsjón af framansögðu og í 

samræmi við fyrri úrskurði áfrýjunarnefndar, m.a. í málum nr. 18/2009, 1/2011 og 6/2017 er 

fallist á að áfrýjandi eigi með réttu aðild að máli þessu.“ 

 

Sú aðferðafræði sem nefndin styðst við gagnvart aðildarhugtakinu verður að teljast eðlileg 

þar sem málsatvik og aðrar aðstæður eru nokkuð sambærilegar og í þeim málum sem áður hefur 

verið fjallað um. 
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4.4.5 Kæruaðild hafnað og kröfu vísað frá 

Fyrsti úrskurðurinn, sem tekinn verður fyrir í þessum kafla, var kveðinn upp í október 2006, 

rúmu ári eftir gildistöku núgildandi samkeppnislaga. Nálgun áfrýjunarnefndarinnar á 

aðildarhugtakinu er nokkru íhaldssamari en í þeim úrskurðum sem reifaðir eru í kaflanum á 

undan. Í þessu máli hafði Samkeppniseftirlitið komist að þeirri niðurstöðu að tiltekin kaup 

DAC ehf. á hlutum Lyfjavers ehf. bæri að líta á sem samruna í skilningi 17. gr. samkeppnislaga. 

Samrunaaðilarnir, DAC og Lyfjaver kærðu ákvörðunina, en slíkt hið sama gerði Lyf og heilsa 

ehf. einnig. 

Ekki verður vikið að kæruaðild DAC og Lyfjavers í þessari umfjöllun enda augljóst að 

félögin nutu þess réttar á grundvelli 1. mgr. 9. gr. samkeppnislaga. Þess í stað mun umfjöllun 

þessi takmarkast við aðild Lyfja og heilsu að málinu, en það félag hafði ekki notið slíkrar 

aðilastöðu gagnvart Samkeppniseftirlitinu, þótt það hafi komið þar talsvert við sögu, meðal 

annars hafði það fengið að tjá sig um málið. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 16. október 2006 (6/2006). Um aðild Lyfja og 

heilsu sagði áfrýjunarnefndin: „Hvorki í samkeppnislögum þeim, sem nú gilda, né í eldri lögum 

um sama efni, eru skilgreiningar á hugtökunum ‘aðili’ eða ‘aðildarhæfi’, en afmörkun þeirra 

hugtaka skiptir m.a. máli varðandi úrlausn þess, hverjir geti kært formlegar stjórnsýsluákvarðanir 

samkeppnisyfirvalda og um það, hverjir njóti andmælaréttar eftir reglum stjórnsýsluréttar. 

Stjórnsýslulög nr. 37/1993 leysa heldur ekki úr því álitamáli, svo að óyggjandi sé. Er ákvörðun 

þessa því háð mati hverju sinni, sem byggist þó á viðurkenndum grunnreglum stjórnsýsluréttar. 

Ljóst er, eins og m.a. má ráða af hefðbundnum skýringargögnum með frumvarpi til 

stjórnsýslulaga, að með ‘aðila’ í stjórnsýslurétti er ekki átt við jafn skýrlega afmarkað hugtak og 

notast er við í almennu réttarfari (þ.e. fyrir dómstólum), þannig að kæruaðild í stjórnsýslumálum 

getur, eftir atvikum, verið nokkru víðtækari en gildir í dómsmálaréttarfari. Verður engu að síður 

að miða við þá meginreglu, að aðili kærumáls á sviði samkeppnismála geti sá einn verið, sem 

ákvörðun Samkeppniseftirlitsins beinist að, og hefur, nánar tiltekið, orðið að þola beina skerðingu 

á hagsmunum sínum við þess háttar ákvörðun eða er að öðru leyti bundinn formlega af henni. 

Frávik frá þessari meginreglu, til víkkunar hugtaksins ‘aðili’, kunna að verða heimilaðar, þegar 

sérstaklega stendur á, en að mati áfrýjunarnefndar verður ekki séð að næg ástæða sé til að víkja 

frá fyrrnefndri höfuðreglu í því máli, sem hér er til úrlausnar. Enda þótt áfrýjandi í þessum þætti 

málsins sé nefndur víða í hinni kærðu ákvörðun, í umfjöllun um lyfjamarkað hérlendis, og heiti 

hans sé einnig að finna í ákvörðunarorðum til lýsingar á markaðsráðandi stöðu tveggja aðila á 

því sviði, jafngildir það ekki því, að þar sé verið að hafa bein og bindandi áhrif á réttarstöðu 

umrædds áfrýjanda, sem gæti réttlætt aðilastöðu hans. Áfrýjanda er heldur ekki getið í umræddri 

samrunatilkynningu, sem lögð var fyrir Samkeppniseftirlitið með bréfi dags. 16. mars 2006. 

Verður ekki séð að þessi áfrýjandi hafi, sem sjálfstætt fyrirtæki, tengst hinum fyrirhugaða 

samruna með formlegum hætti, þótt tiltekin fjárhagsleg skyldleikabönd séu milli hans og annars 

þess aðila, DAC ehf., sem stendur að hinum fyrirhugaða samruna.“ Skömmu síðar segir: 

„Kæruheimild skv. 9. gr. samkeppnislaga er jafnframt bundin við aðila máls og getur sú heimild 

því ekki átt við um áfrýjanda í máli þessu.“ 
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Óneitanlega kveður við annan tón í forsendum þessa úrskurðar um aðildarhugtakið í 

samanburði við þá úrskurði sem greint var frá í síðasta kafla. Athuga ber að þessi úrskurður var 

kveðinn upp á undan úrskurðunum sem reifaðir eru í kafla 4.4.4. 

Nokkur atriði ber að taka til skoðunar í þessu máli. Í fyrsta lagi starfaði Lyf og heilsa á 

sama markaði og samrunaaðilarnir. Reyndar voru tengsl aðilanna nánari en svo að þeir væru 

einungis á sama markaði því að þess utan voru „tiltekin fjárhagsleg styrkleikabönd“ milli DAC 

og Lyfja og heilsu.75 

Við meðferð málsins hjá Samkeppniseftirlitinu var þó ekki óskað eftir afstöðu Lyfja og 

heilsu og er málið að því leytinu frábrugðið þeim málum sem greint var frá í síðasta kafla, til 

dæmis úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 5. júlí 2019 (6/2018). Erfitt er þó að átta sig 

á áhrifum þess að slík samskipti hafi ekki verið fyrir hendi. Áður en áfrýjunarnefndin tók 

afstöðu til kæruaðildar Lyfja og heilsu, eins og greint er frá að ofan, komst nefndin svo að orði: 

 

„Tekið skal fram, að tengsl þessa áfrýjanda við stjórnsýslumál þetta eru vel upplýst, að mati 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála, og áfrýjandinn hefur fengið næg tækifæri til að koma sínum 

sjónarmiðum að við meðferð málsins hjá áfrýjunarnefndinni.“ 

 

Ef til vill mætti fremur skilja þessi orð þannig að hefði þeim verið veitt færi á að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri við meðferð málsins hjá Samkeppniseftirlitinu væri enn síður 

þörf á því að játa þeim aðild að þessu kærumáli. Í sjálfu sér þarf slík nálgun ekki að vera 

órökrétt, en þó er hún ekki í samræmi við aðferðafræði áfrýjunarnefndarinnar í þeim úrskurðum 

sem kveðnir hafa verið upp eftir þennan úrskurð þar sem fallist hefur verið á kæruaðild. Einnig 

má benda á að aðild á fyrst og fremst að grundvallast á hagsmunum viðkomandi eða hvort 

úrlausn máls varði hagsmuni hans með beinum, verulegum, sérstökum og lögvörðum hætti, en 

ekki á því hvort viðkomandi hafi verið gefinn kostur á að tjá sig á fyrri stigum máls eða ekki. 

Án efa ber þó hæst, í samanburði við þá úrskurði sem fjallað hefur verið um, fyrirvaralaus 

staðhæfing í forsendum áfrýjunarnefndarinnar þess efnis að kæruheimild 1. mgr. 9. gr. 

samkeppnislaga takmarkist við aðila máls á lægra stjórnsýslustigi. Hvað sem líður réttmæti 

þeirrar lögskýringar á þeim tíma þegar úrskurðurinn var kveðinn upp í október árið 2006 er 

ljóst að áfrýjunarnefndin hefur ekki fylgt þessu fordæmi. Þá hefur engin breyting verið gerð á 

orðalagi 1. mgr. 9. gr. laganna frá gildistöku greinarinnar árið 2005.76 

 
75 Samkeppniseftirlitið rökstuddi frávísunarkröfu sína gagnvart Lyfjum og heilsu ehf. reyndar með því að tengsl 

þess væru svo náin DAC ehf., að rétt væri að líta á þau sem eina efnahagslega einingu í skilningi samkeppnisréttar. 

Um það atriði verður þó ekki frekar fjallað hér enda fékkst áfrýjunarnefndin ekkert við þau sjónarmið. 
76 Ákvæðið hljóðar svo: „Ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins sæta kæru til sérstakrar nefndar, áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála. Skrifleg kæra skal berast innan fjögurra vikna frá því að aðila máls var tilkynnt um 
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Úrskurður þessi er hinn fyrsti eftir gildistöku núgildandi samkeppnislaga þar sem reyndi á 

kæruheimild annars en samrunaaðila í samrunamáli. Nálgun áfrýjunarnefndarinnar á 

aðildarhugtakinu er talsvert íhaldssöm, sérstaklega gagnvart kæruheimild 1. mgr. 9. gr. 

samkeppnislaga. 

Sagt hefur verið að lögfræði sé ekki nákvæm vísindi þar sem eitt sé ávallt rangt og annað 

ávallt rétt. Lögfræðin er „dýnamísk“ fræðigrein og þess vegna í stöðugri mótun. Á sú lýsing 

vel við samkeppnisrétt en einnig stjórnsýslurétt. Því verður ekki með góðu móti sagt hvort 

túlkun áfrýjunarnefndarinnar á 1. mgr. 9. gr. samkeppnislaga hafi verið röng eða rétt í þessum 

úrskurði. Hitt verður fullyrt að áfrýjunarnefndin túlkar nú 1. mgr. 9. gr. samkeppnislaga með 

víðtækari hætti en gert var í þessum úrskurði. 

Í eftirfarandi úrskurði reyndi á kæruheimild annars en samrunaaðila.77 Frá fyrri stigum 

þessa máls var gerð grein fyrir í kafla 4.4.4, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 9. 

júní (1/2011). Nú hafði talsvert vatn runnið til sjávar, meðal annars hafði verið dæmt í málinu 

í Hæstarétti, sbr. Hrd. 8. nóvember 2012 (277/2012). Í stuttu máli voru eftirmál þau að 

samruninn var ógiltur og hætt við hann. Í kjölfarið ákvað Samkeppniseftirlitið að láta málið 

niður falla. Við málalyktir þær vildu áfrýjendur ekki una og kærðu ákvörðunina til 

áfrýjunarnefndarinnar. Samkeppniseftirlitið hafði ekki gert athugasemd við kæruaðild 

áfrýjenda, en áfrýjunarnefndin gætti að því atriði af sjálfsdáðum. Nefndin bar saman ólíkar 

aðstæður málanna tveggja; þessa máls og úrskurðar áfrýjunarnefndar samkeppnismála 9. júní 

(1/2011). 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 10. október 2014 (3/2014). Um kæruaðild 

áfrýjenda komst nefndin svo að orði: „Eins og málið liggur nú fyrir áfrýjunarnefndinni þarf að 

skera úr því hvort áfrýjendur, sem eru eða voru samkeppnisaðilar Stjörnugríss hf., eigi aðild að 

því álitaefni hvort beita beri Stjörnugrís hf. viðurlögum sem í þessu tilviki hefðu getað orðið 

stjórnvaldssektir. Í kæru segir það eitt um aðild að áfrýjunarnefndin hafi á fyrri stigum viðurkennt 

kæruaðild og einnig að í málum sem varði niðurfellingu mála hafi sama niðurstaða orðið. Það er 

ólíkt nú með aðstöðunni sem var uppi í máli nr. 1/2011 að þá var til umfjöllunar samruni 

markaðsráðandi aðila, Stjörnugríss hf., sem hefði leitt til enn frekari samþjöppunar á markaði og 

meiri framleiðslustyrks félagsins, en ef samruninn hefði ekki orðið. Sá samruni hafði því veruleg 

og bein áhrif á aðra þá aðila sem starfandi voru á þeim markaði. Hagsmunir þeirra voru beinir og 

sérstakir og varðir að lögum. Þegar mál eru felld niður hefur kærendum í vissum tilvikum verið 

játuð kæruaðild, einkum þegar um er að ræða kærur vegna misnotkunar á markaðsráðandi stöðu, 

 
ákvörðunina.“ Strangt til tekið girðir orðalagið ekki fyrir þann skilning, að aðrir en aðili máls geti kært 

ákvörðunina. Heldur er með því aðeins sagt, að fresturinn byrjar ekki að líða fyrr en aðila máls var tilkynnt um 

ákvörðunina. 
77

Fyrir nákvæmni sakir má benda á málið var ekki dæmigert samrunamál. Samruninn sem slíkur hafði verið 

afgreiddur. Engu að síður er rökrétt að fjalla um úrskurðinn í þessum kafla enda svarar umfjöllun nefndarinnar 

um 1. mgr. 9. gr. mikilvægum spurningum um kæruaðild í samrunamálum. 
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sökum þess að á því stigi hefur ef til vill ekki legið fyrir hvert mögulegt framhald mála hefði ella 

orðið og réttaröryggissjónarmið mæla með því að slíkar ákvarðanir sæti endurskoðun. Réttmætir 

hagsmunir þeirra hafa þá verið í húfi. Í þessu máli háttar á hinn bóginn þannig til, að því marki 

sem málið snýr að hegðun á markaði, að málinu lauk með niðurstöðu Hæstaréttar í nóvember 

2012 þar sem staðfest var sú ógilding á samruna sem áfrýjendur höfðu farið fram á. Að mati 

áfrýjunarnefndarinnar uppfylla áfrýjendur hins vegar ekki skilyrði til að krefjast endurskoðunar 

á fyrirhugaðri viðurlagaákvörðun sem beindist að samkeppnisaðila þeirra. Hagsmunir þeirra 

teljast hvorki beinir né sérstakir af því að sektir verði lagðar á Stjörnugrís hf., enda myndi það þá 

eitt gerast að dregið yrði úr fjárhagsstyrk félagsins. Ekki eru sjáanleg nein áhrif á 

samkeppnisstöðu félagsins að öðru leyti og markmið stjórnvaldssekta í samkeppnismálum er í 

sjálfu sér ekki að veikja fjárhagsstöðu fyrirtækja til að aðrir eigi betra með að keppa við þau, 

heldur refsa fyrir brot. Áfrýjendur eiga heldur enga hagsmuni sem verndaðir eru að lögum 

umfram aðra þess efnis að samkeppnisaðilinn Stjörnugrís hf. sæti refsikenndum viðurlögum 

vegna meintra brota gegn ákvæðum samkeppnislaga um tilkynningarskyldu og framkvæmd 

samruna, sér í lagi þar sem samrunamálinu er löngu lokið. Að fenginni þessari niðurstöðu ber að 

vísa málinu frá áfrýjunarnefndinni.“ 

 

Af þessum úrskurði má í fyrsta lagi ráða að nefndin sker úr um aðild af sjálfsdáðum. 

Ákvörðun um aðild er því ekki á forræði málsaðila. Í þessu máli hafði Samkeppniseftirlitið 

ekki krafist frávísunar, en niðurstaðan var sú að vísa bæri málinu frá engu að síður. 

Í öðru lagi, og það sem er sérstaklega athyglisvert, er umfjöllun áfrýjunarnefndarinnar um 

hagsmunasjónarmið aðildarhugtaksins. Nefndin fjallar um úrskurð áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála 21. janúar 2010 (18/2009) og dóm Hæstaréttar, Hrd. 2003, bls. 2685 

(83/2003) og bendir á að aðildarhugtakið sé rúmt í samkeppnismálum, einkum gagnvart 

kæruheimild 1. mgr. 9. gr. samkeppnislaga. Eins og áður segir ber nefndin einnig saman ólíkar 

aðstæður í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 9. júní 2011 (1/2011) og þessa máls. Í 

fyrra málinu var byggt á því að hagsmunir áfrýjenda hafi verið nægilega beinir, sérstakir, 

verulegir og lögvarðir til þess að fallast bæri á aðild gagnvart áfrýjunarnefndinni þrátt fyrir að 

þeim hafi ekki verið veitt staða aðila máls hjá Samkeppniseftirlitinu. Þá afstöðu rökstyður 

nefndin með því að í því máli hafi samruninn verið yfirvofandi og getað haft veruleg áhrif á 

stöðu áfrýjenda á markaðnum. 

Í þessu máli voru slíkir hagsmunir hins vegar ekki fyrir hendi, heldur vildu áfrýjendur nú 

að keppinautar þeirra, samrunaaðilarnir, yrðu látnir gjalda fjárhagslega fyrir athafnir sínar í 

tengslum við samrunann sem gekk til baka. Þótt vel megi færa rök fyrir því að fjárhagsleg áföll 

fyrirtækis á markaði, til dæmis stjórnvaldssekt, hafi áhrif á stöðu og hagsmuni keppinauta tekur 

nefndin skýra afstöðu til þess að slíkir hagsmunir einir sér uppfylli ekki kröfur 

aðildarhugtaksins til þess að teljast beinir, sérstakir, verulegir og lögvarðir. 

