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Útdráttur  
 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvernig hugtakið „raunveruleg yfirráð“ hefur verið 
túlkað og skýrt í 13. gr. laga nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða í samræmi við 
verðbréfaviðskipta-, fjármála- og samkeppnislöggjöf. Skoðað er hvaða vandamál hafa komið 
upp við beitingu reglnanna sem gilda um hámark aflahlutdeildar og hvaða úrbætur koma til 
skoðunar.  

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í fyrsta kafla er almennur inngangur á efni ritgerðarinnar. 
Í öðrum kafla er farið yfir aðdraganda og þróun reglunnar um hámark aflahlutdeildar, tilefni 
lagasetningarinnar og markmið hennar. Þróun og inntak reglunnar er skoðað í þriðja kafla. Í 
fjórða kafla er síðan farið yfir stjórnsýsluna og er þar fjallað um valdheimildir Fiskistofu þegar 
farið er gegn reglum sem gilda um hámark aflahlutdeildar. Í fimmta kafla er svo farið yfir 
hugtökin tengdir aðilar og raunveruleg yfirráð, með sérstakri áherslu á raunveruleg yfirráð og 
mögulegar úrbætur sem koma til skoðunar á hugtakaskilgreiningunni. Síðast en ekki síst er í 
sjötta kafla farið yfir hvernig hugtakið raunveruleg yfirráð eða yfirráð hefur verið túlkað og 
skýrt í verðbréfaviðskipta-, fjármála- og samkeppnislöggjöf, það er gert í ljósi þess að ný 
frumvarpsdrög hafa litið dagsins ljós til breytinga á lögum um stjórn fiskveiða og var litið til 
framangreindra réttarsviða við undirbúning þess. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær, að í verðbréfaviðskipta-, fjármála- og 
samkeppnislöggjöf hefur verið dregið fram í lagatextann töluvert skýrara orðalag og 
leiðbeiningar um það hvers ber að líta til við mat á því hvort raunveruleg yfirráð séu til staðar 
og við hvaða aðstæður megi áætla að um yfirráð eða samstarf sé að ræða. Ljóst er að mikil 
vandkvæði hafa komið upp við lagaskilgreiningu á því, hvaða aðstæður hægt er að fella undir 
13. gr. laga um stjórn fiskveiða. Því er mikilvægt að bætt verði úr skýrleika ákvæðisins sem 
fjallar um hámark aflahlutdeildar svo hægt sé að gæta að þeim markmiðum sem ákvæðinu var 
ætlað að ná.  
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Abstract 
 

The main purpose of this thesis is to examine how the term control has been interpreted in 
Article 13 of the Fisheries Management Act No. 116/2006. The thesis will explore problems 
in application of the rules about the maximum catch share and what improvements could be 
considered.  

The thesis is divided into six parts. The first chapter is a general introduction to the 
subject of the thesis. The second chapter covers the development of Article 13 and the reason 
for the legislation and its objectives. The third chapter deals with the development and 
content of the maximum catch share rule. The fourth chapter examines the authority that 
Fiskistofa has when fishing ships violate the rules regarding the maximum catch share. Part 
five then covers the concepts of related parties and actual control, with special emphasis on 
actual control and possible improvements that come into play when defining these terms. 
Finally, the sixth chapter covers how the terms actual control or control have been 
interpreted and explained in competition, stock and financial law, this is done due to the 
introduction of a new bill representing changes to Article 13 of the Fisheries Management 
Act, wherein the aforementioned fields of law were considered. 

The main conclusion of the thesis is that the legal text of competition, stock and 
financial law has provided a much clearer guidance as to what to consider when assessing 
whether actual control exists and under what circumstances. It is apparent that many 
difficulties have arisen in the task of interpreting Article 13 and what circumstances can be 
included under Article 13 of the Fisheries Management Act. It is therefore important to 
improve and further clarify the definition of the terms related parties and actual control in 
order to meet the objectives that the provision was intended to attain. 
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1. Inngangur  
Markmið laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða1 er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu 

nytjastofna á Íslandsmiðum og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu sbr. 1. gr. 

laganna. Frá árinu 1983 hefur verið við lýði fyrirkomulag við fiskveiðistjórn sem byggist á 

úthlutun aflakvóta til einstakra skipa á grundvelli veiðireynslu, svokallað aflamarkskerfi, sem 

er einnig nefnt kvótakerfi.2 Var það í upphafi lögleitt til eins árs þ.e. til ársins 1984, en síðan 

sett á með ótímabundnum hætti með lögum nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða.3 Með breytingum 

á lögum um stjórn fiskveiða árið 1998 var bætt inn í lögin reglu sem fól í sér að aflahlutdeild 

fiskiskipa í einstökum tegundum og samanlögð aflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra aðila, 

einstaklinga eða lögaðila eða í eigu tengdra aðila mætti ekki fara umfram ákveðið hlutfall. Af 

lögskýringargögnum má ráða að markmið breytingarinnar var tvíþætt. Annars vegar að koma 

í veg fyrir að einstök fyrirtæki gætu orðið það stór á markaði að það myndi hamla eðlilegri 

samkeppni í útgerð.4 Hins vegar svokölluð áhættudreifingarrök en með því er átt við að 

þjóðfélagið geti ekki tekið þá áhættu að setja öll eggin sín í hendur fárra aðila.5  

Tilefni skrifanna er sú mikla umræða sem hefur átt sér stað um að breyta þurfi þessum 

ákvæðum laganna sem fjalla um hámark aflahlutdeildar þar sem talið er að þau hafi ekki náð 

markmiðum sínum um að koma í veg fyrir samþjöppun aflaheimilda. Í því sambandi verður 

fjallað um hugtökin „tengdir aðilar“ og „raunveruleg yfirráð“ en meiri áhersla verður lögð á 

hið síðarnefnda. Fiskistofa hefur meðal annars bent á að ákvæði laganna sem fjalla um hvenær 

raunveruleg yfirráð eru fyrir hendi séu ekki nægilega skýr. Þá hefur Ríkisendurskoðun gert 

stjórnsýsluúttekt á Fiskistofu þar sem bent var á veikleika í eftirliti með að reglur um 

hámarksaflahlutdeild væru virtar.6 Í kjölfar gagnrýninnar sem fram hefur komið lagði 

sjávarútvegsráðherra fram drög að frumvarpi á yfirstandandi þingi þar sem lagðar eru til 

breytingar til að skýra frekar inntak ákvæðanna og þá einkum hvað felist í raunverulegum 

yfirráðum.7 Í frumvarpsdrögum þessum var horft til þess hvernig þau hafa verið skýrð í 

 
1 Hér eftir lög um stjórn fiskveiða. 
2 „Endurskoðunarnefnd fiskveiðistjórnunar“ (2001) 14. 
<https://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-media/media/2011/endurskodunarn_fri.pdf> skoðað 
29. apríl 2020. 
3 sama heimild 15. 
4 Alþt. 1997-98, A-deild, þskj. 222 – 209. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, mgr. 18. 
5 Alþt. 1997-98, A-deild, þskj.1031 – 209. mál, nefndarálit um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 
38/1990. 
6 „Eftirlit Fiskistofu“ (Ríkisendurskoðun 1. desember 2018) 62 <https://rikisendurskodun.is/wp-
content/uploads/2019/01/Eftirlit-Fiskistofu-Stjornsysluuttekt.pdf> skoðað 13. janúar 2020. 
7 „Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (tengdir aðilar) nr. 41/2020“ 
<https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=2630> skoðað 26. febrúar 2020, II. Tilefni og nauðsyn 
lagasetningar. 
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verðbréfaviðskipta-, fjármála- og samkeppnislöggjöf. Í ritgerðinni er reynt að varpa ljósi á 

hvaða atriði það eru sem litið er til í öðrum lögum við afmörkun á yfirráðum. Með því verður 

dregið fram hvernig megi skerpa á yfirráðahugtakinu í fiskveiðistjórnunarlögum. Við skoðun 

á framangreindum lögum verður horft til (i) markmið ákvæðanna sem fjalla um yfirráð, (ii) 

hvaða atriði það eru sem leggja skuli til grundvallar við mat á yfirráðum og (iii) hvernig 

sönnunarstöðu sé háttað. 

Ritgerðin er þannig byggð upp að í öðrum kafla verður gerð grein fyrir því hvernig 

aðdragandi og þróun reglunnar um hámark aflahlutdeildar kom til og af hverju. Í þriðja kafla 

er fjallað um þróun og inntak reglunnar. Í fjórða kafla er síðan fjallað um stjórnsýslu og 

valdheimildir Fiskistofu. Í fimmta kafla er svo fjallað um hugtökin tengdir aðilar og 

raunveruleg yfirráð, með sérstakri áherslu á raunveruleg yfirráð. Umfjöllun um það hvernig 

hugtakið raunveruleg yfirráð eða yfirráð hefur verið túlkað og skýrt í verðbréfaviðskipta-, 

fjármála- og samkeppnislöggjöf er í sjötta kafla. Að lokum er að finna í sjöunda kafla samantekt 

og niðurstöður á því hvernig hugtakið hefur verið skilgreint í lögum um stjórn fiskveiða í 

samræmi við fyrrnefnd réttarsvið. 
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2. Aðdragandi og þróun hámark aflahlutdeildar 
2.1 Samþjöppun í sjávarútvegi 

Eftir að aflahlutdeildarkerfið var fest í sessi með lögum um stjórn fiskveiða hefur orðið talsverð 

samþjöppun í sjávarútvegi. Stjórnendur fyrirtækja hafa leitað leiða til þess að skapa skilyrði 

fyrir bættu rekstraröryggi og auka hagkvæmni í sjávarútvegi. Útgerðarfyrirtæki hafa brugðist 

við með því að sameinast öðrum fyrirtækjum til að dreifa áhættu í rekstri og vinna að bættum 

hag.8 Sú þróun hefur því orðið að aflaheimildir hafa færst á færri fyrirtæki og hlutur þeirra 

fyrirtækja vaxið. Einnig hefur eigendum í stórum útgerðarfyrirtækjum fjölgað verulega.9  

Áður en ákvæði um hámarks aflahlutdeild voru sett með lögum nr. 27/1998 voru engar 

takmarkanir á því hversu há aflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra aðila eða aðila þeim 

tengdum gæti verið.10 Í athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum nr. 27/1998 kemur 

fram að skiptar skoðanir hafi verið um hvort setja þyrfti mörk á aflahlutdeild sem einstakir 

aðilar gætu ráðið yfir.11 Sumir vildu meina að ekki væri rétt að setja hámark á það hve mikla 

aflahlutdeild fiskiskip í eigu einstakra aðila geti haft þar sem það kæmi í veg fyrir helsta 

markmið flestra stjórnenda fyrirtækja sem er að reka fyrirtæki á sem hagkvæmastan hátt og 

myndi þannig raska grundvelli til að takast á við stærri verkefni á alþjóðavettvangi.12 Aðrir 

bentu á þann ókost sem gæti fylgt samþjöppun aflaheimilda, þá sérstaklega þegar horft er til 

hversu mikilvæg útgerð fiskiskipa er fyrir íslensku þjóðina.13 Talið var að of sterk yfirráð 

nokkurra aðila í sjávarútvegi gæti gert það að verkum að viðkomandi félag eða félög gætu 

fengið gífurleg völd í þjóðfélaginu og staða þeirra gæti orðið of sterk gagnvart stjórnvöldum, 

lánastofnunum og starfsfólki. Þannig gætu þeir sem væru fyrir í atvinnugreininni óbeint ráðið 

hvaða aðilar kæmust inn á markaðinn og með því komið í veg fyrir eðlilega samkeppni.14 

 

2.2 Afhverju ekki samkeppnislöggjöf? 

Á þessum tíma ríkti einnig óvissa um það, í fyrsta lagi hvort samkepnislögin skyldu ná að fullu 

til atvinnureksturs sjávarútvegsfyrirtækja, í öðru lagi hvenær fyrirtæki teldist markaðsráðandi 

í skilningi samkeppnislaga nr. 44/200515 en mat á því hefur verið talið mjög matskennt og 

 
8 Alþt. 1997-98, A-deild, þskj. 222 – 209. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, mgr. 14. 
9 Starfshópur um dreifða eignaraðild, „Skýrsla starfshóps um dreifða eignaraðild í sjávarútvegi“ (Atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytið 20. október 1997) 7. 
10 Alþt. 1997-98, A-deild, þskj. 222 – 209. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, mgr. 2. 
11 sama heimild, athugasemdir við lagafrumvarp, mgr. 15. 
12 Starfshópur um dreifða eignaraðild (n. 9) 4. 
13 sama heimild. 
14 sama heimild. 
15 Hér eftir samkeppnislög. 
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margslungið.16 Í skýrslu starfshópsins um dreifða eignaraðild í sjávarútvegi var álitaefnið það 

hvort samkeppnislög gætu með fullnægjandi hætti tryggt þá hagsmuni sem lagasetningin 

beindist að. Í því sambandi kom til skoðunar hvort lögin næðu að fullu til atvinnureksturs 

sjávarútvegsfyrirtækja og ef svo væri hvort samrunaákvæði laganna kæmu í veg fyrir of mikla 

samþjöppun í sjávarútvegi.17 Það var þó mat starfshópsins að ákvæði samkeppnislaga yrðu 

líklega ekki talin eiga við fyrr en samanlögð aflahlutdeild fiskiskipa væri orðin nokkuð meiri 

heldur en kom fram í tillögum starfshópsins.18 Einnig var það talið óvíst hvort samkeppnislögin 

næðu til aflahlutdeildar einstakra tegunda. Vegna þessa taldi starfshópurinn það mikilvægt að 

taka afstöðu til samþjöppunar aflaheimilda í lögum um stjórn fiskveiða.19 

 

2.3 Markmið  

Í frumvarpi til laga nr. 27/1998 kom fram það sjónarmið að nauðsynlegt væri að gera breytingar 

á lögunum með það að markmiði að fyrirtækin gætu ekki orðið það stór að það myndi hamla 

eðlilegri samkeppni í útgerð.20 Með þessu er átt við að rétt hafi verið að setja reglur sem kæmu 

í veg fyrir það að stærð fyrirtækjanna sem fyrir voru í útgerð gætu komið í veg fyrir að nýir 

aðilar kæmu inn í útgerðina. Þetta var meginmarkmið frumvarpsins.21 Þó var talið að ná þyrfti 

þessu markmiði án þess að komið yrði í veg fyrir möguleika útgerðarfyrirtækja til hagræðingar 

og sérhæfingar.22  

Nauðsynlegt var að eign tengdra aðila yrði tekin saman sem ein heild svo ekki væri 

hægt að komast hjá þeim skilyrðum sem sett voru í frumvarpinu um hámark aflahlutdeildar.23 

Í framsöguræðu sjávarútvegsráðherra, þann 3. nóvember 1997, kom eftirfarandi fram: 

Markmiðið með frv. er að fella undir tengda aðila þá sem raunverulega stjórna 
öðrum aðila og þá aðila sem með þeim hætti er stjórnað. Ákvæði frv. eiga að ná 
til þess þegar aðili, einstaklingur eða lögaðili á með beinum eða óbeinum hætti 
meiri hluta hlutafjár, stofnfjár eða atkvæðisréttar í öðrum aðila. Þá nær frv. 
einnig til þess þegar einn aðili hefur með öðrum hætti raunveruleg yfirráð yfir 
öðrum.24  

Í nefndaráliti sjávarútvegsnefndar kom fram að nefndin tók að hluta til undir þau 

sjónarmið sem komu fram í frumvarpinu um að koma í veg fyrir fákeppni á markaði í 

 
16 Alþt. 1997-98, A-deild, þskj. 222 – 209. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, mgr. 17. 
17 Starfshópur um dreifða eignaraðild (n. 9) 4. 
18 sama heimild. 
19 sama heimild 14. 
20 Alþt. 1997-98, A-deild, þskj. 222 – 209. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, mgr. 18. 
21 sama heimild. 
22 sama heimild, athugasemdir við lagafrumvarp, mgr. 9. 
23 Alþt. 1997-98, B-deild, 209. mál, 17.fundur (Þorsteinn Pálsson) skoðað 15. apríl 2020. 
24 sama heimild. 
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sjávarútvegi. Hinsvegar taldi nefndin ónefnd mikilvæg rök fyrir frumvarpinu sem lúta 

að áhættudreifingu. Í því fólst að best væri að dreifa áhættunni þar sem um mikilvæga 

auðlind væri að ræða. Taldi nefndin að það myndi vega þungt fyrir íslenskt þjóðfélag 

ef aflinn væri í höndum fárra stórra aðila, sérstaklega ef þeir aðilar skyldu lenda í 

rekstrarerfiðleikum.25  

 

3. Reglan um hámark aflahlutdeildar  
Að framan hefur verið fjallað um markmið reglunnar um hámark aflahlutdeildar. Nú verður 

vikið að því hver þróun reglunnar hefur verið og hvert inntak hennar er.  

