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Málskotsheimild Samkeppniseftirlitsins til dómstóla 

Úrdráttur 
 
Ritgerðin fjallar um málskotsheimild Samkeppniseftirlitsins til dómstóla. Markmiðið er að 
varpa ljósi á hvaða sjónarmið löggjafans hvíla að baki þeirri undantekningu frá meginreglu 
stjórnsýsluréttar í 41. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 um að Samkeppniseftirlitið geti höfað 
mál fyrir dómstólum til ógildingar á úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Almennar 
reglur stjórnsýsluréttarins gera ekki ráð fyrir að lægra sett stjórnvald geti hlutast til um að fá 
úrskurði æðra setts stjórnvalds hnekkt fyrir dómstólum. Í ritgerðinni verður skoðað verður 
hvaða almannahagsmunir liggja að baki málskotsheimildinni í tilviki Samkeppniseftirlitsins og 
gerður verður tæmandi listi á sambærilegum heimildum innan lagasafnsins. Skoðað verður 
hvaða rök liggja að baki undantekningunni í öðrum lögum og hvort þau rök kunni að vera 
sambærileg. Þá verður skoðað hvort framkvæmd erlendis sé sambærileg íslenskri framkvæmd 
og vísað til þjóðaréttarlegra skuldbindinga í því samhengi. Farið verður yfir mál þar sem 
Samkeppniseftirlitið hefur beitt málskotsheimild sinni og gerð grein fyrir þeim álitaefnum sem 
komið hafa upp. Í ritgerð þessari verður einnig fjallað um þær hugsanlegu breytingar á högun 
málskotsheimildar Samkeppniseftirlitsins. Niðurstaðan er að í ákveðnum tilvikum geta 
undirliggjandi hagsmunir talist svo mikilsverðir og viðkvæmir að réttlætanlegt sé að tryggja 
þeim ítarlegra réttaröryggi en leiðir af almennum reglum stjórnsýsluréttarins með því að veita 
lægra settu stjórnvaldi málskotsheimild til dómstóla.  
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The right for Icelandic Competition Authority to appeal against 
decision of the Competition Appeals Tribunal to court 

Abstract 
 

The following thesis covers the right for Icelandic Competition Authority to appeal against 
decisions of the Competition Appeals Tribunal to court.  The general rules of the administrative 
law do not presume that subordinate authorities can request a overruling of the rulings of 
superior authorities. What public interests lie behind the Competetive Authority appeal 
authoritization will be examined and an exhaustive inventory will be made of analogously 
authorization within the statute book. The argument that lies behind the exeption in other laws 
will be examined and observed if they are commensurable. Then enforcement overseas will be 
taken a look at, if its commensurable with the Icelandic one and cited to of International law 
obligation in relation. Cases will be observed where the Competitive Authority has wielded its 
right to appeal and the issues of law will be addressed. In this theses changes will also be 
discussed in the procedure of the right to apppeal by the Competitive Autority. Lastly, the most 
crucial aspects of the theses will be discussed and the main findings of the author reported. The 
main conclusion is that, in certain cases, the underlying intrests can be considered so crucial 
and sensitive that it is justified to guarantee them greater legal certainty than derives from the 
general rules of administrative law by granting lower statutory administrative powers to courts.   
 
 

 
  



 

 III 

Efnisyfirlit 
BA í lögfræði ....................................................................................................................... 1 

Skrá yfir frumheimildir ..................................................................................................... V 
Lagaskrá ..................................................................................................................................... V 

Íslensk lög og reglugerðir ....................................................................................................... V 
Erlend lög og reglugerðir ...................................................................................................... VI 
Lögskýringargögn ................................................................................................................. VI 

Dómaskrá................................................................................................................................. VII 
Dómar Hæstaréttar ............................................................................................................. VII 
Dómar Landsréttar ............................................................................................................. VII 
Dómar og úrskurðir héraðsdóms ........................................................................................ VII 
Íslenskar Ákvarðanir og úrskurðir ..................................................................................... VII 
Dómar Evrópudómstólsins................................................................................................. VIII 

1. Inngangur ........................................................................................................................ 1 

2. Stjórnsýsluréttur ............................................................................................................. 2 
2.1 Stjórnskipan ........................................................................................................................... 2 
2.2 Stjórnsýslulög ........................................................................................................................ 4 
2.3 Stjórnvald .............................................................................................................................. 4 

2.3.1 Sjálfstæð stjórnvöld og stjórnsýslunefndir ......................................................................... 5 
2.4 Kæruleiðir innan stjórnsýslunnar ......................................................................................... 5 

2.4.1 Undantekning frá hefbundinni kæruleið innan stjórnsýslunnar .......................................... 6 
3. Samkeppnisréttur............................................................................................................ 7 

3.1 Samkeppnislög ....................................................................................................................... 7 
3.2 Samkeppniseftirlitið............................................................................................................... 7 
3.3 Áfrýjunarnefnd samkeppnismála ......................................................................................... 8 
3.4 Málskotsheimild Samkeppniseftirlitsins ............................................................................... 9 

4. Sambærilegar málskotsheimildir.................................................................................. 10 
4.1 Almennt ................................................................................................................................ 10 
4.2 Úrskurðarnefnd velferðarmála ........................................................................................... 11 

4.2.1 Lög um almannatryggingar nr. 100/2007......................................................................... 11 
4.2.2 Lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008 ............................................................................ 12 
4.2.3 Lög um þjónustu við fatlað fólk og fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018 ..... 13 
4.2.4 Barnaverndarlög nr. 80/2002........................................................................................... 14 

4.3 Aðrar málskotsheimildir ..................................................................................................... 16 
4.3.1 Upplýsingalög nr. 140/2012 ............................................................................................ 16 
4.3.2 Lög um Póst- og fjarskiptastofnun nr. 69/2003 ................................................................ 17 
4.3.3 Lög nr. 21/1992 um Lánasjóð íslenskra námsmanna........................................................ 18 
4.3.4 Lög nr. 30/1992 um Yfirskattanefnd ............................................................................... 20 

4.4 Samantekt ............................................................................................................................ 21 
5. Málsmeðferð í nágrannalöndum .................................................................................. 23 
6. Notkun Samkeppniseftirlitsins á málskotsheimild 41. gr. skl. ..................................... 25 

5.1 Hrd. 111/2014 (Vífilfell) ....................................................................................................... 25 
6.2 Lrd. 490/2018 (Byko) ........................................................................................................... 27 
6.3 Lrd. 516/2018 Mjólkursamsalan (MS) ................................................................................ 28 
6.4 Stjórnvaldssektir ákvarðaðar af dómstólum ...................................................................... 31 

7. Hugsanlegar breytingar ................................................................................................ 31 
7.2 Aðdragandi að breytingum í dögum að frumvarpi............................................................. 32 

7.2.1 Umsagnir aðila um afnám málskotsheimildar Samkeppniseftirlitsins ............................... 33 
7.3 Væntanlegar breytingar á samkeppnislögum nr. 44/2005 .................................................. 34 



 

 IV 

7.3.1 Umsagnir um frumvarp ................................................................................................... 35 
8. Niðurstöður ................................................................................................................... 37 
Heimildaskrá ..................................................................................................................... 39 
 
  



 

 V 

Skrá yfir frumheimildir 
Lagaskrá 
Íslensk lög og reglugerðir 
Barnaverndarlög, nr. 80/2002 

Breytingalög, nr. 117/2008 

Breytingalög, nr. 14/2011 

Breytingalög, nr. 140/2004 

Breytingalög, nr. 60/1999 

Breytingalög, nr. 88/2015 

Breytingalög, nr. 91/2004 

Breytingalög, nr. 96/1998 

Lög um almannatryggingar, nr. 100/2007 

Lög um almannatryggingar, nr. 117/1993 

Lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993 

Lög um fjarskipti, nr. 81/2003 

Lög um Lánasjóð íslenskranámsmanna, nr. 21/1992 

Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 

Lög um Póst- og fjarskiptastofnun, nr. 69/2003 

Lög um póstþjónustu, nr. 98/2019 

Lög um samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, nr. 56/1978 (eldri lög) 

Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins ,nr. 18/1992 

Lög um sjúkratryggingar, nr. 112/2008 

Lög um úrskurðarnefnd velferðarmála, nr. 85/2015 

Lög um yfirskattanefnd, nr. 30/1992 

Lög um þjónustu við fatlað fólk og fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018 

Reglugerð um innleiðingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2003 frá 16. desember 2002 um 

framkvæmd samkeppnisreglna sem mælt er fyrir um í 81. gr. og 82. gr. sáttmálans, nr. 

811/2006 

Samkeppnislög, nr. 8/1993, (eldri lög) 

Samkeppnislög, nr. 44/2005 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 

Stjórnsýslulög, nr. 37/1993  

Upplýsingalög ,nr. 140/2012 

Upplýsingalög, nr. 50/1996, (eldri lög) 



 

 VI 

Erlend lög og reglugerðir 
Council Directive (EC) 2019/1 of the European Parliament and of the Council of 11. 
December 2018 to empower the competition authorities of the Member States to be more 
effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market [2019] OJ L 
11/3 

Lögskýringargögn 
Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 9 - 9 mál 

Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 505 - 313 mál 

Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 120 - 361 mál 

Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 1104 - 641 mál 

Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 835 - 521 mál 

Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 403-318 mál 

Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 368 - 330 

Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 883 - 590 mál 

Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 823 - 522 mál 

Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 955 - 613 mál 

Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 144 - 131 mál 

Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 223-215 mál 

Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 26 - 26 mál 

Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. x -x mál [drög að frumvarpi] 

Alþt. 2019-2020, A-deild, 610 mál, umsögn Félag atvinnurekanda við frumvarpið, erindi nr. 
Þ 150/1623 

Alþt. 2019-2020, A-deild, 610 mál, umsögn Gylfa Magnússonar við frumvarpið, erindi nr. Þ 
150/1945 

Alþt. 2019-2020, A-deild, 610 mál, umsögn Neytendasamtakanna við frumvarpið, erindi nr. 
Þ 150/1821 

Alþt. 2019-2020, A-deild, 610. mál, umsögn Samkeppniseftirlitið við drög að frumvarpi, 
erindi nr. Þ 150/X 

Alþt. 2019-2020, A-deild, 610 mál, umsögn Samkeppniseftirlitsins við frumvarpið, erindi nr. 
Þ 150/1963 

Alþt. 2019-2020, A-deild, 610 mál, umsögn Samtök atvinnulífsins við frumvarpið, erindi nr. 
Þ 150/1960 



 

 VII 

Alþt. 2019-2020, A-deild, 610 mál, umsögn Samtök iðnaðarins við frumvarpið, erindi nr. Þ 
150/1959 

Alþt. 2019-2020, A-deild, 610 mál, umsögn Viðskiptaráð Íslands við frumvarpið, erindi nr. Þ 
150/2025 

Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1029 - 610 mál 

Dómaskrá 
Dómar Hæstaréttar  
Dómur Hæstaréttar Íslands 17. febrúar 1997 í máli nr. 63/1997 (Kirkjugarðar 
Reykjavíkurprófastsdæma) 
 
Dómur Hæstaréttar Íslands 22. september 1998 í máli nr. 287/1998 
 
Hæstaréttur Íslands 9. október 2014 í máli nr. 111/2014 (Vífilfell) 
 
Dómar Landsréttar 
Dómur Landsréttar 14. júní 2019 í máli nr. 490/2018 (Byko) 

Dómur Landsréttar 27. mars 2020 í máli nr. 516/2018 (MS) 
 
Dómar og úrskurðir héraðsdóms 
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 16. Maí 2018 (Byko) 
 
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 29. maí 2018 (MS) 
 
Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 25. Janúar 2018 (MS) 
 
Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 4. október 2012 (Vífilfell) 
 
Íslenskar Ákvarðanir og úrskurðir  
Álit umboðsmanns Alþingis 29. desember 1994 í máli nr. 702/1992 
 
Brot Byko ehf. á 10. gr. samkeppnislaga, ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 11/2015, 15. 
maí 2015 
 
Brot Mjólkursamsölunnar ehf. á Samkeppnislögum, ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 
19/2016, 7. júlí 2016 
 
Byko ehf. og Norvik hf. gegn Samkeppniseftirlitinu, úrskurður áfrýjunarnefndar 
samkeppismála nr. 6/2015, 1. október 2015 
 
Misnotkun Mjólkursamsölunnar ehf. á markaðsráðandi stöðu sinni, ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins nr. 26/2014, 22. september 2014 
 
Misnotkun Vífilfells hf. á markaðsráðandi stöðu sinni, ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 
11/2011, 30. mars 2011 
 



 

 VIII 

Mjólkursamsalan ehf. gegn Samkeppniseftirlitinu, áfrýjunarnefnd samkeppnismála nr. 
4/2016, 21. nóvember 2016 
 
Mjólkursamsalan ehf. gegn Samkeppniseftirlitinu, úrskurður áfrýjunarnefndar 
samkeppnismála nr. 5/2014, 16. desember 2014 
 
Vífilfell hf. gegn Samkeppniseftirlitinu, úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 
3/2011, 4. október 2011 
 
Dómar Evrópudómstólsins 
Case C-439 Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders 
en Chocoladebewerkers (VEBIC) VZW EU:C2010:739, [2010] ECR I-12471 

 
 
 
 



 

 1 

1. Inngangur 
Almennar reglur stjórnsýsluréttar gera lágmarkskröfur um meðferð mála hjá hinu opinbera og 

veita þegnum ríkisins réttaröryggi í samskiptum við ríkisvaldið. Reglur þessar kveða m.a. á um 

skyldu stjórnvalds til að rannsaka mál og veita leiðbeiningu og um andmælarétt aðila máls.  

Grunnhugmynd stjórnsýsluréttar er að á grundvelli málsmeðferðarreglna hans geti fólk og 

fyrirtæki fengið fullnaðarúrlausn mála sinna fyrir stjórnvöldum. Algengt er að valdheimildum 

á tilteknum sviðum stjórnsýslunnar sé skipt á milli lægra setts og æðra setts stjórnvalds. Í því 

felst að sá sem ekki vill una niðurstöðu hins lægra setta stjórnvalds á þess kost að kæra þá 

niðurstöðu til hins æðra setta. Úrskurður þess marki endalok stjórnsýslumálsins af hálfu 

stjórnvaldanna.   