Í eftirfarandi úrskurði, sem kveðinn var upp árið 2015, er nokkrum grundvallaratriðum um 

aðild og lögsögu áfrýjunarnefndarinnar lýst skilmerkilega. Samkeppniseftirlitið hafði í 

ákvörðun sinni komist að niðurstöðu um að ákveðinni skyldu Arion banka hf. til að selja 
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eignarhluti sína í Afli-sparisjóði þyrfti að endurskoða. Fræðaveitan ehf., stofnfjárhafi og 

viðskiptavinur í Afli- sparisjóði, kærði þá ákvörðun. Byggði áfrýjandi á því að hann hefði, sem 

stofnfjárhafi og viðskiptamaður sparisjóðsins, lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 28. október 2015 (8/2015). Um grundvöll aðildar 

áfrýjanda sagði í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar: „Í þessu máli háttar hins vegar þannig til að 

áfrýjandi er hvorki starfandi á sama markaði og samrunaaðilarnir né hefur hann sérstaka og 

einstaklingsbundna hagsmuni sem byggjast á ákvæðum samkeppnislaga af niðurstöðu málsins. 

Hann virðist fyrst og fremst gera athugasemdir sínar á grundvelli þess að hagsmunir hans sem 

stofnfjárhafa hafi verið fyrir borð bornir, en um það réttarsamband fjallar hvorki 

Samkeppniseftirlitið né áfrýjunarnefndin. Að öðru leyti hefur áfrýjandi ekki gert grein fyrir 

hagsmunum sínum umfram aðra þá borgara eða viðskiptamenn sjóðsins sem kynnu að hafa 

eitthvað við umræddan samruna að athuga. Fyrir liggur að málsefni þarf að varða viðkomandi 

bæði beint og sérstaklega til að hægt sé að viðurkenna aðild að máli. Að auki þurfa þeir hagsmunir 

sem teflt er fram að byggja á samkeppnisréttarlegum sjónarmiðum en ekki deilu um önnur atriði 

og hagsmuni sem verndaðir eru í öðrum lögum. Þar sem áfrýjandi hefur ekki sýnt fram á að þessi 

skilyrði séu uppfyllt verður að vísa málinu frá áfrýjunarnefndinni.“ 

 

Í raun og veru átti þetta mál aldrei erindi til áfrýjunarnefndar samkeppnismála þar sem 

áfrýjandi byggði kröfur sínar ekki á reglum samkeppnisréttar. Umfjöllun nefndarinnar um aðild 

er hins vegar greinargóð. Lögð var áhersla á að áfrýjandi starfaði ekki á sama markaði og 

samrunaaðilar. 

Næsta mál sem fjallað verður um er síðasta málið, þegar þetta er ritað, sem fallið hefur í 

gildisstíð núgildandi laga þar sem kæru annars en samrunaaðila var vísað frá í samrunamáli. 

Samkeppniseftirlitið hafði komist að þeirri niðurstöðu í ákvörðun sinni að framsal Glitnis hf. á 

öllum hlutum í Lyfju hf., keppinautar á sama markaði og Lyf og heilsa hf., væri samruni í 

skilningi 17. gr. samkeppnislaga og að ekki skyldi grípa inn í það ferli. Þá ákvörðun kærði Lyf 

og heilsa. Málsatvik minna um margt á aðstæður í þeim málum þar sem fallist var á slíka 

kæruaðild enda var deilt um samruna á sama markaði og áfrýjandi starfaði á, en áfrýjanda hafði 

ekki verið veitt staða aðila máls á lægra stjórnsýslustigi hjá Samkeppniseftirlitinu. Í þessu máli 

krafðist Samkeppniseftirlitið frávísunar á þeim grundvelli að áfrýjandi uppfyllti ekki skilyrði 

1. mgr. 9. gr. samkeppnislaga um hagsmuni af úrlausn málsins. Á þá kröfu féllst 

áfrýjunarnefndin og vísaði málinu frá. Umfjöllun nefndarinnar um aðildarhugtakið er um margt 

kunnugleg og því óþarfi að rekja hana í einstökum liðum. Það sem greinir þetta mál frá öðrum 

og fjallað verður sérstaklega um eru eftirfarandi atriði í úrskurðinum. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 17. maí 2016 (1/2016). „Fyrir liggur að áfrýjandi 

nýtti sér ekki þann möguleika sem honum var sérstaklega boðið upp á; að setja fram athugasemdir 

sínar við Samkeppniseftirlitið um samrunann á meðan málið var til meðferðar þar. Hefur það 
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áhrif á mat á því hversu sérstaka og verulega hagsmuni hann hafi af þeim samruna sem hér er 

fjallað um.“ 

 

Eins og áður segir eru aðstæður í þessu máli um margt sambærilegar og í þeim úrskurðum 

sem fjallað var um í kafla 4.4.4. Niðurstaðan er þó öndverð. Virðist mega álykta að skipt hafi 

sköpum að Lyf og heilsa lét hjá líða að nýta sér heimildir sínar til þess að láta málið til sín taka 

við málsmeðferð hjá Samkeppniseftirlitinu. Verður sú ályktun dregin að nefndin hafi með 

þessum úrskurði lagt áherslu á að hin rúma kæruheimild 1. mgr. 9. gr. samkeppnislaga sé ekki 

sjálfgefin fyrir þær sakir einar að fyrirtæki starfi á sama markaði og samrunaaðilar. Ef fyrirtæki, 

sem tók ekki þátt í samrunanum, kærir á grundvelli 1. mgr. 9. gr. samkeppnislaga, en hefur 

ekki nýtt sér þá möguleika sem fyrirtækinu stóð til boða til að taka þátt í málsmeðferð 

samrunamálsins hjá Samkeppniseftirlitinu, er það ekki hlutverk áfrýjunarnefndarinnar að bæta 

úr þeirri vanrækslu. Með slíkri vanrækslu hefur fyrirtækið tekið afstöðu til eigin hagsmuna á 

lægra stjórnsýslustigi. Verður þessi afstaða að teljast rökrétt þótt vitanlega verði að meta atvik 

hverju sinni. 

4.5 Samantekt 

Í kafla 4 hefur verið fjallað um hvernig aðildarhugtakið hefur verið túlkað í samkeppnismálum. 

Réttarheimildalegur grundvöllur aðildarhugtaksins í samkeppnismálum er tvíþættur. 

Annars vegar er stuðst við sjónarmið stjórnsýsluréttar sem gilda um hið almenna aðildarhugtak. 

Sá telst aðili máls sem á af úrlausn þess beinna, verulegra, sérstakra og lögvarinna hagsmuna 

að gæta. Hins vegar felur 5. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins í sér aðildarreglu 

sem felur í sér nánari útfærslu hugtaksins, en tilgreinir þó einungis lögvarða hagsmuni sem 

skilyrði í ákvæði sínu. Draga má þá ályktun, í samræmi við ríkjandi kenningar, að 

aðildarhugtakið sé túlkað með rúmum hætti í samkeppnismálum. Er á því byggt hér að 

grunnurinn að slíkri nálgun hafi verið lagður með dómi Hæstaréttar, Hrd. 2003, bls. 2685 

(83/2003). 

Umfjöllunin afmarkaðist við tvo meginflokka. Annars vegar aðild að málum 

Samkeppniseftirlitsins sem varða brot gegn 11. gr. samkeppnislaga um misnotkun á 

markaðsráðandi stöðu og hins vegar aðild að samrunamálum. Þessir tveir málaflokkar heyra 

báðir undir helstu verkefni samkeppnisyfirvalda ásamt málum sem varða samráð fyrirtækja í 

skilningi 10. gr. samkeppnislaga, en síður virðist reyna á álitaefni tengd aðild í þeim málum. 

Ekki var talin þörf á að gera sérstaka grein fyrir aðild þeirra sem ákvörðun beinist beinlínis að. 

Í samrunamálum eru það samrunaaðilarnir sjálfir og í málum sem varða 11. gr. laganna eru það 

fyrirtækin sem eru til rannsóknar hverju sinni. Umfjöllun í kafla 3 um hið almenna 
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aðildarhugtak stjórnsýsluréttar er fullnægjandi í því samhengi. Þess í stað var einblínt á aðild 

annarra en þeirra sem ákvörðun beinist beint að. Í samrunamálum eru það jafnan fyrirtæki á 

sama markaði sem eru ósátt við ákvörðun Samkeppniseftirlitsins gagnvart samrunanum, en í 

málum sem varða brot gegn 11. gr. samkeppnislaga er það yfirleitt fyrirtækið sem kvartaði 

undan meintum brotum með formlegu erindi samkvæmt 6. gr. málsmeðferðarreglna 

Samkeppniseftirlitsins. 

Efnistökin í kafla þessum byggðust á greiningu úrskurða áfrýjunarnefndar samkeppnismála 

og dómum Hæstaréttar. Komist var að þeirri niðurstöðu að aðildarhugtakið sé sérstaklega rúmt 

í samrunamálum gagnvart kæruheimild 1. mgr. 9. gr. samkeppnislaga. Í flestum tilvikum virðist 

nægja að fyrirtæki starfi á sama markaði og samrunaaðilar til þess að því sé veitt kæruaðild 

gagnvart ákvörðun Samkeppniseftirlitsins. Þessi regla er þó ekki án undantekninga eins og 

fjallað var um í kafla 4.4.5, einkum ef fyrirtæki hefur ekki nýtt sér tækifæri til þess að tjá sig 

um málið við málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins. Aðild að samrunamálum er hins vegar 

þröng á lægra stjórnsýslustigi eða við málsmeðferð fyrir Samkeppniseftirlitinu. Meginreglan 

um að aðeins samrunaaðilar njóti aðildar við málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins er ströng, en 

þó ekki fortakslaus, sbr. til dæmis úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 21. janúar 2010 

(18/2009). 

Um aðild annarra en þeirra, sem til rannsóknar eru í málum sem varða brot gegn 11. gr. 

samkeppnislaga, má heita sérstakt hve lítið virðist deilt um slíka aðild. Meginreglan við 

meðferð máls hjá Samkeppniseftirlitinu er sú að sá sem kvartar með formlegu erindi telst aðili 

málsins, en slíkt er þó ekki sjálfgefið enda grundvallast aðild á hagsmunamati hverju sinni. 

Færð voru rök fyrir því að helsta ástæða þess að ekki er meira um aðild þess sem kvartar deilt 

sé tvíþætt. Annars vegar þarf sá, sem kvartar í samræmi við 6. gr. málsmeðferðarreglnanna, að 

rökstyðja lögvarða hagsmuni sína af úrlausn málsins og hins vegar gætir áhrifa dóms 

Hæstaréttar, Hrd. 2003, bls. 2685 (83/2003). Gagnvart áfrýjunarnefnd samkeppnismála gegnir 

öðru máli, en þar er meginreglan sú að aðeins sá sem var til rannsóknar getur kært ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins nema í þeim tilvikum þegar eftirlitið ákveður að hafast ekki að á 

grundvelli kvörtunar eða hættir rannsókn. Við slíkar aðstæður getur eðlilega einungis sá sem 

kvartaði kært. 
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5 Aðgangur að gögnum máls hjá Samkeppniseftirlitinu 

5.1 Almennt 

Hér að framan var fjallað um hvernig aðildarhugtakið er túlkað í samkeppnismálum. Í kafla 

þessum verður vikið að þeim réttaráhrifum aðildar sem sennilega fela í sér mikilvægustu 

réttindi málsaðila í samkeppnismálum, upplýsingaréttinum. Eins og fram hefur komið skiptir 

afmörkun aðildar miklu máli þar sem réttindi, sem reglur stjórnsýslulaga kveða á um, 

takmarkast almennt við aðila máls. Umfjöllun þessa kafla afmarkast við upplýsingaréttinn eða 

réttinn til aðgangs að gögnum máls og þeim takmörkunarreglum sem gilda um hann. 

Rökin fyrir því, að haga uppbyggingu ritgerðarinnar með þeim hætti að fjalla sérstaklega 

um upplýsingaréttinn í kjölfar umfjöllunar um túlkun aðildarhugtaksins, eru tvíþætt. Annars 

vegar er með þessum hætti reynt að sýna fram á hversu mikilvæg afmörkun aðildar í 

samkeppnismálum er. Áður hefur verið sagt að aðildarhugtakið sé þýðingarmikið hugtak vegna 

þess að þegar stjórnvald játar manni aðild að stjórnsýslumáli veitir það honum aðgang að þeim 

réttindum sem stjórnsýslulögin kveða á um. Í þessari ritgerð er þess freistað að afmarka 

þýðingu aðildarhugtaksins í samkeppnismálum frekar og á því byggt að í upplýsingaréttinum 

felist mikilvægustu réttaráhrifin sem leiða af aðild í samkeppnismálum. 

Hins vegar er á því byggt að til þess að skilja aðildarhugtakið í samkeppnismálum til fulls 

sé nauðsynlegt að átta sig á eðli og mikilvægi upplýsingaréttarins vegna þess að rétturinn hefur 

gegnt hlutverki við túlkun sjálfs hugtaksins. Er með því vísað í dóm Hæstaréttar, Hrd. 2003, 

bls. 2685 (83/2003). Í dómi þessum gegndi rétturinn til aðgangs að gögnum máls lykilhlutverki 

við afmörkun aðildar. Hæstiréttur fjallaði um réttinn, en taldi þó rétt að túlka aðildarhugtakið 

rúmt og benti á að fyrir hendi væru takmörkunarheimildir í 16. og 17. gr. stjórnsýslulaga á 

upplýsingaréttinum. 

Hefði Hæstiréttur komist að sömu niðurstöðu og túlkað aðildarhugtakið með jafnrúmum 

hætti og raun varð á ef engar takmarkanir væru mögulegar á upplýsingarétti aðila máls? Um 

það verður að sönnu ekki fullyrt á þessum vettvangi. Hitt sýnist ljóst að upplýsingarétturinn er 

sérstaklega mikilvægur í samkeppnismálum þar sem upplýsingar fyrirtækja geta verið 

viðkvæmar. Þær geta varðað mikilvæga viðskiptahagsmuni keppinauta og geta jafnvel falið í 

sér verðmæt viðskiptaleyndarmál. 

Í 15. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins er að finna útfærslu á 15. gr. 

stjórnsýslulaga um aðgang aðila að gögnum máls. Samkvæmt stjórnsýslulögum gildir almennt 
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sú regla að aðili máls þarf sjálfur að óska eftir gögnum málsins.78 Samkvæmt 15. gr. 

málsmeðferðarreglnanna gegnir öðru máli. Í því ákvæði felst að Samkeppniseftirlitinu ber að 

eigin frumkvæði að afhenda málsaðilum gögn málsins eða vekja athygli á þeim og gefa 

málsaðilum kost á að kynna sér þau. Sú skylda á þó ekki við ef gögnin eru þegar öllum 

aðgengileg.79 

Í kafla 2.2.2 var vikið að helstu úrræðum Samkeppniseftirlitsins á grundvelli 

samkeppnislaga. Eitt af þeim úrræðum er heimild til gagnaöflunar samkvæmt 19. og 20. gr. 

samkeppnislaga. Í stuttri samantekt má segja að heimildir Samkeppniseftirlitsins til þess að afla 

upplýsinga séu bæði víðtækar og sterkar. Þannig er skyldan víðtæk þar sem hún nær til því sem 

næst allra þeirra sem tengjast mörkuðum, bæði fyrirtækja og stjórnvalda. Þá er skyldan sterk 

þar sem hún gengur framar þagnarskylduákvæðum annarra laga. Ef skyldunni er ekki fullnægt 

býr Samkeppniseftirlitið yfir þvingunarúrræðum, til dæmis dagsektum, sbr. 38. gr. 

samkeppnislaga. Einnig getur Samkeppniseftirlitið lagt stjórnvaldssekt á aðila sem vanrækir 

upplýsingaskyldu sína, sbr. til dæmis úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 8. október 

2007 (7/2007). Þá getur Samkeppniseftirlitið ráðist í húsleitaraðgerðir samkvæmt 20. gr. 

laganna. Samkeppniseftirlitið varðveitir því oft verulegt magn mikilvægra upplýsinga vegna 

upplýsingaöflunar við rannsókn mála. Getur því verið mjög brýnt að teljast aðili máls og öðlast 

aðgang að málsgögnum. 

Í kafla þessum verða efnistök í megindráttum hin sömu og í kafla 4. Fjallað verður fyrst og 

fremst um úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála og dóma Hæstaréttar þar sem reynt hefur 

á upplýsingarétt aðila máls í málum Samkeppniseftirlitsins samkvæmt 15. gr. stjórnsýslulaga, 

sbr. 15. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins. Þá verður fjallað um hvernig 

takmörkunarheimildum 16. og 17. gr. stjórnsýslulaga, sbr. 16. gr. málsmeðferðarreglnanna, er 

beitt í framkvæmd.80 Fyrst verður þó í stuttu máli greint frá helstu hugtakstatriðum 

upplýsingaréttarins. 

5.2 Kjarni upplýsingaréttarins og meginsjónarmið um takmörkunarheimildir gagnvart 

réttinum 

Réttur aðila máls til aðgangs að gögnum í samkeppnismálum grundvallast eins og áður segir á 

15. gr. stjórnsýslulaga, sbr. 15. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins.  