 

3.1 Þróun og inntak 

Þegar reglan um hámarskaflahlutdeild var sett með lögum nr. 27/1998 var mælt fyrir um að 

samanlögð aflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra aðila mætti ekki nema meira en 10% í þorski 

og ýsu en 20% í sex öðrum tegundum.26 Helsta ástæðan fyrir því að hafa lægra hlutfall fyrir 

þorsk og ýsu var að þessar tegundir væru veiddar af flestum skipum sem stunduðu veiðar í 

atvinnuskyni og því var talið réttara að hafa þar lægra hlutfall.27 Þá skyldi samanlögð 

aflahlutdeild í eigu einstakra aðila aldrei nema hærra hlutfalli en 8% af heildarverðmæti 

aflahlutdeildar. Þó gátu aðilar ráðið yfir allt að 12% ef engar hömlur væru á viðskiptum með 

eignahluta í þeim og enginn einn aðili ætti meira en 20% í viðkomandi félagi.28 Þessi viðmið 

voru síðan rýmkuð með lögum nr. 85/2002 með því að hækka hámarksaflahlutdeild fyrir þorsk 

úr 10% upp í 12%, fyrir ýsu úr 10% upp í 20% og frá 20% upp í 35% fyrir karfa, sbr. 7. gr. 

þágildandi laga, þar sem þau voru talinn „óþarflega þröng“ og þóttu koma í veg fyrir það að 

hagkvæmni stærðar væri nýtt og og hefði hamlandi áhrif á sérhæfingu fyrirtækja.29Auk þess 

var fellt niður ákvæði um hömlur við viðskipti með eignarhluta.30 Eru þessi hlutföll óbreytt í 

gildandi lögum. 

Í 1. og 2. mgr. 13. gr. gildandi laga um stjórn fiskveiða kemur fram hámark á 

aflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra aðila. Annars vegar er sett þak á aflahlutdeild í 

einstökum tegundum og hins vegar á heildaraflahlutdeild. Í 1. mgr. 13. gr. kemur fram þak í 

 
25 Alþt. 1997-98, A-deild, þskj.1031 – 209. mál nefndarálit um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 
38/1990. 
26 Alþt. 1997-98, A-deild, þskj. 222 – 209. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, mgr. 8. 
27 sama heimild, athugasemdir við lagafrumvarp, mgr. 9. 
28 sama heimild, athugasemdir við 1. gr. 
29 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 882 – 562. mál, athugasemdir við 6. gr. 
30 sama heimild. 



 
6 

einstökum tegundum sem sæta ákvörðun um leyfilegan heildarafla. Hámarksaflahlutdeild skv. 

1 mgr. fyrir þorsk er 12%, fyrir ýsu, ufsa, grálúðu, síld, loðnu og úthafsrækju er það 20% og 

fyrir karfa er hámarksaflahlutdeildin 35%. Ennfremur kemur fram í 1. mgr. að:  

Nemi heildarverðmæti aflamarks annarra tegunda en að framan greinir, sem 
sæta ákvörðun um leyfðan heildarafla samkvæmt lögum þessum, við upphaf 
fiskveiðiárs hærra hlutfalli en 2% af heildarveðmæti aflamarks allra tegunda, 
sem sæta ákvörðun um leyfðan heildarafla, má samanlögð aflahlutdeild 
fiskiskipa í eigu einstakra aðila, einstaklinga eða lögaðila, eða í eigu tengdra 
aðila aldrei nema hærra hlutfalli af heildaraflahlutdeild viðkomandi tegunda en 
20%. 

Ráðherra þarf að endurskoða við upphaf hvers fiskveiðiárs á hvaða tegundir skuli sett hámark 

á aflahlutdeild sbr. 1. mgr. 13. gr. laga um stjórn fiskveiða. Í 2. mgr. 13. gr. laganna er síðan 

sett hámark á samanlagða aflahlutdeild eða heildaraflahlutdeild. Þar kemur fram að:  

samanlögð aflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra aðila, einstaklinga eða 
lögaðila, eða í eigu tengdra aðila, megi ekki nema meira en 12% af 
heildarverðmæti aflahlutdeildar allra tegunda sem sæta ákvörðun um leyfðan 
heildarafla samkvæmt lögum þessum.  

Til að finna út samanlagða aflahlutdeild skv. 2. mgr. er miðað við „verðmæti allra tegunda sem 

sæta ákvörðun um aflamark á grundvelli laga nr. 38/1990, auk úthafskarfa sbr. 5. gr. laga nr. 

151/1996“ um fiskveiðar utan lögsögu Íslands.31 Samkvæmt 3. mgr. 13. gr. laganna telst 

aflahlutdeild fiskiskipa sem aðilar hafa á kaupleigu eða leigu einnig til aflahlutdeildar þeirra. 

Með því er reynt að tryggja það að skilyrði 13. gr. laganna nái til aflahlutdeildar fiskiskipa sem 

aðilar ráða raunverulega yfir.32  

 

3.1.1 Aðrar fisktegundir 

Samkvæmt frumvarpi sem var að lögum nr. 27/1998 var ákveðið var að reglan um hámark 

aflahlutdeildar skyldi ekki gilda varðandi aðrar tegundir eins og „innfjarðarrækju, hörpuskel, 

humar, sandkola, skarkola, skrápflúru, steinbít og langlúru“. Ástæðan fyrir því er að flestar 

þessar tegundir veiðast oftast á takmörkuðum svæðum og eru veiðar oft bundnar við báta á 

ákveðnum svæðum.33 Einnig var horft til þess að einungis takmarkaður fjöldi stundar slíkar 

veiðar sem veldur því að aflahlutdeild þeirra fyrirtækja virðist hærri en ella án þess að verðmæti 

aflahlutdeildarinnar vegi þungt í heildina.34 Ráðherra tilkynnir í reglugerð við upphaf hvers 

fiskveiðiárs þær tegundir sem sæta hámarksaflahlutdeild sem ekki eru taldar upp í 13. gr. 

 
31 Alþt. 1997-98, A-deild, þskj. 222 – 209. mál, athugasemdir við 1. gr. 
32 sama heimild. 
33 sama heimild, athugasemdir við lagafrumvarp, mgr. 10. 
34 sama heimild. 
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laganna sbr. 1. mgr. 13. gr. laga um stjórn fiskveiða. Eitt fiskveiðiár er frá 1. september til 31. 

ágúst ár hvert sbr. 2. mgr. 3. gr. laga um stjórn fiskveiða. 

 

3.1.2 Reiknað heildarverðmæti  

„Heildarverðmæti aflaheimilda fiskiskipa í eigu einstakra aðila og tengdra aðila er fundið út 

með því að reikna aflamark einstakra tegunda til þorskígilda miðað við þá verðmætastuðla sem 

sjávarútvegsráðherra ákvarðar fyrir upphaf hvers fiskveiðiárs.“35 Er þá miðað við allar þær 

tegundir sem sæta ákvörðun um leyfilegan heildarafla. Starfshópurinn um dreifða eignaraðild 

í sjávarútvegi kannaði nokkrar leiðir til að finna út hvernig best væri að framkvæma þetta mat 

en taldi þessa leið vera þá bestu í stöðunni þar sem markaðsverð aflaheimilda er hvergi skráð 

með reglubundnum hætti. 36 Til að tryggja örugga framkvæmd lagði starfshópurinn til að byggt 

yrði á þeim verðmætastuðlum sem sjávarútvegsráðherra birtir í reglugerð við upphaf hvers 

fiskveiðisárs37 sbr. 3. gr. laga um stjórn fiskveiða. 

 
4. Stjórnsýsla og valdheimildir Fiskistofu 
4.1 Stofnunin 

Fiskistofa fer samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða, með stjórnsýslu og eftirlit með reglum um 

hámark aflahlutdeildar. Stofnunin var sett á fót með lögum nr. 36/1992 um Fiskistofu og heyrir 

skv. gildandi forsetaúrskurði um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta nr. 119/2008 undir 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið.  

 

4.2 Valdheimildir og framkvæmd eftirlits 

Í 25. gr. laga um stjórn fiskveiða er að finna refsiheimild fyrir brot gegn ákvæðum laga um 

stjórn fiskveiða eða reglum settum samkvæmt þeim. Brotin geta varðað sektum en ef um 

„stórfelld eða ítrekuð ásetningsbrot er að ræða skulu þau að auki varða fangelsi allt að sex 

árum“ sbr. 1. mgr. 25. gr. laganna. Sjá þessu til stuðnings Héraðsdóm Vestfjarða 4. júní 2013 

í máli nr. S-61/2012: 

Atvik máls voru þau að einstaklingar voru ákærðir fyrir að hafa vanrækt að 
færa áskildar upplýsingar um afla í afladagbók skipsins á grundvelli 25. gr. 
laga um stjórn fiskveiða, samtals að þyngd 9.415 kg, vegna veiðiferða sem 
var lokið með löndunum í Bíldudalshöfn á tímabilinu 30. júní 2009 til og 
með 2. júlí 2009. Voru þeir dæmdir til að greiða háar fjárhæðir en fangelsi 
í stað sektarinnar ef hún yrði ekki greidd innan 4 vikna.

 
35 sama heimild, athugasemdir við lagafrumvarp, mgr. 13. 
36 sama heimild. 
37 Starfshópur um dreifða eignaraðild (n. 9) 3. 
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Samkvæmt 14. gr. laga um stjórn fiskveiða, ber eiganda/eigendum fiskiskipa, ef fyrirsjáanlegt 

er vegna gerninga sem hann/þeir gerir, að aflahlutdeild fiskiskipsins eða skipa fari yfir þau 

mörk sem sett eru í 13. gr. laganna, að tilkynna Fiskistofu um það. Í frumvarpi sem varð að 

lögum nr. 27/1998 kemur fram að ef aðili gefur Fiskistofu ekki upplýsingar um slíkan 

gerning áður en til hans er stofnað getur viðkomandi sætt viðurlögum samkvæmt IV. kafla 

þágildandi laga,38 þ.e. annað hvort fengið sekt eða svipt heimild veiða í tiltekinn tíma, sbr. 

19. og 20. gr. þágildandi laga nr. 38/1990. Af framangreindu leiðir að ef einstakir aðilar, 

lögaðilar eða tengdir aðilar fara yfir leyfileg mörk hámarks aflahlutdeildar getur Fiskistofa, að 

undangenginni áminningu á grundvelli 14. gr. laga um stjórn fiskveiða, svipt fiskiskipi leyfi til 

veiða í atvinnuskyni í ákveðinn tíma eins og áður hefur verið vikið að. Sama gildir ef aðili 

vanrækir tilkynningaskyldu skv. 14. gr. laganna. Slík ákvörðun um sviptingu veiðileyfis getur 

verið íþyngjandi fyrir fyrirtæki, þá sérstaklega ef sviptingin gildir í langan tíma. 

Útgerðarfyrirtæki gæti tapað miklum fjármunum á því að stoppa veiðar, einkum ef vertíð 

stendur yfir. Því verður að telja það mikilvægt að gætt sé meðalhófsreglunnar þegar teknar eru 

slíkar ákvarðanir sbr. 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.  

 

4.3 Tilkynningarskylda útgerðarfyrirtækja 

Samkvæmt 1. mgr. 14. gr. laga um stjórn fiskveiða hvílir skylda á fyrirtækjum að hafa 

frumkvæði að því að láta Fiskistofu í hendur upplýsingar ef farið er yfir þau mörk sem koma 

fram í 13. gr. laganna. Þegar um tengda aðila er að ræða hvílir tilkynningarskyldan á 

móðurfyrirtæki, annars á þeim aðila sem að gerningnum stendur, sbr. 1. mgr. 14. gr. laganna. 

Samkvæmt 2. mgr. 14. gr. laganna tekur Fiskistofa til skoðunar þær upplýsingar sem aðili hefur 

látið henni í té og tilkynnir honum svo hver aflahlutdeild fiskiskipa hans er. Ef hlutdeild 

fiskiskipa hans fer umfram áðurtilgreind mörk skal Fiskistofa tilkynna honum að það sé tilvikið 

og einnig hve há umframaflahlutdeild hans er. Honum er síðan veittur sex mánaða frestur til 

að koma aflahlutdeildinni niður fyrir mörkin. Ef aðili hefur ekki gert fullnægjandi ráðstafanir 

fyrir lok frests, fellur umframaflahlutdeildin niður og skerðist þá aflahlutdeild fiskiskipa í eigu 

hans hlutfallslega miðað við einstakar tegundir. Dæmi um slíkan frest sem Fiskistofa hefur 

veitt fyrirtæki er til dæmis þegar Salting ehf. réð yfir 5,15% krókaflahlutdeildar í ýsu. 

Fyrirtækið fékk þá ákveðinn frest til að leiðrétta þá stöðu.39 Bent hefur verið á það að 

tilkynningarskyldan skv. 1. málsl. 1. mgr. 14. gr. takmarkist við aðila sem eiga fiskiskip með 

 
38 Alþt. 1997-98, A-deild, þskj. 222 – 209. mál, athugasemdir við 1. gr. 
39 „Aflahlutdeild stærstu útgerða“ (Fiskistofa, 3. maí 2018) 
<http://www.fiskistofa.is/umfiskistofu/frettir/aflahlutdeild-staerstu-utgerda-1> skoðað 24. febrúar 2020. 
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aflahlutdeild.40 Þannig myndi til dæmis tilkynningarskyldan ekki ná til þess þegar samruni 

tveggja lögaðila á sér stað, sem eru neðar í keðju eignarhaldsfélaga milli lögaðila sem á 

fiskiskip með aflahlutdeild og lögaðilanna sem eru að sameinast.41  

 

4.4 Eftirlit með tengdum aðilum í sjávarútvegi 

Þegar lögum um stjórn fiskveiða var breytt árið 1997 var gert ráð fyrir því að Fiskistofa skyldi 

fara með framkvæmd laganna. Ekki var vitað hversu stórt verkefni þetta yrði fyrir Fiskistofu 

en gert var ráð fyrir því að það þyrfti að halda utan um skrá yfir alla þá aðila sem ættu meira 

en 10% í útgerðarfélögum á Íslandi.42 Mikil umræða hefur verið á vettvangi sjávarútvegs um 

lítið gagnsæi og þolmagn Fiskistofu til að framfylgja því verkefni sem henni var falið þegar 

lögin voru sett43 sem er m.a. að hafa eftirlit með því hvort fyrirtæki í sjávarútvegi fari yfir 

hámark aflahlutdeildar og í því samhengi eftirlit með hlutdeild tengdra aðila, sbr. 13. gr. og 14. 

gr. laga um stjórn fiskveiða. 