Í þessum málum sem öðrum er löggjafanum hins vegar heimilt að kveða nánar og, eftir 

atvikum, á annan hátt á um framkvæmd innan stjórnsýslunnar í sérlögum.1 Stundum getur 

málsaðili valið hvort hann fer fram á að ákvörðun lægra setts stjórnvalds sæti endurskoðun hjá 

æðra settu stjórnvaldi eða hjá dómstólum. Löggjafinn hefur þó í sérlögum kveðið víða á um að 

úrskurður æðra sett stjórnvalds þurfi að liggja fyrir áður en máli sé skotið til dómstóla. Í 

framangreindum efnum gildir þó sú meginregla að lægra setta stjórnvaldið er bundið af 

ákvörðun þess æðra setta og getur almennt ekki höfðað sjálft mál fyrir dómstólum vegna 

úrskurðar æðra sett stjórnvalds. Undantekningar er hins vegar að finna frá þessari meginreglu, 

til að mynda í samkeppnislögum nr. 44/2005 (hér eftir skl.).   

 Samkeppnisréttur fjallar um þær réttarreglur sem tryggja eiga að framleiðsluþættir 

samfélagsins séu nýttir á sem hagkvæmastan hátt, sbr. 1. mgr. 1. gr. skl. Eðli málsins 

samkvæmt eru lagareglur samkeppnisréttar nátengdar hag- og viðskiptafræðilegum 

sjónarmiðum. Þar kann sitt að sýnast hverjum um hvert inntak reglnanna eigi að vera, sem og 

um áherslur varðandi beitingu þeirra þannig að markmið laganna nái fram að ganga.  

 

Aðalmarkmið þessarar ritgerðar er að skoða málskotsheimild Samkeppniseftirlitsins út frá 

ólíkum sjónarmiðum og bera hana saman við aðrar sambærilegar heimildir hér á landi og 

erlendis. Byrjað verður að gera grein fyrir reglum stjórnsýsluréttar og fjallað um hina almennu 

kæruleið í stjórnsýslulögum. Í framhaldi verður skoðað hvers vegna löggjafinn ákveður að fara 

aðra leið en almennt er farin innan stjórnsýsluréttarins hvað varðar heimild 

Samkeppniseftirlitsins til að skjóta úrskurðum æðra stjórnvalds á sviði samkeppnismála til 

dómstóla. Skoðað verður hvernig heimildinni er háttað og hvort sú framkvæmd hafi skilað 

                                                
1 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur: Málsmeðferð (Bókaútgáfan Codex 2013) 27. 
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tilskildum árangri. Gerð er úttekt á sambærilegum heimildum annarra stjórnvalda sem finna 

má stoð í lagasafninu á þeim tíma sem ritgerð þessi er skrifuð og bornar saman forsendur 

löggjafans fyrir þessu sérstaka fyrirkomulagi á milli málaflokka. Rýnt verður í mismunandi 

sjónarmið og hagsmuni sem geta réttlætt slíka undantekningu frá meginreglum 

stjórnsýsluréttar og hugleitt hvort undir liggi að löggjafinn telji fyrirkomulagið nauðsynlegt á 

grundvelli hagsmunamats, þ.e. að minni hagsmunir verði að víkja gagnvart öðrum stærri 

hagsmunum. Vísað verður í erlenda framkvæmd með tilliti til þjóðarréttarskuldbindinga og 

samkeppnisreglna sem gilda á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins. Farið verður yfir 

þau dómsmál þar sem Samkeppniseftirlitið hefur beitt málskotsheimild sinni samkvæmt 41. gr. 

skl., lögfræðilegan ágreining málanna, málsmeðferðartímann og einnig verður bent á 

endurskoðunarvald dómstóla á ákvörðunum sem stjórnvaldi hefur verið falið að taka með 

lögum. Að lokum verður farið yfir þær breytingar sem hafa verið til umræðu varðandi 

málsmeðferð samkeppniseftirlitsins og hverjar umsagnir hagsmunaaðila á markaði eru um 

slíkar breytingar.  

 

Það sem vakti athygli höfundar á ritgerðarefninu var að kanna hvaða sjónarmið af hálfu 

löggjafans lægju að baki sérreglu um málskotsheimild Samkeppniseftirlitsins til dómstóla 

vegna úrskurða æðra setts stjórnvalds á sviði samkeppnismála. Hvort og á hvaða forsendum 

löggjafinn hafi metið það svo að hugsanlegir almannahagsmunir af ,,réttri“ niðurstöðu 

samkeppnismála vegi þyngra en sjónarmið um hagmuni einstakra fyrirtækja af því að þurfa að 

standa í löngum málaferlum og óvissu um réttarstöðu sína. Rannsóknarspurning ritgerðarinnar 

er því að kanna forsendur, tilvist og eðli málskotsheimildar Samkeppniseftirlitsins og heimildir 

um beitingu hennar og velta vöngum yfir réttmæti hennar með tilliti til meginreglna 

stjórnsýsluréttar.   

2. Stjórnsýsluréttur 
2.1 Stjórnskipan 
Maðurinn hefur ætíð verið félagsvera og leitað í félagsskap. Það er eitt af einkennum mannsins 

að þróa og móta skipulegan félagsskap með reglum svo að úr verði samfélag.2 

Réttarheimspekingurinn Thomas Hobbes taldi þrjú lögmál þurfa að vera til staðar í samfélagi 

til þess það gæti gengið upp. Fyrsta lögmálið væri að maðurinn þyrfti að gefa frá sér ákveðin 

réttindi svo friður myndi ríkja. Annað lögmálið væri að maðurinn þyrfti að gefa af sér 

                                                
2 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði: Grundvöllur laga - réttarheimildir (2. útg., Hið íslenska bókmenntafélag 
2010) 10–11. 
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samfélagslega skuldbindingu til að haga sér friðsamlega. Þriðja lögmálið væri að maðurinn 

þyrfti að afsala sér réttindum til fullvalds sem hefði það hlutverk að refsa fyrir brot á 

samfélagslega sáttmálanum.3 Þótt hugmyndir Hobbes séu vel yfir 300 ára gamlar endurspeglast 

þær vel í stjórnskipan margra ríkja. Íslenska þjóðin hefur sett sér grundvallarreglur í 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjskr.) sem er nokkurs konar 

samfélagssáttmáli þjóðarinnar. Í þeim sáttmála hefur hún afsalað sér valdi til ríkisins eða hins 

opinbera, í þeim tilgangi að geta lifað í friðsælu samfélagi. 

Stjórnarskráin hefur að geyma ákveðinn ramma utan um þær reglur sem gilda um 

opinbera stjórnsýslu á Íslandi.4 Í 2. gr. stjskr. segir að ,,Forseti og önnur stjórnvöld samkvæmt 

stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdavaldið.” Stjórnsýsluréttur 

fjallar um það framkvæmdavald sem ,,önnur stjórnvöld” hafa í skilningi 2. gr. stjskr.5 

Framkvæmdavald telst öll sú starfsemi opinbers valdhafa sem hvorki fellur undir löggjafarvald 

né dómsvald.6  Í II. kafla stjórnarskrárinnar er að finna samspil milli forseta og ráðherra. Forseti 

lætur ráðherra framkvæma vald sitt samkvæmt 13. gr. stjskr. og kveður 14. gr. stjskr. á um að 

hann skuli bera ábyrgð á öllum stjórnarframkvæmdum sínum. Forseti skipar ráðherra, ákveður 

fjölda þeirra og skiptir með þeim verkum sbr. 15. gr. stjskr.  

Hugtakið ,,stjórnsýsla“ er skilgreint í tvíþættri merkingu, annars vegar í formmerkingu 

og hins vegar í efnismerkingu. Með formmerkingu er átt við þá er hafa stjórnsýslu undir 

höndum samkvæmt 2. gr. stjskr. Í efnismerkingu er átt við þá starfsemi sem stjórnvöld inna af 

hendi samkvæmt heimildum í lögum, eða meðferðina á framkvæmdavaldinu sem kveðið er á 

um í 2. gr. stjskr.7   

Stjórnsýslunni má skipta upp í tvennt, annars vegar í opinbera stjórnsýslu og hins vegar 

í sveitarfélög. Sveitarfélög eru sjálfstæð staðbundin stjórnvöld sem veitt er viss sjálfstjórn sbr. 

78. gr. stjskr. Sveitarfélög hafa því sömu stöðu og ,,sjálfstætt stjórnvald“ sem rætt er um síðar 

í þessum kafla, gagnvart öðrum stjórnvöldum.8 Sveitarfélög eru til hliðar við ráðherra í 

stjórnsýslunni og eru ákvarðanir þeirra því ekki kæranlegar til ráðherra nema svo sé sérstaklega 

                                                
3 Raymond Wacks, Understanding jurisprudence: An introduction to legal theory (5. útg., Oxford University 
Press 2017) 24. 
4 Róbert R. Spanó, „Stjórnsýsluréttur“, Um lög og rétt: Helstu greinar íslenskrar lögfræði (Bókaútgáfan Codex 
2006) 105. 
5 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur: Málsmeðferð (n. 1) 27. 
6 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Bókaútgáfan Codex 2015) 
508. 
7 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur: Málsmeðferð (n. 1) 89. 
8 Björg Thorarensen, „Stjórnskipunarréttur“, Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar lögfræði (Bókaútgáfan 
Codex 2006) 54. 
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mælt fyrir um í lögum.9 Víða í lögunum eru þó lögfestar kæruheimildir til ráðherra eða til 

kærunefndar. Því til stuðnings má vísa til ákvarðana barnaverndarnefnda sem starfa undir 

sveitarstjórnum, en heimilt er að skjóta þeim til úrskurðarnefndar velferðarmála, sbr. 6. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 (hér eftir bvl.).10  

 

2.2 Stjórnsýslulög 
Stjórnsýslan á Íslandi hefur ekki alltaf verið gagnsæ gagnvart þegnum ríkisins. Hröð þróun 

hefur átt sér stað á sviði stjórnsýslu síðastliðin 50 ár og er aðgengi að stjórnvöldum greiðari en 

áður, þá sérstaklega eftir komu stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (hér eftir ssl.) og upplýsingalaga nr. 

50/1996 (hér eftir uppl).  

Stjórnsýslulögin hafa að geyma helstu meginreglur um málsmeðferð þegar stjórnvald 

tekur ákvörðun um réttindi og skyldur manna. Meginmarkmið laganna er að veita almennum 

borgurum réttaröryggi í skiptum við hið opinbera, jafnt ríki sem og sveitarfélög. Lögunum var 

ætlað að vera sem aðgengilegust fyrir almenning og starfsmenn stjórnsýslunnar, ásamt því að 

stuðla að einfaldri, hraðvirkri og ódýrri málsmeðferð innan stjórnsýslunnar. Lögin gera 

lágmarkskröfur til opinberrar stjórnsýslu en gera jafnframt ráð fyrir að á einstökum sviðum 

stjórnsýslunnar séu gerðar aðrar, og eftir atvikum, strangari kröfur en lögin mæla fyrir um.11 

 

2.3 Stjórnvald  
Í 1. mgr. 1. gr. ssl. segir að lögin taki til ,,stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga”. Þar er ekki að finna 

algilda skilgreiningu á hvaða lögaðilar teljist til stjórnvalda. Hugtakið ,,ríkisaðili” hefur verið 

skilgreint sem allsherjarréttarlegur aðili sem fer með alla þrjá valdþætti ríkisvaldsins 

samkvæmt 2. gr. stjskr.12 Stjórnvald fer einungis með framkvæmdavaldið og er því um þrengra 

hugtak en ríkisaðila að ræða. Neikvæð skilgreining á hugtakinu ,,stjórnvald“ er 

allsherjarréttarlegur aðili sem fer einungis með einn af þremur valdþáttum ríkisvaldsins sbr. 2. 

gr. stjskr. Slík skilgreining telst þó ekki nægjanlega greinargóð til að draga skýr mörk á milli 

þess hvað skuli teljast til stjórnvalds og hvað ekki.13 Sú vísbending sem þó leiðir líkur að því 

að aðili eða fyrirbæri teljist stjórnvald er meðal annars sú ef að ganga má út frá því að 

réttarreglur stjórnsýslulaga gildi um viðkomandi. Þá má einnig ætla að um stjórnvald sé að 

ræða ef aðilanum hefur verið komið á fót með lögum eða ef hann sé í meirihluta eigu hins 

                                                
9 Róbert R. Spanó (n. 4) 115. 
10 sama heimild 116. 
11 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 505 - 313 mál, almennar athugasemdir . 
12 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur: Málsmeðferð (n. 1) 92. 
13 sama heimild 93. 
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opinbera.14 Það er því ekki alltaf einfalt að koma auga á hvort um stjórnvald sé að ræða. Það 

má þó ganga að því vísu að stjórnsýslulögin gildi um sjálfstæðar stofnanir og stjórnsýslunefndir 

ásamt sérlögum sem gilda um starfsemi þess aðila sem í hlut á.  