 
78 Sjá Páll Hreinsson: „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls. Vitneskja er vald.“, bls. 209. 
79 Sjá Kristín Benediktsdóttir: „Aðgangur málsaðila að gögnum samkeppnismáls“, bls. 319. 
80 Eins og fram kemur í meginmálinu er ekki að sjá að mikið fari fyrir þeim skilyrðum sem 16. gr. stjórnsýslulaga 

kveður á um, sem varða tiltekin skjöl, og lýtur því umfjöllunin nánast eingöngu að 17. gr. stjórnsýslulaga, sbr. 16. 

gr. málsmeðferðarreglnanna. 
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Af lestri ákvæðanna sést glögglega að með þeim eru aðila máls veitt mjög víðtæk réttindi. 

Meginreglan er sú að málsaðili á rétt á öllum gögnum málsins á því formi sem hann kýs nema 

í þeim tilvikum þegar gögnin eru aðgengileg almenningi með rafrænum hætti. Frá 

meginreglunni eru undantekningar sem lögfestar eru í 16. og 17. gr. stjórnsýslulaga. 

Í 16. gr. stjórnsýslulaga eru talin upp þrenns konar gögn sem undanþegin eru rétti aðila 

máls til aðgangs að gögnum. Í fyrsta lagi ákveðin skjöl á vegum ríkisráðs og ríkisstjórnar. Í 

öðru lagi skjöl um samskipti stjórnvalda við sérfróða einstaklinga, einkum lögmenn og aðra 

lögfræðinga, til afnota í dómsmáli eða könnun á réttarstöðu um hvort höfða skuli slík mál. Í 

þriðja og síðasta lagi svokölluð vinnuskjöl sem rituð eru til eigin afnota stjórnvalds. Ekki verður 

séð af þeim úrskurðum áfrýjunarnefndar samkeppnismála þar sem reynir á upplýsingarétt 

málsaðila að Samkeppniseftirlitið beiti oft 16. gr. stjórnsýslulaga sem takmörkunarheimild 

gagnvart upplýsingarétti málsaðila. 

Takmörkunarregla 17. gr. einskorðast ekki við ákveðna tegund gagna, heldur á ákvæðið 

við allar upplýsingar sem rétt er að undanskilja upplýsingaréttinum vegna „mun ríkari“ 

almanna- eða einkahagsmuna. Í samkeppnismálum reynir einkum á síðari liðinn eða 

einkahagsmuni enda algengt að slík mál grundvallist á viðskiptaupplýsingum frá 

einkafyrirtækjum á markaði. Almannahagsmunir koma þó einnig til greina enda geta 

samkeppnismál varðað slíka hagsmuni. Hugtakið einkahagsmunir er ekki skilgreint í lögunum, 

en ekki virðist ágreiningur um að hugtakið vísi í mikilvæg einkamálefni, persónuleg eða 

fjárhagsleg, til dæmis viðskipta- og rekstrarupplýsingar.81 

Vandasamt kann að vera að ráða í merkingu orðalagsins „mun ríkari“, en 17. gr. 

stjórnsýslulaga byggir á hagsmunamati gagnvart upplýsingum. Hversu ríkir eru hagsmunir 

þeirra, sem óska eftir gögnum málsins til þess að nýta sér þau, og hversu ríkir eru 

einkahagsmunir hinna, sem upplýsingarnar varða, til þess að þeim sé haldið leyndum gagnvart 

hinum fyrrnefndu? Eða, eftir atvikum, hversu ríkir eru þeir almannahagsmunir, sem í húfi eru, 

til þess að upplýsingum sé haldið leyndum gagnvart hagsmunum þess sem óskar eftir þeim? 

Hversu mikill munur þarf að vera á vægi þessara hagsmuna til þess að 17. gr. verði beitt? Atriði 

þessi eru mjög matskennd og atviksbundin og því ekki unnt að styðjast við algerlega hlutlæg 

viðmið í þessu mati. Hins vegar er óhætt að segja að upplýsingaréttur aðila máls er meginreglan 

og takmörkunarregla 17. gr. stjórnsýslulaga er undantekningarregla sem ber því almennt að 

túlka þröngt.82 Skilyrðið um mun ríkari hagsmuni rennir stoðum undir slíka lögskýringu. Í öðru 

 
81 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 655. 
82 Sjá Kristín Benediktsdóttir: „Aðgangur málsaðila að gögnum samkeppnismáls“, bls. 321. 
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lagi ber að nefna að hagsmunamatið hvílir alltaf á því stjórnvaldi sem fæst við málið, en er ekki 

á valdi þess sem óskar eftir gögnunum eða þess sem óskar eftir því að þeim sé haldið leyndum. 

Þá er einnig skilyrði að umrætt mat fari fram í hverju einstöku tilviki. Ekki er hægt að útiloka 

fyrirfram einhvern flokk gagna eða mæla fyrir um almenna takmörkun ákveðinna gagna með 

verklagsreglum. Taka þarf málefnalega afstöðu í sérhverju tilviki. Í eftirfarandi áliti er fjallað 

um þetta. 

 

UA 2. nóvember 1999 (2685/1999). A hafði sótt um starf hjá Háskóla Íslands og var synjað um 

aðgang að ljósritum tiltekinna málsskjala. Synjunin grundvallaðist á 17. gr. stjórnsýslulaga en 

var rökstudd með þeim hætti að umbeðnar upplýsingar væru almennt til þess fallnar að valda 

tjóni gagnvart þeim sem þær vörðuðu. Umboðsmaður taldi þessi vinnubrögð ólögmæt þar sem 

þau leiddu til þess að ekki var ráðist í atviksbundið mat hverju sinni á þeim gögnum sem óskað 

var eftir. Heldur væri upplýsingarétturinn takmarkaður fyrirfram með almennum hætti. Um þetta 

sagði umboðsmaður: „Tilvitnað ákvæði [17. gr. stjórnsýslulaga] er undantekning frá þeirri 

meginreglu, sem birtist í 15. gr. stjórnsýslulaga, um að aðili eigi rétt á að kynna sér skjöl og önnur 

gögn um mál hans. Rétt er að minna á að í athugasemdum sem fylgdu 17. gr. frumvarps þess sem 

varð að stjórnsýslulögum segir: „Á það ber að leggja ríka áherslu að líta ber á þetta 

heimildarákvæði sem þrönga undantekningarreglu, sbr. orðalagið „þegar sérstaklega stendur á“, 

því að meginreglan er sú að málsaðili hefur rétt á því að kynna sér málsgögn.“ (Alþt. 1992-93, 

A-deild, bls. 3297.) Af orðunum „þegar sérstaklega stendur á“ má einnig draga þá ályktun að 

stjórnvaldi beri að leggja mat á þau andstæðu sjónarmið sem uppi eru í hverju máli og þá vegna 

einstakra gagna. Ekki er því hægt að útiloka aðila frá aðgangi að gögnum með almennum 

hugleiðingum þess efnis að upplýsingar af ákveðnu tagi séu almennt fallnar til þess að valda 

einhverju tjóni.“ 

 

Samkvæmt framansögðu er réttur aðila máls á grundvelli 15. gr. stjórnsýslulaga til aðgangs 

að gögnum máls ríkur. Meginreglan er sú að aðilinn á rétt á aðgangi að öllum þeim 

upplýsingum sem málið varða að því gefnu að þau teljist til gagna málsins. Regla 15. gr. er þó 

ekki án takmarkana, sbr. 16. og 17. gr. stjórnsýslulaga. Einkum getur reynst vandasamt að túlka 

matskennda hagsmunareglu 17. gr. Beiting hennar á væntanlega helst við í tilvikum þar sem 

upplýsingar þær, sem óskað er eftir, eru þýðingarlitlar fyrir málsaðila og réttindi annarra mæla 

gegn aðgangi að þeim eða þegar taka verður tillit til mun ríkari réttinda annarra þess efnis að 

gögnunum sé haldið leyndum. 

Því skal haldið til haga að upplýsingaréttinn ber ekki að nálgast sem einangruð réttindi, 

heldur telst hann vera hluti af andmælarétti málsaðila samkvæmt 13. gr. stjórnsýslulaga. 

Grundvallarskilyrði fyrir því að geta tjáð sig með skynsamlegum hætti um mál er að geta kynnt 

sér gögnin sem málið byggist á. Í þeim úrskurðum sem fjallað verður um sést að áfrýjendur 

tefla því oft fram að andmælaréttur þeirra sé að engu hafður vegna þess að þeir njóti ekki 

aðgangs að gögnum sem þeir telja nauðsynleg. 
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Að framan hefur með almennum hætti verið greint frá helstu hugtaksatriðum 

upplýsingaréttar aðila máls og takmörkunarreglum sem gilda um hann. Verður nú fjallað um 

hvernig þessi réttur samkvæmt 15. gr. stjórnsýslulaga, sbr. 15. gr. málsmeðferðarreglna 

Samkeppniseftirlitsins, er túlkaður í samkeppnismálum og hvernig takmörkunarheimildum 

gagnvart honum er beitt í réttarframkvæmd. 

5.3 Réttarframkvæmd 

5.3.1 Hvernig á að túlka hugtakið „gögn máls“ í samkeppnismálum? 

Fyrsta málið þar sem reyndi á rétt málsaðila til aðgangs að gögnum eftir gildistöku núgildandi 

samkeppnislaga var endurupptekið mál Innnes ehf. gegn Samkeppniseftirlitinu og varðaði 

túlkun hugtaksins „gögn máls“. Tilteknir aðilar höfðu komið á framfæri ábendingum til 

Samkeppniseftirlitsins um meint brot Innnes gegn samkeppnislögum. Samkeppniseftirlitið 

framkvæmdi húsleit hjá Innnes í kjölfar ábendingarinnar. Aðilarnir óskuðu eftir nafnleynd og 

var sú ósk virt af Samkeppniseftirlitinu þegar Innnes krafðist þess að fá afhent gögn málsins 

um hverjir hefðu kvartað. Þá ákvörðun kærði Innnes til áfrýjunarnefndarinnar sem vísaði 

málinu frá á þeim grundvelli að hin kærða ákvörðun væri ekki stjórnvaldsákvörðun, heldur 

einungis ákvörðun við málsmeðferð sem fæli ekki í sér endanlega niðurstöðu. Þá leitaði Innnes 

til umboðsmanns Alþingis og komst hann að þeirri niðurstöðu í samskiptum sínum við 

áfrýjunarnefnd samkeppnismála að rétt væri að taka málið til efnislegrar meðferðar ellegar 

svara ákveðnum fyrirspurnum umboðsmanns um málið. Var málið því endurupptekið. 

Samkeppniseftirlitið byggði á því í málinu að umrædd gögn teldust ekki til „gagna máls“ og að 

ekki hefði verið byggt á þessum upplýsingum í málinu. Jafnvel þótt litið yrði svo á bæri að 

fallast á nafnleynd vegna þess að hún væri nauðsynlegt úrræði samkeppnisyfirvalda til að 

upplýsa um brot gegn samkeppnislögum. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefnd samkeppnismála 27. ágúst 2008 (1/2008). Um það hvort umrædd gögn 

teldust til „gagna máls“ sagði áfrýjunarnefndin: „Með orðunum „aðgang að gögnum máls“ telst 

hér átt við þau gögn sem aflað hefur verið og byggt er á við endanlega ákvörðun í viðkomandi 

samkeppnismáli. Sömu gögn koma til skoðunar sé málið kært til áfrýjunarnefndarinnar. Af því 

leiðir að ábendingar og skyld atriði sem Samkeppniseftirlitið fær vitneskju um í starfsemi sinni 

og hyggst ekki byggja á eða hafa ekki þýðingu fyrir sakarefnið teljast ekki til gagna málsins í 

samkeppnislegu tilliti. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála telur að síðastgreind sjónarmið eigi 

einmitt við um þær upplýsingar sem áfrýjandi krefst aðgangs að í máli þessu.“ 

 

Eftir að þessi úrskurður var kveðinn upp, og þá í annað sinn með sömu niðurstöðu, leitaði 

áfrýjandi aftur til umboðsmanns Alþingis. 
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UA 16. apríl 2010 (5481/2008). Um hugtakið „gögn máls“ sagði umboðsmaður: „Samkvæmt 

ofangreindu tel ég ekki að atriði á borð við þau hver „afli“ gagna málsins eða hvenær það gerist 

geti, eins og hér stendur á, haft þau áhrif að viðkomandi gögn teljist ekki til gagna málsins í 

skilningi 15. gr. stjórnsýslulaga og þá með þeim afleiðingum að það útiloki að synjun 

Samkeppniseftirlitsins á aðgangi að þeim verði borin undir áfrýjunarnefnd samkeppnismála á 

grundvelli kæruheimildar 2. mgr. 19. gr. stjórnsýslulaga.“ Og síðar í álitinu segir: „Ég tel ekki 

unnt að fallast á að telja skilyrðislaust að „ábendingar og skyld atriði“, sem Samkeppniseftirlitinu 

berast, standi utan við stjórnsýslumál, sem kunna að hefjast vegna þeirra, í þeim skilningi að þessi 

gögn beri fortakslaust ekki að telja til gagna slíkra mála. Úr því hlýtur að verða að leysa í hverju 

og einu tilviki ef vafi þykir leika á því. Það er einmitt það sem þetta mál snýst um. Ég ítreka þá 

enn að með þessu er ekkert fullyrt um efnislegan rétt aðila mála til aðgangs að slíkum gögnum í 

einstökum tilvikum heldur einungis að þeir eigi rétt á því að stjórnvöld á viðkomandi sviði skeri 

efnislega úr um umfang réttinda þeirra.“ 

 

Túlkun áfrýjunarnefndarinnar í þessu máli á hugtakinu „gögn máls“ er líklega heldur þröng 

enda komst umboðsmaður Alþingis að þeirri niðurstöðu að svo væri og að úrskurðurinn væri 

ekki í samræmi við lög.83 Að minnsta kosti hefur áfrýjunarnefndin eftirleiðis byggt á því að 

Samkeppniseftirlitið verði að taka afstöðu til hvers einstaks gagns áður en eftirlitið ákveður að 

beita takmörkunarheimildum 17. gr. stjórnsýslulaga, sbr. 16. gr. málsmeðferðarreglna 

Samkeppniseftirlitsins.84 

Mikilvægt er þó að í þessu áliti tók umboðsmaður ekki afstöðu til þess hvort veita bæri 

aðgang að umræddum gögnum. Til dæmis hefði nafnleyndin getað haldið gildi sínu gagnvart 

upplýsingarétti málsaðila eða aðrar takmörkunarástæður 17. gr. stjórnsýslulaga, sbr. 16. gr. 

málsmeðferðarreglnanna, átt við. 

Áhugavert er að bera saman ofangreindan úrskurð við úrlausnarefni eftirfarandi úrskurðar 

þótt málsatvik og ágreiningur málsins sé ekki að öllu leyti sambærilegur. Í málinu hafði 

Samkeppniseftirlitið hafnað beiðni Forlagsins ehf. um endurupptöku máls. Áfrýjandi, Forlagið, 

hafði kært ákvörðun Samkeppniseftirlitsins þess efnis að takmarka tiltekinn hluta umbeðinna 

gagna með nafnleynd. Umþrættra upplýsinga hafði verið aflað samkvæmt 19. gr. 

samkeppnislaga. Var upplýsinganna því aflað með öðrum hætti en í ofangreindum úrskurði, en 

þar höfðu upplýsingarnar borist með ábendingum til Samkeppniseftirlitsins. Byggði áfrýjandi 

meðal annars á að ótækt væri að beita nafnleyndarúrræðum þar sem gagnanna hefði verið aflað 

að frumkvæði eftirlitsins en gögnin hefðu ekki borist með kvörtunum eða ábendingum. Um 

þennan þátt í kröfum áfrýjanda fjallaði nefndin í úrskurðinum með eftirfarandi hætti. 

 
83 Álit umboðsmanns Alþingis eru hvorki bindandi né fordæmisgefandi í sama skilningi og dómar eða úrskurðir 

og því ekki hægt að segja að álit hans hafi beint lagalegt gildi á túlkun áfrýjunarnefndarinnar á hugtakinu „gögn 

máls.“ Hins vegar er vert að gefa sjónarmiðum hans um lögskýringu reglna stjórnsýsluréttar gaum, eins og 

venjulega er gert. 
84 Fjallað verður nánar um þessi atriði í þeim úrskurðum sem koma fyrir í köflum 5.3.3 og 5.3.5. 
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Úrskurður áfrýjunarnefnd samkeppnismála 12. apríl 2017 (5/2017). „Þeirra gagna sem áfrýjandi 

krefst aðgangs að var aflað á grundvelli 19. gr. samkeppnislaga. Samkvæmt henni er skylt að gefa 

Samkeppniseftirlitinu þær upplýsingar sem krafist er og nauðsynleg þykja við athugun einstakra 

mála. Tekið er fram í 3. mgr. 19. gr. að öðrum stjórnvöldum sé skylt að afhenda gögn sem annars 

ríkti þagnarskylda um. Einnig hefur Samkeppniseftirlitið aðrar víðtækar gagnaöflunarheimildir, 

meðal annars með húsleit og haldlagningu gagna, svo og með því að leggja dagsektir eða sektir á 

þá sem ekki verða við beiðni um afhendingu gagna eða upplýsinga. Eins og fram kemur í úrskurði 

nefndarinnar í máli nr. 4/2011 (Seðlabanki Íslands gegn Samkeppniseftirlitinu) eru ríkir hagsmunir 

því samfara að þessi upplýsingaöflun gangi greiðlega fyrir sig og ákvæði 3. mgr. 19. gr. telst 

sérlagaákvæði andspænis öðrum þagnarskylduákvæðum sem stjórnvöldum er almennt ætlað að 

starfa eftir. Af framangreindu leiðir að Samkeppniseftirlitið getur haft undir höndum upplýsingar 

og gögn sem annars myndu ríkja um trúnaðar- eða þagnarskylda að lögum. Eðli gagnanna breytist 

hins vegar ekki við það að Samkeppniseftirlitið fái þau í hendur og sömu sjónarmið gilda áfram að 

meginstefnu um lögbundinn trúnað eða rétt til aðgangs að gögnum.“ 

 

Eins og áður segir er ágreiningsefni tveggja ofangreindra úrskurða ekki að öllu leyti 

sambærilegt. Hins vegar gefur orðalag áfrýjunarnefndarinnar líklega tilefni til rúmrar túlkunar 

hugtaksins „gögn máls“ og að ekki skipti máli við túlkun hugtaksins með hvaða hætti gagna 

hefur verið aflað. 85 

Rúm túlkun hugtaksins „gögn máls“ virðist einnig vera í samræmi við viðtekin sjónarmið 

í stjórnsýslurétti. Form upplýsinganna skiptir almennt ekki máli. Koma því bæði skriflegar og 

munnlegar upplýsingar til álita. Jafnframt er gert ráð fyrir að hugtakið sé túlkað til samræmis 

við 2. mgr. 5. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012.86 

5.3.2 Í hvaða tilvikum kemur helst til greina að beita 17. gr. stjórnsýslulaga? 