Fiskistofa athugar tvisvar sinnum á ári hvort lögaðilar eða einstaklingar séu yfir 

lögbundnum mörkum, út frá upplýsingum sem útgerðarfélögin láta henni í té. Leiddi athugun 

Ríkisendurskoðunar í ljós að Fiskistofa kannaði ekki yfirráð tengdra aðila yfir aflahlutdeildum 

með markvissum og reglubundnum hætti í samræmi við ákvæði 13. gr. laga um stjórn 

fiskveiða. Þó hafði stofnunin einstaka sinnum farið í sérstakar athuganir á yfirráðum fyrirtækja 

yfir aflahlutdeildum þegar grunur léki á að tengdir aðilar hefðu farið yfir leyfileg mörk.44 Að 

öðru leyti hefur stofnunin nánast alfarið treyst á tilkynningarskyldu handhafa aflahlutdeilda.45 

Á árunum 2013 til 2017 var útgerðarfélagið HB Grandi eina útgerðarfyrirtækið í 

aflamarkskerfinu sem fór yfir leyfilegt hámark aflahlutdeildar. Einu sinni í febrúar 2014 og 

aftur ári síðar. Í bæði skiptin var hlutdeild fyrirtækisins komin niður fyrir hámarkið við næstu 

athugun. Á sama tímabili voru það fjögur útgerðarfyrirtæki sem fóru yfir leyfilegt hámark í 

krókakerfinu.46 Niðurstaða ríkisendurskoðunar var sú, í ljósi þess hve íþyngjandi reglurnar um 

hámark aflahlutdeildar væru fyrir þá sem fara yfir það hámark sem tilgreint er í lögunum, að 

nauðsynlegt væri að þær reglur væru skýrar og taldi stofnunin að mikilvægt væri að ráðast í 

endurskoðun á 13. og 14. gr. laga um stjórn fiskveiða.47

 
40 „Eftirlit Fiskistofu“ (n. 6) 66. 
41 sama heimild. 
42 Starfshópur um dreifða eignaraðild (n. 9) 7. 
43 „Eftirlit Fiskistofu“ (n. 6) 64. 
44 sama heimild 62. 
45 sama heimild. 
46 sama heimild 63. 
47 sama heimild 67. 
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Ákvæðin um hámark aflahlutdeildar eru mjög íþyngjandi og má segja að skyldan til að selja 

frá sér aflahlutdeild ef farið er yfir leyfilegt hámark vegi að eignarrétti handhafa hlutdeildar. 

Þegar svo er, hafa dómstólar talið að ekki sé unnt að skýra slík ákvæði rúmt, heldur út frá 

orðanna hljóðan, sjá t.d. dóm Hæstaréttar 5. nóvember 2015 í máli nr. 229/2015: 

Þar sem deila málsins snerist um að hvort efnisreglu 4. mgr. 9. gr. laga nr. 
21/1992 um Lánasjóð íslenskra námsmanna, sem kvað á um endurgreiðslur af 
námslánum sem koma í gjalddaga eftir andlát lánþega falla sjálkrafa niður yrði 
beitt með lögjöfnun við andlát ábyrgðarmanns. Talið var að eðli málsins stæði 
því í vegi að 4. mgr. 9. gr. laga nr. 21/1993 yrði gefin rýmri merking með 
skýringu en hefði falist í skilningi samkvæmt orðanna hljóðan, og girðir 
jafnframt fyrir að efnisreglu ákvæðisins verði beitt með lögjöfnun um önnur 
tilvik en þau sem beinlínis heyra undir það. 

Beiting valdheimilda er vandkvæðum bundin ef lagagrundvöllurinn er óskýr. Það nægir því 

ekki að auka eftirlitsúrræði og valdheimildir heldur er mikilvægt að huga samhliða að skýrleika 

þeirra ákvæða sem beitt er. Mikilvægt er að eftirlitið með sjávarútveginum sé skilvirkt og 

gagnsætt og að það hafi ákveðin fælingar- og varnaðaráhrif, enda hefur verið talið að sterkir 

fjárhagslegir hvatar séu til staðar til að fara á svig við lögbundin ákvæði um samþjöppun 

aflaheimilda.48 Í drögum að frumvarpi því sem nú er til skoðunar í samráðsgátt stjórnvalda 

kemur fram að markmiðið sé að auka valdbeitingu Fiskistofu, svo mögulegt sé fyrir stofnunina 

að sinna markvissara og lögbundnu eftirliti með fiskveiðiauðlindinni.49 Tillögur 

verkefnastjórnar um bætt eftirlit með fiskveiðiauðlindinni sem sjávarútvegsráðherra skipaði, 

til að svara skýrslu Ríkisendurskoðunar, fjalla um hvernig hægt sé að ná fram skilvirkara 

eftirliti með reglum um hámark aflahlutdeildar. Í því felst m.a. að skilgreina vel hugtökin 

„tengdir aðilar“ og hvað séu „raunveruleg yfirráð“.50 

 

5. Hugtökin tengdir aðilar og raunveruleg yfirráð 
5.1 Markmið þess að horfa á tengda aðila sem eina heild 
 
Þegar aflahlutdeild er reiknuð út er lögð saman hlutdeild þeirra aðila sem teljast til tengdra 

aðila. Þegar lögum um stjórn fiskveiða var breytt árið 1997 var talið mikilvægt að horft væri á 

eignir tengdra aðila sem eina heild svo ekki væri hægt að komast hjá skilyrðunum sem sett 

voru í 13. gr. þeirra laga51 með ýmsum málamyndagerningum. Í 4. mgr. 13. gr. laga um stjórn 

fiskveiða er talið upp í þremur töluliðum hvenær um tengda aðila er að ræða. Nánar verður 

 
48 sama heimild 10. 
49 „Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (tengdir aðilar) nr. 41/2020“ (n. 7) 3. 
50 sama heimild. 
51 Alþt. 1997-98, A-deild, þskj. 222 – 209. mál, athugasemdir við 1. gr. 



 
11 

vikið að hverjum tölulið í þessum kafla. Í frumvarpinu sem varð að lögum nr. 27/1998 kom 

fram að „markmiðið með málsgreininni væri að fella undir hugtakið þá aðila sem raunverulega 

stjórna öðrum aðila og þá aðila sem með þeim hætti er stjórnað“.52 

 

5.1.1 1. tölul. 4. mgr. 13. gr.  

Í fyrsta lagi teljast tengdir aðilar „aðilar þar sem annar aðilinn, einstaklingur eða lögaðili, á 

beint eða óbeint meiri hluta hlutafjár eða stofnfjár í hinum aðilanum eða fer með meiri hluta 

atkvæðisréttar. Fyrrnefndi aðilinn telst móðurfyrirtæki en hinn síðarnefndi dótturfyrirtæki.“ Í 

1. tölul. eru því talin upp tilfelli sem leiða sjálfkrafa til þess að aðili verður talinn hafa yfirráð 

yfir öðrum aðila.53  

 

5.1.2 2. tölul. 4. mgr. 13. gr.  

Í öðru lagi teljast tengdir aðilar „aðilar þar sem annar aðilinn, einstaklingur eða lögaðili hefur 

með öðrum hætti en greinir í 1. tölul. raunveruleg yfirráð yfir hinum. Fyrrnefndi aðilinn telst 

móðurfyrirtæki en hinn síðarnefndi dótturfyrirtæki.“ Undir þessa skilgreiningu skv. 2. tölul. 4. 

mgr. 13. gr. laganna falla yfirráð sem ekki eru talin í 1. tölul. þar sem einn aðili hefur úrslitaáhrif 

í rekstri og stjórn annars aðila.54  

 

5.1.2.1 Raunveruleg yfirráð  

Aðilar geta haft úrslitaáhrif á stjórnunarhætti félags með ýmsum hætti og þannig verið með 

raunveruleg yfirráð yfir því félagi. Í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 27/1998 eru tekin 

nokkur dæmi um hvenær raunveruleg yfirráð geta verið fyrir hendi. Aðilar geta t.d. talist 

tengdir þrátt fyrir að teljast ekki formlega innan sömu samstæðunnar, t.d. með óbeinum 

yfirráðum sem erfitt getur verið að koma auga á. Í því tilviki má nefna þegar að aðili hefur 

þann rétt að tilnefna meira en helming fulltrúa í stjórn félags eða hefur rétt til að stjórna rekstri 

annars aðila. Ef aðili hefur þann rétt að tilnefna yfir helming fulltrúa í stjórn viðkomandi félags 

er ljóst að sá aðili getur haft mikil áhrif á stjórnunarhætti þess. Einnig getur það gerst að 

einstaklingur sem á minni hluta atkvæðisréttar í félagi, fær aukin völd við ákvarðanatökur sem 

þarf að taka samhljóða. Við slíkar aðstæður getur sá aðili í raun haft úrslitaáhrif.55 Aðili getur 

einnig haft það sterka samningsstöðu við annann aðila, að hann hefur í raun yfirráð í félaginu. 

 
52 sama heimild. 
53 sama heimild. 
54 sama heimild. 
55 sama heimild. 
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Sem dæmi um slíka samninga má nefna t.d. einkaréttarsamningar, samningar við áhrifamikla 

hluthafa eða einstaklinga innan félagsins og samningar um notkun eigna eða ráðstöfun þeirra.56 

Þessi upptalning er ekki tæmandi en með þessu er hægt að sjá að hægt er að hafa mikil áhrif á 

stjórnunarhætti félags með ýmsum hætti. 

Eins og áður hefur verið nefnt var markmiðið með 13. gr. laga um stjórn fiskveiða að 

fella undir þá grein „tengda aðila sem raunverulega stjórna öðrum aðila og þá aðila sem með 

þeim hætti er stjórnað“.57 Í 2. tölul. 4. mgr. þeirrar greinar er hægt að sjá að töluliðurinn er 

fremur almennt orðaður og því ljóst að túlkun samkvæmt honum er matskennd. Hefur slíkt 

almennt orðalag í ákvæðinu haft í för með sér að Fiskistofa hefur litið svo á, að í mörgum 

tilfellum hafi hún ekki lagaheimild til að tryggja það sem markmiðinu í 13. gr. og 14. gr. 

laganna var ætlað að ná58 sem er að koma í veg fyrir samþjöppun aflaheimilda. Í framkvæmd 

hefur verið erfitt fyrir Fiskistofu að ná utan um raunveruleg tengsl aðila í sjávarútvegi, einnig 

þeirra tengsla sem margir þekkja, einkum vegna þess að lagaskilgreining tekur ekki á slíkum 

tengslum t.d. systkinatengslum.59 Hefur stofnunin kvartað yfir því að þrátt fyrir að sterkar 

vísbendingar um slíkt séu til staðar, s.s. veruleg eignatengsl, samstarf eða þvíumlíkt, hefur 

stofnunin ekki talið að hægt væri að sanna að um raunveruleg yfirráð sé að ræða í skilningi 

laga um stjórn fiskveiða.60 Einnig hefur það gerst að hjá þeim fyrirtækjum sem hafa farið yfir 

leyfileg mörk aflahlutdeildar að þau hafa gripið til þess að flytja frá sér hlutdeildir, til fyrirtækja 

sem eru í raun tengd, en ekki í skilningi laganna.61 Af þessu er því ljóst að brýnt er að skerpa á 

því hvað séu í raun tengdir aðilar og hvað þarf að vera til staðar svo um raunveruleg tengsl 

einstaklinga eða lögaðila í sjávarútvegi sé að ræða. Bæði er það mikilvægt svo Fiskistofa geti 

rækt hlutverk sitt og gætt þeirra hagsmuna sem reglan um hámark aflahlutdeildar á að vernda 

og svo út frá sjónarmiðum um réttaröryggi þeirra sem reglurnar eiga að ná til. Þörf er á 

einhverskonar leiðarvísi fyrir stjórnvöld og aðila í sjávarútvegi. 

 
56 sama heimild. 
57 sama heimild, athugasemdir við 1. gr. 
58 „Eftirlit Fiskistofu“ (n. 6) 64. 
59 Starfshópur um endurskoðun laga um fiskveiðistjórnun, „Skýrsla starfshóps um endurskoðun á lögum um 
stjórn fiskveiða, álitamál, greiningar, skýrslur og valkostir við breytingar á stjórn fiskveiða“ (Sjávarútvegs- og 
landbúnaðaráðuneytið 1. september 2010) 41 <https://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-
media/media/skyrslur/meginskyrsla.pdf>. 
60 „Eftirlit Fiskistofu“ (n. 6) 65. 
61 Starfshópur um endurskoðun laga um fiskveiðistjórnun (n. 59) 41. 
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5.1.2.2 Tillögur að breytingum á skilgreiningu „raunverulegra yfirráða“ 

Þann 15. febrúar 2020 lagði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fram drög að frumvarpi um 

breytingu á lögum um stjórn fiskveiða hvað varðar tengda aðila.62 Með því frumvarpi er 

markmiðið að skýra betur hverjir teljast til tengdra aðila og er þar að finna ákveðnar 

leiðbeiningarreglur um það hvað þarf að vera til staðar svo um raunveruleg tengsl sé að ræða. 

Eru þar aðallega lagðar til breytingar á 13. gr. og 14. gr. laganna sem fjalla um hámark 

aflahlutdeildar en einnig er fjallað um atriði til að bæta við vald Fiskistofu til að geta framfylgt 

þessum reglum.63 Helstu breytingar á 2. tölul. 4. mgr. 13. gr. laganna er að lagt er til að tilvísun 

í móður- og dótturfélög verði felld út, en að öðru leyti standi liðurinn óbreyttur. Í frumvarpinu 

kemur fram að ástæðan fyrir breytingunni sé að að raunveruleg yfirráð geti vel verið til staðar 

þótt ekki sé um að ræða móður- og dótturfélag og því ekki talið rétt að takmarka það með slíku 

orðalagi.64  

Þar sem núverandi reglur hafa sætt mikilli gagnrýni fyrir að vera óskýrar, eins og áður 

hefur verið vikið að, er lagt til í frumvarpinu að skilgreind verði raunveruleg yfirráð í 6. mgr. 

13. gr. laganna. Skilgreiningin á „raunverulegum yfirráðum“ í frumvarpinu hljóðar svo:  

Raunveruleg yfirráð skv. 2. tölul. 4. mgr. skapast af rétti, með samningum eða 
með einhverjum öðrum hætti sem annaðhvort sérstaklega eða samanlagt, og 
með hliðsjón af staðreyndum eða lagalegum atriðum sem við eiga, gerir aðila 
kleift að hafa afgerandi áhrif á félag, einkum með: 

1. eignarhaldi eða rétti til að nota eignir félags, allar eða að hluta,  
2. rétti eða samningum sem veita afgerandi áhrif á samsetningu, atkvæðagreiðslu 

eða ákvarðanir stofnana félags.  

Yfirráð öðlast aðilar sem:  
1. eru rétthafar eða eiga tilkall til réttar samkvæmt samningum þar að lútandi, 

eða  
2. þrátt fyrir að vera ekki handhafar slíks réttar eða eiga ekki tilkall til réttar 

samkvæmt slíkum samningum hafa möguleika til að beita slíkum réttindum.65 

Í fyrrihluta málsgreinarinnar er fjallað um hvernig raunveruleg yfirráð geta orðið en í seinni 

hlutanum er fjallað um það hvaða aðilar það eru sem geta öðlast yfirráð yfir öðrum aðila. Við 

skilgreininguna á raunverulegum yfirráðum í frumvarpinu var horft til 2. mgr. 17. gr. 

samkeppnislaga nr. 44/2005 og skilgreiningar í reglum nr. 684/2008 um tilkynningu og 

málsmeðferð í samrunamálum. Skilgreiningarnar sem eru að finna í fyrrnefndum reglum 

 
62 „Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (tengdir aðilar) nr. 41/2020“ (n. 7). 
63 sama heimild, III. Meginefni frumvarps. 
64 sama heimild. 
65 sama heimild, 1. gr. 
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byggja á 2. mgr. og 3. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar Evrópusambandsins nr. 139/2004.66 Í 

frumvarpinu eru síðan að finna ákveðnar leiðbeiningarreglur um hvernig skuli fara að því að 

meta hvort aðili sé með raunveruleg yfirráð yfir öðrum aðila. Lagt er til að horft verði til 

„formlegs beins eða óbeins eignarhalds, atkvæðisréttar, annarra áhrifa á stjórnun félags og 

réttar til hlutdeildar við úthlutun fjármuna, eigna og annarra fjárhagslegra réttinda úr 

félaginu“67 enn fremur er bent á að það þurfi, eftir atvikum, að skoða svokallaða dulda 

eignarhluta. Með því er átt við yfirráð sem sýna sig í áhrifum á stjórn félags eða ef einstaklingur 

fær meira af fjármunum eða eignum út úr félaginu heldur en raunveruleg eignarhlutdeild gefur 

tilefni til.68 Talið er að sterk tengsl stjórnenda félags geti gefið það til kynna að um sé að ræða 

raunveruleg yfirráð. Frumvarpið gerir ráð fyrir því að mikilvægt sé, þegar skoðuð eru slík 

tengsl milli aðila, að hafa í huga að um sé að ræða tengsl þar sem hægt er að líta á báða aðilana 

sem eina efnahagslega einingu. Með því er átt við tengsl þar sem að annar aðilinn er talinn ráða 

yfir hinum vegna tengsla sem verður ekki talið til beinna eignatengsla.69 

5.1.3 3. tölul. 4. mgr. 13. gr.  