  

2.3.1 Sjálfstæð stjórnvöld og stjórnsýslunefndir 
Það hefur tíðkast af stjórnskipunarvenju að heimilt sé með lögum að ákveða að tiltekin 

starfsemi hins opinbera skuli vera skipuð sjálfstæð. Við slíka tilhögun er stjórnvaldið 

undanskilið yfirstjórn ráðherra.15 Slíkt stjórnvald telst ,,sjálfstætt stjórnvald” því ráðherra hefur 

ekki stjórnunar- og eftirlitsheimildir gagnvart því. Hann getur ekki falið starfsmönnum 

stjórnvaldsins einstök verkefni, tekið til sín mál eða haft eftirlit með störfum starfsmanna 

stjórnvaldsins.16 Ráðherra getur því ekki gefið þeim bindandi fyrirmæli um framkvæmd 

stjórnsýslu nema hafa til þess skýra lagaheimild. Sjálfstæðu stjórnvaldi af þessu tagi er alltaf 

komið á fót með lögum og hefur yfirleitt sjálfstæðan fjárhag.17 

 Löggjafarvaldinu er einnig heimilt að skipa sjálfstæða stjórnsýslunefnd með lögum, til 

hliðar við þau stjórnvöld sem heyra undir ráðherra. Nefndin telst sjálfstæð að sama leiti og 

sjálfstætt stjórnvald, þ.e. að hún lútir ekki boðvaldi og eftirliti ráðherra. Þá er oft kveðið á um 

í lögum að úrskurðir slíkrar nefndar séu endanlegir á stjórnsýslustigi. Það er því ekki hægt að 

kæra þá til ráðherra því málskotsheimild til ráðherra rofnar þegar nefndin er skipuð til hliðar 

undir valdsvið hans. Aðilar máls sem ekki vilja una úrskurði æðra sett stjórnvalds verða því að 

leita til dómstóla.18 Sjálfstæð stjórnsýslunefnd hefur það hlutverk að úrskurða um ákvarðanir 

lægra sett stjórnvalds, eins og fyrr segir, ásamt því að hafa eftirlit með framkvæmd laga og 

ákveða stjórnsýsluviðurlög.19 Stjórnsýslunefndir sem þessar er að finna víða í íslensku 

lagaumhverfi, þar má nefna meðal annars áfrýjunarnefnd samkeppnismála og úrskurðarnefnd 

um upplýsingamál svo dæmi séu tekin. 

 

2.4 Kæruleiðir innan stjórnsýslunnar 
Almenna kæruheimild innan stjórnsýsluréttarins er að finna í 26. gr. ssl. Þar segir að ,,aðila 

máls er heimilt að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds til þess að fá hana fellda úr 

gildi eða henni breytt nema annað leiði af lögum eða venju“. Ráðherra fer með stjórnunar- og 

eftirlitsheimildir gagnvart stjórnvaldi nema annað sé tekið fram í lögum og er meginreglan sú 

                                                
14 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur: Málsmeðferð (n. 1) 96. 
15 Páll Hreinsson, Starfsskilyrði stjórnvalda (1. útg., Forsætisráðuneytið 1999) 86. 
16 sama heimild 83. 
17 sama heimild 88. 
18 sama heimild 89. 
19 Björg Thorarensen (n. 6) 514. 
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að ákvarðanir lægra setts stjórnvalds séu kæranlegar til ráðherra. Í sumum lögum er þó að finna 

undantekningu frá þessari meginreglu þar sem heimilt er að kæra ákvarðanir lægra setts 

stjórnvalds til sérstakrar stjórnsýslunefndar.20 

 Það er liður í réttaröryggi almennings í samskiptum við hið opinbera að eiga þess kost 

á að kæra ákvörðun sem lægra sett stjórnvald hefur tekið til endurskoðunar. Þegar aðili hefur 

tæmt kæruleiðir innan stjórnsýslunnar er honum heimilt að skjóta ágreiningnum til dómstóla í 

samræmi við 70. gr. stjskr., sbr. 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994, en 

það eru grundvallarmannréttindi að fá úrlausn um réttindi sín með réttlátri málsmeðferð fyrir 

óhlutdrægum dómstóli.  

 
2.4.1 Undantekning frá hefbundinni kæruleið innan stjórnsýslunnar 
Almennt er meginreglan sú að lægra sett stjórnvald geti ekki höfðað mál vegna úrlausnar æðra 

setts stjórnvalds og krafist þess að sá úrskurður verði felldur úr gildi eða honum breytt.21 Í dómi 

Hæstaréttar Íslands 22. september 1998 í máli nr. 297/1998 sem gekk í gildistíð eldri 

samkeppnislaga nr. 8/1993 var framangreint staðfest. Þá hafði Samkeppnisstofnun ógilt 

samning um samruna Myllunnar og Mjólkursamsölunnar en áfrýjunarnefnd samkeppnismála 

felldi þá ákvörðun Samkeppnisstofnunar úr gildi. Samkeppnisstofnun höfðaði þá mál á hendur 

áfrýjunarnefndinni og þeim fyrirtækjum sem úrskurðurinn laut að. Í dómi Hæstaréttar segir um 

þetta:  

Samkvæmt 1. mgr. 9. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 má skjóta ákvörðunum sóknaraðila 
til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Úrskurðir hennar eru endanlegir innan 
stjórnsýslunnar og verða ekki bornir undir enn æðra stjórnvald. Aðili getur hins vegar 
höfðað mál fyrir dómstólum samkvæmt 56. gr. laganna til að fá úrskurð nefndarinnar 
felldan úr gildi. Hvorki í lögum né í lögskýringargögnum með þeim er að finna nánari 
skýringu á því hver geti verið aðili að slíkri málshöfðun fyrir dómstólum. Í málinu 
liggur fyrir gagnstæð niðurstaða tveggja stjórnvalda á vegum ríkisins, sem bæði starfa 
að samkeppnismálum á lægra og æðra stigi. Samkvæmt meginreglu stjórnsýsluréttar er 
úrlausn æðra stjórnvalds um skýringu á lögum bindandi við þessar aðstæður fyrir lægra 
stjórnvald og myndi hið síðarnefnda ekki geta skotið henni til enn æðra stjórnvalds, 
jafnvel þótt slíkri lagaheimild væri almennt til að dreifa. Í þeirri aðstöðu ber lægra settu 
stjórnvaldi að hlíta niðurstöðu æðra stjórnvalds, sem endurskoðað hefur ákvörðun hins 
lægra setta á grundvelli kæru frá aðila, sem á lögvarinna hagsmuna að gæta. Getur hið 
lægra setta stjórnvald því aðeins hlutast til um að fá úrskurðinum hnekkt að fyrir hendi 
sé ótvíræð lagaheimild fyrir því að skjóta deiluefninu til dómstóla. Verður ekki fallist á 
að slík heimild felist í 56. gr. laga nr. 8/1993 og af hálfu sóknaraðila hefur ekki verið 
bent á önnur lagaákvæði, sem geta falið í sér þá heimild.  

  

                                                
20 Páll Hreinsson, Starfsskilyrði stjórnvalda (n. 15) 88. 
21 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur: Málsmeðferð (n. 1) 181. 
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Samkeppnislöggjöfinni hefur þó verið breytt eftir að framangreindur dómur féll og finna má 

undantekningu frá framangreindri meginreglu í 41. gr. núgildandi samkeppnislaga nr. 44/2005.  

3. Samkeppnisréttur 
Samkeppnisréttur er ein undirgrein lögfræðinnar og fjallar um þær réttarreglur sem eiga að 

vernda virka samkeppni. Kenningin um samkeppni felur í sér aðferðir til að hámarka nýtingu 

framleiðsluþátta og dreifa gæðum á milli neytanda.22 Samkeppni er til þess fallin að leiða af sér 

verðlækkun, betri vörur af hærri gæðaflokki, auka úrval og hagkvæmni.23 Réttarreglur sem 

vernda virka samkeppni eru af þeim sökum óhjákvæmilega tengdar hagfræðilegum 

sjónarmiðum.  

 

3.1 Samkeppnislög 
Samkeppnisréttur á upprunalega rætur að rekja til ,,The Sherman Act” í Bandaríkjunum í 

kringum árið 1890. Frá þeim tíma hefur réttarsviðið þróast og er í dag að finna um 130 

réttarkerfi á sviði samkeppnisréttar í heiminum.24 Fyrsta heildstæða löggjöfin á sviði 

samkeppnisréttar hér á landi var sett með lögum nr. 8/1993 og tók við af lögum um verðlag, 

samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti nr. 56/1978. Markmið löggjafarinnar var að 

efla virka samkeppni og draga úr verðlagsafskiptum. Mikil þróun hefur átt sér stað á sviði 

samkeppnismála í Evrópu undanfarin ár og þótti tilefni til að samræma lagareglur betur að 

Evrópulöggjöf með tilliti til innri markaðarins, af þeim sökum eiga núgildandi samkeppnislög 

nr. 44/2005 (skl.) fyrirmynd sína að sækja í Evrópulöggjöf.25 Markmið núgildandi 

samkeppnislaga er að efla virka samkeppni í viðskiptum og vinna að hagkvæmri nýtingu 

framleiðsluþátta þjóðfélagsins sbr. 1. gr. skl.  

 

3.2 Samkeppniseftirlitið 
Í gildistíð eldri laga nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti 

voru það Verðlagsstofnun og Verðlagsráð sem höfðu eftirlit með framkvæmd 

samkeppnisreglna hér á landi. Þessum stofnunum var breytt í Samkeppnisstofnun og 

Samkeppnisráð við setningu fyrstu samkeppnislaga nr. 8/1993. Í athugasemdum með 

frumvarpi til núgildandi samkeppnislaga nr. 44/2005 þótti tilefni til að færa eftirlit með 

óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins frá samkeppnisyfirvöldum og til 

                                                
22 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 9 - 9 mál, almennar athugasemdir., mgr 1. 
23 Richard Wish og David Bailey, Competition Law (9. útg., Oxford University Press 2018) 5. 
24 sama heimild. 
25 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 883 - 590 mál, almennar athugasemdir. 



 

 8 

stofnunar sem færi með neytendamál til að auka skilvirkni eftirlitsins. Samkeppnisstofnun og 

Samkeppnisráð voru á sama tíma lögð niður og Samkeppniseftirlitið sett á fót.26  

 Samkeppniseftirlitið er sjálfstætt stjórnvald sem starfar undir ráðherra samkvæmt 5. gr. 

skl. Stofnunin er skipuð með lögum til hliðar við ráðherra og annast eftirlit samkvæmt 

samkeppnislögum og daglega stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til. Sérstök stjórn fer með 

eftirlit með stofnuninni, en mikilvægt þótti í greinagerð með frumvarpi til samkeppnislaga að 

hún væri sjálfstæð gagnvart ráðherra.27 Stjórnin ræður forstjóra sem ber ábyrgð á starfsemi 

eftirlitsins, sbr. 6. gr. skl. Samkeppniseftirlitið er neðra sett stjórnvald og gera lögin gera ráð 

fyrir því að ákvörðunum þess verði skotið til sjálfstæðrar stjórnsýslunefndar á æðra stigi, 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála, sbr. 9. gr skl. 

 Helsta hlutverk Samkeppniseftirlitsins er eins að hafa eftirlit með samkeppnislögum og 

annast stjórnsýslu sem lögin ná til. Nánar er getið á um hlutverk þess í 5. og 8. gr. skl. 

Samkeppniseftirlitinu var veitt með lögum nr. 44/2005 ítarlegri heimildir en 

Samkeppnisstofnun og Samkeppnisráð höfðu áður, til að fylgja eftir samkeppnisbrotum og 

krefjast þess að fyrirtæki sem brotið hefðu gegn ákvæðum samkeppnislaga myndu breyta 

skipulagi sínu.28 Meiriháttar ákvarðanir eftirlitsins skulu þó vera bornar undir stjórn til 

samþykktar eða synjunar, sbr. 5. gr. skl.  

Samkeppniseftirlitið gefur sig út fyrir að vera gæslumaður almannahagsmuna. Forstjóri 

eftirlitsins vísar þar í heimildir Samkeppniseftirlitsins til að koma í veg fyrir skaðlegar 

samkeppnisaðstæður á markaði. Slíkar heimildir séu nauðsynlegar svo stærri fyrirtæki geti ekki 

notið einokunarstöðu sem fæli í sér að þau nytu ,,forgangs og yfirburða gagnvart hagsmunum 

neytanda og smærri fyrirtækja“. Það væri hlutverk eftirlitsins að vernda þessa hagsmuni sem 

annars yrðu neytendum og keppinautum til tjóns.29 Almannahagsmunir felast í góðum 

samkeppnisskilyrðum á markaði sem fæst með hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta 

þjóðfélagsins.  

 
3.3 Áfrýjunarnefnd samkeppnismála  
Við gerð fyrstu samkeppnislaga á Íslandi nr. 8/1993 var gert ráð fyrir sjálfstæðri 

stjórnsýslunefnd á stigi æðra setts stjórnvalds. Stjórnsýslulögin gera ráð fyrir, eins og fyrr segir, 

að aðili geti skotið ákvörðun neðra sett stjórnvalds til endurskoðunar hjá æðra settu stjórnvaldi 

                                                
26 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 883 - 590 mál, almennar athugasemdir.. 
27 sama heimild. 
28 sama heimild. 
29 „Mikil Vonbrigði“ vb.is (Reykjavík, 21. október 2019) <http://www.vb.is/frettir/mikil-vonbrigdi/157819/> 
skoðað 3. júní 2020. 
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sbr. 26. gr. ssl. Við gerð frumvarpsins var horft var til þróunar í nágrannalöndunum þar sem 

sambærilegar nefndir höfðu verið settar á fót. Byggðist setning nefndarinnar á þeim rökum að 

samkeppnismál væru oftar en ekki flókin og því rétt að þeir sem hafi sérþekkingu fái slíka 

heimild, þar að auki myndi slíkt stuðla að réttlátri málsmeðferð.30 Gerð er krafa til formanns 

og varaformanns nefndarinnar um að þeir skuli uppfylla hæfnisskilyrði hæstaréttardómara, 

aðrir nefndarmenn skulu hafa faglega kunnáttu á sviði samkeppnis- og viðskiptamála, sbr. 2. 

mgr. 9. gr. skl.  