Af eftirfarandi úrskurðum má draga ákveðnar ályktanir um hvers kyns upplýsingar það eru sem 

almennt þykir málefnalegt að synja málsaðila um aðgang að á grundvelli 17. gr. 

stjórnsýslulaga. 

Samskip hf. taldi að Hf. Eimskipafélag Íslands hefði brotið gegn ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins og úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 12. mars 2008 (3/2008) 

með því að láta ekki af ólögmætri háttsemi samkvæmt 11. gr. samkeppnislaga. Sökum þessa 

kvartaði Samskip til Samkeppniseftirlitsins og tók eftirlitið kvörtunina til rannsóknar. Við 

málsmeðferðina aflaði Samkeppniseftirlitið gagna frá báðum aðilum og fóru báðir aðilar fram 

á að trúnaður ríkti um afmarkaðan hluta upplýsinganna. Að beiðni Samskipa tók 

Samkeppniseftirlitið ákvörðun um aðgang að málsgögnum og afhenti Samskipum umbeðnar 

upplýsingar sem Eimskip hafði látið í té og aflétti trúnaði gagnvart Eimskipum. Við ákvörðun 

 
85 Einkum þar sem segir: „Eðli gagnanna breytist hins vegar ekki við það að Samkeppniseftirlitið fái þau í hendur 

og sömu sjónarmið gilda áfram að meginstefnu um lögbundinn trúnað eða rétt til aðgangs að gögnum.“ 
86 Sjá nánar Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 630. 
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sína byggði eftirlitið meðal annars á sjónarmiðum ESB-réttar um álitaefni af þessum meiði. 

Eimskip kærði ákvörðunina. Málið var býsna umfangsmikið og voru kröfur Eimskipa um 

trúnað sundurliðaðar í 16 töluliðum. Áfrýjunarnefndin hafnaði kröfum Eimskipa í 14 töluliðum 

af 16. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 4. ágúst 2009 (10/2009). Um rétt til aðgangs að 

gögnum máls almennt, sem varða upplýsingar keppinauta, sagði áfrýjunarnefndin eftirfarandi: 

„Takmarkaður aðgangur getur átt við um upplýsingar sem t.d. varða efni viðskiptasamninga, 

viðskiptastefnu fyrirtækis, mat þess á samkeppnisaðstæðum og umfang viðskipta. Í þessu 

sambandi skiptir máli hvort þessar upplýsingar koma fram í undirstöðugögnum málsins, t.d. í 

viðskiptasamningi eða styðjast við rannsóknir eða hvort þær eru almenns eðlis. Þegar 

samkeppnisfyrirtæki eiga í hlut ber jafnframt að hafa í huga að aðgangur samkeppnisfyrirtækis 

að upplýsingum getur verið til þess fallinn að valda þeim tjóni sem rannsókn beinist að.“ Í 

samræmi við þessi orð skar nefndin úr um 13. tölulið í kröfugerð Eimskipa með eftirfarandi hætti: 

„Í 13. tl. er tilgreindur texti sem fjallar um tengsl samningskjara og gjaldskrár og að nauðsynlegt 

sé við samanburð á samningum að skoða heildargjöld en ekki afmarkaðan hluta þeirra. Telur 

áfrýjandi að um sé að ræða viðkvæmar viðskiptaupplýsingar sem fjalli m.a. um það hvernig hann 

hagar verðstefnu sinni. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála telur að í tilvísuðum texta sé að finna 

upplýsingar um það hvernig áfrýjandi byggir upp sín samningsbundnu kjör. Með því að gera 

þessar upplýsingar opinberar sé verið að veita nokkra innsýn inn í það hvernig áfrýjandi byggir 

upp samninga við viðskiptavini sína. Því fellst áfrýjunarnefnd á kröfur áfrýjanda samkvæmt 

þessum lið.“ 

 

Einnig er áhugavert að skoða á hvaða grundvelli áfrýjunarnefndin hafnaði kröfugerð 1. og 

8. töluliðar. Fyrri liðurinn snerist um neikvæðan orðróm um rekstrargrundvöll Eimskipa og 

seinni liðurinn varðaði viðskipti Eimskipa við Haga hf. Um 1. tölulið segir: 

 

„Í þeim texta sem fjallað er um í 1. tl. er áfrýjandi að upplýsa Samkeppniseftirlitið um að 

starfsmenn Samskipa hf. séu að bera út þann orðróm að áfrýjandi sé að verða gjaldþrota eða að 

staða hans sé að öðru leyti bág. Hafi áfrýjandi fengið fyrirspurnir frá viðskipaaðilum sínum um 

réttmæti þessara fullyrðinga. Telur áfrýjandi að það geti skaðað viðskiptalega hagsmuni 

áfrýjanda ef þessi skaðlegi orðrómur verður gerður opinber. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála 

telur, með vísan til röksemda samkeppniseftirlitsins og út frá þeim almennum forsendum sem 

fyrr eru greindar, að hér sé ekki um að ræða trúnaðarupplýsingar sem eðlilegt sé að fari leynt.“ 

Og um 8. tölulið segir: „Í tl. 8 er fjallað um viðskipti áfrýjanda við Aðföng hf./Haga hf. 

Samkeppniseftirlitið telur rangt að í þeim texta sem eftir stendur sé að finna upplýsingar um magn 

og viðskiptakjör viðskiptavinar áfrýjanda eins og haldið er fram í kæru og tekur áfrýjunarnefnd 

undir það. Þá er hluti textans andsvar áfrýjanda við ákveðnum fullyrðingum Samskipa hf. sem 

mikilvægt er að Samskip hf. geti tjáð sig um. Kröfur áfrýjanda samkvæmt þessum lið verða því 

ekki teknar til greina.“ Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar var því sú að staðfesta ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins nema gagnvart 11. og 13. tölulið kröfugerðarinnar. 

 

Af þessum úrskurði má að minnsta kosti draga tvær ályktanir. Í fyrsta lagi er meginregla 

15. gr. stjórnsýslulaga, sbr. 15. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins, ótvíræð og 

verður beitt fullum fetum, jafnvel gagnvart upplýsingum keppinauta á markaði. 
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Í öðru lagi virðist mega álykta að eftir því sem upplýsingar varða frekar einstaka 

viðskiptahætti við tiltekna viðskiptavini eða, eins og áfrýjunarnefndin kemst að orði, ef 

upplýsingar sýna hvernig aðili máls „byggir upp samninga við viðskiptavini sína“ komi 

takmörkunarheimildir 17. gr. stjórnsýslulaga til greina. 

Vert er að staldra við hvernig áfrýjunarnefndin leysti úr kröfu Eimskipa gagnvart 1. tölulið 

um að gæta beri trúnaðar um neikvæðan orðróm um rekstrargrundvöll sem keppinautur 

fyrirtækisins hefur borið í Samkeppniseftirlitið. Með vísan í rökstuðning Samkeppniseftirlitsins 

féllst nefndin ekki á að líta bæri á óstaðfestar upplýsingar um erfiðleika í rekstri frá 

ónafngreindum aðilum sem viðkvæmar upplýsingar sem valdið gætu Eimskipum tjóni. Sérstök 

áhersla var lögð á að ekki væri hægt að greina nákvæmlega hvaða starfsmenn Samskipa bæru 

þennan orðróm. 

Eðlilega er ekki hægt að girða fyrir tjáningarfrelsi einstaka starfsmanna til að bera út 

neikvæðan orðróm um keppinauta. Ef til vill gegnir þó öðru máli ef Samkeppniseftirlitið er 

notað sem miðlari slíkra sögusagna. Skiljanlega fellur slíkur orðrómur ekki í geð stjórnenda 

þess fyrirtækis sem hann beinist að. Eðlilega kunna þeir að óttast að slíkur orðrómur skaði 

fyrirtækið hvort sem orðrómurinn verði rakinn til upphafsmanna eða ekki. Árétta ber að 17. gr. 

stjórnsýslulaga felur í sér hagsmunamat sem kveður á um að beita beri takmörkunarheimild 

ákvæðisins ef „mun ríkari“ hagsmunir mæla með slíkri takmörkun. Af ákvæðinu leiðir að 

einnig verði að meta hagsmuni þá sem eru á hinum endanum, ef svo má segja. Með öðrum 

orðum: Hversu mikilvægir eru hagsmunir þess sem óskar eftir gögnum máls að kynna sér 

óstaðfestan og órekjanlegan orðróm um rekstrarerfiðleika fyrirtækis á markaði? Varla eru þeir 

miklir. Á hinn bóginn er meginreglan um aðgang að öllum gögnum er varða málið ótvíræð, 

eins og áður hefur komið fram. Ber því að túlka allar undantekningar frá reglunni þröngt. Í 

þessu tilviki féllst áfrýjunarnefndin ekki á slík undantekningarsjónarmið. 

Næsti úrskurður var hluti af viðamiklu máli Samkeppniseftirlitsins gegn Vífilfelli hf., sem 

endaði með dómi Hæstaréttar, sbr. Hrd. 9. október 2014 (111/2014). Vífilfell hafði farið fram 

á að fá aðgang að tilteknum gögnum í máli sem Samkeppniseftirlitið hafði til rannsóknar gegn 

þeim vegna meintra brota á 11. gr. samkeppnislaga. Samkeppniseftirlitið synjaði þeirri beiðni 

og kærði Vífilfell þá synjun til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Krafa Vífilfells um aðgang 

að gögnunum var sundurliðuð með svipuðum hætti og í úrskurði áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála 4. ágúst 2009 (10/2009) sem fjallað var um áður. Meðal annars með vísan í 

þau lögskýringarsjónarmið um takmörkunarheimild 17. gr. stjórnsýslulaga, sem komu fram í 

því máli, staðfesti áfrýjunarnefndin ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um synjun gagnanna að 

undanskildum fjórum gögnum sem ekki voru talin fullnægja kröfum 17. gr. stjórnsýslulaga um 
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að synja aðila máls um aðgang að þeim. Meðal þeirra upplýsinga, sem nefndin féllst á að 

heimilt væri að synja aðila máls um aðgang að á grundvelli 17. gr. stjórnsýslulaga, voru 

upplýsingar sem fólu í sér nákvæmt mat Samkeppniseftirlitsins á markaðshlutdeild Vífilfells. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 1. nóvember 2010 (12/2010). Um þennan 

þátt komst áfrýjunarnefndin svo að orði: „Eins og fyrr segir á áfrýjandi ekki rétt á aðgangi að 

gögnum þar sem nákvæmar veltutölur samkeppnisaðila hans koma fram. Hins vegar er ljóst að 

áfrýjandi verður að geta tekið til varna með eðlilegum og sanngjörnum hætti. Áfrýjunarnefndin 

fær þó ekki séð að það hafi skipt neinu afgerandi máli hvar innan hins gefna 5% bils nákvæm 

hlutdeild lá þegar metið var hvort um markaðsráðandi stöðu sé að ræða. Áfrýjandi ætti ekki að 

vera í vanda með að tefla fram vörnum sem miða við umrætt bil. Áfrýjunarnefndin telur því ekki 

efni til að hnekkja því mati Samkeppniseftirlitsins að varhugavert sé að gefa nákvæmar 

upplýsingar um markaðshlutdeild í ljósi aðstæðna á þeim markaði sem um ræðir, en þar keppa 

einungis tveir aðilar miðað við það sem fram kemur í andmælaskjali Samkeppniseftirlitsins í 

málinu.“ 
 

Um beitingu 17. gr. stjórnsýslulaga gagnvart nákvæmum upplýsingum um rekstur 

keppinautar, sem eðlilegt þykir að trúnaður ríki um, til dæmis veltutölur, bætir úrskurðurinn í 

sjálfu sér engu við þau sjónarmið sem þegar höfðu komið fram í úrskurði áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála 4. ágúst 2009 (10/2009). Nálgun áfrýjunarnefndarinnar á nákvæmum 

upplýsingum um markaðshlutdeild felur hins vegar í sér viðbót um hvernig túlka beri 17. gr. 

stjórnsýslulaga. Samkeppniseftirlitið hafði gefið Vífilfelli upplýsingar um hvernig eftirlitið mat 

markaðshlutdeild Vífilfells með 5% bili eða skekkjumörkum, en taldi varhugavert að veita 

fyrirtækinu nákvæmari upplýsingar um markaðshlutdeild vegna aðstæðna á markaðnum þar 

sem aðeins störfuðu tvö fyrirtæki. 

Virðist mega skilja orð áfrýjunarnefndarinnar um þennan þátt á þann veg að 

Samkeppniseftirlitinu beri að gefa aðila máls sanngjarnt tækifæri til þess að koma vörnum að 

og slíkt sé ekki hægt nema með því að veita fullnægjandi aðgang að gögnum máls. Ef 

upplýsingar eru viðkvæmar, eins og Samkeppniseftirlitið mat upplýsingarnar um 

markaðshlutdeild, þarf þó ekki að ganga lengra en svo að tryggja að aðili máls geti teflt fram 

fullnægjandi vörnum. 

Eins og áður segir var þessi úrskurður aðeins liður í stærra máli sem endaði fyrir Hæstarétti. 

Í dómi Hæstaréttar var vikið að beitingu Samkeppniseftirlitsins og áfrýjunarnefndarinnar á 17. 

gr. stjórnsýslulaga. 

 

Hrd. 9. október 2014 (111/2014). Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms með vísan til forsendna. 

Um takmörkun á upplýsingarétti Vífilfells gagnvart gögnum um rekstur Ölgerðarinnar var fjallað 

með þessum hætti: „Með því að taka saman svonefnt andmælaskjal, þar sem ítarlega var gerð 

grein fyrir fyrstu ályktunum gagnstefnanda af athugun sinni á ætlaðri misnotkun aðalstefnanda á 
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markaðsráðandi stöðu sinni, láta honum í té þau gögn sem samkeppnisyfirvöld töldu rétt að 

afhenda honum að loknu hagsmunamati á grundvelli 17. gr. stjórnsýslulaga, og veita 

aðalstefnanda ráðrúm til að kynna sér þessi gögn, var honum gefinn kostur á því að tjá sig um 

efni málsins áður en ákvörðun var tekin, sbr. 13. stjórnsýslulaga. Samkvæmt 15. gr. 

stjórnsýslulaga á málsaðili almennt rétt á því að kynna sér öll skjöl og önnur gögn er málið varða. 

Þegar sérstaklega stendur á er stjórnvaldi heimilt að takmarka aðgang aðila að gögnum ef 

hagsmunir hans af því að notfæra sér vitneskju úr þeim þykja eiga að víkja fyrir mun ríkari 

almanna- eða einkahagsmunum. Upplýsingar í þeim gögnum, sem aðalstefnandi fékk ekki að 

kynna sér með vísan til 17. gr. stjórnsýslulaga, munu hafa lotið að sundurliðuðum tekjum af sölu 

keppinauta aðalstefnanda og annarra aðila á drykkjarvörumarkaði í mismunandi vöruflokkum og 

afstöðu helsta keppinautar hans til stöðu sinnar á markaðnum. Ekki hefur verið sýnt fram á að 

með því að takmarka aðgang aðalstefnanda að þessum gögnum á grundvelli mun ríkari 

viðskiptahagsmuna þeirra aðila sem upplýsingarnar vörðuðu hafi verið brotið gegn andmælarétti 

aðalstefnanda þannig að farið hafi í bága við 13. gr. stjórnsýslulaga.“ 

 

Með þessum dómi má segja að Hæstiréttur hafi staðfest túlkun áfrýjunarnefndarinnar á 17. 

gr. stjórnsýslulaga á upplýsingum sem varða viðkvæmar rekstrarupplýsingar keppinautar 

málsaðila. 

5.3.3 Hversu ríkir þurfa hagsmunir í tilviki nafnleyndar að vera til þess að geta talist „mun 

ríkari“ í skilningi 17. gr. stjórnsýslulaga? 

Efirfarandi mál eru ekki þau einu í þessari umfjöllun þar sem reynir á lögmæti nafnleyndar sem 

takmörkunarúrræði á upplýsingarétti málsaðila í samkeppnismálum enda hefur oft reynt á 

slíkar takmarkanir. Hér er því hins vegar haldið fram að eftirfarandi niðurstöður 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála og Hæstaréttar svari, að minnsta kosti að einhverju leyti, 

spurningu þeirri sem felst í heiti kaflans. 