Í þriðja lagi skilgreina lögin skv. 3. tölul. 4. mgr. 13. gr., tengda aðila svo: 

Lögaðilar, þar sem svo háttar til að sami aðili eða sömu aðilar, einstaklingar eða 
lögaðilar, eða tengdir aðilar skv. 1. eða 2. tölul., eiga meiri hluta hlutafjár, 
stofnfjár eða atkvæðisréttar í báðum eða öllum lögaðilunum enda nemi 
eignarhlutur hvers þeirra um sig a.m.k. 10% af hlutafé, stofnfé eða 
atkvæðafjölda í viðkomandi lögaðilum. Sama á við ef aðili eða aðilar, 
einstaklingar eða lögaðilar, eða tengdir aðilar skv. 1. eða 2. tölul., sem eiga meiri 
hluta hlutafjár, stofnfjár eða atkvæðisréttar í lögaðila og hver um sig á a.m.k. 
10% hlutafjár, stofnfjár eða atkvæðisréttar í lögaðilanum, eiga ásamt 
viðkomandi lögaðila meiri hluta hlutafjár, stofnfjár eða atkvæðisréttar í öðrum 
lögaðila. Til eignarhluta og atkvæðisréttar einstaklinga í lögaðilum samkvæmt 
þessum tölulið telst jafnframt eignarhluti og atkvæðisréttur maka og 
skyldmenna í beinan legg.  
 

Í þessum tölulið er fjallað um það að ef slíkir aðilar eins og taldir eru upp í ákvæðinu eigi meiri 

hluta hlutafjár, stofnfjár eða atkvæðisréttar í tveimur eða fleiri lögaðilum og hver aðili eigi 

meira en 10% hlutafjár, stofnfjár eða atkvæðisréttar í lögaðilunum beri að líta svo á að aðilarnir 

geta stjórnað lögaðilanum sameiginlega og því sé eðlilegast að líta svo á að þeir séu tengdir.70 

Undir þennan tölulið falla einnig þeir lögaðilar sem eiga meiri hluta hlutafjár, stofnfjár eða 

 
66 sama heimild, athugasemdir við 1. gr. 
67 sama heimild. 
68 sama heimild. 
69 sama heimild. 
70 Alþt. 1997-98, A-deild, þskj. 222 – 209. mál, athugasemdir við 1. gr. 
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atkvæðisréttar til samans með lögaðila sem þeir eiga meiri hluta hlutafjár í. Eignarhluti og 

atkvæðisréttur maka eða skyldmenna í beinan legg eru taldir með eignarhluta og atkvæðisrétti 

viðkomandi einstaklinga til að ekki sé unnt að komast hjá ákvæðinu með því að skrá eignarhluti 

sína í lögaðilanum á maka eða ættingja.71 

 

5.1.3.1 Tillögur að breytingum á því hvað telst til tengdra aðila 

Eins og vikið var að í kafla 5.1.2.1., hefur Fiskistofa átt í vandræðum með að skilgreina tengsl 

á borð við systkinatengsl sem tengda aðila og félög sem flestum er kunnugt að séu tengd, þar 

sem talið er að lagaskilgreining taki ekki á slíkum tengslum.  

Í nýjum drögum að frumvarpi sem sjávarútvegsráðherra lagði fram á yfirstandandi 

þingi eru ekki lagðar til miklar breytingar á ákvæði 3. tölul. 4. mgr. 13. gr. laga um stjórn 

fiskveiða. Hinsvegar er lagt til að bætt verði inn í lögin 4. tölulið, þar sem kveðið verður um 

það að: 

Lögaðilar í eigu hjóna, sambúðarfólks barna þeirra eða fósturbarna (tengsl í 
beinan legg). Auk framangreinds skulu vera talin tengsl á milli aðila sem 
stjórnað er af sömu einstaklingum nema sýnt sé fram á hið gagnstæða.72  

Með þessum breytingum er lagt til að víkkuð verði fjölskyldutengslin í sérstökum tölulið og 

tilvísun í atkvæðisrétt maka og skyldmenna í beinan legg í 3. tölulið tekið út. 

Samkvæmt núgildandi lögum er ekki tekið á tengslum þessara aðila sem nefndir eru í 

4. tölul. og eru þeir í raun og veru taldir ótengdir. Nauðsynlegt þykir að láta slík tengsl ná yfir 

tilvik sem talin verða til tengdra aðila til að koma í veg fyrir að félög fari framhjá reglunum um 

leyfilegt hámark aflahlutdeildar með því að skrá félög á fjölskyldumeðlimi.73 Fyrirmynd 

ákvæðisins á rætur sínar að rekja til þróunar á skilgreiningum á tengdum aðilum á réttarsviðum 

eins og reglum á fjármálamarkaði og í reikningsskilastöðlum. Einnig er lagt til að hugtakið 

samstarf verði látið ná til tilvika sem nefnd eru í 4. tölul.74 Ásamt því að bæta við 4. tölul. er 

lagt til að einnig verði bætt við 5. mgr. við 13. gr. laga um stjórn fiskveiða þar sem eftirfarandi 

kemur fram: „Auk framangreinds skulu vera talin tengsl á milli aðila sem stjórnað er af sömu 

einstaklingum nema sýnt sé fram á hið gagnstæða.“75 Með þessu er verið að fella 

sönnunarbyrðina á einstaklinga og lögaðila sem teljast til tengdra aðila og verður það þeirra að 

sýna fram á að slík tengsl séu ekki til staðar. Ástæðan fyrir því að þessi leið var farin er sú að 

 
71 sama heimild. 
72 „Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (tengdir aðilar) nr. 41/2020“ (n. 7), 1. gr. 
73 sama heimild, athugasemdir við 1. gr. 
74 sama heimild. 
75 sama heimild, 1. gr. 
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talið var líklegra en ekki, að slík tengsl milli félaga skyldi gera það að verkum að þeir lytu 

sömu stjórnunarlegu yfirráðum.76  

 

5.1.4 Ganga drögin að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 116/2006 um stjórn 

fiskveiða (tengdir aðilar) of langt ? 

Það kemur til álita þegar frumvarpsdrögin sem liggja inn á samráðsgátt stjórnvalda er skoðuð 

hvort með því sé verið að ganga lengra en í gildandi lögum eða hvort það sé einungis verið að 

lögfesta það fyrirkomulag sem gert var ráð fyrir í gildandi lögum. Það er ljóst að töluverðar 

breytingar verða á lögunum ef frumvarpsdrögin verða samþykkt sbr. fyrri umfjöllun.  

Í athugasemdum við 1. gr. frumvarpsins sem varð að lögum nr. 27/1998, eru talin upp 

í dæmaskyni tilvik sem telja má til „raunverulegra yfirráða“, meðal annars er kveðið á um rétt 

aðila til að tilnefna yfir helming fulltrúa í stjórn félags, rétt aðila til að stýra rekstri annars aðila 

og þegar aðili hefur svo sterka samingsstöðu að hann ræður í raun stjórnarákvörðunum.77 

Höfundur telur að með nýju frumvarpi sé í raun verið að koma þessum sjónarmiðum 

inn í lögin ásamt nokkrum efnislegum breytingum um það hvaða þætti þurfi að skoða þegar 

tengsl aðila og raunveruleg yfirráð eru metin. Í frumvarpi sem varð að lögum nr. 27/1998 hafi 

komið fram að ákvæði laganna hafi átt að taka til „ hverskonar yfirráða sem ekki eru talin í 1. 

tl.“78 Samkvæmt þessu voru í frumvarpinu tekin dæmi til útskýringar, sem ekki hafi átt að vera 

tæmandi talin. Það er þó ljóst að Fiskistofa hefur átt í erfiðleikum með að skýra hvað felst í 

raunverulegum yfirráðum og í því ljósi verður að telja það mikilvægt að lögunum sé breytt og 

þau gerð skýrari. Höfundur telur breytingarnar vissulega ganga lengra en gildandi lög gera ráð 

fyrir en að ekki sé gengið of langt. Verið er að gera skilgreininguna skýrari og ítarlegri svo 

auðveldara verði að beita ákvæðinu þannig að markmið þess náist. Þykir það nauðsynlegt svo 

stjórnvöld og þeir aðilar sem eru eftirlitsskyldir skv. lögum um stjórn fiskveiða eigi auðveldara 

með að kanna hvort félagið, ásamt tengdum aðilum, sé yfir hámarki aflahlutdeildar. Varðandi 

breytingar skv. nýjum frumvarpsdrögum að bætt verði inn í lögin 4. tölul. 4. mgr. 13. gr., þar 

sem fram kemur að: „lögaðilar í eigu hjóna, sambúðarfólks barna þeirra eða fósturbarna (tengsl 

í beinan legg)“79 verði túlkaðir sem tengdir aðilar nema sýnt sé fram á annað, telur höfundur 

að slík skilgreining gangi ekki of langt. Samkvæmt gildandi lögum er einungis horft til 

ættartengsla í beinan legg og hjónabands en ekki tengdabarna eða fósturbarna. Óeðlilegt verður 

 
76 sama heimild, athugasemdir við 1. gr., mgr. 7. 
77 Alþt. 1997-98, A-deild, þskj. 222 – 209. mál, athugasemdir við 1. gr., mgr. 5. 
78 sama heimild, athugasemdir við 1. gr., mgr. 5. 
79 „Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (tengdir aðilar) nr. 41/2020“ (n. 7), 1. gr. 
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að teljast, að félög í sjávarútvegi sem eru í eigu tengdabarna og tengdaforeldra eða fósturbarns 

og fósturforeldri þess geti ekki með neinu móti verið túlkaðir sem tengdir aðilar. Þetta er einnig 

mikilvægt svo hægt sé að sporna gegn því að aðilar fari á svig við reglur um hámark 

aflahlutdeildar með ýmsum málamyndagerningum.  

 

6. Skilgreining raunverulegra yfirráða í annarri löggjöf 
Í þessum kafla er vikið að því hvernig hugtakið yfirráð hefur verið túlkað og skýrt í 

samkeppnislögum nr. 44/2005, lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti og lögum nr. 

161/2002 um fjármálafyrirtæki. Ástæðan fyrir því er sú að í nýjum frumvarpsdrögum um 

breytingu á ákvæðinu í lögum um stjórn fiskveiða sem fjallar um tengda aðila var litið til 

ákvæða framangreindra laga þar sem fjallað er um yfirráð. Þau atriði sem verða skoðuð eru (i) 

hvert markmið ákvæða um yfirráð séu, (ii) hvaða skilyrði þurfi að vera til staðar svo um yfirráð 

sé að ræða og (iii) hvernig sönnunarstöðu sé háttað. 

 
6.1 Samkeppnislöggjöf 
6.1.1 Hugtakið yfirráð 

Í frumvarpsdrögum sem liggja nú inn á samráðsgátt stjórnvalda um tengda aðila í sjávarútvegi 

kemur fram að við skýringu á hugtakinu raunveruleg yfirráð hafi verið litið til skilgreininga í 

2. mgr. 17. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 og reglna um tilkynningu og málsmeðferð í 

samrunamálum nr. 684/2008.80 Tilgangur samrunareglna er að „vernda samkeppnislega gerð 

markaða með því að vinna til frambúðar gegn þeirri röskun á samkeppni sem leitt getur af 

samrunanum“.81 Mat á því hvort samruni sé tilkynningarskyldur ræðst oftast á hugtakinu 

yfirráð.82 Þegar um tilkynningarskyldan samruna ræðir þá hvílir sú skylda á samrunaaðilum að 

sýna fram á öll þau fyrirtæki eða einstaklinga sem ráða yfir samrunaaðilunum með beinum eða 

óbeinum hætti og öll fyrirtæki sem eru undir beinum eða óbeinum yfirráðum samrunaaðila eða 

einstaklinga. Einnig þarf að taka fram hvers eðlis og með hvaða hætti yfirráðin eru, t.d. á 

grundvelli samnings, eignarhalds eða annars.83 Sönnunarbyrðin hvílir á samrunaaðilum um að 

sýna fram á að samruninn sé neytendum til hagsbóta.84 

 
80 sama heimild, athugasemdir við 1. gr. 
81 Samruni Fjarskipta hf. og 365. miðla hf., ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 42/2017, 8. desember 2017 170. 
82 Halldór Karl Halldórsson, „Sameiginleg yfirráð á grundvelli sameiginlegra hagsmuna; hvar liggur línan?“ 
(2008) 5 Tímarit Lögréttu 349, 350. 
83 Reglur um tilkynningu samruna nr. 881/2005, I. viðauki, III. kafli. 
84 Reglur um tilkynningu og málsmeðferð í samrunamálum nr. 684/2008, I. viðauki, X. kafli. 
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Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. telst samruni hafa átt sér stað þegar breytingar hafa orðið á yfiráðum 

til frambúðar. Í 2. mgr. 17. gr. samkeppnislaga, sbr. 3. gr. reglna um tilkynningu og 

málsmeðferð í samrunamálum kemur eftirfarandi fram:  

Yfirráð skv. 1. mgr. skapast af rétti, með samningum eða með einhverjum 
öðrum hætti sem annað hvort sérstaklega eða samanlagt, og með hliðsjón af 
staðreyndum eða lagalegum atriðum sem við eiga, gerir aðila kleift að hafa 
afgerandi áhrif á fyrirtæki, einkum með: 

a. eignarhaldi eða rétti til að nota eignir fyrirtækis, allar eða að hluta 
b. rétti eða samningum sem veita afgerandi áhrif á samsetningu atkvæðagreiðslu 

eða ákvarðanir stofnana fyrirtækis. 

Yfirráð öðlast aðilar sem :  
a. eru rétthafar eða eiga tilkall til réttar samkvæmt samningum þar að lútandi eða  
b. þrátt fyrir að vera ekki handhafar slíks réttar eða eiga ekki tilkall til réttar 

samkvæmt slíkum samningum hafa möguleika til að beita slíkum réttindum.  

Í frumvarpi til samkeppnislaga kemur fram að yfirráð samkvæmt samkeppnislögum séu 

yfirráð [...] sem gera aðila kleift að hafa afgerandi áhrif á rekstur og stjórnun 
fyrirtækis, annað hvort sér í lagi eða sameiginlega með öðrum, hvort sem þau 
áhrif eru til komin vegna þess að hann getur: a. haft áhrif á skipun stjórnar, 
atkvæðagreiðslu eða ákvarðanir fyrirtækisins eða b. notað eða ráðstafað eignum 
eða hluta eigna fyrirtækis.85 

Þessar skilgreiningar byggja á 2. og 3. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar Evrópuráðsins nr. 