 Í 1. mgr. 9. gr. núgildandi samkeppislaga segir ,,Ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins sæta 

kæru til sérstakrar nefndar, áfrýjunarnefndar samkeppnismála.” Í síðari málslið sömu 

málgreinar segir að kæran skuli berast skriflega til nefndarinnar innan við fjórum vikum frá því 

aðila máls var tilkynnt um ákvörðun Samkeppniseftirlitsins og skal úrskurður nefndarinnar 

liggja fyrir innan sex vikna frá málskoti. Í lögunum er ekki gert sérstaklega ráð fyrir að 

Samkeppniseftirlitið eigi aðild að málinu þegar það er á borði áfrýjunarnefndar. Í gildistíð eldri 

laga var sú venja að Samkeppnisstofnun og Samkeppnisráð ættu aðild að málinu hjá 

áfrýjunarnefnd og hefur verið gert ráð fyrir hinu sama með Samkeppniseftirlitið í núgildandi 

lögum.31 Þá verður ákvörðun Samkeppniseftirlitsins ekki borin undir dómstóla fyrr en 

úrskurður áfrýjunarnefndar liggur fyrir samkvæmt 40. gr. skl.  

 

3.4 Málskotsheimild Samkeppniseftirlitsins 
Meginreglan er sem fyrr segir sú að ákvarðanir æðra setts stjórnvalds eru bindandi fyrir hið 

lægra setta stjórnvald. Því var slegið föstu í áður reifuðum dómi Hæstaréttar Íslands 22. 

september 1998 í máli nr. 297/1998 í kafla 1.4.1 að lægra sett stjórnvald skorti lagaheimild til 

að höfða mál fyrir dómstólum vegna ógildingar á úrskurði æðra setts stjórnvalds sem breytti 

ákvörðun þess. Lægra sett stjórnvald getur aðeins hlutast til um að fá úrskurði æðra setts 

stjórnvalds hnekkt ef ótvíræð lagaheimild er til staðar. Fyrrgreindur dómur féll í gildistíð eldri 

samkeppnislaga nr. 8/1993 en í 41. gr. núgildandi samkeppnislögum nr. 44/2005 er að finna 

undantekningu frá þessari meginreglu. Þar segir ,,Nú vill aðili, [þ.m.t. Samkeppniseftirlitið], 

ekki una úrskurði áfrýjunarnefndar og getur hann þá höfðað mál til ógildingar hans fyrir 

dómstólum.” Málið skal höfða innan sex mánaða frá því að aðili fékk vitneskju um ákvörðun 

áfrýjunarnefndar og frestar hún ekki gildistöku úrskurðar nefndarinnar né heimild til aðfarar 

samkvæmt honum. Málshöfðun frestar þó réttaráhrifum úrskurðarins ef hann fjallar um 

breytingar á skipulagi samkvæmt 2. mgr. 16. gr. laganna.   

                                                
30 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 9 - 9 mál, athugasemdir við 9. gr., mgr. 3. 
31 Friðgeir Björnsson, Úrskurðarnefndir í stjórnsýslunni: ritgerð (Forsætisráðuneytið 2005) 103. 
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 Orðalaginu [þ.m.t. Samkeppniseftirlitið] var bætt við samkeppnislögin með 4. gr. 

breytingalaga nr. 14/2011. Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi til laganna kemur 

fram að sambærilega undantekningu frá meginreglunni sé að finna í lögum um 

almannatryggingar, nr. 100/2007, lögum um yfirskattanefnd, nr. 30/1992 og lögum um Póst- 

og fjarskiptastofnun, nr. 69/2003.32 Fyrir setningu málskotsheimildarinnar gat komið upp sú 

staða að þegar dómsmál væri höfðað til ógildingar á úrskurði áfrýjunarnefndar sbr. 41. gr. skl., 

að Samkeppniseftirlitið þyrfti í einhverjum tilfellum að vernda afstöðu áfrýjunarnefndar þó hún 

kunni að brjóta í bága við afstöðu eftirlitsins. Framangreint var staðfest í dómi Hæstaréttar 

Íslands 17. febrúar 1997 í máli nr. 63/1997 Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma. Slík staða 

veltur þó á, hvort afstaða Samkeppniseftirlitsins hafi verið jákvæð eða neikvæð. Hafi eftirlitið 

tekið jákvæða afstöðu sem teldist þó að mati málsaðila ekki fullnægjandi með þeim hætti að 

ákvörðun hafi sætt endurskoðunar hjá áfrýjunarnefnd samkeppnismála sem tók neikvæða 

afstöðu og málsaðilar áfrýjað þeim úrskurði til dómstóla, gæti Samkeppniseftirlitið í slíkri 

stöðu þurft að vernda afstöðu áfrýjunarnefndar þrátt fyrir að hún bryti í bága við afstöðu 

eftirlitsins.  

Í athugasemdum kom fram að óeðlilegt þætti að við slíkar aðstæður hefði 

Samkeppniseftirlitið ekki tækifæri á að verja afstöðu sína. Þá myndi málskotsheimild leiða til 

jafnræðis aðila máls og veita áfrýjunarnefndinni aðhald í vinnubrögðum. Hlutverk 

Samkeppniseftirlitsins fæli í sér að vernda almannahagsmuni, sem felast í virkri samkeppni og 

væri mikilvægt að geta verndað þá fyrir dómstólum. Oft væri um stefnumarkandi mál á 

markaði að ræða sem fyrst og fremst væri neytendum til hagsbóta.33 Þá var gert ráð fyrir að 

heimildinni yrði einungis beitt í undantekningum og gert væri ráð fyrir að langur tími gæti liðið 

á milli þess sem heimildin væri notuð.34 

 

4. Sambærilegar málskotsheimildir 
4.1 Almennt 
Undantekningu frá meginreglunni um að lægra sett stjórnvald geti ekki hlutast til um að fá 

úrskurði æðra sett stjórnvalds hnekkt er að finna á fleiri stöðum í lagasafni íslenska lýðveldisins 

en í samkeppnislögum. Þar má nefna fjórar heimildir þar sem lægra sett sjórnvald getur hlutast 

til um að fá úrskurði úrskurðarnefndar velferðarmála hnekkt fyrir dómstólum. Vísast þar í lög 

um almannatryggingar nr. 100/2007, lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008, lög um þjónustu 

                                                
32 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 144 - 131 mál, athugasemdir við 4. gr., mgr. 1. 
33 sama heimild, athugasemdir við 4. gr., mgr. 4. 
34 sama heimild, fylgiskjal . 
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við fatlað fólk og fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018 og barnarverndarlög nr. 

80/2002.  

 Þá má einnig finna sambærilega heimild í lögum um Lánasjóð íslenskra námsmanna 

nr. 21/1992, lögum um yfirskattanefnd nr. 30/1992, upplýsingalögum nr. 140/2012 og lögum 

um Póst- og fjarskiptastofnun nr. 69/2003. Rökin fyrir því af hverju löggjafarvaldið veitir slíka 

undantekningu frá meginreglu í málsmeðferð á stjórnsýslustigi geta verið lituð af mismunandi 

sjónarmiðum eftir tilgangi og markmiði laga og hvaða málefnasviði lögin tilheyra. Þá skal 

einnig hafa í huga hvaða hagsmuni lægra sett stjórnvald getur haft af því að fá úrskurði æðra 

setts stjórnvalds hnekkt fyrir dómstólum.  

 
4.2 Úrskurðarnefnd velferðarmála 
Kærunefndin er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem starfar á grundvelli laga um úrskurðarnefnd 

velferðarmála, nr. 85/2015. Hlutverk hennar er að úrskurða í kærumálum vegna 

stjórnvaldsákvarðana eða í ágreiningsmálum eftir því sem mælt er fyrir í lögum ásamt því að 

veita álit, sbr. 1. gr. laganna. Næstu fjórir lagabálkar í umfjöllun þessari hafa það sameiginlegt 

að geyma kæruheimild til áfrýjunarnefndar velferðarmála og málskotsheimild til dómstóla á 

niðurstöðum hennar.   

 

4.2.1 Lög um almannatryggingar nr. 100/2007 
Lög nr. 100/2007 gilda um lífeyristryggingar almannatrygginga, ráðstöfunarfé og 

fyrirframgreiðslu meðlaga sem og annarra framfærsluframlaga, sbr. 3. gr. laganna. Markmið 

laganna er að tryggja þeim sem lögin taka til og þess þurfa bætur og aðrar greiðslur vegna elli, 

örorku og framfærslu barna samkvæmt 1. gr. Í II. kafla laganna er kveðið á um stjórnsýsluna 

þar sem segir að ráðherra fari með yfirstjórn málefna samkvæmt lögunum ásamt því að fara 

með yfirstjórn Tryggingastofnunar. Stofnunin er sjálfstætt stjórnvald sem annast framkvæmd 

lífeyristrygginga og annarra málefna sem kveðið er á um í lögunum sbr. 9. gr. laganna. Hægt 

er að skjóta ákvörðunum stofnunarinnar til úrskurðarnefndar velferðarmála samkvæmt 13. gr. 

laganna. Þá segir í 6. mgr. sömu greinar: „Tryggingastofnun getur höfðað dómsmál til að fá 

hnekkt úrskurði úrskurðarnefndar velferðarmála.“ Ákvæðið er sambærileg undantekning frá 

meginreglu stjórnsýsluréttar um málskotsheimild lægra setts stjórnvalds til dómstóla og finna 

má í 41. gr. skl.  

 Sjálfstæð stjórnsýslunefnd á sviði almannatrygginga var nýmæli í breytingalögum nr. 

60/1999. Hún fól í sér skilvirkari málaferli innan stjórnsýslunnar í takt við nútímalegri 



 

 12 

stjórnsýsluhætti og veitti viðskiptavinum Tryggingastofnunar aukið réttaröryggi, en víða höfðu 

verið settar sambærilegar nefndir innan stjórnsýslunnar.35 

 Eftir að áðurnefnd breytingalög nr. 60/1999 tóku gildi var kveðið á um heimild í 7. gr. 

b. laga um almannatryggingar nr. 117/1993 fyrir tryggingaráð til að óska eftir frestun á 

réttaráhrifum úrskurðar nefndarinnar þar til dómur lægi fyrir hvort honum yrði hnekkt eða ekki. 

Ákvæðið færðist síðan í 3. mgr. 9. gr. þegar lögin voru endurútgefin sem lög nr. 100/2007 og 

stendur nú í 6. mgr. 13. gr. sömu laga eftir breytingalög nr. 88/2015. Við setningu 

málskotsheimildarinnar þótti réttlætanlegt að tryggingaráð hefði slíka heimild ef það teldi 

úrskurð nefndarinnar hefði í för með sér töluverðar breytingar frá fyrri framkvæmd 

Tryggingastofnunar ríkisins og væri augljóslega andstæður  

lögum.36 Tryggingaráð var svo fellt niður með breytingalögum nr. 91/2004 og voru heimildir 

þess færðar annars vegar á ráðherra og hins vegar á Tryggingastofnun. Eftir þá breytingu 

færðist málskotsheimildin yfir á Tryggingastofnun.  

 Málskotsheimild Tryggingastofnunar hefur því verið til staðar frá því að fyrst var 

kveðið á um sjálfstæða stjórnsýslunefnd á sviði almannatrygginga. Áfrýjunarnefnd 

samkeppnismála var stofnuð árið 1993 en Samkeppniseftirlitinu var ekki veitt málskotsheimild 

fyrr en nokkrum árum seinna, árið 2011. Þá var vísað til málskotsheimildar Tryggingastofnunar 

athugasemdum með frumvarpi til breytingalögum nr. 14/2011 að fyrirmynd málskotsheimildar 

Samkeppniseftirlitsins.37 Ákvarðanir Tryggingastofnunar snúa að einstaklingshagsmunum sem 

flokkast undir mannréttindi samkvæmt stjórnarskrá, sbr. 1. mgr. 76. gr. stjskr. Ljóst er að 

löggjafanum þykir réttlætanlegt að Tryggingastofnun sé gert að vernda þessa hagsmuni í 

andsvari einstaklinga fyrir dómstólum hafi úrskurður velferðarmála bersýnilega brotið í bága 

við lög. 

 

4.2.2 Lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008 
Lög nr. 112/2008 eiga að tryggja sjúkratryggðum aðstoð til verndar heilbrigði og jafnan aðgang 

að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag, samkvæmt I. kafla laganna. Gildissvið laganna nær til 

sjúkratrygginga almannatrygginga, samninga um heilbrigðisþjónustu og endurgjald ríkisins 

fyrir heilbrigðisþjónustu sbr. 2. gr. laganna. Í II. kafla er kveðið á um stjórnsýslu og segir þar 

að ráðherra fari með yfirstjórn sjúkratrygginga samkvæmt lögunum. Þá fer 

                                                
35 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 835 - 521 mál, almennar athugasemdir., mgr. 2. 
36 sama heimild, athugasemdir við 2. gr., mgr. 3. 
37 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 144 - 131 mál, athugasemdir við 4. gr., mgr 1. 
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Sjúkratryggingastofnun með framkvæmd sjúkratrygginga og semur um og greiðir endurgjald 

fyrir heilbrigðisþjónustu samkvæmt lögunum í samstarfi við ráðherra á hverjum tíma.  