Í gildistíð eldri samkeppnislaga nr. 8/1993 var á því byggt í fræðilegri umfjöllun að 

nafnleynd gæti verið nauðsynlegt úrræði samkeppnisyfirvalda til þess að vernda hagsmuni 

kvartenda, sem gætu til dæmis verið smærri fyrirtæki á markaði, sem hefðu kvartað undan 

stórfyrirtækjum. Að öðrum kosti kynni tilvera slíks aðila á markaði að vera bagaleg. Slíkir 

hagsmunir gætu þá réttlætt beitingu 17. gr. stjórnsýslulaga.87 Líklega má fallast á að sjónarmið 

þessi eigi enn við í dag í samkeppnismálum. 

Í eftirfarandi úrskurði voru málsatvik þau að Borgun hf. hafði kvartað undan meintum 

brotum Valitors hf. gegn 11. gr. samkeppnislaga og sátt þess við Samkeppniseftirlitið. 

Samkeppniseftirlitið tók málið til rannsóknar og á grundvelli dómsúrskurðar framkvæmdi 

eftirlitið húsleit hjá Valitor.88 Valitor fékk aðgang að gögnum málsins, að undanskildum 

 
87 Sjá Jóna Björk Helgadóttir: „Málsmeðferð samkeppnismála“, bls. 402. 
88 Þess má geta að í nóvember 2009 féll dómur Hæstaréttar, sbr. Hrd. 26. nóvember 2009 (663/2009), sem varðaði 

eyðingu tiltekinna gagna úr húsleitinni. Sakarefnið í þeim dómi var þó ekki hið sama og hér er fjallað um. Verður 

því ekki fjallað sérstaklega um dóminn hér. 
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tilteknum kafla í kvörtun Borgunar, vegna nafnleyndar heimildamanna Samkeppniseftirlitsins. 

Þá ákvörðun kærði Valitor til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Nefndin féllst á þau sjónarmið 

Samkeppniseftirlitsins að nafnleynd væri mikilvægt úrræði til þess að upplýsa um brot gegn 

samkeppnislögum. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 4. desember 2009 (17/2009). Um nafnleynd á 

rannsóknarstigi fjallaði áfrýjunarnefndin með þessum hætti: „Ekki verður heldur séð að sá sem 

borinn er sökum hafi neina sjálfstæða hagsmuni af því á rannsóknarstigi að fá nákvæmar 

upplýsingar um það hver beri hann sökum eða í hvaða tilvikum nákvæmlega hin ætluðu brot áttu 

sér stað. Auk tillitsins til kvartenda og þeirra heimildamanna koma hér til skoðunar almennir 

rannsóknarhagsmunir þegar metið er hvort rétt sé að synja afhendingu gagna á rannsóknarstigi.“ 

 

Hins vegar féllst nefndin ekki á lögmæti þeirra vinnubragða Samkeppniseftirlitsins að 

útiloka fyrirfram jafnmiklar upplýsingar og það gerði án þess að framkvæma lögboðið 

hagsmunamat 17. gr. stjórnsýslulaga í sérhverju tilviki. Komst nefndin svo að orði um þennan 

þátt málsins: 

 

„Þegar litið er til efnis kafla 5.3.2. í kvörtun Borgunar hf., annarra hluta þeirrar kvörtunar og 

þeirra alvarlegu ávirðinga sem virðast vera bornar á áfrýjanda, telur áfrýjunarnefndin að 

Samkeppniseftirlitið hafi ekki rökstutt nægjanlega hvers vegna nauðsyn hafi borið til að fella út 

allar upplýsingar í títtnefndum kafla. Í kaflanum er að finna þungamiðjuna í kvörtunarefninu og 

virðist hafa verið unnt að fella út einstakar persónugreinanlegar upplýsingar og þannig veita 

fullnægjandi upplýsingar um kvörtunarefnið án þess að skaði hefði orðið af fyrir þá sem 

upplýsingarnar veittu. Í þessu sambandi verður að hafa í huga að nokkuð langt er um liðið síðan 

rannsóknin hófst. Því telur nefndin að úr því sem komið er ættu ekki að vera nein vandkvæði á 

því að gera þá hluta kvörtunar Borgunar hf. aðgengilega fyrir áfrýjanda sem skipta hann mestu 

máli, og þannig að komast megi hjá þeim óæskilegu áhrifum sem tilgreind eru til stuðnings 

ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins.“ Niðurstaða málsins var því ógilding ákvörðunarinnar og 

Samkeppniseftirlitinu gert að taka ákvörðun að nýju í samræmi við forsendur úrskurðarins. 

 

Úrskurður þessi minnir á álit UA 2. nóvember 1999 (2685/1999). Reglan um atviksbundið 

hagsmunamat 17. gr. stjórnsýslulaga er áréttuð. Samkeppniseftirlitinu er óheimilt að útiloka 

fyrirfram ákveðinn hluta upplýsinga án þess að taka afstöðu til sérhvers gagns. Þessara 

sjónarmiða hefur áður verið getið. 

Málið hélt áfram og tók Samkeppniseftirlitið ákvörðun að nýju þar sem eftirlitið synjaði 

Valitor um aðgang að upplýsingum um nöfn viðskiptamanna og tilgreind verð í kvörtun 

Borgunar sem einnig var kærð til áfrýjunarnefndarinnar. 

Um atvik málsins hefur þegar verið fjallað. Valitor tefldi fram þeim rökum gagnvart 

áfrýjunarnefndinni að félagið gæti ekki varið sig með fullnægjandi hætti í málinu ef það fengi 

ekki að vita um nöfn viðskiptamanna Borgunar og bera saman kjör fyrirtækjanna. Um kröfu 

Valitors fjallaði áfrýjunarnefndin með eftirfarandi hætti. 
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Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 9. febrúar 2010 (3/2010). „Að mati 

áfrýjunarnefndarinnar hefur Samkeppniseftirlitið uppfyllt þær efnislegu forsendur sem voru fyrir 

ákvörðun áfrýjunarnefndarinnar í máli 17/2009. Þær málsástæður sem áfrýjandi teflir fram fyrir 

kröfum sínum eru haldlausar. Í fyrsta lagi hefur áfrýjunarnefndin áður tekið afstöðu til sjónarmiða 

varðandi nafnleynd og persónugreinanlegar upplýsingar í málinu. Í öðru lagi færir áfrýjandi fram 

ýmsar röksemdir sem snúa að efnislegu réttmæti þeirra kvörtunarefna sem Borgun hf. hefur fært 

fram og ágreiningi um afhendingu gagna sem m.a. var leyst úr með dómi Hæstaréttar Íslands í 

máli nr. 663/2009. Krafa áfrýjanda snýr hins vegar eins og áður segir að því að afhenda beri 

upplýsingar um nöfn og verðtilboð sem tilgreind eru í kvörtun Borgunar hf. Áfrýjunarnefndin 

hefur áður tekið afstöðu til þess atriðis og er ekkert komið fram af hálfu áfrýjanda sem breytir 

þeirri afstöðu.“ Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um synjun aðgangs að umræddum gögnum var 

því staðfest. 

 

Í þessu máli hafði Samkeppniseftirlitið afgreitt erindið á ný í samræmi við sjónarmið þau 

sem rakin voru í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 4. desember 2009 (17/2009). Í 

framhaldi af úrskurðinum höfðaði Valitor dómsmál til ógildingar samkvæmt 41. gr. 

samkeppnislaga. 

 

Hrd. 23. febrúar 2012 (72/2011). Í dómi Hæstaréttar var úrskurður áfrýjunarnefndarinnar felldur 

úr gildi með vísan til forsendna héraðsdóms, að því er varðaði upplýsingarétt 15. gr. 

stjórnsýslulaga. Um túlkun og gildissvið takmörkunarheimildar 17. gr. stjórnsýslulaga fjallaði 

héraðsdómur með þessum hætti: „Ljóst er af orðalagi 17. gr. stjórnsýslulaga og athugasemdum 

við ákvæðið í frumvarpi til stjórnsýslulaga að líta ber á heimildarákvæði þetta sem þrönga 

undantekningu frá meginreglu 15. gr. laganna, sbr. orðalagið „þegar sérstaklega stendur á“. Þá er 

ljóst að ekki er unnt að takmarka aðgang aðila máls að gögnum á grundvelli 17. gr. laganna nema 

að undangengnu mati annars vegar á hagsmunum málsaðila af því að notfæra sér vitneskju úr 

gögnunum til að gæta hagsmuna sinna og hins vegar á andstæðum almanna- eða 

einkahagsmunum. Þurfa slíkir hagsmunir að vera mun ríkari hagsmunum málsaðila til að réttlæta 

takmörkun á aðgangi að upplýsingum í málinu. Almennt má því ganga út frá því að aðgangur 

aðila að gögnum verði jafnan einungis takmarkaður ef sýnileg hætta er á því að almanna- eða 

einkahagsmunir bíði umtalsvert tjón ef aðila yrði veittur aðgangur að upplýsingunum. Þetta 

verður þó einnig að meta í ljósi þess hvaða þýðingu upplýsingar í gögnunum hafi fyrir úrlausn 

málsins enda verður að ætla að málsaðili hafi minni hagsmuni af því að tjá sig um upplýsingar 

sem hafa takmarkaða þýðingu.“ Þá fjallaði héraðsdómur um beitingu 17. gr. stjórnsýslulaga í 

ákvörðun Samkeppniseftirlitsins, sem lá til grundvallar í málinu með eftirfarandi hætti: „Í kafla 

5.3.2 í erindi Borgunar hf. er fjallað um þau einstöku tilvik sem lágu til grundvallar erindinu og 

þeirri rannsókn sem stefndi hóf í kjölfar þess. Þar eru dregnar ályktanir um þau kjör sem stefnandi 

á að hafa boðið viðkomandi söluaðilum eða þeir notið í viðskiptum við stefnanda. Tilgangur 

andmælareglunnar og reglunnar um aðgang málsaðila að gögnum máls er m.a. að tryggja að hann 

geti leiðrétt upplýsingar sem hann telur rangar og lagt fram ný gögn og upplýsingar af sinni hálfu. 

Stefnandi á vissulega að geta gert sér grein fyrir því af lestri þeirra gagna sem hann hefur þegar 

fengið aðgang að hver sú háttsemi er sem hann er grunaður um. Eftir sem áður verður að telja að 

hann eigi verulega hagsmuni af því að fá sem gleggstar upplýsingar um þau einstöku tilvik sem 

liggja til grundvallar rannsókninni til að geta áttað sig á hvort hún sé reist á réttum upplýsingum 

og lagt fram ný gögn og upplýsingar um þessi tilvik. Breytir engu í því sambandi þó að frekari 

rannsókn, m.a. á þeim gögnum sem aflað var við húsleit hjá stefnanda, kunni að beina sjónum 

stefnda að öðrum tilvikum og að niðurstaða málsins þurfi ekki að vera reist á öllum þeim atvikum 

sem vísað er til í erindi Borgunar hf. Þá verður að fallast á með stefnanda að hann hafi haft 

umtalsverða hagsmuni af því að fá þessar upplýsingar er hann leitaði eftir því en þyrfti ekki að 
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bíða þess að andmælaskjal stefnda bærist honum. Þegar tekið er tillit til þess sem að framan er 

rakið telur dómurinn ekki liggja fyrir að hagsmunir söluaðila af því að njóta nafnleyndar hafi 

verið mun ríkari en hagsmunir stefnanda af því að fá fullnægjandi upplýsingar um þau einstöku 

viðskipti sem fjallað er um í kaflanum og þar með nöfn þeirra söluaðila sem Borgun hf. hafði 

fengið upplýsingar hjá. Þegar stefnanda var veittur takmarkaður aðgangur að umræddum kafla 

var liðið hálft ár frá því að húsleit hafði verið gerð hjá honum til að afla gagna í þágu 

rannsóknarinnar. Verður ekki séð að rannsóknarhagsmunir, sem voru fyrir hendi í upphafi 

rannsóknar, hafi á þeim tíma getað réttlætt takmörkun á aðgangi stefnanda að hinum umdeildu 

upplýsingum samkvæmt 17. gr. stjórnsýslulaga. Þá er niðurstaða stefnda og áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála um rétt stefnanda til aðgangs að þessum upplýsingum ekki reist á hagsmunum 

Borgunar hf. af því að leynd hvíldi á tilboðum félagsins. Því kemur það sjónarmið ekki til frekari 

skoðunar í málinu auk þess sem ekki verður séð að það geti réttlætt nafnleynd söluaðilanna.“ 

 

Með þessum dómi var með endanlegum hætti skorið úr þessum réttarágreiningi. Af 

forsendum héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti, má ráða að til þess að andmælaréttur 

stjórnsýslulaga komi aðila máls, sem grunaður er um brot á samkeppnislögum, raunverulega 

að gagni verði hann að geta fengið sem gleggsta mynd af þeim upplýsingum sem 

Samkeppniseftirlitið byggir rannsókn sína á. Í þessu tilviki tókst Samkeppniseftirlitinu ekki að 

sýna fram á „mun ríkari“ hagsmuni söluaðila til þess að njóta nafnleyndar, samanborið við 

hagsmuni Valitors af því að geta kynnt sér til fulls þær upplýsingar sem byggt var á í málinu. 

Afstaða Hæstaréttar er í samræmi við þau sjónarmið sem áður hafa komið fram um að taka 

beri afstöðu í sérhverju tilviki ef takmarka á upplýsingarétt aðila máls. Að minnsta kosti kemst 

Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að ekki komi til greina, þótt hagsmunir heimildamanna geti 

verið nægilega ríkir til þess að unnt sé að beita 17. gr. stjórnsýslulaga og láta þá njóta 

nafnleyndar gagnvart upplýsingarétti aðila máls, að fallast á fyrirvaralausa beitingu 

nafnleyndarúrræða með vísan í almenn sjónarmið án þess að taka afstöðu í hverju einstöku 

tilviki.89 

Gagnvart þeim tilteknu upplýsingum, sem undanskildar voru upplýsingarétti aðila við 

málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins féllst Hæstiréttur ekki á afstöðu Samkeppniseftirlitsins og 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála um að undanþágusjónarmið 17. gr. stjórnsýslulaga ættu við 

eins og atvikum var hér háttað. 

5.3.4 Geta starfsmenn eða stjórnendur fyrirtækja krafist aðgangs að gögnum máls gegn 

fyrirtækinu sem aðilar máls? 

Í eftirfarandi úrskurði krafðist fyrrverandi forstjóri Greiðslumiðlunar hf. (nú Valitor hf.) þess 

að fá afhent öll gögn máls sem leiddu til ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins 10. janúar 2008 

(4/2008), þar sem þrjú fyrirtæki, þar á meðal Greiðslumiðlun, voru sektuð um 735 milljónir 

 
89 Sjá Kristín Benediktsdóttir: „Aðgangur málsaðila að gögnum samkeppnismáls“, bls. 324. 
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króna vegna brota á samkeppnislögum.90 Kröfu sína byggði forstjórinn á 15. gr. stjórnsýslulaga 

og rökstuddi aðild sína með þeim hætti að með því að hafa gegnt lykilstöðu í fyrirtækinu hefði 

ákvörðunin varðað sig og hagsmuni sína. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 15. mars 2010 (1/2010). „Áfrýjandi var ekki aðili 

að því máli sem lauk með ákvörðun Samkeppniseftirlitsins í máli nr. 4/2008. Sú ákvörðun 

beindist ekki að honum og hafði ekki bein réttaráhrif fyrir hann þótt hann hafi á þeim tíma sem 

um ræðir í málinu gegnt trúnaðarstörfum fyrir tvö þeirra fyrirtækja sem ákvörðunin tók til. 

Heimild til að fá þeirri úrlausn hnekkt er ekki lengur fyrir hendi, sbr. 41. gr. samkeppnislaga. 

Aðilar þess máls undu niðurstöðu samkeppnisyfirvalda eftir því sem næst verður komist. Hvorki 

í samkeppnislögum né stjórnsýslulögum er að finna nákvæma skilgreiningu á því hverjir geti 

talist aðilar samkeppnismáls. Því er ákvörðun um þetta háð mati sem byggist á viðurkenndum 

sjónarmiðum samkeppnisréttar og stjórnsýsluréttar. Samkvæmt þessu gildir sú meginregla í 

samkeppnisrétti að málsefni þarf að varða viðkomandi bæði beint og sérstaklega til þess að til 

aðildar geti komið. Fyrra skilyrðið felur í sér að ákveðið orsakasamhengi verður að vera milli 

ákvörðunar og réttarstöðu aðila. Að jafnaði má gera ráð fyrir að tiltekin ákvörðun varði 

viðkomandi beint ef henni er ætlað að binda hann enda er þá orsakasamhengi augljóst. Í síðara 

skilyrðinu felst að viðkomandi þarf að sýna fram á að ákvörðun varði hann með þeim hætti sem 

aðgreinir hann frá öðrum sem kunna að vera í svipaðri aðstöðu en njóta samt sem áður ekki 

aðilastöðu. Að mati áfrýjunarnefndarinnar hefur áfrýjandi ekki sýnt fram á að hann eigi 

hagsmuna að gæta sem gætu veitt honum aðilastöðu í fyrrgreindum skilningi. Hér er þó ekki, 

fremur en í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins, tekin afstaða til upplýsingaréttar samkvæmt 

ákvæðum upplýsingalaga.“ 

 

Af forsendum úrskurðarins er ekki hægt að draga þá ályktun að beinlínis sé útilokað fyrir 

starfsmenn eða stjórnendur fyrirtækja, sem Samkeppniseftirlitið bindur með ákvörðunum 

sínum, að öðlast stöðu aðila máls eins og reynt var í þessu máli. Annars hefði áfrýjunarnefndin 

naumast framkvæmt það hagsmunamat sem að ofan greinir. Hins vegar sýnist ljóst að 

meginreglan sé sú að aðildin nái ekki til starfsmanna og stjórnenda fyrirtækja, jafnvel í þeim 

tilvikum þar sem ákvörðun Samkeppniseftirlitsins kann að valda þeim álitshnekki eða jafnvel 

starfsmissi. Slíkar afleiðingar ákvarðana eftirlitsins geta eðli málsins samkvæmt ekki ráðið 

úrslitum. Verður samkvæmt þessu að teljast langsótt að játa aðild í slíkum tilvikum. 