139/2004.86 Skilgreining á yfirráðum samkvæmt samkeppnislögum fjallar annars vegar um það 

hvað felst í yfirráðum og hinsvegar um það hvaða aðilar teljast hafa öðlast yfirráð. Það er 

skilyrði yfirráða í skilningi 2. mgr. 17. gr. samkeppnislaga að viðkomandi aðili eigi möguleika 

á að hafa „afgerandi áhrif“ á rekstur og stjórnun fyrirtækis. Því nægir ekki að aðili hafi 

eingöngu afskipti af daglegri starfsemi fyrirtækis, slíkt hefur takmarkaða þýðingu.87 Það er ljóst 

að þessar skilgreiningar eru mjög víðtækar og yfirráð geta verið til staðar bæði að lögum (l. de 

jure) og í reynd (l. de facto).88 Einnig er ekki nauðsynlegt að sýna fram á að afgerandi áhrif séu 

eða muni verða nýtt heldur nægir að fyrirtækið hafi möguleikann á því að hafa slík áhrif89 og 

að áhrifin eru til langs tíma.90 Sjá þessu til stuðnings: 

Ákvörðun Evrópuráðsins í máli Cementbouw v Commission, þar sem ráðið tók 
það fram að í reynd þyrfti aðili sem getur haft afgerandi áhrif á stjórnarhætti í 
fyrirtæki ekki endilega að notfæra sér stöðu sína til að yfirráð séu til staðar í 
skilningi 3. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 4064/89.91 Sjá einnig,

 
85 Alþt, 2004-2005, A-deild, þskj. 883 – 590. mál, II. kafli, 4. gr. 
86 Reglugerð ráðsins frá 20. janúar 2004 nr. 139/2004/EB um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja. 
87 Halldór Karl Halldórsson (n. 82) 351. 
88 Richard Wish og David Bailey, Competition Law (9. útg., Oxford University Press 2018) 854. 
89 Tilkynning framkvæmdarstjórnar um lögsögu reglugerðar 139/2004/EB um eftirlit með yfirráðum milli 
fyrirtækja. [2008] OJ C95/1., mgr. 16. 
90 Wish og Bailey (n. 88) 855. 
91 Case T-282/02 Cementbouw Handel & Industrie BV [2006] ECR II-319, mgr. 58. 



 
19 

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins í máli nr. 51/2007 þar sem 
Samkeppniseftirlitið við skilgreiningu á hugtakinu yfirráð sagði orðrétt: „[...] að 
skilgreining í 4. gr. samkeppnislaga er þannig víðtæk. Af henni leiðir að um 
yfirráð er að ræða þegar viðkomandi aðili öðlast eða hefur möguleika til að hafa 
afgerandi bein eða óbein áhrif á mikilvægar viðskiptaákvarðanir fyrirtækis. Hér 
skiptir máli möguleikinn til þess að hafa áhrif af þessum toga á 
grundvallarákvarðanir viðkomandi fyrirtækis sem varða stefnu þess og áætlanir. 
Réttur til afskipta eða afskipti í raun af daglegri starfsemi viðkomandi fyrirtækis 
hefur því takmarkaða þýðingu. Möguleikinn einn til þess að hafa umrædd áhrif 
dugir. Ekki er þörf á að sýna fram á að möguleikinn hafi verið nýttur.“92  
 

Hefur Samkeppniseftirlitið í síðari málum sem lúta að mati á yfirráðum vísað til þessa máls, 

sbr. t.d. ákvörðun Samkeppniseftirlitsins í máli nr. 35/2016.93 Algengasti grundvöllur yfirráða 

eru kaup á hlutabréfum eða hluthafasamkomulag milli hluthafa94 en getur þó gerst með öðrum 

hætti sem telja má til raunverulegra yfirráða (l. de facto) sem nánar verður vikið að í næstu 

köflum. Hugtakið yfirráð í samkeppnisrétti er hlutlægt hugtak. Í því felst að ásetningur eða vilji 

aðila hefur ekki úrslitaáhrif við mat á því hvort yfirráð séu til staðar.95 Þannig getur komið til 

tilkynningarskylds samruna vegna yfirráða án þess að það hafi verið ætlun aðila.96 Sjá þessu 

til stuðnings ákvörðun framkvæmdarstjórnar EB í máli Avesta II: 

Þar málsatvik voru þau að fjórir stærstu hluthafar í félaginu Avesta Sheffield 
AB (ASAB), gerðu með sér svokallað hluthafasamkomulag. British Steal var 
stærsti hluthafinn með 40% hlut, NCC með 25,10%, Axel Johnson með 7,54% 
og AGA með 7,23%. Hinir hlutirnir í fyrirtækinu voru mikið dreifðir. 
Hluthafasamkomulagið gerði það að verkum að það þyrfti skriflegt samþykki 
frá British Steel, NCC og annað hvort frá Axel Johnson eða AGA, til að taka 
meiri háttar ákvarðanir. Einnig var í samkomulaginu ákvæði sem kvað á um það 
að ef einhver hluthafanna eignaðist 45% hlut þá væri sá aðili skyldugur til að 
bjóða í hina hlutina í félaginu. Axel Johnson seldi sína hluti til 
fjárfestingarbanka í Svíþjóð, þrátt fyrir það þurfti ennþá samþykki frá British 
Steal, NCC og AGA fyrir meiriháttar ákvörðunum en salan gerði það þó að 
verkum að staða AGA sem hluthafi í ASAB breyttist gífurlega þar sem 
fyrirtækið öðlaðist neitunarvald (e. negative veto right).97 

Í framangreindu máli má sjá hvernig aðili getur haft afgerandi áhrif á fyrirtæki vegna athafna 

þriðja manns. Ákvæði 2. mgr. 17. gr. samkeppnislaga gerir ráð fyrir því að aðili getur einn náð 

yfirráðum yfir fyrirtæki (e. sole control) eða sameiginlega með öðrum (e. joint control). 

Samkeppniseftirlitið hefur mikið litið til framkvæmdarstjórnar EB við að skilgreina og túlka 

 
92 Samruni Reynimels ehf. og Kynnisferða ehf., ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 51/2007, 17. september 
2007 12. 
93 Kaup Almenna leigufélagsins ehf. á Leigufélaginu Kletti ehf., ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 35/2016, 
28. nóvember 2016 3. 
94 Wish og Bailey (n. 88) 854. 
95 Halldór Karl Halldórsson (n. 82) 352. 
96 sama heimild. 
97 Avesta (II) (Case IV/M.452) Commission Decision 4064/89/ [1994] OJ L2985, mgr. 5 og mgr. 8. 
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hugtakið yfirráð, sjá t.d. tilvísanir í ákvörðun samkeppniseftirlitins nr. 22/2006 varðandi 

samruna Dagsbrúnar hf. og Senu ehf.98  

 

6.1.2 Yfirráð sér í lagi (e. sole control) 

Stök yfirráð geta gerst að lögum (l. de jure) og í reynd (l. de facto). Yfirráð að lögum verða 

vanalega til þegar að aðili eignast meiri hluta atkvæðisréttar. Hins vegar getur það gerst að aðili 

sem fer með minni hluta atkvæðisréttar á hluti í félagi sem ber með sér sérstök réttindi til að 

hafa áhrif á stjórnunarhætti félags.99 Yfirráð sem verða til í reynd er til dæmis þegar minni hluta 

eigandi í félagi hefur ákveðið neitunarvald (e. negative veto rights) í ákvörðunum sem teknar 

eru í félaginu. Það að einn aðili geti, án þess að ráðfæra sig við aðra hluthafa, komið í veg fyrir 

að ákvarðanir um tiltekið málefni séu teknar þýðir að sá aðili getur haft afgerandi áhrif á 

stjórnunarhætti félagsins,svokölluð neikvæði yfirráð (e. negative control).100 Sjá þessu til 

stuðnings ákvörðun Evrópuráðsins í máli BBVA/BNL:  

Þar sem ráðið tók það fram að BBVA hefði yfirráð yfir BNL á grundvelli 
neitunarvalds síns. BBVA hafði þau áhrif sem vanalega mörg önnur félög hafa 
í sameiningu, þ.e. valdið til að koma í veg fyrir að meiriháttar ákvarðanir séu 
teknar. Með þessu gat BBVA einhliða ákveðið stefnumarkandi ákvarðanir og 
viðskiptastefnu BNL og þ.a.l. náð yfirráðum.101  

Einnig getur það gerst að minni hluta eigandi í félagi öðlast yfirráð, til dæmis með því 

að ná meiri hluta atkvæðisréttar á hluthafafundum.102 Sjá þessu til stuðnings ákvörðun 

Evrópuráðsins í máli Electrabel/Compagnie Nationale du Rhone: 

Þar sem að Evrópuráðið komst að því að Electrabel hafði náð „de facto“ 
yfirráðum yfir CNR, þrátt fyrir að vera minni hluta eigandi. Með því að hafa 
gert hluthafasamkomulag við annan hluthafa um að Electrabel skyldi hafa meiri 
hluta atkvæðisréttar á hluthafafundum. Electrabel hafði þannig afgerandi áhrif 
á rekstur og stjórnun fyrirtækisins og var sektað um 20 milljónir evra fyrir 
brotið.103 

Það getur komið til kastanna að hluthafi sem á minna en 25% í félagi geti haft afgerandi áhrif 

á rekstur og stjórnun félags. Sjá t.d. ákvörðun Evrópuráðsins í máli CCIE/GTE, þar sem CCIE 

hafði 19% af atkvæðisrétti í félaginu EDIL en CCIE hafði í raun yfirráð yfir félaginu þar sem 

hin hlutabréfin voru í eigu fjárfestingarbanka sem ekki þurfti samþykki frá í meiriháttar 

 
98 Samruni Dagsbrúnar hf. og Senu ehf., ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 22/2006, 27. júní 2006. 
99 Wish og Bailey (n. 88) 856. 
100 sama heimild. 
101 BBVA/BNL (Case COMP/M.3768) Commission Decision [2005] OJ L 24, mgr. 3. 
102 Wish og Bailey (n. 88) 856. 
103 Electrabel/Compagnie Nationale du Rhone (Case COMP/M.4994) Commission Decision 4064/89/EC [2009] 
OJ L141, mgr. 41-45. 
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ákvörðunum.104 Samkvæmt 2. mgr. 17. gr. samkeppnislaga geta yfirráð einnig orðið til á 

grundvelli samnings. Til að aðili geti öðlast slík yfirráð þarf samningurinn að leiða til þess að 

einstaklingurinn hafi áhrif á stjórn fyrirtækisins og/eða að hann öðlist rétt til að kaupa hluti eða 

eignir í félaginu. Slíkir samningar þurfa að ná yfir langan tíma þar sem meiri líkur eru á að 

samningar sem ná yfir langan tíma hafi slæm áhrif á markaðinn.105  

 

6.1.3 Sameiginleg yfirráð (e. joint control) 

Þegar um er að ræða sameiginleg yfirráð þá er átt við að tvö eða fleiri fyrirtæki hafi í 

sameiningu möguleikann á því að hafa afgerandi áhrif á ákvarðanir í öðru félagi.106 Ólíkt 

yfirráðum eins aðila þá eru sameiginleg yfirráð skýrð sem möguleg aðstaða í félagi þar sem 

stórir hluthafar geta komið í veg fyrir meiri háttar ákvarðanir.107 Þetta gerist vanalega þegar að 

hluthafar geta hafnað ákvarðanatökum í félagi. Þó þurfa hluthafar viðeigandi félags að vera 

samstíga til að hafa slík áhrif.108 Sameiginleg yfirráð geta orðið til t.d. þegar að tveir aðilar hafa 

sama vægi atkvæða, þegar aðilar hafa neitunarvald og þegar hluthafar haga sér eins, annað 

hvort á grundvelli samnings eða vegna þess að þeir hafa sömu hagsmuna að gæta.109 Aðilar 

geta einnig talist hafa sameiginleg yfirráð í félagi án þess að eiga hlutafé í því. Sjá þessu til 

stuðnings ákvörðun Evrópuráðsins í máli Nordic Capital/transpool: 

Þar sem fjárfestar veittu lán til félagins Transpool sem þeir gátu á síðari stigum 
breytt í hlutafé. Ef þeir skyldu ákveða að breyta láninu í hlutafé áttu þeir 50% í 
Transpool. Þrátt fyrir að hafa aðeins veitt Transpool lán fengu fjárfestarnir 
fjögur stjórnarsæti af átta. Samþykki allra stjórnarmanna þurfti til þess að 
samþykkja allar meiriháttar ákvarðanir í Transpool. Framkvæmdastjórn EB 
taldi að með láninu hefðu fjárfestarnir öðlast sameiginleg yfirráð yfir Transpool. 
Þannig benti framkvæmdastjórnin á að fjárfestarnir gátu breytt láninu í hlutfé 
einhliða. Fjárfestarnir tóku þátt í ráðningu stjórnendateymis Transpool og 
teymið hafði þegar tekið meiriháttar ákvarðanir þrjú til fimm ár fram í tímann. 
Taldi framkvæmdastjórnin að þessi atriði nægðu til þess að um varanleg 
afgerandi áhrif væri að ræða.110  

 
104 CCIE/GTE (Case IV/M.258) Commission Decision 4064/89/EEC [1992] OJ L265, mgr. 7. 
105 Sjá t.d. mál Leham Brothers/SCG/Starwood/Le meridien (Case COMP/M.3858), þar sem samningarnir höfðu 
10-15 ára gildistíma og mál Deutsche Bahn/ECT International/United Depots/JV (Case COMP/M.2632) þar 
sem samningarnir höfðu átta ára gildistíma 
106 Wish og Bailey (n. 88) 856. 
107 Halldór Karl Halldórsson (n. 82) 354. 
108 Wish og Bailey (n. 88) 856. 
109 sama heimild 856–857. 
110 Nordic Capital/transpool (Case IV/M.625) Commission Decision 4064/89/EEC [1995] OJ C243. 
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6.2 Verðbréfaviðskiptalöggjöf 

Samkvæmt nýjum frumvarpsdrögum til breytinga á lögum um stjórn fiskveiða um 

tengda aðila kemur fram að horft var til laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti111, þar 

sem fjallað er um hugtakið yfirráð eða samstarf.112 Í þessum kafla verður skoðað 

hvernig þessi hugtök hafa verið túlkuð og skýrð er varðar reglur um yfirtökutilboð í 

hlutafélagi.  

 

6.2.1 Almennt um tilboðsskyldu 

Reglur sem gilda um yfirtöku, þar á meðal tilboðsskyldu, hafa það að markmiði að vernda 

hagsmuni minni hluta eigenda í félögum sem eru skráð á skipulegum verðbréfamarkaði.113 

Slíkar reglur eru mikilvægar svo hluthafar í minni hluta geta haft möguleikann á því að losna 

út úr félaginu á sanngjörnum skilmálum.114 Reglur laganna um yfirtöluskyldu fela í sér 

innleiðingu á yfirtökutilskipun Evrópusambandsins.115 

Annað hvort getur staðan verið sú að aðili er skyldugur til að gera yfirtökutilboð eða að 

hann ákveður að gera slíkt tilboð sjálfviljugur. Hið fyrrnefnda nefnist skyldutilboð en 

síðarnefnda svokallað valfrjálst tilboð.116 Þó ber að taka það fram að þrátt fyrir að um 

skyldutilboð sé að ræða, þá er sá aðili sem tilboðið beinist að ekki skylt að samþykkja það.117  

Aðili getur fengið frest frá Fjármálaeftirlitinu vegna tilboðsskyldu í allt að sex mánuði, 

ef um er að ræða sérstakar aðstæður, sbr. 5. mgr. 100. gr. vvl. Sem dæmi um þetta má nefna 

ákvörðun Fjármálaeftirlitsins þann 31. mars 2020: 

Þar sem eftirlitið veitti Samherja Holding, systurfélagi Samherja, undanþágu frá 
tilboðsskyldu í Eimskipafélagi Íslands hf. Það var niðurstaða eftirlitsins að 
aðstæður sem núna eru á fjármálamarkaði í ljósi Covid-19, alls staðar í 
heiminum, væru með þeim hætti að að skilyrði laga um verðbréfaviðskipti um 
að sérstakar aðstæður væru uppfylltar. Samherji Holding hafði aukið hlut sinn í 
Eimskip um 3,05% og átti þá 30,11% hlut í fyrirtækinu eftir kaupin. 
Fjármálaeftirlitið taldi að verndarhagsmunir yfirtökureglna laga um 
verðbréfaviðskipti væru tryggðir og að með veitingu undaþágu frá 
tilboðskyldunni hefði ekki verið gengið á minni hlutavernd annarra hluthafa. 
Fjármálaeftirlitið tók einnig fram að Samherja væri, lögum samkvæmt, ekki 

 
111 Hér eftir vvl. 
112 „Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (tengdir aðilar) nr. 41/2020“ (n. 7), 
athugasemdir við 1. gr. 
113 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Bókaútgáfan Codex 2009) 557. 
114 sama heimild. 
115 sama heimild 590. 
116 sama heimild 566. 
117 sama heimild. 
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heimilt að leggja fram yfirtökutilboð í sex mánuði frá því að félagið lýsti því 
yfir að það hygðist ekki gera yfirtökutilboð.118 
 

Í 100. gr. vvl. er fjallað um við hvaða aðstæður tilboðsskylda getur myndast. Í 1. mgr. 100. gr. 

vvl. kemur fram að tilboðsskylda myndast þegar að aðili, einn eða í samstarfi við aðra, hefur 

náð beint eða óbeint yfirráðum í félagi. Í 2.-3. mgr. sömu greinar er síðan fjallað um það hvenær 

samstarf er talið vera fyrir hendi. Verður nánar vikið að innihaldi 100. gr. vvl. í næstu köflum. 