 Í 1. mgr. 36. gr. er að finna heimild fyrir aðila máls til að kæra ákvörðun 

Sjúkratryggingastofnunar til úrskurðarnefnd velferðarmála. Í 4. mgr. sömu greinar segir: 

,,Sjúkratryggingastofnunin getur höfðað dómsmál til að fá hnekkt úrskurði úrskurðarnefndar 

[velferðarmála].“  

Sjúkratryggingarstofnun var sett með lögum nr. 112/2008. Í greinagerð með frumvarpi 

til laganna kom fram að markmið ríkisstjórnar hafi verið að færa stjónsýsluframkvæmd til 

nútímalegra horfs. Tilefni væri til að setja á fót sérstaka stjórnsýslustofnun undir yfirstjórn 

ráðherra sem færi með það hlutverk að annast framkvæmd sjúkratrygginga gagnvart 

einstaklingum og enn fremur semja um veitingu heilbrigðisþjónustu og endurgjald fyrir veitta 

þjónustu handa sjúkratryggðum til að styrkja og einfalda verkþætti hjá ríkinu. Þessa verkþætti 

var áður að finna undir heilbrigðisráðherra og ráðuneyti hans en einnig á sjúkratryggingasviði 

Tryggingarstofnunar ríkisins. 38 

Ákvæði 4. mgr. 36. gr. 112/2008 um sjúkratryggingar er í heild sinni samhljóða ákvæði 

6. mgr. 13. gr. laga nr. 100/2007 um almannatryggingar en framkvæmdin sækir fyrirmynd sína 

í lög nr. 100/2007 um almannatryggingar þar sem hlutverk Sjúkratryggingastofnunar átti áður 

meðal annars undir Tryggingastofnun. Svipuð sjónarmið löggjafans eru því að baki 

málskotsheimildar í lögum nr. 112/2008 um sjúkratryggingar, þ.e. að réttlætanlegt er að 

stofnunin hafi heimild til að skjóta úrskurði til dómstóla ef úrskurður úrskurðarnefndar sé 

bersýnilega í andstöðu við lög og brýtur gegn einstaklingshagsmunum. Þá kann að vera 

undirliggjandi sjónarmið hjá löggjafarvaldinu fyrir slíkri málskotsheimild að úrskurðir 

úrskurðarnefndar velferðarmála geti haft víðtæk áhrif á greiðsluskyldu Tryggingastofnunar og 

Sjúkratryggingastofnunar og þar með fjárhag ríkisins.  

   

4.2.3 Lög um þjónustu við fatlað fólk og fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018 
Lög nr. 38/2018 eiga að tryggja bestu þjónustu sem unnt er að veita á hverjum tíma til fatlaðs 

fólks og koma til móts við sérstakar stuðningsþarfir þess svo það geti notið fullra mannréttinda 

eins og aðrir í þjóðfélaginu.  

Í II. kafla laganna er getið til um stjórn og skipulag, þar segir í 4. gr. að ráðherra fari 

með yfirstjórn málefna fatlaðs fólk samkvæmt lögunum. Hann ber ábyrgð á opinberri 

stefnumótun sem gerð er í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga, hagsmunasamtök 

                                                
38 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 955 - 613 mál. 
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fatlaðs fólks og aðildarfélög þeirra. Þá segir í 5. gr. laganna að sveitarfélögin beri ábyrgð á 

skipulagi og framkvæmd þjónustu við fatlað fólk, þar með talið gæðum þjónustunnar. Í þeim 

efnum skiptir ekki máli hvort þjónustan sé keypt af einkaaðilum með samningi eða veitt af 

hálfu starfsmanna sveitarfélagsins, sbr. 7. gr. laganna. Þá bera sveitarfélögin einnig ábyrgð á 

kostnaði vegna þjónustunnar og skulu hafa innra eftirlit með framkvæmd hennar.   

Í 1. mgr. 35. gr. laganna er kveðið á um kæruheimild vegna stjórnvaldsákvarðana 

samkvæmt lögunum til úrskurðarnefndar velferðarmála. Þá segir í 2. mgr. sömu greinar 

,,Umsækjandi, hlutaðeigandi sveitarfélag eða Samband íslenskra sveitarfélaga geta borið 

niðurstöðu úrskurðarnefndar undir dómstóla eftir almennum reglum.” 

 Í athugasemdum með frumvarpi laganna segir um 35. gr. að mikilvægt sé að 

sveitarfélög og samtök þess hafi málskotsheimild til dómstóla. Sveitarfélög eru sjálfstæð 

stjórnvöld og geta hagsmunir þeirra varðandi að fá endanlega niðurstöðu í mál sem varða þau 

verið miklir með tilliti til sjálfstjórnar og fjárstjórnarvalds þeirra. Þá þótti málskotsheimildin 

einnig vera í samræmi við Evrópusáttmála um sjálfstjórn sveitarfélaga.39 

 Sveitarfélög eru sem segir, sjálfstæð stjórnvöld og er því um sambærilega 

undantekningu á stjórnsýslurétti að ræða, og í framangreindum lögum. Hagsmunirnir eru þó að 

einhverju leiti annars eðlis en til að mynda hagsmunir Samkeppniseftirlitsins í 41. gr. skl. Í 

ljósi þess hvers eðlis málefnasvið laganna er, liggja sjónarmið sveitarstjórnar að fá úrskurði 

úrskurðarnefndar hnekkt fyrir dómstólum í því að vernda einstaklingshagsmuni þeirra íbúa sem 

hafa búsetu í sveitarfélaginu og að geta hlutast til um úrskurði sem kunna að hafa áhrif á 

fjárstjórnarvald þess.  

 
4.2.4 Barnaverndarlög nr. 80/2002  
Barnaverndarlög eiga að tryggja börnum á yfirráðasvæði Íslands aðstoð sem búa við 

óviðunandi aðstæður eða sé heilsu þeirra og þroska stofnað í hættu, sbr. 2. gr. bvl. 

 Í II. kafla laganna er að finna ákvæði um yfirstjórn barnaverndarmála en þar segir að 

barnavernd heyri undir ráðuneytið sem fer með stefnumótun, leggur fram framkvæmdaáætlun 

og sinnir eftirliti sbr. 5. gr. bvl. Barnarverndarnefndir eru sjálfstæðar stjórnsýslunefndir sem 

starfa á vegum sveitastjórna en eru óháðar þeim. Í 13. gr. bvl. segir að sveitarstjórn getur ekki 

gefið nefndinni fyrirmæli um meðferð mála né fengið upplýsingar frá nefndinni um einstök 

mál. Þá verður úrskurðum nefndarinnar ekki skotið til sveitarstjórnar. Í III. kafla 

barnaverndalaga er að finna ákvæði um skipan, hlutverk og völd barnaverndarnefnda en víða í 

                                                
39 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 26 - 26 mál, athugasemdir við 35. gr., mgr. 1. 
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lögunum má einnig finna ákvæði þeim tengdum. Þar má nefna t.d. 27. og 28. gr. bvl., sem fjalla 

annars vegar um úrskurð barnaverndanefndar um vistun barns utan heimilis og hins vegar um 

úrskurð dómstóls um vistun barns utan heimils.  

Í 6. gr. laganna er kveðið á um hefðbundna málsmeðferð innan stjórnsýslunnar, þ.e. að 

hægt sé að skjóta úrskurðum barnaverndarnefnda og ákvörðunum Barnaverndarstofu til 

kærunefndar velferðarmála (áður kærunefnd barnaverndarmála). Í XI. kafla laganna er að finna 

málskotsheimild barnaverndarnefndar til dómstóla. Í 62. gr. er fjallað um meðferð mála fyrir 

dómi þar sem segir að barnaverndarnefnd hafi aðild að málinu, sbr. 27. og 28. gr. Segir þar í 1. 

mgr. að krefjist barnavernd úrlausnar dómstóla sé hún sóknaraðili og foreldrar og barn yfir 15 

ára aldri varnaraðilar. Í 2. mgr. segir að ef foreldrar og barn yfir 15 ára aldri óski úrlausna 

dómstóla teljast þau sóknaraðilar og barnaverndarnefnd varnaraðili.   

Ákvæðin voru nýmæli með lögum nr. 80/2002, en áður var ekki gert ráð fyrir því 

sérstaklega í lögum að barnaverndarnefnd gæti rekið mál fyrir dómi. Í greinagerð með 

frumvarpi til laganna var heimildin rökstudd með eftirfarandi rökum: 

1. Ákvarðanir sem barnavernd tekur fela í sér skerðingu á almennum sjónarmiðum 

um friðhelgi einkalífs og annarra mannréttinda. Þótti því réttast að fjallað yrði 

um þær fyrir dómi.  

2. Málsmeðferðarstigin yrðu tvö, þ.e. héraðsdómur og Hæstiréttur, í stað fjögurra 

áður. Málið þyrfti því ekki að verða kært fyrst til áfrýjunarnefnd velferðarmála. 

Slíkt myndi stytta og einfalda málsmeðferð málanna.  

3. Málsmeðferð fyrir dómi er sú vandaðasta innan íslenska réttarkerfisins og 

tryggir besta réttaröryggið gagnvart aðilum máls.  

4. Meðferð málsins yrði í betra samræmi við Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 

62/1994 og samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, sem Ísland 

hefur gerst aðili að, sbr. lög nr. 18/1992.40 

 

Meginröksemdin fyrir því að dómstólaleiðinni var hafnað við undirbúning eldri 

barnaverndarlaga var sú að erfitt hefði verið að tryggja nægjanlega sérþekkingu sem talin var 

nauðsynleg í barnaverndarmálum. Í greinagerð með frumvarpi til núgildandi laga nr. 80/2002 

þótti slíkt ekki eiga við rök að styðjast þar sem bregðast mætti við þessu með tilkvaðningu 

sérfróðra meðdómenda.41 

                                                
40 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 403-318 mál. 
41 sama heimild. 
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 Málskotsheimild barnaverndarnefnda á úrskurðum úrskurðarnefndar velferðarmála er 

sambærileg undantekning frá þeirri meginreglu stjórnsýsluréttar að lægra sett stjórnvald sé 

bundið ákvörðun æðra setts stjórnvalds, líkt og framangreindar málskotsheimildir. 

Barnaverndarnefnd hefur það hlutverk að vernda mikilvæga hagsmuni einstaklinga, þ.e. barna 

vegna óviðunandi aðstæðna sem kunnu að stofna heilsu og þroska í hættu. Mál á borði 

barnaverndarnefnda eru því oftar en ekki viðkvæm mál, og snúa að mikilvægum 

mannréttindum. Eðli málsins samkvæmt geta þau börn sem barnaverndarnefnd ber hagsmuni 

fyrir brjósti ekki gætt réttar síns sjálf fyrir dómi. Það er af þeim sökum réttlætanlegt að 

nefndinni sé veitt tækifæri á að vernda hagsmuni þeirra barna með vönduðustu málsmeðferð 

sem völ er á innan íslenska réttarkerfisins, telji hún úrskurð úrskurðarnefnda brjóta í bága við 

lög.  

 
4.3 Aðrar málskotsheimildir 
4.3.1 Upplýsingalög nr. 140/2012 
Upplýsingalög nr. 140/2012 (hér eftir uppl.) taka til allrar starfsemi stjórnvalda sem eru að 51% 

hluta eða meira í eigu hins opinbera, sbr. 2. gr. uppl. Markmið laganna er að stuðla að gagnsæi 

í stjórnsýslunni við meðferð opinberra hagsmuna, sbr. 1. gr. uppl. Í II. kafla laganna er getið 

um rétt almennings að fyrirliggjandi gögnum um tiltekið mál ásamt takmörkunum. Stjórnvaldi 

er heimilt að takmarka aðgengi almennings að upplýsingum vegna almannahagsmuna eða 

einkahagsmuna ef stjórnvaldið metur það svo að þeir hagsmunir hafi þyngra vægi en hagsmunir 

almennings af gagnsærri stjórnsýslu, sbr. 9-10. gr. laganna.  

 Hægt er að skjóta synjun stjórnvalds um aðgang að gögnum til úrskurðarnefndar 

upplýsingamála samkvæmt V. kafla laganna. Þar er að finna í 24. gr. laganna, undantekningu 

frá meginreglu um að lægra sett stjórnvald sé bundið af niðurstöðu þess æðra setts stjórnvalds. 

Þar segir í 1. mgr.: ,,Nú hafi úrskurðarnefnd um upplýsingamál lagt fyrir stjórnvald eða annan 

aðila að veita aðgang að gögnum og getur þá nefndin að kröfu viðkomandi ákveðið að fresta 

réttaráhrifum úrskurðar telji hún sérstaka ástæðu til.” Frestunin skal vera bundin því skilyrði 

að málið verði borið undir dómstóla innan sjö daga frá birtingu ákvörðunarinnar um frestunina. 

Heimildin veitir þeim sem úrskurður beinist að, þann kost að gera kröfu þess efnis að bera 

ágreiningsefnið undir dómstóla. Í athugasemdum frumvarpsins segir um 24. gr. að 

heimildarákvæðið sé undantekning frá meginreglu stjórnsýsluréttar og er vilji löggjafans að 

henni verði einungis beitt þegar sérstaklega stendur á. Þá var bent á að finna mætti sambærilega 

heimild í 18. gr. eldri upplýsingalaga nr. 50/1996.42  Í frumvarpi til eldri upplýsingalaga er ekki 

                                                
42 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 223-215 mál, athugasemdir við 24. gr., mgr. 3. 
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að finna sérstök rök fyrir málskotsheimildinni önnur en þau að hún sé undantekning sem ber 

að nota ,,þegar sérstaklega stendur á”.43  

 Þó ekki sé tekið fram berum orðum í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi til 

upplýsingalaga má ætla að vilji löggjafans með málskotsheimildinni sé sá, að stjórnvaldinu sé 

gefinn kostur á að vernda þá almanna- eða einkahagsmuni sem 9. - 10. gr. laganna kveður á 

um fyrir dómstólum hafi stjórnvaldið ákvarðað takmörkun af þeim sökum, og úrskurðarnefnd 

snúið henni við. Svipar það til þeirra almannahagsmuna sem Samkeppniseftirlitinu er gert að 

gæta fyrir dómstólum með málskotsheimild í 41. gr. skl.  

 

4.3.2 Lög um Póst- og fjarskiptastofnun nr. 69/2003 
Lög nr. 69/2003 fjalla um Póst- og fjarskiptastofnun. Stofnunin er sjálfstæð undir yfirstjórn 

ráðherra. Helstu verkefni hennar er að hafa umsjón og eftirlit með framkvæmd laga um 

fjarskipti og póstþjónustu, ásamt því að hafa eftirlit með starfsemi fjarskiptafyrirtækja og 

póstrekanda eins og nánar er kveðið á um í 3. og 4. gr. laganna. Markmið laga um póstþjónustu 

nr. 98/2019 er að efla hagkvæma og áreiðanlega þjónustu ásamt því að ýta undir samkeppni á 

markaði fyrir póstþjónustu. Markmið laga um fjarskipti nr. 81/2003 er að öllum sé veittur 

aðgangur að hagkvæmum og öruggum fjarskiptum. Það er því hlutverk Póst- og 

fjarskiptastofnunar að sjá til að þessum markmiðum sé náð við framkvæmd laganna.  