5.3.5 Aðgangur að gögnum máls sem varða samskipti Samkeppniseftirlitsins við alþjóðlegar 

stofnanir og áhrif EES-réttar á túlkun 17. gr. stjórnsýslulaga 

Næsta mál sem fjallað verður um varðaði aðgang að gögnum með upplýsingum um samskipti 

Samkeppniseftirlitsins við Eftirlitsstofnun EFTA (ESA). 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 13. desember 2012 (5/2012). Ágreiningur málsins 

laut að upplýsingum um samskipti Samkeppniseftirlitsins við ESA í tengslum við rannsókn 

 
90 Úrskurður þessi er fyrst og fremst áhugaverður með tilliti til túlkunar aðildarhugtaksins og skýrir að einhverju 

leyti mikilvægi upplýsingaréttarins gagnvart aðildarhugtakinu. 
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eftirlitsins á hendur Símanum. Síminn hafði óskað eftir þessum upplýsingum, en 

Samkeppniseftirlitið synjaði með vísan í 17. gr. stjórnsýslulaga en ekki þótti nægilega ljóst með 

hvaða hætti synjunin byggði á ákvæðinu. Í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar sagði um þennan hluta 

málsins: „Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins, sem um er deilt í þessu máli, er einungis lítillega 

vísað til 17. gr. stjórnsýslulaga er varðar undanþágu frá upplýsingarétti aðila máls vegna 

almannahagsmuna. Virðist ákvörðun Samkeppniseftirlitsins því ekki hafa verið byggð á þeirri 

lagareglu, heldur hafi henni fremur verið getið til skýringar. Að framan er komist að þeirri 

niðurstöðu að meginforsenda fyrir ákvörðun Samkeppniseftirlitsins, um að reglur á sviði EES-

réttar heimili takmörkun aðgangs aðila máls að gögnum máls, standist ekki gagnvart skýru 

ákvæði 15. gr. stjórnsýslulaga. Samkeppniseftirlitið hefur í málinu hreyft við því að það varði 

mikilvæga almannahagsmuni að eftirlitsstjórnvöldin geti haft með sér náið samstarf og skipst á 

upplýsingum um einstök mál í trúnaði. Áfrýjunarnefndin telur ekki ástæðu til að vefengja þessi 

sjónarmið Samkeppniseftirlitsins en tekur hins vegar fram að ekki er heimilt að takmarka aðgang 

aðila máls að gögnum máls með almennri vísun til 17. gr. stjórnsýslulaganna enda er hún 

undantekningarregla sem á við þegar sérstaklega stendur á. Slík takmörkun er ekki heimil nema 

að undangengnu mati á þeim sérstöku aðstæðum sem um er að ræða auk þess sem meta þarf 

sérstaklega hvert skjal ef um fleiri en eitt skjal er að ræða. Hér vísast einnig til fyrrnefnds dóms 

Hæstaréttar 23. febrúar 2012 í máli nr. 72/2011. Ekki verður séð að slíkt mat hafi farið fram á 

þeim gögnum sem um er að ræða í máli þessu. Við meðferð málsins hjá áfrýjunarnefndinni hefur 

heldur ekki verið upplýst um efni gagnanna sem um er deilt þannig að hægt sé að taka afstöðu til 

málsins á þeim grunni hvort undantekningar ákvæði 17. gr. stjórnsýslulaga eigi við.“ Niðurstaðan 

var því sú að fella ákvörðun Samkeppniseftirlitsins úr gildi. 

 

Hér virðist gæta sömu viðhorfa og í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 4. 

desember 2009 (17/2009) og í áliti UA 2. nóvember 1999 (2685/1999). Samkeppniseftirlitið 

þarf að taka afstöðu til sérhvers gagns með atviksbundnum hætti þegar það metur hvort skilyrði 

17. gr. stjórnsýslulaga um takmörkun á upplýsingarétti eigi við. Þá átaldi nefndin 

Samkeppniseftirlitið fyrir að hafa vísað með almennum hætti í 17. gr. stjórnsýslulaga í stað 

þess að byggja ákvörðun sína um takmörkun á upplýsingarétti aðila máls skýrlega á ákvæðinu. 

Áfrýjunarnefndin útilokaði þó ekki að ákveðin sérsjónarmið gætu gilt um upplýsingaskipti 

Samkeppniseftirlitsins við ESA sem leiði til þess að aukinn trúnaður skuli ríkja um þau gögn 

eins og fram kom í tilvitnuðum texta. 

Af úrskurðinum virðist mega ráða að það sem varð til þess að ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins var felld úr gildi var að í ákvörðuninni var ekki byggt skýrar á 17. gr. 

stjórnsýslulaga sem réttarheimild og skortur á rökstuðningi fyrir beitingu ákvæðisins. 

Um tveimur og hálfu ári síðar fékkst áfrýjunarnefndin við sambærilegt álitamál. Þar varð 

þó niðurstaðan önnur. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 22. júní 2017 (4/2017). Samkeppniseftirlitið hafði 

sektað Byko ehf. og Norvik hf. um 650 milljónir króna fyrir brot á 10. gr. samkeppnislaga og 53. 

gr. EES-samningsins. Byko og Norvik höfðu krafist gagna á grundvelli 15. gr. stjórnsýslulaga 

sem höfðu að geyma upplýsingar um samskipti Samkeppniseftirlitsins við ESA. Aðilarnir töldu 

jafnframt að án umbeðinna gagna væri andmælaréttur þeirra samkvæmt 13. gr. stjórnsýslulaga 

að engu hafður. Áfrýjunarnefndin hafnaði kröfum áfrýjenda að öllu leyti. Nefndin fjallaði 
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stuttlega um úrskurð sinn frá 2012 sem reifaður er að framan, með eftirfarandi hætti: „Eins og 

fram kemur í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 5/2012 geta gögn sem verða til í samráði 

á milli Samkeppniseftirlitsins og ESA talist til gagna máls í skilningi 15. gr. stjórnsýslulaga nr. 

37/1993. Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins var í því máli ógilt sökum þess að ekki hafði farið 

fram mat á því hvort skjölin ætti að undanþiggja með tilliti til efnisreglna 17. gr. stjórnsýslulaga, 

meðal annars með vísan til dóms Hæstaréttar frá 23. febrúar 2012 í máli nr. 72/2011.“ Um það 

hvernig takmörkunarheimild 17. gr. stjórnsýslulaga horfir við upplýsingum um samskipti 

eftirlitsstofnananna, Samkeppniseftirlitsins og ESA, fjallaði áfrýjunarnefndin með þessum 

orðum: „Eins og rakið hefur verið hér að framan gerir evrópskur samkeppnisréttur ráð fyrir því 

að samskipti á milli ESA (og framkvæmdastjórnarinnar að því ESB svæðið varðar) við 

eftirlitsstjórnvöld í aðildarríkjum geti notið undanþágu frá upplýsingarétti málsaðila. Er litið á 

slík gögn sem mikilvægan þátt í því lögbundna samráði og að almannahagsmunir felist í því að 

trúnaður geti ríkt um þau að því tilskildu að virtur sé réttur málsaðila til réttlátrar málsmeðferðar. 

Gerir 27. gr. reglugerðar nr. 1/2003 meðal annars ráð fyrir því að gögn sem aflað er í því samráði 

geti verið gerð aðgengileg ef ætlunin er að notast sérstaklega við þau í máli.“ Niðurstaðan var því 

sú að staðfesta ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um takmörkun á upplýsingarétti á grundvelli 17. 

gr. stjórnsýslulaga. 

 

Hugsanlega gengur nefndin hér feti framar til þess að veita Samkeppniseftirlitinu svigrúm 

til takmörkunar á umræddum upplýsingum en gert var í úrskurði áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála 13. desember 2012 (5/2012). Af forsendum þessa úrskurðar má ráða að 

Samkeppniseftirlitið hafi ríkar, en þó ekki óheftar, heimildir til þess að undanskilja upplýsingar 

um samskipti sín við ESA frá rétti málsaðila til aðgangs að gögnum samkvæmt 15. gr. 

stjórnsýslulaga. Rökstyður nefndin þá afstöðu sína einkum með vísan til almannahagsmuna og 

reglna evrópsks samkeppnisréttar. 

Þá var einnig sá grundvallarmunur á málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins í þessu máli, 

samanborið við málið frá 2012, að í þessu tilviki hafði sannanlega farið fram mat á öllum 

gögnum með hliðsjón af upplýsingarétti 15. gr. stjórnsýslulaga og takmörkunarheimild 17. gr. 

stjórnsýslulaga. 

Einnig er fjallað um áhrif EES-réttar á upplýsingarétt aðila máls og takmörkunarheimild 

17. gr. stjórnsýslulaga í eftirfarandi máli. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 23. desember 2013 (7/2013). Húsleit hafði farið 

fram hjá Eimskipafélagi Íslands hf. og dótturfélögum þess sem var liður í rannsókn 

Samkeppniseftirlitsins á markaði með farmflutninga með reglubundnum áætlunarsiglingum milli 

Íslands og annarra landa. Áður en ákvörðun um húsleit var tekin hafði Samkeppniseftirlitið 

fundað reglulega með viðskiptavinum og keppinautum Eimskipa. Á þeim fundum komu fram 

upplýsingar sem Samkeppniseftirlitinu fannst gefa tilefni til rannsóknar og í kjölfarið óskaði 

Samkeppniseftirlitið eftir heimild til húsleitar hjá Héraðsdómi Reykjavíkur og fékk þá heimild 

og framkvæmdi húsleitina daginn eftir. Eimskipafélagið, ásamt dótturfélögunum tveimur, 

krafðist afhendingar á gögnum málsins er varðaði húsleitarbeiðnina ásamt öllum fylgigögnum 

sama dag og húsleitin var framkvæmd. Samkeppniseftirlitið hafnaði beiðninni á grundvelli 17. 

gr. stjórnsýslulaga, þar sem meðal annars hafði verið óskað nafnleyndar af þeim sem afhentu 

Samkeppniseftirlitinu upplýsingarnar en einnig væri þar að finna viðkvæmar upplýsingar um 

viðskiptavini og keppinauta. Áfrýjunarnefndin tók á mörgum atriðum er snertu annars vegar 
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hagsmuni þess sem til rannsóknar er að fá þau gögn sem liggja fyrir í máli hans og hins vegar 

hagsmuni þeirra sem veita upplýsingar að fá að njóta nafnleyndar eða að viðkvæmar persónu- 

eða viðskiptaupplýsingar berist ekki til annarra, til dæmis keppinauta. Taldi áfrýjunarnefndin að 

síðarnefndu hagsmunirnir ættu ekki við í þessu máli. Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar var sú að 

ógilda ákvörðun Samkeppniseftirlitsins en með þeirri ákvörðun hafði eftirlitið að öllu leyti hafnað 

beiðni áfrýjenda um aðgang að fylgigögnum með húsleitarheimildinni. Samkeppniseftirlitinu var 

því gert að taka aftur afstöðu til beiðninnar. Um áhrif EES-réttar á túlkun reglna 

samkeppnisréttarins og 17. gr. stjórnsýslulaga og annarra málsmeðferðarreglna í 

samkeppnismálum fjallaði nefndin með þessum hætti: „Í evrópskum samkeppnisrétti hafa gengið 

ýmsir dómar þar sem kveðið hefur verið á um inntak aðgangsréttar að gögnum 

samkeppnisyfirvalda á rannsóknarstigi mála. Samkvæmt ákvæðum 3. gr. laga nr. 2/1993 um 

evrópska efnahagssvæðið (EES-laganna) ber íslenskum dómstólum og stjórnvöldum að skýra 

íslensk lög „að svo miklu leyti sem við á til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á 

honum byggja.“ Markmið EES-samningsins er það sem greinir í 1. gr. hans að stuðla að „eflingu 

viðskipta- og efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði eftir sömu reglum...“ 

Þá ber að geta ákvæða bókunar 35 með EES-samningnum þar sem kveðið er á um að ef árekstur 

er á milli EES-reglna „sem komnar eru til vegna framkvæmdar og annarra settra laga“ skuldbinda 

EES-ríkin sig til að setja lagaákvæði þess efnis að EES-reglur gildi í þeim tilvikum. Samkvæmt 

gögnum málsins tengjast hin meintu brot viðskiptum milli EES-ríkja með beinum hætti, enda um 

að ræða starfsemi alþjóðlegra skipafélaga. Gætu því m.a. bannákvæði 1. og 2. mgr. 26. gr. 

samkeppnislaga komið til álita varðandi viðurlög. Samkvæmt framangreindu er því nauðsynlegt 

að rekja og taka tillit til þeirra sjónarmiða sem evrópskur samkeppnisréttur hefur mótað um 

upplýsinga- og andmælarétt í málum á því sviði, og taka afstöðu til þess hvaða þýðingu þau 

sjónarmið hafi í þessu máli. Verður og að telja það í samræmi við íslenska dómvenju um skýringu 

á 3. gr. laga um EES-samninginn að skýra almenn ákvæði íslenskra laga eftir því sem þörf er 

hverju sinni með hliðsjón af þeim reglum EES-réttar sem við eiga.“ 

 

Í þessu máli var því ekki fallist á að beita takmörkunarheimildinni þar sem 

rannsóknarhagsmunir eða hagsmunir þeirra sem gefið höfðu upplýsingar voru ekki taldir vega 

svo þungt eins og málum var hér sérstaklega háttað. Talsverður tími hafði liðið frá húsleitinni 

þegar þessi úrskurður var kveðinn upp og því langsótt að réttlæta takmörkun með vísan í 

rannsóknarhagsmuni. Einnig taldi áfrýjunarnefndin ótækt að veita fyrirvaralausa nafnleynd án 

þess að greina sérhvert tilvik. 

Áfrýjunarnefndin tekur ótvíræða afstöðu til þess, að ekki beri aðeins að túlka 

samkeppnislögin eða reglur samkeppnisréttarins til samræmis við EES-samninginn, heldur beri 

einnig að túlka reglur stjórnsýsluréttarins í samkeppnismálum til samræmis við EES-réttinn. 

Nefndin rökstyður þau lögskýringarsjónarmið með því að beiting málsmeðferðarreglna í 

samkeppnismálum geti haft bein áhrif á hvernig efnisreglum samkeppnisréttarins er beitt í 

málunum. 

Í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 29. janúar 2014 (8/2013) var sama ákvörðun 

kærð, en Samskip var einnig aðili málsins. Úrskurðirnir eru að mestu efnislega samhljóða og 

óþarfi að rekja þá báða. 
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5.3.6 Hvaða reglur gilda um upplýsingarétt aðila samkeppnismáls og takmarkanir á þeim rétti 

þegar gögn málsins varða sakamál í skilningi sakamálalaga nr. 88/2008? 

Samkeppnislagabrot getur leitt til sakamáls samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laga um meðferð sakamála 

nr. 88/2008 þegar einstaklingar eiga í hlut, til dæmis sem starfsmenn eða stjórnendur fyrirtækja, 

en þó aðeins að undangenginni kæru Samkeppniseftirlitsins til lögreglu, sbr. 1. mgr. 42. gr. 

samkeppnislaga. 

Ákvæði 15. gr. stjórnsýslulaga taka ekki til rannsóknar sakamála eins og kveðið er á um í 

6. mgr. 15. gr. laganna Í því felst þó ekki að sjálfkrafa beri að undanskilja öll þau gögn, sem 

varða sakamál, upplýsingarétti aðila máls í stjórnsýslumáli að því marki sem umrædd gögn 

varða bæði málin. Verður reynt að skýra þessi sjónarmið nánar. 

Í þessum kafla verður fjallað um afmarkaðan hluta af viðamiklu máli Samkeppniseftirlitsins 

gegn Eimskipum, Samskipum og fleiri félögum, en segja má að grundvöllur hafi verið lagður 

að þessum málum með aðdraganda húsleitar Samkeppniseftirlitsins samkvæmt dómsúrskurði 

9. september 2013, sem fjallað var um í síðasta kafla, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála 23. desember 2013 (7/2013) og úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 

29. janúar 2014 (8/2013).91 

Réttarágreiningurinn, sem fjallað verður um í eftirfarandi fjórum úrskurðum, er nokkuð 

margþættur. Í grundvallaratriðum má þó segja að hann skiptist í þrennt. Í fyrsta lagi reyndi á 

undantekningarreglu 17. gr. stjórnsýslulaga gagnvart tilteknum atriðum umbeðinna gagna. Í 

öðru lagi þurfti að taka afstöðu til þess hver réttaráhrifin eru gagnvart fyrirtæki sem er aðili 

stjórnsýslumáls hjá Samkeppniseftirlitinu þegar eftirlitið kærir ákveðna einstaklinga á vegum 

þess fyrirtækis til sérstaks saksóknara samkvæmt 1. mgr. 42. gr. samkeppnislaga. Í þriðja lagi 

þarf að taka afstöðu til þess hvaða lagareglur gilda um upplýsingarétt málsaðila við þessar 

aðstæður. Eru það einungis reglur stjórnsýslulaga og samkeppnislaga eða gilda reglur 

sakamálalaga, einkum 37. gr. laganna, einnig? Þessi skipting er hugsanlega ekki óumdeilanleg 

og eflaust mætti nálgast ágreininginn á annan hátt. Hún er hins vegar sett hér fram til þess að 

freista þess að varpa skýrara ljósi á viðfangsefni þessara úrskurða. 