 

6.2.2 Yfirráð  

Samkvæmt 1. mgr. 100. gr. vvl. stofnast yfirtökuskylda þegar aðili og þeir sem hann er í 

samstarfi við hafa náð beint eða óbeint yfirráðum í félagi sem hefur verið tekið til viðskipta á 

skipulegum verðbréfamarkaði. Þetta getur gerst í þrem tilvikum samkvæmt 1. mgr. 100. gr. 

vvl.:  

Þegar aðili og þeir sem hann er í samstarfi við (i) hafi samanlagt eignast a.m.k. 
30% atkvæðisréttar í félaginu, (ii) hafi á grundvelli samnings við aðra hluthafa 
rétt til að ráða yfir sem nemur a.m.k. 30% í félaginu, og (iii) hafi öðlast rétt til 
þess að tilnefna eða setja af meiri hluta stjórnar í félaginu. 

 

6.2.2.1 Yfirráð á grundvelli atkvæðisréttar 

Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 100. gr. vvl. hefur aðili náð yfirráðum í viðkomandi félagi þegar 

að hann og þeir sem hann er í samstarfi við hafa samanlagt eignast að minnsta kosti 30% 

atkvæðisréttar í félaginu. Framangreint gerir það að verkum að aðili sem á 30% hlutafé í félagi 

en fer einungis með 15% atkvæðisrétt yrði ekki tilboðsskyldur á grundvelli 1. tölul. 1. mgr. 

100. gr. vvl. Ef aðili á hins vegar 30% atkvæðisrétt þá verða yfirráð sjálfkrafa talin vera til 

staðar og hann tilboðsskyldur á grundvelli 1. tölul. 1. mgr. 100. gr. vvl. Miðast því 

tilboðsskylda við atkvæðisrétt en ekki eignarhlut þar sem að atkvæðisréttur fylgir ekki endilega 

öllum hlutum sem aðilar eiga í félagi.119  

Fræðimenn hafa talið að af orðalagi ákvæðisins megi ráða að það skiptir í raun ekki 

máli hvernig atkvæðisréttar hafi verið aflað. „Þannig verður tilboðsskylda virk ef aðili eignast 

ofangreint hlutfall atkvæðisréttar við kaup, skipti, gjafagerning, við hækkun eða lækkun 

hlutafjár eða samruna“.120 Sjá þessu til stuðnings ákvörðun Fjármálaeftirlitsins, þann 17. 

nóvember 2009, um að sekta BBR ehf. vegna brots á 1. mgr. 100. gr. laga um 

verðbréfaviðskipti:

 
118 Samherji, „Samherja Holding veitt undanþága frá tilboðsskyldu í Eimskip“ (31. mars 2020) 
<https://www.samherji.is/is/frettir/samherja-holding-veitt-undanthaga-fra-tilbodsskyldu-i-eimskip>. 
119 Aðalsteinn E. Jónasson (n. 113) 570. 
120 sama heimild 571. 
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Þar sem málsatvik voru á þann veg að 8. desember 2008 náði félagið BBR ehf. 
yfirráðum í Exista hf. þegar að félagið skráði sig fyrir 50 milljörðum nýrra hluta 
í Exista hf. Í kjölfarið fór BBR ehf. með 7,9% atkvæða og Bakkabræður 
Holdings B.V fóru með 10%, en félögin voru bæði í eigu Ágústs 
Guðmundssonar og Lýðs Guðmundssonar. Með þessu fóru félögin með samtals 
87,9% atkvæða í Exista hf. og voru því tilboðsskyld, samkvæmt 1. mgr. 100. 
gr. vvl.121 

Sama gildir um „erfðir, dánargjafir, skipti á dánarbúi/þrotabúi, skilnað, nauðungarsölu vegna 

fullnustugerða eða við innlausn“.122 Hinsvegar ef aðili eignast atkvæðisrétt, t.d. með láni, telst 

það ekki geta fallið undir 1. tölulið. 1. mgr. 100. gr. vvl. en getur þó fallið undir 2. tölul.123 

Við útreikning á hlutfalli atkvæðisréttar þarf að taka inn í reikninginn alla hluti í 

viðkomandi félagi sem atkvæðisréttur fylgir, eins og það kemur fyrir í samþykktum þess. Þetta 

gildir einnig þó að rétturinn sé ekki nýttur. Með þessu er verið að sporna við því að hægt sé að 

koma sér framhjá reglunum um tilboðsskyldu með því að falla frá heimild til nýtingar 

atkvæðisréttar, til dæmis með samningi.124  

Mæting á hluthafafundi hefur ekki bein áhrif á útreikning hlutfalls atkvæðisréttar, 

samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 100. gr. vvl. Þrátt fyrir það getur dræm mæting á hluthafafundi gert 

það að verkum að atkvæðisréttur þeirra sem mæta á fundinn fær aukið vægi við 

atkvæðagreiðslu. „Hlutir sem ekki er mætt fyrir hafa þannig engin áhrif við ákvarðanatöku á 

fundinum, nema annað komi fram í samþykktum félagsins“ eða það þurfi samþykki allra 

hluthafa fyrir ákvörðun, sbr. 94. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Hins vegar er ekki útilokað 

að það komi til skoðunar að tilboðsskylda myndist við aðstæður sem þessar á grundvelli 3. 

tölul. 100. gr. vvl.125 

Kaupréttur á verðbréfum sem atkvæðisréttur fylgir hefur ekki áhrif á útreikning 

atkvæðisréttar skv. 1. tölul. 1. mgr. 100. gr. vvl. fyrr en að aðilinn nýtir kauprétt sinn og eignast 

með því atkvæðisréttinn sem fylgir bréfunum nema að fram kemur í kaupréttarsamningi að 

kaupandi njóti atkvæðisréttarins á meðan.126  

 

6.2.2.2 Yfirráð á grundvelli samnings um atkvæðisrétt 

Samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 100. gr. vvl. getur tilboðsskylda myndast á grundvelli samnings 

við aðra hluthafa um rétt til að ráða yfir sem nemur að minnsta kosti 30% atkvæða í félaginu. 

 
121 Stjórnvaldssekt vegna brots á 1. mgr. 100. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, ákvörðun 
Fjármálaeftirlitsins, 17. nóvember 2009. 
122 Aðalsteinn E. Jónasson (n. 113) 571. 
123 sama heimild. 
124 sama heimild 573. 
125 sama heimild 576. 
126 sama heimild. 
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Ef borið er saman orðalag 1. og 2. tölul. 1. mgr. 100. gr. vvl. þá er ekki gert ráð fyrir því í 2. 

tölul. að aðili þurfi að „eignast“ atkvæðisrétt sinn til að öðlast yfirráð heldur nægir það að hann 

hafi öðlast „rétt til að ráða yfir“ atkvæðisréttinum, til dæmis á grundvelli samnings. Þannig 

getur tilboðsskylda myndast á grundvelli veðs ef veðhafinn „öðlast rétt“ til að eignast 

atkvæðisrétt sem nær yfirtökumörkunum.127 Sjá þessu til stuðnings tilkynningu 

Fjármálaeftirlitsins um að tilboðsskylda hefði myndast í Icelandair Group þann 18. maí 2009: 

Þar sem athugun Fjármálaeftirlitsins leiddi í ljós að Íslandsbanki hf. hefði óbein 
yfirráð í Icelandair Group í skilningi 100. gr. vvl., vegna stöðu sinnar sem 
lánardrottinn stórra hluthafa félagsins sem ekki standa við skuldbindingar sínar 
samkvæmt lánasamningum. Var það mat Fjármálaeftirlitsins að Íslandsbanki 
gæti í raun aflað yfir 30% atkvæðisréttar í Icelandair Group hf., eingöngu að 
eigin ákvörðun, með fullnustugerðum. Afstaða Fjármálaeftirlitsins var sú að 
atkvæðisréttur umrædda skuldara skyldi því vera lagður saman við þann 
atkvæðisrétt sem bankinn hafði vegna eigin hluta, þrátt fyrir að fullnustugerðir 
og formleg eignatilfærsla hefði ekki farið fram og að Íslandsbanka bæri skylda 
til að gera öðrum hluthöfum félagsins yfirtökutilboð.128 

Það kemur til skoðunar hvort hluthafi geti orðið tilboðsskyldur á grundvelli 2. tölul. 1. mgr. 

100. gr. vvl. vegna umboðs til að mæta á hluthafafundi fyrir annan hluthafa og greiða þar 

atkvæði. Fræðimenn hafa talið að svo sé ekki vegna þess að ekki er skilgreint í ákvæðinu um 

hversu lengi slíkt umboð þarf að gilda svo aðili geti orðið tilboðsskyldur.129 Aðili sem fer með 

30% atkvæðisrétt á einum fundi á grundvelli samnings við annan hluthafa verður því að líklega 

ekki tilboðsskyldur á grundvelli 100. gr. vvl., þar sem þegar fundurinn klárast fellur 

atkvæðisrétturinn niður.130 Ekki er talið skipta máli hvort samningur um atkvæðisrétt er 

munnlegur eða skriflegur en eðli málsins samkvæmt getur verið erfitt að sanna tilvist 

munnlegra samninga.131 Sjá þessu til stuðnings dóm Hæstaréttar í máli nr. 293/2007 

(Hraðfrystistöðvar Þórshafnar): 

Þar sem aðilar máls deildu um það hvort til yfirtökuskyldu Fræ ehf. 
Þórshafnarhrepps og Svalbarðshrepps (F, Þ og S) hefði stofnast er þeir keyptu 
árið 2004 samtals 67,5% hlutafjár í Hraðfrystistöð Þórshafnar. Í niðurstöðu 
Hæstaréttar kom fram að ljóst væri skv. gögnum málsins að F, Þ og S hefðu haft 
með sér samstöðu og samráð um ýmis atriði er vörðuðu hlutafjárkaupin 2004, 
rekstur félagsins og ráðstöfun hluta sinna, frá því að kaupin voru gerð, sem F, Þ 
og S seldu aftur sex mánuðum síðar. Þau atvik gátu á hinn bóginn ekki valdið 
því að F, Þ og S bæri að gera hinum hluthöfum í félaginu yfirtökutilboð á 
grundvelli 4. tölul. 1. mgr. 32. gr. þágildandi laga nr. 33/2003 um 
verðbréfaviðskipti, eins og ákvæðið hljóðaði á þeim tíma, enda var talið 

 
127 sama heimild 581. 
128 Undanþága frá tilboðsskyldu í Icelandair Group hf., ákvörðun Fjármálaeftirlitsins, 18. maí 2009. 
129 Aðalsteinn E. Jónasson (n. 113) 582. 
130 sama heimild. 
131 sama heimild 583. 
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ósannað að F eða Þ, annar eða báðir saman, hefðu með samningi fengið ráð fyrir 
atkvæðisrétti, sem fylgdi hlut S í félaginu. Voru F, Þ og S sýknaðir af kröfu 
áfrýjenda.132 

Af dóminum má draga þá ályktun að mikið þarf til svo það teljist sannað að slíkur samningur 

sé fyrir hendi. Á þessum tíma var heldur ekki búið að lögfesta reglu líkt og 5. tölul. 3. mgr. 

100. gr. vvl. Því eru líkur á því að niðurstaðan gæti verið önnur ef atvik málsins hefðu átt sér 

stað nú.133  

 

6.2.2.3 Réttur til að tilnefna eða setja af meiri hluta stjórnar í félagi. 

Samkvæmt 3. tölul. 1. mgr. 100. gr. vvl. getur tilboðsskylda myndast ef aðili eða þeir sem hann 

er í samstarfi við hafa öðlast rétt til þess að tilnefna eða setja af meiri hluta stjórnar í félaginu.  

Sú staða getur komið upp að hluthafi, getur kosið meiri hluta stjórnar eða komið stjórn 

frá með vantrauststillögu, þrátt fyrir að hann ráði ekki yfir atkvæðisrétti umfram 

yfirtökumörkin skv. 1. tölul. 1. mgr. 100. gr. vvl.134 Þetta getur til dæmis gerst ef það er dræm 

mæting á hluthafafundi eins og áður hefur verið vikið að í kafla 6.2.2.1. Hins vegar til að 

tilboðsskylda á grundvelli 3. tölul. 1. mgr. 100. gr. vvl. komi til skoðunar þarf rétturinn að vera 

„raunverulegur“ en ekki háður utanaðkomandi óvissuþáttum á borð við mætingarhlutfall á 

hluthafafundum.135 Því verður að telja að mæting á hluthafafundi geti ekki gert það að verkum 

að aðili verði tilboðsskyldur á grundvelli 3. tölul. 1. mgr. 100. gr. Hinsvegar gæti reynt á 

tilboðsskyldu á grundvelli 2. mgr. 100. gr. þar sem mögulegt væri að sýna fram á að um 

samstarf sé að ræða á milli viðkomandi hluthafa.136  

 

6.2.3 Óbein yfirráð  

Samkvæmt 1. mgr. 100. gr. vvl. getur aðili orðið tilboðsskyldur hafi hann beint eða óbeint náð 

yfirráðum í félagi. Með óbeinum yfirráðum er átt við þegar einn aðili eða fleiri aðilar fara 

saman með yfirráð í gegnum aðra.137 Til dæmis: 

Þegar móðurfélag á fimm dótturfélög sem öll eiga 7% eignarhlut í viðkomandi 
félagi. Samtals myndu dótturfélögin þá eiga 35% eignarhlut í viðkomandi 
félagi. Við slíkar aðstæður yrði að leggja til grundvallar að móðurfélag þeirra  
 

 
132 Hrd. 13. mars 2008 í máli nr. 293/2007. 
133 Aðalsteinn E. Jónasson (n. 113) 580. 
134 sama heimild 584. 
135 sama heimild 585. 
136 sama heimild. 
137 sama heimild 586. 
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færi með óbein yfirráð yfir félaginu og væri yfirtökuskyld á grundvelli 1. tölul. 
1. mgr. 100. gr. vvl.138 

Til að aðili geti orðið tilboðsskyldur þarf að vera hægt að fella aðstæður hans undir 1-3. tölul. 