 Ákvarðanir Póst- og fjarskiptastofnunar sæta kæru til sérstakrar nefndar, 

úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála, sbr. 13. gr. laganna. Ákvæðið tók umtalsverðum 

breytingum með breytingalögum nr. 117/2008. Þar má nefna nýmæli þess efnis að aðili geti 

borið ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar beint undir dómstóla án viðkomu 

úrskurðarnefndar, sbr. 3. og 4. mgr. 13. gr. laganna.  

 Í 3. mgr. 13. gr. segir: ,,Póst- og fjarskiptastofnun getur í undantekningartilvikum borið 

úrskurð nefndarinnar undir dómstóla enda liggi fyrir samþykki ráðherra. Málshöfðun frestar 

ekki gildistöku úrskurða nefndarinnar.” Í athugasemdum með frumvarpi til breytingalaga nr. 

117/2008 segir að ákvarðanir Póst- og fjarskiptastofnunar hafi á undanförnum árum orðið 

umfangsmeiri og flóknari, þær byggist á fræðilegum greiningum fjarskiptamarkaðarins og þá 

er einnig haft samráð við markaðsaðila og eftirlitsstofnun EFTA áður en endanleg ákvörðun 

liggur fyrir hjá stofnuninni.44 Ákvarðanir hjá stofnuninni hafi af þeim sökum verið í vinnslu í 

marga mánuði, jafnvel ár en áður voru þær mun einfaldari í sniðum. Það þótti því eðlilegt að 

hægt væri að skjóta ákvörðunum stofnunarinnar beint til dómstóla án viðkomu 

                                                
43 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 120 - 361 mál, athugasemdir við 18. gr., mgr. 3. 
44 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 823 - 522 mál, almennar athugasemdir. 
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úrskurðarnefndarinnar þar sem slíkt fyrirkomulag myndi stytta málsmeðferðartíma til muna, 

en ljóst þótti af þáverandi framkvæmd að mál á borði stofnunarinnar tækju langan tíma. Einnig 

þótti heimildin stuðla að auknu réttaröryggi og vera í samræmi við framkvæmd í Evrópu. Velji 

aðili máls að skjóta ákvörðun til dómstóla er úrskurðarnefnd óheimilt að taka kæru til 

málsmeðferðar, en óeðlilegt væri að mál sé til meðferðar fyrir dómstólum og innan 

stjórnsýslunnar á sama tíma. Löggjafarvaldinu þótti mikilvægt að stofnuninni væri veitt 

heimild til þess að verja eftir atvikum, niðurstöðu ákvarðanna sinna fyrir dómstólum sem 

úrskurðarnefnd hefði ógilt eða breytt. Vísað var í sambærilega heimild í 18. gr. upplýsingalaga 

nr. 50/1996 og í lögum nr. 21/1992 um Lánasjóð íslenskra námsmanna.45 

 Að fá markmiðum laga um póstþjónustu nr. 98/2019  og laga um fjarskipti nr. 81/2003 

fylgt eftir leiðir af sér hagkvæma og jafna þjónustu fyrir almenning ásamt því að ýta undir 

samkeppnisskilyrði á þeim mörkuðum. Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnun er því ekki ólíkt 

hlutverki Samkeppniseftirlitsins í því samhengi að vernda almannahagsmuni, en í báðum 

tilvikum er um að ræða frekar stór og fræðilega flókin réttarsvið. Sú staðreynd að mál á sviði 

Póst- og fjarskiptastofnunar kunni að dragast á langinn vegna samráðs við ESA og 

markaðsaðila getur einnig átt við varðandi mál á borði Samkeppniseftirlitsins. Stofnunin hefur 

gefur út leiðbeiningarreglur um mat á brotum gegn EES-samningnum ásamt því að hafa 

heimild til að koma áliti sínu á framfæri varðandi túlkun á beitingu samkeppnisreglna EES-

samningsins, líkt og hún gerði í fyrsta sinn í dómi Landsréttar 14. júní 2019 í máli nr. 290/2018 

(Byko).  

   

4.3.3 Lög nr. 21/1992 um Lánasjóð íslenskra námsmanna 
Hlutverk Lánasjóðs íslenskra námsmanna er að tryggja þeim sem falla undir lögin jöfn tækifæri 

til náms, án tillits til efnahags, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga um Lánasjóð íslenskra námsmanna nr. 

21/1002. Ráðherra skipar stjórn Lánasjóðs íslenskra námsmanna samkvæmt 4. gr. laganna en 

getið er nánar til um hlutverk hennar í 1. mgr. 5. gr., þar sem segir meðal annars að hún skuli 

veita námslán, annast fjármál sjóðsins og skera úr vafamálum er varða einstaka lánþega og 

öðrum málum með bókuðum samþykktum.  

 Ráðherra skipar málskotsnefnd þriggja manna og jafnmarga til vara sbr. 5. gr. og 5. gr. 

a. laganna. Nefndin sker úr um hvort úrskurðir stjórnar Lánasjóðs íslenskra námsmanna séu í 

samræmi við ákvæði laga og reglugerða, sbr. 2. mgr. 5. gr. a. laganna. Í 3. mgr. sömu greinar 

                                                
45  Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 823 - 522 mál, athugasemdir með 2. gr. 
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er að finna málskotsheimild stjórnar Lánasjóðs íslenskra námsmanna til dómstóla, þar sem 

segir:  

Að kröfu stjórnar Lánasjóðs íslenskra námsmanna fyrir hönd sjóðsins getur 
nefndin frestað réttaráhrifum úrskurðar síns telji hún að hann muni hafa í för 
með sér veruleg fjárhagsleg áhrif á sjóðinn. Krafa þess efnis skal gerð eigi síðar 
en 10 dögum frá birtingu úrskurðar. Skal frestun á réttaráhrifum úrskurðar að 
auki vera bundin því skilyrði að stjórn Lánasjóðs íslenskra námsmanna beri 
málið undir dómstóla innan 30 daga frá frestun og óski þá eftir að það hljóti 
flýtimeðferð. 

 

Þá er nefndinni einnig heimilt að fresta afgreiðslu sambærilega mála sem eru til meðferðar hjá 

henni þar til búið er að kveða upp dóm í málinu, sökum fordæmisgildis.  

 Málskotsheimildin kom inn með breytingalögum nr. 140/2004. Í athugasemdum með 

frumvarpi með frumvarpi til laganna, segir um 1. gr. að endurskoðunarnefnd hafi metið svo, 

að æskilegt sé fyrir stjórn Lánasjóðs íslenskra námsmanna að hafa slíka heimild. Það sé í 

samræmi við meginreglu stjórnsýsluréttarins að málskotsnefndin hafi vald til að fresta 

réttaráhrifum úrskurðarins þegar svo stendur á, og vísað því til stuðnings í sambærilega 

framkvæmd eldri upplýsingalaga nr. 50/1996 og eldri laga um almannatryggingar nr. 117/1993. 

Við mat nefndarinnar á því hvort fresta skuli réttaráhrifum skal hún meta þrennt; í fyrsta lagi 

hvort úrskurður dómstóla geti haft fordæmisgildi, í öðru lagi hvort hann muni hafa í för með 

sér veruleg fjárútlát fyrir sjóðinn og í þriðja lagi hvort lögfræðilegur vafi sé um niðurstöðuna. 

Þá var vilji löggjafans að stjórn Lánasjóð íslenskra námsmanna nýti sér þessa heimild einungis 

í undantekningartilvikum.46 

 Öll stjórnvöld hafa eigin hagsmuna að gæta. Löggjafinn ákveður þó að veita stjórn 

Lánasjóðs íslenskra námsmanna ítarlegri heimildir en almennt leiðir af lögum, til að vernda 

hagsmuni sjóðsins, þ.e. að hann sé vel rekinn. Það er liður í því að fá leyst úr ágreiningi sem 

kann að vera fordæmisgefandi og haft áhrif á sjóðinn. Úrskurðir málskotsnefndar geta brjóti í 

bága við afstöðu stjórnar Lánasjóðs íslenskra námsmanna með þeim afleiðingum að það felur 

í sér íþyngjandi áhrif á fjárhagsstöðu sjóðsins og þar með fjárhag ríkisins. Í athugasemdum 

með frumvarpi vísaði löggjafinn í sambærilega heimild Tryggingastofnunar og má að því 

sögðu halda því fram að undirliggjandi sjónarmið séu sambærileg á milli þessara 

málskotsheimilda. Þetta tækifæri sjóðsins til að gæta rekstur hans vegur þyngra en sú staðreynd 

að málsmeðferð einstaklinga kann í undantekningartilvikum að geta tekið lengri tíma sökum 

þessa.  

                                                
46 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 368 - 330, athugasemdir með 1. gr. 
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4.3.4 Lög nr. 30/1992 um Yfirskattanefnd 
Fjárlög eru áætlun um tekjuöflun ríkisins. Fjárlögin eru samþykkt fyrir fjárhagsár hvert, sbr. 

42. gr. stjskr. og skal ríkið ekki inna af hendi gjöld nema kveðið hafi verið á um það í fjárlögum 

sbr. 41. gr. stjskr. Tilgangur skatts er að afla fjár til samneyslu ríkisins og eru stærstu 

skattstofnanir tekjuskattur, virðisaukaskattur og tryggingagjald. Tekjustofnar sveitarfélaga eru 

ákveðnir með lögum svo og hvernig þeir eru nýttir, að öðru leiti ráða sveitarfélög málefnum 

sínum sjálf eftir því sem lög kveða á um, sbr. 78. gr. stjskr.  

Lög nr. 30/1992 gilda um yfirskattanefnd, nefndin sér um að úrskurða um 

ágreiningsmál um ákvörðun skatta, gjalda og skattstofna, þar með talið rekstrartöp, sbr. 1. gr. 

laganna. Nánar er getið um gildissvið í 2. gr. laganna. Hugtakið ,,stjórnvald“ í lögunum merkir 

það stjórnvald sem tekið hefur ákvörðun sem kæranleg er til yfirskattanefndar, sbr. 1. mgr. 3. 

gr. Þá er sveitarfélagi eftir tilvikum heimilt að kæra ákvarðanir ríkisskattstjóra til nefndarinnar.  

 Í 15. gr. laganna er kveðið á um málskot til dómstóla. Í 3. mgr. er að finna 

málskotsheimild lægra stjórnvalds til dómstóla, en þar segir ,,Nú telur [stjórnvald] ástæðu til 

að mæla með því við ráðherra að höfðað verði mál í því skyni að fá úrskurði yfirskattanefndar 

hnekkt og getur [stjórnvaldið] þá jafnframt farið þess á leit við yfirskattanefnd að úrskurðurinn 

verði ekki látinn hafa fordæmisgildi að svo stöddu.” 

 Málskotsheimildin var nýmæli í 6. gr. breytingalaga nr. 96/1998. Í athugasemdum með 

frumvarpi kemur fram að undantekningarheimildin eigi við þau mál þar sem gjaldendur hafi 

ekki lagt nauðsynleg gögn fyrir hjá skattyfirvöldum þegar málið var til rannsóknar, heldur hafi 

gögnin fyrst verið lögð fram með kæru til yfirskattanefndar.47 Málskotsheimildin var lögð til í 

framhaldi af áliti umboðsmanns Alþingis 29. desember 1994 í máli nr. 702/1992. Í álitinu kom 

fram að í þeim tilvikum þar sem niðurstaða yfirskattanefndar hefur fallið skattaðila í vil, en 

fjármálaráðherra telur úrskurð nefndarinnar óviðunandi og andstæðan lögum, sé eðlilegt að 

hann hafi heimild til að höfða mál fyrir dómstólum.48 

 Skilyrði þess að yfirskattanefnd fallist á að úrskurður verði ekki látinn hafa 

fordæmisgildi verður að vera bundinn því í fyrsta lagi að mál verði höfðað innan þriggja 

mánaða, sbr. 1. mgr 5. gr. laganna,  í öðru lagi að dómari hafi fallist á flýtimeðferð málsins 

eftir ákvæðum laga um meðferð einkamála og í þriðja lagi að ríkisskattstjóri mæli með 

frestuninni. Ákveði yfirskattanefnd að verða við frestuninni yrði öllum réttaráhrifum 

                                                
47 Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 1104 - 641 mál, almennar athugasemdir. 
48 sama heimild, athugasemdir við 6. gr., mgr. 2. 
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ákvörðunar frestað, einnig ef málið yrði talið hafa fordæmisgildi í öðru sambærilegu máli sem 

er til meðferðar hjá nefndinni á sama tíma, skal því máli vera frestað þar til niðurstaða fæst.49  

 Hagsmunir stjórnvalds af því að mæla með því við ráðherra að úrskurður 

yfirskattanefndar verði kærður til dómstóla er liður í hlutverki stjórnvaldsins að vernda 

tekjuöflun ríkisins sem kveðið er á um í fjárlögum. Í skattarétti hafa réttarreglur gengið ögn 

lengra en almennar stjórnsýslureglur sökum réttaröryggis og getur þótt réttlætanlegt að 

undantekningarheimild frá meginreglu stjórnsýsluréttar um málskotsheimild til dómstóla eigi 

við af þeim sökum, sérstaklega í því samhengi þar sem gögn hafa ekki verið lögð fram við 

upphaf máls. Sjónarmiðið að vernda tekjuöflun ríkisins getur talist til almannahagsmuna þar 

sem úrskurðir kunni að hafa fordæmisgildi sem leiði af sér víðtæk áhrif á samneyslu 

þjóðfélagsins. Slík hagsmunagæsla gæti verið látin vega þyngra á móti öðrum sjónarmiðum. 

Sveitarfélag getur einnig í ákveðnum tilvikum haft hagsmuni af niðurstöðu dómsmáls í ljósi 

fjárstjórnarvalds þess.  