Samkvæmt úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 23. desember 2013 (7/2013), sem 

fjallað var um í síðasta kafla, var ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um synjun tiltekinna 

upplýsinga ógilt og eftirlitinu gert að taka á ný afstöðu til umbeðinna gagna. Það gerði 

 
91 Mikil fjölmiðlaumfjöllun hefur verið um þetta mál, sem varðar meint brot Eimskipa og Samskipa, ásamt fleirum, 

á 10. gr. samkeppnislaga, og þau mál sem af því hafa leitt. Meðal annars var fjallað um málið í Kastljósi 

Ríkisútvarpsins 14. október 2014, en að þeim þætti er stuttlega vikið í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar. Í þessum 

skrifum verður þó ekki fengist við málið í stærra samhengi, heldur aðeins við upplýsingarétt aðila málsins og 

hvernig takmörkunarheimildum gagnvart þeim rétti er beitt. 
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Samkeppniseftirlitið 3. júní 2014 með afhendingu bréfs til áfrýjenda þar sem beiðni áfrýjenda 

um upplýsingar var samþykkt að hluta. Synjun um aðgang byggði Samkeppniseftirlitið á 17. 

gr. stjórnsýslulaga og 1. mgr. 42. gr. a. samkeppnislaga. Þá ákvörðun kærðu áfrýjendur í þessu 

máli og óskuðu eftir frekari aðgangi að upplýsingunum, sem vörðuðu húsleitarbeiðni, sem lá 

til grundvallar úrskurði héraðsdóms um húsleit, sem áður hefur verið vikið að. Áfrýjendur 

óskuðu eftir aðgangi að húsleitarbeiðnum Samkeppniseftirlitsins ásamt öllum fylgigögnum, að 

undanskildum nöfnum heimildamanna. Þótt ekki hafi verið sérstaklega deilt um nafnleyndina, 

að minnsta kosti ekki formlega, vék nefndin stuttlega að henni og tók skýra afstöðu til þess, að 

mikilvægt væri að veita samkeppnisyfirvöldum heimild til þess að gæta trúnaðar um nöfn og 

auðkenni heimildamanna við rannsókn mála. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 25. september 2014 (2/2014). Um beitingu 

Samkeppniseftirlitsins á 1. mgr. 42. gr. a. sagði áfrýjunarnefndin: „Í kröfu Samkeppniseftirlitsins 

um húsleitarheimild hafa stórir hlutar af kafla nr. 4.1 (um ætluð brot á 10. gr. samkeppnislaga) 

verið afmáðir á grundvelli 1. mgr. 42. a. Í umræddum köflum er lýst þeirri háttsemi sem 

Samkeppniseftirlitið hefur til skoðunar, grunsemda heimildarmanna um samráð á milli áfrýjenda 

og Samskipa, skiptingu markaða og nánar um þá starfsmenn skipafélaganna sem eiga að hafa átt 

samskipti um að hrinda samráðinu í framkvæmd. Ekki verður séð að hlutar af þeim texta sem 

afmáður er hafi þýðingu hvað varðar rannsóknarhagsmuni enda um að ræða almennar lýsingar á 

ætluðu samráði með því að áfrýjendur og Samskip hafi sammælst um að veita hvort öðru grið á 

markaðinum, tilboð félaganna hafi verið jafnhá til stórra viðskiptamanna og viðskiptavinir annars 

félagsins átt erfitt með að fá tilboð frá hinu félaginu. Samkvæmt því er ekki hægt að fallast á að 

hætta sé á að aðgangur að umræddum upplýsingum geti torveldað rannsókn lögreglu.“ Um 

takmörkun Samkeppniseftirlitsins á grundvelli 17. gr. stjórnsýslulaga sagði áfrýjunarnefndin: 

„Að því er varðar útfellingar með vísan til 17. gr. stjórnsýslulaga [...] er þess að geta að í öllum 

tilvikum var um að ræða nöfn heimildarmanna eða lýsingu á þeim sem telja má rekjanlegar. Eins 

og áður hefur komið fram gera áfrýjendur ekki athugasemdir við að nöfnum heimildarmanna 

Samkeppniseftirlitsins í málinu sé haldið leyndum. Hins vegar óska þeir eftir aðgangi að öðrum 

upplýsingum sem hafa verið takmarkaðar á grundvelli 17. gr. Í bréfi Samkeppniseftirlitsins til 

áfrýjunarnefndar sem barst 2. september 2014, er tekið fram að aðeins þær upplýsingar hafi verið 

felldar niður þar sem talin var raunveruleg ástæða eða sýnileg hætta á að það gæti valdið 

heimildarmönnum umtalsverðu tjóni ef upplýst væri um heiti þeirra eða veitt aðgengi að öðrum 

upplýsingum sem gætu gefið áfrýjendum til kynna hverjir þeir væru. Í bréfinu er farið yfir hvert 

tilvik sérstaklega og það metið með tilliti til hagsmuna heimildarmanna og áfrýjenda. 

Áfrýjunarnefndin fellst á þessi sjónarmið Samkeppniseftirlitsins. Samkvæmt því verður fallist á 

að mat á hagsmunum þeirra heimildarmanna sem um getur í skjalinu andspænis hagsmunum 

málsaðila í hverju tilviki fyrir sig leiði til þess að þung efnisleg rök séu fyrir því að heimila 

nafnleynd heimildarmannanna og um leið lýsingu á þeim sem leiðir til þess að beinlínis sé hægt 

að rekja hverjir þeir eru. Verður að telja að hagsmunir heimildarmannanna í þeim tilvikum sem 

um ræðir séu ríkari en hagsmunir áfrýjenda til að nota þessar upplýsingar. Er því fallist á með 

Samkeppniseftirlitinu að rétt hafi verið með vísan til 17. gr. stjórnsýslulaga að hafna því að veita 

umræddar upplýsingar [...] í skjalinu.“ Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar var því að ógilda 

ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um takmarkanir upplýsinga á grundvelli 1. mgr. 42. gr. a. 

samkeppnislaga, en staðfesta ákvörðun eftirlitsins um takmarkanir á grundvelli 17. gr. 

stjórnsýslulaga. 
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Áfrýjunarnefndin er mjög skýr í afstöðu sinni. Fyrst fjallar hún um hvaða takmarkanir 

kunna að vera málefnalegar gagnvart 17. gr. stjórnsýslulaga og nefnir þar sérstaklega nafnleynd 

enda slíkt úrræði grundvallaratriði til þess að Samkeppniseftirlitið geti upplýst mál sín með 

fullnægjandi hætti. Næst víkur hún að 1. mgr. 42. gr. a. samkeppnislaga og beitingu 

Samkeppniseftirlitsins á því ákvæði. Nefndin slær því föstu að allar undantekningar frá 

meginreglunni um aðgang aðila máls að öllum gögnum málsins beri að túlka þröngt og séu 

aðeins tækar að undangengnu hagsmunamati stjórnvaldsins. Áfrýjunarnefndin vegur og metur 

með sjálfstæðum hætti ástæður fyrir annars vegar takmörkunum samkvæmt 17. gr. 

stjórnsýslulaga, og fellst á þær sem málefnalegar, og hins vegar ástæður fyrir 1. mgr. 42. gr. a. 

samkeppnislaga og hafnar þeim sem ómálefnalegum ástæðum. Telur nefndin að hinar 

síðarnefndu lúti einungis að „almennum lýsingum“ á meintum brotum. Fær nefndin ekki séð 

að það kunni að torvelda rannsókn málsins að veita aðilum máls aðgang að þeim upplýsingum. 

Í eftirfarandi máli reyndi enn á upplýsingarétt aðila máls samkvæmt 15. gr. stjórnsýslulaga 

og takmörkunarheimildir 17. gr. stjórnsýslulaga og 1. mgr. 42. gr. a. samkeppnislaga. Einnig 

reyndi á hvort 4. mgr. 42. gr. samkeppnislaga fæli í sér takmörkunarheimild gagnvart 

upplýsingarétti aðila máls. Samkeppniseftirlitið hafði kært til sérstaks saksóknara ákveðna 

einstaklinga sem jafnframt voru starfsmenn áfrýjenda. Samkeppniseftirlitið byggði á að með 

því að kæra viðkomandi einstaklinga yrðu gögn þau, sem send voru embætti sérstaks 

saksóknara, undanþegin upplýsingarétti áfrýjenda sem aðila stjórnsýslumáls 

Samkeppniseftirlitsins og vísaði eftirlitið í 4. mgr. 42. gr., þeirri afstöðu til stuðnings. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 22. desember 2014 (6/2014). Um ofangreind atriði 

sagði áfrýjunarnefndin: „Að mati áfrýjunarnefndarinnar verður ákvörðun um synjun á 

afhendingu gagna til þess sem enn er undir rannsókn í samkeppnislagaþætti málsins ekki byggð 

á þeirri undanþágu sem gerð er í 2. málsl. [4. mgr.] 42. gr. samkeppnislaga. Bæði er að orðalag 

greinarinnar kveður ekki beinlínis á um slíka takmörkun frá almennum reglum og að í ákvæði 

42. gr. a er sérstaklega kveðið á um að takmarka megi aðgang að gögnum „er tengjast rannsókn 

á meintum refsiverðum brotum ef hætta er á að slíkur aðgangur torveldi rannsókn“. Í því ljósi 

getur ekki staðist sú túlkun að kæra og fylgigögn hennar njóti sjálfkrafa undanþágu frá 

upplýsingarétti þess aðila sem sætir rannsókn og mögulegum viðurlögum á grundvelli 

samkeppnislaga. Þá getur það ekki samrýmst réttaröryggissjónarmiðum að um leið og háttsemi 

einstaklinga hefur verið kærð til lögreglu í tengslum við rannsókn samkeppnismáls verði gögn er 

því tengjast undanþegin upplýsingarétti fyrirtækis sem undir rannsókn er, án nokkurra 

takmarkana að því er varðar tilefni eða tíma.“ Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar var því að ógilda 

ákvörðun Samkeppniseftirlitsins og lagði fyrir eftirlitið að taka á ný afstöðu til umbeðinna gagna. 

 

Aftur tekur áfrýjunarnefndin skýra afstöðu. Til þess að skilja málið til fulls er nauðsynlegt 

að átta sig á að hér eiga í hlut tvö aðgreind mál. Annars vegar stjórnsýslumál áfrýjenda gagnvart 

Samkeppniseftirlitinu og hins vegar sakamál tiltekinna einstaklinga, sem jafnframt eru 
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starfsmenn áfrýjenda, hjá embætti sérstaks saksóknara. Áfrýjunarnefndin tekur eðlilega enga 

afstöðu til síðara málsins enda ekki hlutverk hennar. Nefndin fullyrðir hins vegar að það að 

Samkeppniseftirlitið kæri ákveðna einstaklinga til lögreglu samkvæmt 1. mgr. 42. gr. 

samkeppnislaga leiði ekki sjálfkrafa til þess að fyrirtæki, sem er aðili máls hjá 

Samkeppniseftirlitinu, missi réttarvernd samkvæmt 15. gr. stjórnsýslulaga. Orðalag 4. mgr. 42. 

gr. samkeppnislaga breyti engu um það enda lýtur það ákvæði aðeins að þeirri ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins að kæra málið til lögreglu. 

Eins og áður hefur komið fram samkvæmt ofangreindum úrskurði var ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins ógilt og eftirlitinu gert að taka á ný afstöðu til umbeðinna gagna. Var 

það gert með afhendingu tiltekinna gagna 30. mars 2015. Tekist var á um lögmæti afhendingar 

þeirrar í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 17. júlí 2015 (3/2015). Með afhendingu 

gagnanna féllst Samkeppniseftirlitið á beiðni áfrýjenda um aðgang að gögnum máls, að hluta. 

Að því marki sem beiðninni var synjað byggði synjunin á 17. gr. stjórnsýslulaga og 1. mgr. 42. 

gr. a. samkeppnislaga. Í þetta sinn staðfesti áfrýjunarnefndin ákvörðun Samkeppniseftirlitsins. 

Sá munur var á vinnubrögðum Samkeppniseftirlitsins í þessu máli, samanborið við 

málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins sem fjallað var um í úrskurði áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála 22. desember 2014 (6/2014), að í þetta sinn var hvert og eitt skjal vegið og 

metið með tilliti til 17. gr. stjórnsýslulaga og 1. mgr. 42. gr. samkeppnislaga, en ekki byggt á 

almennri og óljósri takmörkunarreglu. Nefndin fór yfir hvert og eitt skjal með sjálfstæðum 

hætti og féllst á mat Samkeppniseftirlitsins. Með því hafði Samkeppniseftirlitið bætt úr þeim 

annmörkum sem áður höfðu leitt til ógildingar ákvörðunarinnar í síðastgreindum úrskurði. 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 17. júlí 2015 (4/2015) fjallar í raun um sama 

réttarágreining og er efnislega samhljóða í forsendum sínum og niðurstöðu. 

5.3.7 Hvaða sjónarmið gilda um afturköllun ákvörðunar um afhendingu gagna í 

samkeppnismálum? 

Í VI. kafla stjórnsýslulaga er mælt fyrir um reglur sem gilda um afturköllun 

stjórnvaldsákvarðana og endurupptöku stjórnsýslumáls. Í 1. tölul. 1. mgr. 25. gr. 

stjórnsýslulaga er kveðið á um að stjórnvaldsákvörðun sé afturkallanleg að frumkvæði 

stjórnvalds ef slíkt er ekki til tjóns fyrir aðila. Í 2. tölul. sama ákvæðis er sama heimild veitt 

stjórnvaldi ef ákvörðun er ógildanleg og skiptir þá ekki máli hvaða áhrif afturköllun hefur á 

aðila máls. Í reynd kemur oftast til greina að beita afturköllunarheimild 25. gr. stjórnsýslulaga 

í þeim tilvikum þegar slíkt er til ívilnunar, eða að minnsta kosti ekki til íþyngingar, fyrir 
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málsaðila.92 Verður slík lagaframkvæmd að teljast í samræmi við réttaröryggissjónarmið og 

vandaða stjórnsýsluhætti. Í samkeppnismálum kann hins vegar að orka tvímælis hvort 

ákvörðun er ívilnandi eða íþyngjandi þegar aðgangur að gögnum máls er veittur eða þegar 

synjað er um hann. Slíkar ákvarðanir kunna að vera íþyngjandi fyrir einn aðila en ívilnandi 

fyrir annan. Í eftirfarandi úrskurði var Landspítalinn aðili máls hjá Samkeppniseftirlitinu.93 

Í ágústmánuði árið 2014 hafði Samkeppniseftirlitið tekið ákvörðun um að veita 

Landspítalanum aðgang að tilteknu skjali með viðskiptaupplýsingum um Logaland ehf., 

heilbrigðisvöruheildsölu. Skjalið var þó ekki afhent Landspítalanum og rúmu ári síðar 

afturkallaði Samkeppniseftirlitið fyrri ákvörðun og tók nýja þess efnis að aðeins hluti skjalsins 

skyldi afhentur. Var sú ákvörðun kærð af Landspítalanum. Í kröfum málsaðila fyrir nefndinni 

var talsvert fjallað um afturköllunarheimildir stjórnvalda, bæði óskráðar heimildir og heimildir 

samkvæmt 25. gr. stjórnsýslulaga. Áfrýjunarnefndin fjallaði hins vegar lítið sem ekkert um 

þessi atriði, heldur afgreiddi málið einfaldlega á grundvelli 15. gr. stjórnsýslulaga um 

upplýsingarétt málsaðila og taldi að takmörkunarheimildir 17. gr. ættu ekki við í þessu máli 

þar sem ekki hefði verið sérstaklega rökstutt með hvaða hætti slík túlkun væri tæk. 

 

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 26. janúar 2016 (10/2015). Í niðurstöðukafla 

úrskurðarins segir meðal annars: „Svo sem fram er komið er krafa Logalands ehf. um að aðgangur 

áfrýjanda að umræddu skjali sæti takmörkun byggð á því að afhending þess án takmarkana geti 

haft verulega slæm áhrif á viðskiptasamband félagsins við þann birgi sem í hlut á. Fyrir þessu 

sjónarmiði hafa þó ekki verið færð frekari rök í gögnum málsins. Almennt séð geta 

framangreindir hagsmunir réttlætt takmörkun á upplýsingarétti samkvæmt 17. gr. stjórnsýslulaga. 

Þetta getur þó einungis átt við ef raunveruleg ástæða er til að óttast að viðskiptasamband 

Logalands ehf. og þess birgis sem í hlut á kunni að skaðast verði upplýsingarnar látnar af hendi. 