1. mgr. 100. gr. vvl. vegna þess að hugtakið er bundið við yfirráð eins og þau eru skilgreind í 

fyrrnefndum töluliðum.139 Til að tilboðsskylda myndast á grundvelli óbeinna yfirráða þarf aðili 

að fara með yfirráð í félagi sem fer með yfirráð í skráðu félagi. Til dæmis þegar aðili á 100% 

hlut í félaginu A sem á 35% hlut í félaginu B sem er ekki skráð á markað en skráir það svo, við 

það er aðilinn ekki tilboðsskyldur þrátt fyrir að hann sé yfir mörkunum. Hinsvegar ef sá aðili 

ákveður síðan að selja alla hluti sína í félaginu A til þriðja aðila. Við slíkt framsal eignast 

aðilinn 35% hlut í félaginu B og tilboðskylda myndast, þar sem framsalshafinn nær 

„yfirráðum“ í félaginu.140  

 

6.2.4 Samstarf 

Samkvæmt 2. mgr. 100. gr. laga um verðbréfaviðskipti er samstarf til staðar ef aðilar hafa gert 

með sér samkomulag um að einn eða fleiri saman nái yfirráðum í félagi eða um að koma í veg 

fyrir að yfirtakan nái fram að ganga. Samkomulagið getur verið „formlegt eða óformlegt, 

skriflegt, munnlegt eða með öðrum hætti“ sbr. 2. mgr. 100. gr. vvl.  

Í frumvarpi sem varð að lögum nr. 22/2009 kemur fram að erfitt hafði verið fyrir aðila 

sem sinntu eftirliti með reglum um yfirtökuskyldu að sanna það hvenær samstarf teldist vera 

fyrir hendi. Þau rök voru helsta ástæðan fyrir því að ákveðið var að breyta 100. gr. laganna 

þannig að kveðið var með víðtækari hætti um það hvenær aðilar skyldu teljast vera í 

samstarfi.141 100. gr. vvl. byggist á d-lið. 2. gr. yfirtökutilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

þar sem hugtakið „aðilar í samstarfi“ er skilgreint.142 Þar er hugtakið skilgreint sem: 

[...] einstaklingar eða lögaðilar sem eru í samstarfi við tilboðsgjafa eða 
félagið, sem tilboðið tekur til, á grundvelli samkomulags, annaðhvort sérstaks 
eða þegjandi, munnlegs eða skriflegs, sem miðar annað hvort að því að ná 
yfirráðum yfir félaginu, sem tilboðið tekur til, eða koma í veg fyrir að 
yfirtökutilboð beri tilætlaðan árangur.143  

Sanna þarf að samkomulag um samstarf sé til staðar á milli aðila og hvílir sönnunarbyrðin á 

þeim aðila sem heldur því fram.144 Af dómi Hrd. nr. 293/2007 (Hraðfrystistöð Þórshafnar) 

 
138 sama heimild. 
139 sama heimild 587. 
140 sama heimild 589. 
141 Alþt. 2008-2009, A-deild, þskj. 53 – 53. mál, athugasemdir við lagafrumvarp. 
142 Aðalsteinn E. Jónasson (n. 113) 590. 
143 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 21. apríl 2004 nr. 2004/25/EB um yfirtökutilboð, 2. gr. 
144 Aðalsteinn E. Jónasson (n. 113) 590–591. 
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má álykta að sönnunarbyrði verði ekki snúið við þótt miklar líkur séu á samstarfi milli 

aðila.145  

Í 3. mgr. 100. gr. vvl. er að finna ákvæði sem er ætlað að auðvelda sönnun á 

samkomulagi milli aðila eða þau tilvik þar sem hægt er að leiða líkur á samstarfi. Í ákvæðinu 

er að finna fimm töluliði þar sem nánar er talið upp við hvaða aðstæður samstarf telst vera fyrir 

hendi. Falli aðstæður undir 3. mgr. 100. gr. vvl. er litið svo á að viðkomandi aðilar eigi í 

samstarfi nema að sýnt sé fram á hið gagnstæða, en um svokallaða löglíkindareglu er að 

ræða.146 Í ákvæðinu er tekið fram að samstarf skuli alltaf talið vera fyrir hendi þegar um er að 

ræða:  

(i) hjón, aðilar í skráðri sambúð og börn hjóna eða aðila í skráðri sambúð, (ii) 
tengsl milli aðila sem fela í sér bein eða óbein yfirráð annars aðilans yfir hinum 
eða ef tvö eða fleiri félög eru beint eða óbeint undir yfirráðum sama aðila [...], 
(iii) félög sem aðili á með beinum eða óbeinum hætti verulegan eignarhlut í, 
þ.e. að aðili eigi með beinum eða óbeinum hætti a.m.k. 1/3 hluta atkvæðisréttar 
í viðkomandi félagi [...], (iv) tengsl á milli félags og stjórnarmanna þess og 
félags og framkvæmdarstjóra þess, (v) bein eða óbein tengsl á milli aðila innan 
eða utan þess félags sem í hlut á, hvort sem um er að ræða rík hagsmunatengsl 
eða persónuleg tengsl, reist á skyldleika, tengdum eða vináttu eða tengsl reist á 
fjárhagslegum hagsmunum eða samningum, sem líkleg eru til að leiða til 
samstöðu aðila um að stýra málefnum félagsins í samráði hvort eða hver við 
annan þannig að þeir ráði yfir því.  

 „Ákvæðið felur þó ekki í sér tæmandi talningu tilvika og því er ekki unnt að gagnálykta frá 

því“.147 Í því felst að skýra ber ákvæðið rýmkandi lögskýringu ef nauðsyn krefur.148 Sjá þessu 

til stuðnings mál Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-302/2006: 

Þar sem dómurinn vísaði, við skýringu á 3. mgr. 37. gr. þágildandi laga, í 
lögskýringargögn og tók fram að „í skýringum í greinargerð með ákvæðinu 
kæmi fram, að ákvæðið bæri að skýra svo að það fæli ekki í sér tæmandi 
talningu og því mætti ekki gagnálykta út frá því. Í þessu felst að skýra ber 
ákvæðið rýmkandi lögskýringu ef nauðsyn krefur. Ákvæðið á að skýra með 
hliðsjón af eðli tengslanna, þ.e. hvort þau séu þannig að þeim verði að fullu 
jafnað til þeirra tengsla sem 3. mgr. 37. gr. nefnir berum orðum og þannig jafnan 
talin fela í sér löglíkur á samstarfi í skilningi 2. mgr. laganna.“ 

Var í ofangreindu máli ekki talið unnt að fella systkini undir 1. tölul. 3. mgr. 37. gr. 

áðurgildandi laga nr. 33/2003. Ekki er þó útilokað að staðan gæti verið önnur í dag á grundvelli 

5. tölul. 3. mgr. 100. gr., þar sem líkur eru á því að slík tengsl, eins og systkinatengsl, geri það 

að verkum að aðilarnir samstilli sig frekar í ákvörðunum hvað varðar málefni félagsins.149 

 
145 sama heimild 591. 
146 sama heimild 598. 
147 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 767 – 503. mál, athugasemdir við 5. gr. 
148 Aðalsteinn E. Jónasson (n. 113) 599. 
149 sama heimild 603. 
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Ljóst er að ýmiskonar tengsl geta fallið undir 3. mgr. 100. gr. vvl. og lítil takmörk fyrir því 

hvers kyns tengsl geta leitt til þess að löglíkindareglunni verði beitt. Í öllum tilvikum er það 

skilyrði að tengslin séu „líkleg“ til að „leiða til samstöðu aðila um að stýra málefnum félagsins 

í samráði“. Ekki er nóg að sýna fram á fyrrgreind tengsl heldur þurfa tengslin að tengjast 

viðkomandi félagi.150 

 

6.3 Fjármálalöggjöf 
6.3.1 Virkur eignarhlutur í fjármálafyrirtækjum.  
 
Í þessum kafla verður farið yfir hvernig óbein yfirráð og veruleg áhrif hafa verið skilgreind í 

samræmi við virkan eignarhlut í fjármálafyrirtækjum.  

 

6.3.1.1 Almennt  

Í VI. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki151 er að finna reglur um virka eignarhluti í 

fjármálafyrirtækjum. Með þeim er leitast við að setja ákveðnar skorður á það hvaða aðilar geta 

komið að rekstri fjármálafyrirtækja.152 Aðili sem vill með beinum eða óbeinum hætti eignast 

hlut í fjármálafyrirtæki á Íslandi þarf að fá leyfi frá Fjármálaeftirlitinu.153 Fjármálaeftirlitið 

metur hvort aðilinn telst hæfur til að eignast slíkan hlut á grundvelli 42. gr. fftl.154 

Gildandi reglur íslensks réttar um virkan eignarhlut eru byggðar á reglum 

Evrópusambandsins, þá einkum tilskipun 2013/36/ESB, sem fjallar um starfsleyfi lánastofnana 

og fjárfestingarfyrirtækja og eftirlit með þeim155 og reglugerð ESB nr. 575/2013 sem varðar 

starfshætti lánastofnana og fjárfestingarfyrirtækja.156 Saman mynda tilskipunin og reglugerðin 

svonefnda CRD IV löggjöf Evrópusambandsins.157  

Virkur eignarhlutur er skilgreindur í 21. tölul. 1. gr. a. í fftl. sem „bein eða óbein 

hlutdeild í félagi sem nemur 10% eða meira af hlutafé, stofnfé eða atkvæðisrétti, eða gerir kleift 

að hafa veruleg áhrif á stjórnun viðkomandi félags“, sbr. 36. gr. reglugerðar ESB nr. 575/2013. 

Í almennum athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum nr. 69/2001 sagði m.a.: 

 
150 sama heimild 606–607. 
151 hér eftir fftl. 
152 Arnaldur Hjartarson, „Álitsgerð um eignarhald á kerfislega mikilvægum fjármálafyrirtækjum“ (16. ágúst 
2018) 3 <https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=33059819-fd36-11e8-942f-005056bc530c>. 
153 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 818 – 522. mál, 1. gr. 
154 Aðalsteinn E. Jónasson (n. 113) 699. 
155 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 26. júní 2013 nr. 2013/36/ESB um aðgang að starfsemi lánastofnana 
og varfærnieftirlit með lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum, um breytingu á tilskipun 2002/87/EB og um 
niðurfellingu á tilskipunum 2006/48/EB og 2006/49/EB. 
156 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins frá 26. júní 2013 nr. 575/2013/ESB um varfærniskröfur að því er 
varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012. 
157 Arnaldur Hjartarson (n. 152) 4. 
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Tilgangur reglna um virka eignarhluti er almennt að draga úr hættunni á að stórir 
hluthafar hafi skaðleg áhrif á rekstur fjármálafyrirtækja með því að afla sjálfum 
sér ávinnings á kostnað annarra hluthafa eða viðskiptavina. Slík háttsemi er 
skaðleg og til þess fallinn að draga úr tiltrú almennings á 
fjármagnsmarkaðnum.158 

 
6.3.1.2 Óbein hlutdeild 

Samkvæmt skilgreiningu 21. tölul. 1. gr. a fftl. nægir óbein hlutdeild til þess að aðili sé talinn 

eigandi virks eignarhluta. „Þannig er ekki nauðsynlegt að aðili sé sjálfur eigandi hlutafjárins, 

stofnfjárins eða atkvæðisréttarins, heldur nægir að hann ráði með einhverjum öðrum hætti yfir 

virka eignarhlutnum“.159 Í athugasemdum við frumvarp sem varð að lögum nr. 69/2001 kemur 

eftirfarandi fram: 

Undir óbeina hlutdeild fellur einnig það tilvik þegar tveir eða fleiri 
stofnfjáreigendur koma sér saman með formlegu eða óformlegu samkomulagi 
um samræmda beitingu samanlagðs atkvæðisréttar eða að samkomulag tækist 
við annan eða aðra slíka hópa um beitingu atkvæðisréttar. Hvers konar 
samstilltar aðgerðir, hverju nafni sem þær nefnast, kunna þannig að falla undir 
virka eignaraðild.160 

Óbein hlutdeild getur því til dæmis myndast ef hlutir eru veðsettir og veðhafi fer með 

atkvæðisréttinn á meðan að veðsetningunni stendur.161 Einnig getur óbein hlutdeild myndast 

við aðstæður þar sem tveir hluthafar gera með sér annaðhvort formlegt eða óformlegt 

samkomulag um það hvernig þeir skuli beita samanlögðum atkvæðisrétti sínum. Við þær 

aðstæður er um að ræða óbeina hlutdeild. Þó er vert að taka það fram að erfitt er að færa sönnur 

á að slíkt samkomulag sé til staðar, sérstaklega ef samkomulagið er munnlegt.162 

Í 22. tölul. 1. gr. a fftl. eru yfirráð skilgreind sem „tengsl milli móðurfélags og 

dótturfélags, eins og þau eru skilgreind í lögum um ársreikning, eða sambærilegt samband milli 

einstaklings eða lögaðila og félags.“ Samkvæmt lögum nr. 3/2006 um ársreikninga ræður það 

úrslitum að lögaðili teljist vera í aðstöðu til að stjórna og taka ákvarðanir fyrir virka eigandann. 

Dæmi um slík óbein yfirráð er t.d. þegar aðili skipar meiri hluta stjórnarmanna eða hefur rétt 

til að skipa eða víkja frá meiri hluta stjórnar, einnig gætu óbein yfirráð myndast ef eignarhald 

í virka eigandanum er mjög dreift með þannig að stærsti eigandinn stýrir ákvörðunum félagsins 

í raun.163

 
158 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 818 – 522. mál, athugasemdir við lagafrumvarp, mgr. 3. 
159 „Virkur eignarhlutur í fjármálafyrirtæki“ (Fjármálaeftirlitið) <https://www.fme.is/eftirlit/starfsleyfi-og-
virkur-eignarhlutur/virkur-eignarhlutur/fjarmalafyrirtaeki/> skoðað 4. maí 2020. 
160 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 818 – 522. mál, athugasemdir við 40. gr. 
161 sama heimild, athugasemdir við 1. gr. 
162 sama heimild, athugasemdir við 1. gr. 
163 „Virkur eignarhlutur í fjármálafyrirtæki“ (n. 159). 
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Sá möguleiki er einnig fyrir hendi að samstarf eða tengsl í skilningi 23. og 25. tölul. 1. 

gr. a fftl. leiði til óbeinna yfirráða.164 Þar sem reglur um virkan eignarhlut í fjármálafyrirtækjum 

eru byggðar á reglum Evrópusambandsins, hefur Fjármálaeftirlitið litið til viðmiðunarreglna 

evrópsku eftirlitsstofnana á fjármálamarkaði við skýringu á því hvenær um samstarf sé að 

ræða.165 Samkvæmt 25. tölul. 1. mgr. 1. gr. a fftl. getur samstarf m.a. verið fyrir hendi ef aðilar 

hafa gert með sé samkomulag um að þeir saman nái virkum eignarhlut í félagi, hvort sem 

samkomulagið er „formlegt, óformlegt, skriflegt, munnlegt eða með öðrum hætti“. Samkvæmt 

a- til d-lið 25. tölul. 1. gr. a. fftl. kemur fram að samstarf skuli alltaf talið vera fyrir hendi, nema 

sýnt sé fram á hið gagnstæða, þegar um er að ræða:  

(i) hjón, aðilar í skráðri sambúð og börn hjóna eða aðila í skráðri sambúð. 
Foreldrar og börn teljast enn fremur aðilar í samstarfi, (ii) tengsl milli aðila sem 
fela í sér bein eða óbein yfirráð annars aðilans yfir hinum eða ef tvö eða fleiri 
félög eru beint eða óbeint undir yfirráðum sama aðila [...], (iii) félög sem aðili 
á með beinum eða óbeinum hætti verulegan eignarhlut í, þ.e. aðili á með beinum 
eða óbeinum hætti a.m.k. 20% hluta atkvæðisréttar í viðkomandi félagi. Félag, 
móðurfélag þess, dótturfélög og systurfélög teljast í samstarfi [...] og (iv) tengsl 
á milli félags og stjórnarmanna þess og félags og framkvæmdastjóra þess.  
 