 

4.4 Samantekt 
Málskotsheimildirnar í umfjölluninni hér að framan eiga það sameiginlegt að vera 

undantekning frá þeirri meginreglu stjórnsýsluréttar um að lægra sett stjórnvald sé bundið af 

úrskurði þess æðra. Það kunna að vera mismunandi undirliggjandi sjónarmið hjá löggjafanum 

fyrir því og hví tilefni telst til undantekningar frá þeirri meginreglu. Þau sjónarmið snúa að 

markmiði og tilgangi þeirra laga sem hafa geyma slíka heimild, auk þess hlutverks þess 

stjórnvald sem fer með málefni þeirra.  

Samkeppniseftirlitinu er veitt málskotsheimild á þeim grundvelli að vernda 

almannahagsmuni, sem felast í góðum samkeppnisskilyrðum á markaði og skila sér jákvætt út 

í samfélagið. Í því felst m.a. að Samkeppniseftirlitið beri hagsmuni neytenda og keppinauta á 

markaði fyrir brjósti, sem ella hefðu ekki haft málsaðild að málinu. Upp geta komið tilvik þar 

sem Samkeppniseftirlitið hefur komist að þeirri niðurstöðu að bannregla samkeppnislaga eigi 

við um háttsemi sem hafi samkeppnishamlandi áhrif á keppinauta á markaði, en áfrýjunarnefnd 

úrskurðar að bannreglan eigi ekki við og myndi heimila háttsemina. Við slíkar aðstæður yrði 

hætt við því að keppinautar yrðu fyrir neikvæðum áhrifum háttseminnar og gætu ekkert aðhafst 

þar sem þeir hafa ekki aðild að málinu, þó niðurstaðan kynni að hafa neikvæð áhrif á 

viðkomandi. Slíkar aðstæður á markaði myndu seint teljast til góðra samkeppnisskilyrða og 

verður að telja að ein af leiðum Samkeppniseftirlitsins til að vernda slíka almannahagsmuni, er 

                                                
49 Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 1104 - 641 mál, athugasemdir við 6. gr., mgr 5. 
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að hafa málskotsheimild til dómstóla. Það sama má segja um ákvarðanir Póst- og 

fjarskiptastofnunar en henni ber að tryggja hagkvæma og örugga þjónustu ásamt því að ýta 

undir samkeppnisskilyrði á markaðnum.  

 Tryggingastofnun og Sjúkrastofnun taka báðar ákvarðanir er varða beina og mikilvæga 

einstaklingshagsmuni samkvæmt lögum um almannatryggingar nr. 100/2007 og lögum um 

sjúkratryggingar nr. 112/2008 og geta þær ákvarðanir í reynd skipt einstaklinga miklu máli 

fjárhagslega. Það verður að teljast eðlilegt að stofnanirnar geti fylgt ákvörðunum sínum eftir 

fyrir dómstólum ef úrskurður velferðarmála brýtur bersýnilega í bága við lög, þar sem þær 

varða mikilsverða og oft viðkvæma einstaklinghagsmuni. Þá kann að vera í einhverjum 

tilvikum að einstaklingar hafi ekki bolmagn til að gæta réttar síns sjálfir fyrir dómi, ef 

stofnanirnar hefðu ekki slíkar málskotsheimildir. Það sama á við um ákvarðanir 

barnaverndarnefndar, þær snúa að einstaklingshagsmunum, nánar tiltekið mannréttindum 

barna og eðli málsins samkvæmt geta þau ekki sótt réttindi sín fyrir dómstólum. Það er að því 

sögðu nauðsynlegt að barnaverndanefnd hafi tækifæri til að vernda hagsmuni barna fyrir 

dómstólum. 

 Stjórnvöldum hefur einnig verið tryggður réttur til að vernda sína eigin hagsmuni sem 

stjórnvald fyrir dómstólum, en líkt og álykta má af lögum um Lánasjóð íslenskra námsmanna 

nr. 21/1992 er stjórn sjóðsins heimilt að skjóta úrskurði áfrýjunarnefndar til dómstóla telji hún 

úrskurðinn hafa í för með sér veruleg fjárútlát fyrir sjóðinn. Það má ætla að slíkt teljist til 

hagsmuna almennings að reka góðan lánasjóð fyrir námsmenn og geta fylgt hagsmunum hans 

eftir fyrir dómstólum.  

 Þá getur sveitarfélag sem „sjálfstætt stjórnvald“ eftir atvikum haft hagsmuni af því að 

kæra mál til dómstóla vegna sjálfstjórnar og fjárstjórnarvalds í málum er varða ákvarðanir sem 

sveitarfélagið hefur tekið. Þetta á bæði við í ákvörðunum sveitarfélags er varðar fatlað fólk og 

fólk með langvarandi stuðningsþarfir en einnig vegna úrskurða yfirskattanefndar.  

 Þá geta stjórnvöld talið að almanna- eða einkahagsmunir af því að takmarka aðgang að 

upplýsingum samkvæmt upplýsingalögum verði að vega þyngra en hagsmunir samfélagsins af 

því að hafa gagnsæi í stjórnsýslunni. Til að gæta þeirrar almanna- eða einkahagsmuna verði 

stjórnvaldið að hafa úrræði á borð við málskotsheimild líkt og kveðið er á um í 1. mgr. 24. gr. 

uppl.  

 Í lokin verður að minnast á hvernig stjórnvaldi í skilningi laga um yfirskattanefnd nr. 

30/1992 er heimilt að mæla með við ráðherra að bera úrskurð yfirskattanefndar undir dómstóla 

þar sem hann brýtur í bága við það sem kveðið er á um í fjárlögum og snýr að tekjuöflun 
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ríkisins, en slíkt geti varðað hagsmuni hins opinbera að verulegu leiti og verði að vega þyngra 

en hagsmunir einstakra aðila og almennings.  

 Ljóst er af framangreindu að alltaf vegast einhverjir hagsmunir á og í raun er það mat 

löggjafans að sumir hagsmunir verði að víkja vegna annarra stærri hagsmuna. Þá hefur 

útfærslan hjá löggjafarvaldinu ekki verið eins varðandi allar málskotsheimildirnar, en eins og 

í barnaverndarlögum nr. 80/2002  og lögum nr. 69/2003 er ekki gerð þess krafa að úrskurður 

áfrýjunarnefnda liggi fyrir áður en dómsmál er höfðað, með það sjónarmið að baki að það stytti 

málsmeðferðartíma.  

5. Málsmeðferð í nágrannalöndum 
Það er þekkt að Ísland sæki fyrirmynd sína í lagasetningu til nágrannalanda. Í nýlegri skýrslu 

útgefinni af forsætisráðuneytinu segir Dr. jur. Páll Hreinsson: „Dæmi eru um að 

meginröksemdin fyrir því að koma á fót sjálfstæðri stjórnsýslunefnd sé sú að þannig sé málum 

skipað í öðru ríki eða öðrum ríkjum. Í öðrum tilvikum hefur verið höfð hliðsjón af þeim leiðum 

sem farnar hafa verið í nágrannalöndum eða í ráði er að fara þar.“50 Í athugasemdum með 

frumvörpum má víða finna umfjöllun um hvernig framkvæmd er háttað í Noregi og Danmörku.  

Ísland hefur gerst aðili að þjóðréttarlegum skuldbindingum og má þar einna helst vísa 

til EES-samningsins sem var fullgildur og lögfestur með lögum um Evrópska efnahagssvæðið 

nr. 2/1993. Samningurinn var gerður á milli ESB-ríkjanna og EFTA-ríkjanna, sem eru í dag 

Ísland, Liechtenstein, Noregur og Sviss.51 Inntak samningsins er aðgangur EFTA-ríkjanna að 

innri markaði Evrópusambandsins, þ.e. fjórfrelsið sem felur í sér frjálst flæði vara, vinnuafls, 

þjónustu og fjármagns. Markmið samningsins er að samræma reglur til að skapa einsleitni á 

yfirráðasvæði Evrópska efnahagssvæðisins.52 Það felur í sér meðal annars að reglum sé ekki 

einungis veitt formlegt gildi innan yfirráðasvæði EFTA-ríkjanna heldur einnig að þær skapi 

sambærilegt réttarástand og í ESB-ríkjunum.53 Samningurinn tryggir að fyrirtæki lúti 

sameiginlegum samkeppnisreglum á innri markaðnum.54 Það er því ekki óeðlilegt að Ísland 

horfi til framkvæmdar hjá öðrum EFTA-ríkjum, þá sérstaklega nágrannaríkja á 

Norðurlöndunum eins og t.d. Noregs þar sem réttarkerfin eru sambærileg. Eftirlitsstofnun 

EFTA, ESA (e. EFTA Surveillance Authority) starfar á grundvelli samnings um stofnun 

eftirlitsstofnunar og dómstóls og er hlutverk hennar að hafa eftirlit með því að EFTA-ríkin 

                                                
50 Páll Hreinsson, Skýrsla um sjálfstæðar stjórnsýslunefndir (Forsætisráðuneytið 2019) 49. 
51 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins: 
megindrættir (Hið íslenska bókmenntafélag 2011) 117. 
52 sama heimild 123. 
53 sama heimild 125. 
54 sama heimild 123. 
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framfylgi sameiginlegum reglum á innri markaði. Hún hefur heimildir til að grípa inn í, veita 

álit og einnig áminningu sem getur leitt til þess að mál verði höfðað fyrir dómstólum.55 ESA 

nýtti í fyrsta sinn heimild sína til að koma á framfæri í áliti í dómi Landsréttar 14. júní 2019 í 

máli nr. 290/2018 (Byko) sem varðandi túlkun á 53. gr. EES-samningsins sem er ein af 

samkeppnisreglum EES-réttar og er samhljóma 10. gr. skl. Íslenska ríkinu ber að skýra reglur 

til samræmis við EES-samninginn sbr. 3. gr. laga nr. 2/1993 en í dóminum þótti ekki sannað 

að áhrif háttseminnar hefðu haft áhrif á innri markaðinn.  

Reglugerð um innleiðingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2003 frá 16. desember 2002 

um framkvæmd samkeppnisreglna sem mælt er fyrir um í 81. gr. og 82. gr. sáttmálans, nr. 

811/2006 tók gildi hér á landi 18. september 2006. Reglugerðin gerði kröfu þess efnis að ríki 

myndu um túlka samkeppnisreglur til samræmis við ákvæði 53. og 54. gr. EES samningsins.  

Reglugerð þessi gerði það að verkum að túlkun samkeppnisákvæða væri einsleit í öllum ríkjum 

á yfirráðasvæði Evrópska efnahagssvæðisins. Til að styðja nánar við markmið reglugerðarinnar 

var undirrituð tilskipun nr. 1/2019 um European Competition Network56 (hér eftir ECN+) sem 

felur í sér skyldu ESB-ríkja að tryggja að samkeppnisyfirvöld hafi úrræði til að beita 

samkeppnisreglum innri markaðarins með ,,skilvirkum hætti“. Uppruni tilskipunarinnar á rætur 

að rekja til dóms Evrópudómstólsins frá 7. desember 2010 í máli nr. C-439/08 (hér eftir 

VEBIC).57 Í málinu töldu samkeppnisyfirvöld í Belgíu samtök bakara að nafni VEBIC þar í 

landi hafa brotið gegn samkeppnislögum með ólögmætu samráði. VEBIC skaut málinu til 

dómstóla en aðallögsögumaðurinn taldi lögin ekki heimila samkeppnisyfirvöldum að taka til 

varna í málinu heldur væri það einungis á færi ráðherra. Belgíski dómstólinn efaðist um slíkt 

fyrirkomulag og óskaði eftir forúrskurði Evrópudómstólsins. Í úrskurði Evrópudómstólsins var 

það ekki talið standast lög að samkeppnisyfirvöld gætu ekki tekið til varna í dómsmálum sem 

höfðuð voru vegna ákvarðana þeirra. Markmið ECN+ tilskipunarinnar er að tryggja 

samkeppnisyfirvöldum aðild að dómsmálum, í 30. gr. ECN+ segir að samkeppnisyfirvöld skuli 

vera aðili að dómsmáli sem höfðað er vegna ákvarðana þeirra.58  

 Samkeppniseftirlitið sem og aðrir umsagnaraðilar töldu afnám málskotsheimildar 

Samkeppniseftirlitsins ekki vera í samræmi við framangreinda tilskipun líkt og talið verður 

                                                
55 Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir, Handbók stjórnarráðsins um EES (Utanríkisráðuneytið 2003) 14. 
56 Council Directive (EC) 2019/1 of the European Parliament and of the Council of 11. December 2018 to 
empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the 
proper functioning of the internal market [2019] OJ L 11/3. 
57 Case C-439 Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en 
Chocoladebewerkers (VEBIC) VZW EU:C2010:739, [2010] ECR I-12471. 
58 Council Directive (EC) 2019/1 of the European Parliament and of the Council of 11. December 2018 to 
empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the 
proper functioning of the internal market [2019] OJ L 11/3. 



 

 25 

fram í kafla 7 um hugsanlegar breytingar. ECN+ tilskipunin er þó ekki orðin hluti af EES-

samningnum þar sem á eftir að taka hana upp í samninginn sbr. 7. gr. laga nr. 2/1993. Sú skylda 

hvílir því ekki á EFTA-ríkjunum að haga lögum og reglum í samræmi við tilskipunina fyrr en 

svo verður gert.  

 Við gerð hugsanlegra breytinga á samkeppnislöggjöf hefur verið horft til framkvæmdar 

í Noregi á málskotsrétti til dómstóla. Í greinagerð með drögum að frumvarpi var vísað í að 

ákvarðanir norska samkeppniseftirlitsins sæti kæru til sérstakrar kærunefndar sem komið var á 

fót árið 2016. Aðilar þurfi að tæma kæruleið innan stjórnsýslunnar, nema liðnir séu meira en 

sex mánuðir frá því að ákvörðun var kærð til nefndarinnar og hún hefur ekki kveðið upp 

úrskurð í málinu, þá er aðila máls heimilt að höfða mál fyrir héraðsdómi sem fyrsta dómstig. 