Er einnig nauðsynlegt í ljósi ákvæðisins að meta þörf Logalands ehf. fyrir nafnleynd andspænis 

hagsmunum áfrýjanda af því að fá að kynna sér þær upplýsingar sem liggja til grundvallar 

athugun á ætluðu broti hans svo honum sé unnt að gæta hagsmuna sinna við meðferð málsins. 

Við athugun á efni skjalsins og þeim gögnum sem fylgdu erindi Logalands ehf. til 

Samkeppniseftirlitsins og þegar hefur verið veittur aðgangur að og að virtum þeim sjónarmiðum 

sem horfa ber til við úrlausn málsins samkvæmt framansögðu þykja ekki vera efni til að líta svo 

á að heimildir hafi staðið til þess að takmarka aðgang áfrýjanda að þeim upplýsingum sem hin 

kærða ákvörðun tekur til. Er hún þegar af þessari ástæðu felld úr gildi og fallist á kröfu áfrýjanda 

um að honum verði veittur aðgangur að skjalinu án takmarkana.“ 

 

Áfrýjunarnefndin leysir úr réttarágreiningnum á grundvelli upplýsingaréttar 15. gr. og 

takmörkunarheimildar 17. gr. stjórnsýslulaga. Fremur en að fjalla ítarlega um sjónarmið um 

skilyrði afturköllunar afgreiðir nefndin málið með þeim hætti að hafna því að 

 
92 Sjá Þorvaldur Heiðar Þorsteinsson: „Endurupptaka og afturköllun stjórnvaldsákvörðunar“, bls. 165. 
93 Jafnframt er þetta fyrsti úrskurðurinn sem fjallað hefur verið um í þessum skrifum þar sem stjórnvald er aðili í 

samkeppnismáli. Ekki er að sjá að sérstakra áhrifa gæti vegna slíkrar aðildar í þessu máli. 
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Samkeppniseftirlitið hafi teflt fram lögmætum og réttlætanlegum ástæðum til þess að takmarka 

upplýsingarétt Landspítalans. Af þeim sökum var niðurstaðan sú að ógilda bæri ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins. Var Landspítalanum veittur aðgangur að gögnum máls án takmarkana. 

Rétt er að taka fram að eitt helsta tilefni til þess að afturkalla stjórnvaldsákvörðun á grundvelli 

2. tölul. 1. mgr. 25. gr. stjórnsýslulaga, þegar stjórnvaldsákvörðun er ógildanleg, er þegar 

ákvörðun er efnislega ólögmæt.94 

Af þessum úrskurði einum virðist hæpið að álykta hvort eða að hvaða marki sérstök 

sjónarmið gildi um afturkallanir ákvarðana Samkeppniseftirlitsins. 

5.4 Samantekt 

Í kafla 5 hefur verið fjallað um rétt málsaðila til aðgangs að gögnum máls í samkeppnismálum, 

eða upplýsingarétt aðila máls. Færð hafa verið rök fyrir því að sá réttur feli í sér ein 

mikilvægustu réttaráhrif aðildarhugtaksins í samkeppnismálum. Jafnframt voru færð rök fyrir 

því að rétturinn sé að vissu leyti samofinn túlkun aðildarhugtaksins.95 

Rétturinn grundvallast á 15. gr. stjórnsýslulaga og er útfærður nánar í 15. gr. 

málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins. Mælt er fyrir um mikilvægt frávik í 15. gr. 

málsmeðferðarreglnanna gagnvart hinni almennu reglu 15. gr. stjórnsýslulaga að því leyti að 

frumkvæðisskyldan er lögð á Samkeppniseftirlitið samkvæmt málsmeðferðarreglunum. Þarf 

því aðili máls ekki að óska sérstaklega eftir gögnum málsins. Samkeppniseftirlitinu ber að eigin 

frumkvæði að afhenda málsaðila málsgögnin. 

Meginumfjöllun kafla 5 laut að úrskurðum áfrýjunarnefndar samkeppnismála, dómum 

Hæstaréttar og álitum umboðsmanns Alþingis. 

Í fyrsta lagi var litið til þess hvernig úrskurðarnefndin túlkar hugtakið „gögn máls“, en 

hugtakið var skýrt með frekar þröngum hætti árið 2008.96 Að þeirri lögskýringu var fundið í 

áliti umboðsmanns Alþingis. Ekki er að sjá að enn gæti sérstakra viðhorfa við túlkun hugtaksins 

„gögn máls“ í samkeppnismálum samanborið við túlkun hugtaksins almennt í stjórnsýslurétti.97 

Var einnig vikið að viðhorfum sem virðast ríkjandi í stjórnsýslurétti almennt um rúma túlkun 

hugtaksins. 

Í öðru lagi var því haldið fram að eftir því sem upplýsingar eru almennari eru þær síður til 

þess fallnar að lúta takmörkunum á upplýsingarétti málsaðila. Að sama skapi eftir því sem 

 
94 Sjá Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 18. 
95 Sjá einkum Hrd, bls. 2685 (83/2003), en einnig til dæmis úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 15. mars 

2010 (1/2010). 
96 Sjá úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 27. ágúst 2008 (1/2008). 
97 Sjá til dæmis úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 22. júní 2017 (5/2017). 
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upplýsingarnar eru sértækari, nákvæmari og varða frekar viðkvæmar viðskiptaupplýsingar, 

eins og til dæmis upplýsingar um einstaka viðskiptasambönd fyrirtækja eða nákvæma 

markaðshlutdeild, kemur frekar til greina að beita takmörkunarheimild 17. gr. stjórnsýslulaga, 

sbr. 16. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins.98 

Í þriðja lagi var fjallað sérstaklega um nafnleyndarsjónarmið en slík sjónarmið hafa verið 

áberandi og fyrirferðarmikil í umfjöllun þessari. Þá var hluta þess ágreinings skotið til 

dómstóla. Í þeim málum var áréttað að upplýsingarétturinn er hluti af andmælaréttinum og er 

nauðsynlegur til þess að málsaðili geti tekið til varna með eðlilegum hætti í því stjórnsýslumáli 

sem til meðferðar er. Eingöngu er heimilt að takmarka hann, til dæmis með því að gæta 

nafnleyndar um heimildamenn ef skilyrðið um „mun ríkari“ hagsmuni 17. gr. stjórnsýslulaga 

er uppfyllt og þá aðeins að undangengnu sérstöku mati til hvers einstaks gagns.99 

Í fjórða lagi var vikið að því álitamáli hvort stjórnendur fyrirtækja eða einstakir starfsmenn 

þeirra geti komið sjálfir til greina sem aðilar að málum sem varða fyrirtækið sem þeirra vinna 

hjá eða unnu hjá. Ekki þóttu forsendur gefa tilefni til þess að fullyrða að slík aðild sé með öllu 

útilokuð. Af úrskurði áfrýjunarnefndarinnar var þó dregin sú ályktun að mjög ólíklegt sé að 

fallast beri á slíka aðild.100 

Í fimmta lagi var fjallað um hvort og að hvaða marki sérstakra viðhorfa gæti um 

takmörkunarheimildir stjórnsýslulaga gagnvart upplýsingum sem varða samskipti 

Samkeppniseftirlitsins við ESA. Tveir úrskurðir hafa fallið um þetta álitamál. Af hinum síðari 

virðist óhætt að draga þá ályktun að Samkeppniseftirlitið hafi ríkar heimildir til þess að 

undanskilja slíkar upplýsingar réttinum til aðgangs að gögnum máls og að þær heimildir 

byggist einkum á almannahagsmunum og reglum evrópsks samkeppnisréttar.101 Einnig var 

gerð grein fyrir hvernig EES-reglur hafa áhrif á túlkun málsmeðferðarreglna í 

samkeppnismálum. 

Í sjötta lagi voru rakin helstu sjónarmið sem áfrýjunarnefndin hefur byggt á varðandi 

takmörkun á aðgangi að gögnum máls þegar mál hafa verið kærð til lögreglu eða sérstaks 

saksóknara samkvæmt 1. mgr. 42. gr. samkeppnislaga. Áfrýjunarnefndin gerði ljóst í 

úrskurðum sínum að þótt einstaklingar, sem starfi innan fyrirtækja, séu kærðir til lögreglu 

samkvæmt 1. mgr. 42. gr. samkeppnislaga hafi slík kæra ekki sjálfkrafa útilokandi áhrif á 

 
98 Sjá úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 4. ágúst 2009 (10/2009) og úrskurð áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála 1. nóvember 2010 (12/2010). 
99 Sjá Hrd. 23. febrúar 2012 (72/2011). 
100 Sjá úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 15. mars 2010 (1/2010). 
101 Sjá úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 13. desember 2012 (5/2012) og úrskurð áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála 22. júní 2017 (4/2017). 
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upplýsingarétt málsaðilans í samkeppnismálinu, sem er þá fyrirtækið. Ávallt þarf að fara fram 

sjálfstætt og atviksbundið mat á öllum þeim upplýsingum sem koma til greina kemur að 

undanskilja upplýsingarétti 15. gr. stjórnsýslulaga, sbr. 15. gr. málsmeðferðarreglnanna.102 

Í sjöunda lagi var fjallað um úrskurð áfrýjunarnefndar þar sem reyndi á ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins um afturköllun á fyrri ákvörðun eftirlitsins. Með afturkölluninni var 

tekin ákvörðun um að synja málsaðila um aðgang að gögnum máls. Ekki þótti rétt að draga of 

víðtækar ályktanir af úrskurðinum um hvort einhver sérstök lögskýringarsjónarmið gildi um 

afturköllun stjórnvaldsákvarðana um aðgang að upplýsingum. Áfrýjunarnefndin fékkst fyrst og 

fremst við réttarágreininginn á grundvelli 15. gr. og 17. gr. stjórnsýslulaga og féllst ekki á að 

skilyrðum 17. gr. væri fullnægt gagnvart umþrættum upplýsingum.103 

  

 
102 Sjá úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 25. september 2014 (2/2014), úrskurð áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála 22. desember 2014 (6/2014) og úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 17. júlí 2015 

(3/2015). 
103 Sjá úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 26. janúar 2016 (10/2015). 
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6 Niðurstöður 

Í ritgerð þessari hefur verið fjallað um túlkun og beitingu aðildarhugtaks stjórnsýsluréttar í 

samkeppnismálum og þau réttaráhrif, sem hér hefur verið byggt á, að séu þýðingarmest í 

þessum málum, upplýsingarétt málsaðila samkvæmt 15. gr. stjórnsýslulaga, sbr. 16. gr. 

málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins. 

Áður en sjónum var beint að réttarframkvæmd í samkeppnismálum var greint frá því að í 

opinberu markaðseftirliti hefur verið byggt á að aðildarhugtakið sé túlkað með rúmum hætti í 

málum Samkeppniseftirlitsins. Þau sjónarmið samræmast í meginatriðum niðurstöðum 

ritgerðarinnar. Eru þær niðurstöður einkum byggðar á úrskurðum áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála og dómum Hæstaréttar. 

Aðildarhugtakið er þó ekki túlkað með sambærilegum hætti í öllum málaflokkum hjá 

Samkeppniseftirlitinu. Umfjöllunin afmarkaðist við tvenns konar mál og þá einkum með tilliti 

til aðildar annarra en þeirra sem ákvörðun Samkeppniseftirlitsins beindist að með beinum hætti. 

Annars vegar var fjallað um mál sem hófust með kvörtun með formlegu erindi í samræmi 

við 6. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins undan meintri misnotkun á 

markaðsráðandi stöðu fyrirtækja, sbr. 11. gr. samkeppnislaga. Einnig var fjallað um 

forgangsröðunarheimildir Samkeppniseftirlitsins á grundvelli 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga og 

svigrúm það sem eftirlitið hefur til að ákveða hvernig það bregst við slíkum erindum. 

Komist var að þeirri niðurstöðu, að aðild þess sem kvartar sé ákvörðuð með mjög rúmum 

hætti í málum Samkeppniseftirlitsins samkvæmt 11. gr. samkeppnislaga. 

Um forgangsröðunarákvæði 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga var sýnt fram á að það veiti 

Samkeppniseftirlitinu víðtækt svigrúm til þess að vega og meta hvort það taki erindi sem því 

berast til frekari rannsóknar. Hefjist slík rannsókn veitir 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga eftirlitinu 

ríkar heimildir til þess að hætta rannsókn. Í öllum tilvikum, sem reynt hefur verið að fá mati 

Samkeppniseftirlitsins hnekkt fyrir áfrýjunarnefnd samkeppnismála, hefur nefndin hafnað 

þeim kröfum. Þrátt fyrir þær niðurstöður er svigrúm Samkeppniseftirlitsins ekki óheft í þessum 

efnum, en ákvörðun samkvæmt 3. mgr. 8. gr. samkeppnislaga verður ætíð að byggjast á 

málefnalegum og hlutlægum sjónarmiðum. 

Hins vegar var fjallað um aðild í samrunamálum. Komist var að þeirri niðurstöðu að 

meginreglan um að aðeins samrunaaðilar skuli njóta aðildar á lægra stjórnsýslustigi eða við 

málsmeðferð fyrir Samkeppniseftirlitinu gildi í ríkum mæli, en sé þó ekki fortakslaus. Ef 

atvikum er háttað svo, að annar eða aðrir en samrunaaðilar eigi einstaklega brýnna hagsmuna 



 

 

88 

að gæta af úrlausn samkeppnismáls, kann slíkri aðild að vera játað, sbr. til dæmis úrskurð 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála 21. janúar 2010 (18/2009). 

Á hinn bóginn er byggt á því í ritgerð þessari að kæruaðild á grundvelli 1. mgr. 9. gr. 

samkeppnislaga gagnvart ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins í samrunamálum sé ákvörðuð 

með víðtækum hætti af áfrýjunarnefndinni. Ef aðili, sem starfar á sama markaði og 

samrunaaðilar, kærir ákvörðun Samkeppniseftirlitsins í samrunamálinu virðist sem 

áfrýjunarnefndin meti oftast slíkar aðstæður sem fullnægjandi hagsmuni fyrir kæruaðild. Slíkt 

hefur þó ekki verið gert án undantekninga, sbr. til dæmis úrskurð áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála 28. október 2015 (8/2015), en í því máli höfðu áfrýjendur ekki nýtt sér þau 

úrræði sem voru fyrir hendi til þess að láta málið til sín taka við málsmeðferð fyrir 

Samkeppniseftirlitinu. 

Að lokinni umfjöllun um túlkun aðildarhugtaksins var vikið að upplýsingarétti aðila 

samkeppnismáls eða rétti málsaðila til aðgangs að gögnum í slíkum málum. Færð voru rök fyrir 

því að sá réttur þjóni mjög mikilvægum hagsmunum í samkeppnismálum. Jafnframt var því 

haldið fram í ritgerðinni að ein skýring þess að aðildarhugtakið sé túlkað með jafnrúmum hætti 

í slíkum málum og raun ber vitni sé fordæmi Hæstaréttar frá árinu 2003, sbr. Hrd. 2003, bls. 

2685 (83/2003). Í þeim dómi var sérstaklega fjallað um upplýsingarétt 15. gr. stjórnsýslulaga 

og af forsendum dómsins voru dregnar þær ályktanir að upplýsingarétturinn, ásamt þeim 

takmörkunum sem um hann gilda samkvæmt 16. og 17. gr. stjórnsýslulaga, hefði haft þýðingu 

við túlkun aðildarhugtaksins. 

Allverulega hefur reynt á réttinn til aðgangs að gögnum máls og sjónarmið um 

undantekningar á réttinum fyrir áfrýjunarnefnd samkeppnismála og einnig að nokkru leyti fyrir 

Hæstarétti. Í sem stystu máli var komist að þeirri niðurstöðu að meginregla stjórnsýsluréttar 

um rétt málsaðila til aðgangs að öllum gögnum máls gildi í ríkum mæli í samkeppnismálum. 

Svo virðist sem nær eingöngu reyni á takmörkunarheimildir 17. gr. stjórnsýslulaga, sbr. 16. gr. 

málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins, frekar en 16. gr. stjórnsýslulaga, en síðastnefnt 

ákvæði takmarkast við tiltekinn flokk gagna. 

Ef takmarka á rétt aðila samkeppnismáls til aðgangs að gögnum verður slík takmörkun að 

byggja á lögmætum og málefnalegum sjónarmiðum. Jafnframt verður að vega og meta 

undantekningarsjónarmiðin sérstaklega gagnvart öllum gögnum máls. Ótækt er að byggja á 

almennri eða fyrirframákveðinni takmörkunarreglu með vísan í almenn sjónarmið. 

Beiting takmörkunarákvæða 17. gr. stjórnsýslulaga kemur helst til greina þegar sérstaklega 

viðkvæmar upplýsingar eiga í hlut sem varða einstaka eða nákvæma þætti í rekstri fyrirtækja. 

Einnig kemur slík beiting til greina að því marki sem hún er nauðsynleg til að tryggja 
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Samkeppniseftirlitinu úrræði til þess að upplýsa mál, til dæmis með því að beita 

nafnleyndarúrræðum gagnvart heimildamönnum eftirlitsins. Í slíkum tilvikum vegast þó á 

sterkir hagsmunir á báðum endum og ekki sjálfgefið að fallist verði á undantekningarástæður 

Samkeppniseftirlitsins, sbr. Hrd. 23. febrúar 2012 (72/2011). Þá kann takmörkun á 

upplýsingarétti málsaðila einnig að vera réttlætanleg gagnvart gögnum sem verða til við 

upplýsingaöflun Samkeppniseftirlitsins í samstarfi við ESA. 
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