Þannig gætu óbein yfirráð til dæmis myndast ef tveir eða fleiri aðilar sem eiga eignarhlut eða 

atkvæðisrétt í fjármálafyrirtæki gera með sér samkomulag um beitingu atkvæðisréttar síns. 

Samkvæmt 23. tölul. 1. mgr. 1. gr. a. fftl. geta tengsl leitt til óbeinna yfirráða með:  

(i) hlutdeild í formi beins eignarréttar eða yfirráðum sem nemdur 20% eða meira 
af hlutafé, stofnfé eða atkvæðavægi félags, (ii) yfirráðum eða (iii) með 
varanlegum tengslum þeirra við sama þriðja aðila í gegnum yfirráðatengsl. 

Ekki er að finna mörg mál í dómasafni Hæstaréttar um óbeinan virkan eignarhlut. Þó var að 

finna tvo dóma, þar sem hægt er að leiða líkur að því að um óbeinan eignarhlut hafi verið um 

að ræða sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 48/2005: 

Málið varðaði lögbannskröfu við því að stofnfé Sparisjóðs Skagafjarðar yrði 
aukið eins og ákveðið hafði verið á fundi stofnfjáreigenda. Málsatvik voru á 
þann veg að samstæða Kaupfélags Skagfirðinga seldi tæplega 40% af stofnfé í 
Sparisjóði Skagafjarðar til stjórnenda og starfsmanna í samstæðu kaupfélagsins 
eða maka þeirra og einstaklinga tengdum þeim fjölskylduböndum. Salan var til 
þess fallin að atkvæðisréttur eigenda þessa fór upp í 40% úr 5%. Á fundi 
stofnfjáreigenda í Sparisjóðnum daginn eftir umrædda sölu var samþykkt 
stofnfjáraukning í krafti hins aukna atkvæðavægis samsteypunnar. Var staðfest 
niðurstaða héraðsdóms um að gera sýslumanni að setja lögbann á 
stofnfjáraukninguna.166  

 
164 sama heimild. 
165 sama heimild. 
166 Hrd. 22. febrúar 2005 í máli nr. 48/2005. 
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Samkvæmt málsatvikum þá er hægt að draga þá ályktun að óbein hlutdeild hafi verið til 

staðar þar sem bréfin voru öll seld aðilum sem tengdust Kaupfélaginu með einum eða öðrum 

hætti. Þó snerist málið um lögbannskröfu og fjallaði Hæstiréttur ekki efnislega um óbeina 

hlutdeild aðilanna sem um ræddi. Sjá einnig dóm Hæstaréttar í máli nr. 199/2007: 

Þar sem málsatvik voru þau að á árinu 2005 samþykkti stjórn Sparisjóðs 
Hafnafjarðar framsal á stofnfjárhlutum í Sparisjóðnum til B. Fjármálaeftirlitið 
hóf rannsókn á því hvort stofnast hefði virkur eignarhlutur með stofnfé í 
Sparisjóðnum í skilningi laga nr. 161/2002. Með bréfi 7. febrúar 2006, tilkynnti 
Fjármálaeftirlitið B, að hann teldist, ásamt fleiri stofnfjáreigendum, aðili að 
virkum eignarhlut sem hefði myndast í Sparisjóði Hafnarfjarðar án þess að 
lagaskilyrða hefði verið gætt. Var B svo tilkynnt 20. febrúar 2006 um að 
atkvæðisréttur hans yrði takmarkaður þannig að hann, ásamt fjórum öðrum, færi 
ekki með meira en 5% atkvæðisréttar í Sparisjóðnum, sbr. 3. mgr. 7. gr. laga nr. 
161/2002. Hinn 16. maí skrifaði Fjármálaeftirlitið B bréf þar sem koma fram að 
tveir menn til viðbótar teldust vera aðilar að hinum óbeina virka eignarhlut og 
að þeir skyldu ekki fara með meira en 5% atkvæðisréttar sameiginlega. Var 
þessi ákvörðun Fjármálaeftirlitsins felld úr gildi með úrskurði kærunefndar 
samkvæmt lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Hóf 
Fjármálaeftirlitið þá mál en málinu var vísað frá héraðsdómi og var frávísunin 
staðfest í Hæstarétti, þar sem talið var að kröfur Fjármálaeftirlitsins fælu í sér 
lögspurningu og að stofnunin hefði ekki lengur lögvarða hagsmuni af úrlausn 
málsins.167       

Fjármálaeftirlitið taldi ástæðu til að ætla að virkur eignarhlutur hefði myndast í Sparisjóðnum, 

þar sem á aðalfundi sjóðsins hefði verið gert formlegt samkomulag um beitingu atkvæðisréttar 

á aðalfundinum, ásamt því að gera samkomulag um sölu á stofnfé og samkvæmt 

kaupsamningum var gert ráð fyrir því að atkvæðisrétti yrði beitt á tiltekinn veg á aðalfundi 

Sparisjóðsins.168 Í framangreindum dómi var hinsvegar ekki fjallað efnislega um hugtakið og 

málinu vísað frá vegna formsatriða. Með hliðsjón af framangreindu getur óbein hlutdeild 

lögaðila í fjármálafyrirtæki, rafeyrisfyrirtæki eða greiðslustofnun meðal annars myndast með 

(i) yfirráðum, beinum eða óbeinum sbr. 22. gr. tölul. 1. gr. a. fftl, (ii) samstarfi, á grundvelli 

samkomulags, hvort sem samkomulagið er formlegt eða óformlegt, skriflegt, munnlegt eða 

með öðrum hætti og þegar (iii) móður- og dótturfélag eiga samanlagt meira en 10% hlutdeild í 

félagi sem gerir þeim kleift að hafa veruleg áhrif á stjórnun þess, sbr. 21. tölul. 1. gr. a fftl.

 
167 Hrd. 23. apríl 2007 í máli nr. 199/2007. 
168 Rannsóknarnefnd Alþingis, „Skýrsla um rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls 
sparisjóðanna“ <https://www.rna.is/sparisjodir/skyrsla-nefndarinnar/4-bindi/18-kafli/> skoðað 13. maí 2020, 4. 
bindi, kafli 18. 
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6.3.1.3 Veruleg áhrif 

Veruleg áhrif hafa verið skilgreind af ESB á þann veg að þegar hluthafi sem á eignarhlut undir 

10% hefur samt sem áður veruleg áhrif á stjórnunarhætti fyrirtækis.169 Þetta getur til dæmis 

gerst með því að hafa „fulltrúa“ í stjórn fyrirtækisins. Slíkir eignarhlutir eru 

tilkynningarskyldir, þrátt fyrir að þeir séu undir 10% markinu.170 Til að meta hvort aðili hefur 

möguleikann á því að hafa veruleg áhrif á fyrirtæki hafa evrópsku eftirlitsstofnanirnar á 

fjármálamarkaði gefið út leiðbeiningar þess efnis. Þar kemur fram að skoða þarf: (i) hvort 

aðilinn hafi verið í stórum viðskiptum við fyrirtækið, (ii) tengsl hluthafa í lögaðilanum, (iii) 

hvort aðilinn hafi einhver sérstök réttindi á grundvelli samnings, (iv) hvort hann hafi fulltrúa í 

stjórn félagsins, (v) hvernig eignarhlutir eru í móðurfélagi fyrirtækisins, þá sérstaklega 

eignarhlutir, hagsmunatengsl og atkvæðisréttur hluthafa, (vi) hvernig tengslin eru við aðra 

hluthafa og hvort hluthafasamkomulag sé til staðar sem gerir það að verkum að hægt sé að hafa 

veruleg áhrif, (vii) staða hluthafans innan félagsins og (viii) möguleika hluthafans á að hafa 

áhrif á stjórnunarhætti félagsins og ákvarðanir innan þess.171

 
169 CESR, CEBS og CEIOPS, „Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in 
holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC“ 30 
<https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/08_543b.pdf> skoðað 11. maí 2020. 
170 sama heimild. 
171 EIOPA o.fl., „Final report, joint guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of 
qualifying holdings in the financial sector“ (European commission 20. desember 2016) 15 <https://esas-joint-
committee.europa.eu/Publications/Guidelines/JC%20GL%202016%2001%20(Joint%20Guidelines%20on%20p
rudential%20assessment%20of%20acquisitions%20and%20increases%20of%20qualifying%20holdings%20-
%20Final).pdf>. 
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7. Niðurstöður  
Meginmarkmið ritgerðarinnar er að skoða hvernig hugtakið „raunveruleg yfirráð“ hefur verið 

túlkað og skýrt í lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða til samræmis við verðbréfaviðskipta-

, fjármála- og samkeppnislöggjöf. Ljóst er að ýmsir veikleikar eru á gildandi ákvæði laga um 

stjórn fiskveiða sem fjallar um hámark aflahlutdeildar. Til dæmis hefur verið bent á lítið 

gagnsæi og ónægjanlegt þolmagn Fiskistofu til að vinna það verkefni sem henni var falið þegar 

lögin voru sett. Helst hafa vandkvæðin falist í því að lagagrundvöllurinn er óskýr þar sem 

ákvæðið er almennt orðað og túlkun samkvæmt því mjög matskennd. Hefur Fiskistofa einnig 

kvartað yfir óskýrleikanum og því ljóst að breyta þarf ákvæðinu. Markmiðið með 13. gr. laga 

um stjórn fiskveiða var að koma í veg fyrir samþjöppun aflaheimilda svo að fyrirtæki gætu 

ekki orðið það stór að það myndi hamla eðlilegri samkeppni í útgerð og að tryggt yrði að 

áhættan yrði dreifð milli útgerðarfélaga sem hefðu aðgang að þessari mikilvægu auðlind.  

Hægt er að álykta að vilji löggjafans hafi komið að vissu leyti fram í greinargerð með 

frumvarpi sem varð að lögum nr. 27/1998, þar sem ákvæðið átti að taka til „hverskonar yfirráða 

sem ekki voru talin upp í 1. tölul“. Samkvæmt þessu eins og áður hefur verið tekið fram voru 

tekin dæmi í greinargerðinni til útskýringar sem hafi ekki átt að vera tæmandi talin. Þannig hafi 

ákvæðið átt að ná yfir hvers konar yfirráð, óháð því af hverju þau stafa, svo lengi sem þau veita 

úrslitaáhrif í rekstri eða stjórn fyrirtækis. Reynslan af ákvæðinu hefur gefið það til kynna að 

þrátt fyrir að sterkar vísbendingar séu til staðar um veruleg eignatengsl, samstarf eða þess 

háttar, hefur Fiskistofa ekki talið unnt að sanna að um raunveruleg yfirráð í skilningi laga um 

stjórn fiskveiða sé að ræða. Hægt er að draga þá ályktun að sönnunarbyrðin hvíli alfarið á 

Fiskistofu með að sanna að um raunveruleg yfirráð sé að ræða. 

Með því að líta til annarra laga og skoða hvernig hugtakið yfirráð hefur verið túlkað og 

skilgreint eru fleiri fordæmi fyrir hendi sem líta má til sem ýtir undir skýrleika við túlkun 

ákvæðisins. Mikilvægt er að skoða á hvaða rökum reglurnar í öðrum lögum eru reistar svo hægt 

sé að skoða hvaða rök svipar mest til reglunnar um hámark aflahlutdeildar. Markmið 

samrunareglna er að vernda samkeppnislega gerð markaða og vinna gegn röskun á samkeppni 

sem leitt getur af samruna. Markmið reglna um yfirtöku, þ.á.m. tilboðskyldu er að vernda 

hagsmuni minni hluta eigenda í félögum sem eru skráð á skipulegum verðbréfamarkaði. 

Tilgangur reglna um virka eignarhluti er að draga úr hættunni á að stórir hluthafar hafi skaðleg 
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áhrif á rekstur fjármálafyrirtækja með því að afla sjálfum sér ávinnings á kostnað annarra 

hluthafa eða viðskiptavina. Af framangreindu má ráða að markmið samrunareglna í 

samkeppnislögum liggja næst þeim markmiðum sem reglunni um hámark aflahlutdeildar var 

ætlað að ná, þ.e. að koma í veg fyrir samþjöppun aflahlutdeildar. 

Þau atriði sem ráða helst mati á yfirráðum í samkeppnislögum er að aðili, hvort sér í 

lagi (e. sole control) eða sameiginlega (e. joint control) með öðrum, getur haft svokölluð 

„afgerandi áhrif“. Því nægir ekki að hann hafi eingöngu afskipti af daglegum rekstri 

fyrirtækisins heldur verður meira að koma til. Einnig er talið nægilegt að aðilinn hafi 

möguleikann á því að hafa slík áhrif og að þau áhrif geti varið í langan tíma, til dæmis með 

neitunarvaldi, sbr. mál BBVA/BNL, meiri hluta atkvæðisréttar, hluthafasamkomulagi og þegar 

lánveitandi hefur þann möguleika að breyta láni í hlutafé ef aðili stendur ekki við 

skuldbindingar sínar sbr. mál Nordic Capital/transpool. Þau atriði sem helst ráða mati á 

yfirráðum í lögum um verðbréfaviðskipti eru atkvæðisréttur á hluthafafundum. Það getur bæði 

átt við þegar að einstaklingur „eignast“ rétt til að ráða yfir meira en 30% atkvæðisréttar eða að 

hann „öðlist“ slíkan rétt, sbr. ákvörðun Fjármálaeftirlitsins í máli Icelandair Group. Einnig 

getur rétturinn til að tilnefna eða setja af meiri hluta stjórnar í félagi gert það að verkum að aðili 

öðlist yfirráð í félagi. Rétturinn þarf þó að vera „raunverulegur“ og ekki háður utanaðkomandi 

óvissuþáttum á borð við mætingu á hluthafafundi. Þá geta aðilar náð yfirráðum með því að vera 

í samstarfi, t.d. með hluthafasamkomulagi eða samræmdri beitingu atkvæðisréttar. Þau atriði 

sem skipta máli að líta til við mat á yfirráðum í lögum um fjármálafyrirtæki eru m.a. þegar aðili 

hefur þann rétt að skipa eða víkja frá meiri hluta stjórnar, ef eignarhald er mjög dreift og stærsti 

eigandinn stýrir ákvörðunum félagsins í raun. Skiptir þá ekki máli hvort samkomulagið er 

formlegt, óformlegt, skriflegt, munnlegt eða með öðrum hætti, þó vegna eðli munnlegra 

samninga getur verið erfitt að færa sönnur á að slíkur samningur sé til staðar.  

Í samkeppnislögum hvílir sönnunarbyrðin um að yfirráðin muni ekki koma til með að 

hafa slæm áhrif á markaðinn á samrunaaðilum. Í lögum um verðbréfaviðskipti er hugtakið 

yfirráð skilgreint með víðtækum hætti og sönnunarbyrði snúið við þannig að aðilar þurfa að 

sýna fram á að tengsl eða samstarf sé ekki til staðar, á það sama við um sönnunarbyrði í lögum 

um fjármálafyrirtæki.  

Af framangreindu er ljóst að þau atriði sem augljóslega ganga lengra en gildandi ákvæði 

fiskveiðistjórnunarlaga er hvernig sönnunarbyrði um yfirráð er háttað og að ákvæði í þeim 

lögum sem hafa verið rakin eru töluvert skýrari en ákvæði fiskveiðistjórnunaralaga. Hægt er 

að sjá að markmið ákvæða í fiskveiðistjórnunarlögunum á sér helstu samsvörunina í 

markmiðum reglna samkeppkeppnislaga. Það verður því að teljast nærtækast að leggja reglur 
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þeirra laga til grundvallar þegar leitast er við að skýra betur raunveruleg yfirráð í lögum um 

stjórn fiskveiða. Mikilvægt er þó að bæta skýrleika ákvæða laga um stjórn fiskveiða sem fjalla 

um hámark aflahlutdeildar svo Fiskistofa geti rækt hlutverk sitt og gætt þeirra hagsmuna sem 

reglan á að vernda. Þá er það líka mikilvægt út frá sjónarmiðum um réttaröryggi þeirra sem 

reglurnar eiga við um.  
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