Norska samkeppniseftirlitinu er þá heimilt að áfrýja úrskurði héraðsdóms til áfrýjunardómstóls, 

Gulating Langmannsrett. Sé hins vegar höfðað mál vegna úrskurðar kærunefndar fer það beint 

fyrir áfrýjunardómstól. Vankanturinn á þessu fyrirkomulagi er að kærunefndin er ávalt skipuð 

sérfróðum aðilum í samkeppnisrétti, en það er ekki tryggt fyrir héraðsdómi. Þá gerir þetta 

fyrirkomulag ekki ráð fyrir því að norska samkeppniseftirlitið geti skotið úrskurðum 

áfrýjunarnefndar til dómstóla og krafist ógildingar.59 ESA hefur komið því framfæri við 

yfirvöld í Noregi að þessi framkvæmd teljist óheppileg þar sem hlutverk norska 

samkeppniseftirltisins sé að vernda almannahagsmuni. Sú staðreynd að eftirlitið hafi ekki 

málskotsheimild geti skapað vandræði við túlkun samkeppnisreglna 53. gr. og 54. gr. EES-

samningsins ásamt því að vera í andstöðu við nýja tilskipun nr. 1/2019 (ECN+).60 

6. Notkun Samkeppniseftirlitsins á málskotsheimild 41. gr. skl. 
Frá því að breytingalög nr. 14/2011 á lögum samkeppnislögum nr. 44/2005 tóku gildi hefur 

Samkeppniseftirlitið nýtt sér málskotsheimild til dómstóla í 41. gr. skl. í þremur málum. Tilefni 

þykir til að gera grein fyrir þeim málum.  

 
5.1 Hrd. 111/2014 (Vífilfell) 
Undir lok mars árið 2011 komst Samkeppniseftirlitið að þeirri niðurstöðu í misnotkun Vífilfells 

hf. á markaðsráðandi stöðu sinni, ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 11/2011, 30. mars 2011 

að Vífifell hf. hefði brotið gegn 11. gr. skl. með því að misnota markaðsráðandi stöðu sína á 

gosdrykkjamarkaði. Háttsemi Vífilfells fól í sér að fyrirtækið gerði fjölda einkakaupasamninga 

                                                
59 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. x -x mál [drög að frumvarpi], umfjöllun í greinargerð., kafli 3.8 
Málshöfðunarréttur samkeppniseftirlitsins. 
60 Gjermund Mathisen, forstjóri ESA, bréf til norska atvinnuvegaráðuneytisins (Brussels, 28. október 2019) 
<https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/gopro/5055-NCA%20right%20of%20appeal.pdf>. 
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við viðskiptavini sína. Einkakaupasamningar fela í sér samningsákvæði sem skuldbindur 

viðskiptavin til að kaupa vöru eða þjónustu einungis af seljandanum. Þá fólu samningar 

Vífilfells að mati Samkeppniseftirlitsins einnig í sér samkeppnishamlandi afsláttarákvæði til 

að tryggja að viðskiptavinir fyrirtækisins myndu ekki eiga viðskipti við aðra mögulega 

keppinauta á markaði. Framangreind háttsemi kemur í veg fyrir að keppinautar markaðsráðandi 

fyrirtækis nái að vaxa ásamt því að hamla nýjum keppinautum inngöngu á markaðinn og raska 

þar af leiðandi samkeppni. Samkeppniseftirlitið lagði 260 milljón króna stjórnvaldssekt á 

Vífilfell vegna brotsins. 

 Málið var kært til áfrýjunarnefndar samkeppnismála sem lækkaði sektina niður í 80 

milljónir króna í Vífilfell hf. gegn Samkeppniseftirlitinu, úrskurður áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála nr. 3/2011, 4. október 2011. Vífilfell vildi ekki una þeim úrskurði á þeim 

forsendum að markaðurinn hafi verið ranglega skilgreindur af hálfu samkeppnisyfirvalda og 

fyrirtækið hefði ekki verið í markaðsráðandi stöðu við gerð samninganna. Háttsemi 

fyrirtækisins fæli því ekki í sér brot á 11. gr. skl. og höfðaði fyrirtækið því mál fyrir héraðsdómi 

og krafðist þess að fá úrskurð áfrýjunarnefndar ógiltan.   

 Nokkru eftir að Vífilfell höfðaði mál sitt fyrir héraðsdómi, höfðaði Samkeppniseftirlitið 

mál um hækkun sektar Vífilfells. Samkeppniseftirlitið taldi niðurstöðu áfrýjunarnefndar að 

lækka sekt Vífilfells að svo miklu leyti ekki vera reist á lögmætum forsendum og vera til þess 

fallin að draga úr varnaðaráhrifum sekta í samkeppnismálum í ljósi alvarleika brotsins. 

Samkeppniseftirlitið í framhaldi nýtti málskotsheimild sína til dómstóla, sbr. 41. gr. skl. og 

höfðaði mál gegn Vífilfelli og krafðist þess að sekt fyrirtækisins yrði hækkuð í 260 milljónir 

króna.   

Vífilfell taldi Samkeppniseftirlitið ekki eiga lögvarða hagsmuni af úrlausn 

dómkröfunnar. Það væri ekki hlutverk dómstóla að taka nýjar stjórnvaldsákvarðanir sem lúta 

að fjárhæð sekta fyrirtækja vegna brota á samkeppnislöggjöfinni, heldur eiga þeir að dæma um 

lögmæti úrskurðar. Þá má velta vöngum yfir því hvers vegna Samkeppniseftirlitið höfðaði ekki 

mál sitt fyrr en nokkru eftir að Vífilfell hafði höfðað sitt mál. Samkeppniseftirlitið krafðist 

hækkunar á sekt Vífilfells á þeim grundvelli að lækkun áfrýjunarnefndar á sektinni væri til þess 

fallin að draga úr varnaðaráhrifum sekta. Það kann að líta óheppilega út að sú afstaða eftirlitsins 

liggi fyrir nokkru eftir að fyrirtækið höfðaði mál fyrir héraðsdómi, en ekki í beinu framhaldi af 

úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála.   

Í úrskurði héraðsdóms Reykjavíkur 4. október 2012 hafnaði Héraðsdómur Reykjavíkur 

kröfu Vífilfells um að málinu yrði vísað frá dómi. Í forsendum úrskurðarins var vísað í breytt 

ákvæði 41. gr. samkeppnislaga og þær athugasemdir sem fylgdu með frumvarpi breytingalaga 
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nr. 14/2011 um málskotsheimildina. Þar sagði að mikilvægt væri að Samkeppniseftirlitið gæti 

„varið fyrir dómstólum niðurstöðu ákvarðana sinna sem áfrýjunarnefndin hefur ógilt eða 

breytt”. Þá sagði í úrskurðinum að þó 41. gr. skl. kveði á um að höfða megi mál til ógildingar 

á úrskurði áfrýjunarnefndar verður, í ljósi athugasemda með frumvarpi, ,,að skýra það rúmt 

þannig að málshöfðunarheimildin nái til þess að krefjast breytinga á sektarfjárhæð telji 

stefnandi að niðurstaðaða áfrýjunarnefndar um lækkun hennar sé ekki reist á lögmætum 

forsendum”. Kröfugerð Samkeppniseftirlitsins bryti því ekki fara í bága við 41. gr. skl. og þótti 

eftirlitið hafa lögvarða hagsmuni af því að fá leyst úr kröfugerðinni í ljósi markmiða og 

starfsemi þess, sbr. 8. gr. skl. og skírskotun til 41. gr. skl. Að framansögðu var því slegið föstu 

í úrskurðinum að Samkeppniseftirlitið hefði ekki einungis málskotsheimild til dómstóla til að 

fá úrskurði áfrýjunarnefndar hnekkt heldur einnig til að verja niðurstöðu sína um sektarfjárhæð.  

Í dómi Hæstaréttar Íslands 9. október 2014 í máli nr. 111/2014 (Vífilfell) féllst 

Hæstiréttur á með Vífilfelli að umfjöllun málsins hjá Samkeppniseftirlitinu og áfrýjunarnefnd 

væri ábótavant og felldi úrskurð áfrýjunarnefndar úr gildi. Það reyndi því aldrei á kröfu 

Samkeppniseftirlitsins um hækkun sektar fyrir dómi.  

 
 
6.2 Lrd. 490/2018 (Byko) 
Samkeppniseftirlitið komst að þeirri niðurstöðu í brot Byko ehf. á 10. gr. samkeppnislaga, 

ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 11/2015, 15. maí 2015 að Byko hefði brotið gegn 10. gr. 

skl. og 53. gr. EES samningsins með ólögmætu samráði við Húsasmiðjuna. Háttsemin fól í sér 

samskipti Byko við Húsasmiðjuna um verð, birgðastöðu o.fl. Samráð var milli fyrirtækjanna 

um að vinna gegn verðlækkun á grófvörum og hækka verð í áföngum ásamt því að viðhalda 

því verði, slík háttsemi hamlar gegn samkeppni og er ólögmæt. Samkeppniseftirlitið taldi brotin 

vera alvarleg og framin af ásetningi og ákvarðaði 650 millljón króna stjórnvaldsekt á hendur 

Byko.  

 Máli Húsasmiðjunnar lauk með sátt, þar sem fyrirtækið viðurkenndi ólögmætt samráð 

og féllst á að greiða 325 milljónir króna sekt vegna brotanna.  

 Byko kærði málið til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Í Byko ehf. og Norvik hf. gegn 

Samkeppniseftirlitinu, úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppismála nr. 6/2015, 1. október 2015 

taldi áfrýjunarnefndin að brotið hefði verið gegn samkeppnislöggjöfinni, en nefndin taldi brotið 

ekki vera jafn alvarlegt og Samkeppniseftirlitið lagði til grundvallar. Nefndin lækkaði því 

sektina úr 650 milljónum króna niður í 65 milljónir króna. Þá þótti nefndinni einnig ósannað 

að brotið hefði verið gegn 53. gr. EES-samningsins.  
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 Samkeppniseftirlitinu þótti nauðsynlegt að láta reyna á framangreinda niðurstöðu 

áfrýjunarnefndar fyrir dómi, sbr. 41. gr. skl. Samkeppniseftirlitinu þótti nefndin hafa túlkað 

samkeppnisreglur EES-samningsins með röngum hætti og lækkun sektarinnar vera til þess 

fallin að tryggja ekki varnaðaráhrif sekta. Þá var niðurstaðan orðið skökk milli aðila sem áttu 

hlut að í brotinu þar sem Húsasmiðjan hafði gert sátt um 325 milljónir króna sekt. Þá höfðaði 

Byko einnig mál og krafðist þess að úrskurður áfrýjunarnefndar yrði í heild sinni felldur úr 

gildi.  

 Í málinu féll dómur í héraðsdómi Reykjavíkur 16. maí 2018. Í niðurstöðu sinni féllst 

héraðsdómur á að alvarleg brot hefðu átt sér stað gegn samkeppnislöggjöfinni og hækkaði 

sektina upp í 400 m.kr. Þá taldi dómurinn að sekt áfrýjunarnefndar hefði verið „of lág“. Í honum 

segir einnig: „Hér hefur helst þýðingu að um alvarleg brot var að ræða á markaði milli 

markaðsráðandi fyrirtækja sem framin voru í þeim tilgangi að styrkja stöðu þeirra á kostnað 

neytenda. Var með því brotið gegn mikilvægum hagsmunum þorra almennings.” 

 Byko áfrýjaði dómi héraðsdóms til Landsréttar sem staðfesti í dómi Landsréttar 14. 

júní 2019 í máli nr. 490/2018 (Byko) að Byko hefði brotið gegn 10. gr. skl. og taldi brotið vera 

alvarlegt og ,,beinast gegn mikilsverðum hagsmunum neytenda“. Þá nýtti ESA, eftirlitsstofnun 

EFTA, í fyrsta skipti heimild sína til að leggja inn athugasemir í málum fyrir dómstólum EFTA-

ríkjanna, þar sem henni þótti málið vekja upp spurningar um túlkun EES-réttar og varnaðaráhrif 

sekta vegna brota á samkeppnisreglna EES-samningsins. Landsréttur taldi að 

Samkeppniseftirlitið hefði ekki sýnt nægjanlega fram á að brotin hefðu haft áhrif á Evrópska 

efnahagssvæðið með tilliti til beitingar 53. gr. EES-samningsins samhliða 10. gr. skl. og 

lækkaði þar af leiðandi sekt Byko úr 400 milljónum króna niður í 325 milljónir króna.  

 Samkeppniseftirlitið var ekki sammála upphæð sektar sem Landsréttur ákvarðaði og 

þeirri niðurstöðu að dómurinn hafi ekki beitt samkeppnisákvæðum EES-samningsins og fékk 

í framhaldi leyfi frá Hæstarétti til að áfrýja málinu og er það þar til meðferðar.61  

 
6.3 Lrd. 516/2018 Mjólkursamsalan (MS) 
Mál þetta hófst með kvörtun til Samkeppniseftirlitsins frá mjólkurbúinu KÚ, en 

Mjólkursamsalan gerði samning við Kaupfélag Skagfirðinga (KS) þess efnis að þessir aðilar 

skiptu á milli sín framleiðslu á ákveðnum vörum með tilliti til framleiðslukostnaðar. KS 

framleiddi þær vörur sem minni hagnaður var af, en fékk í staðinn hrámjólkina frá 

Mjólkursamsölunni með meiri afslætti en aðrir. Fyrir mistök fékk mjólkurbúið KÚ reikning 

                                                
61 „Hæstiréttur veitir SKE áfrýjunarleyfi“ vb.is (Reykjavík, 14. ágúst 2019) 
<https://www.vb.is/frettir/haestirettur-veitir-ske-afryjunarleyfi/156370/> skoðað 6. maí 2020. 
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Mjólka þar sem í ljós kom að 17% mismunur á kaupverði hrámjólk á milli KÚ og KS. Í 

framhaldi lagði KÚ inn kvörtun til Samkeppniseftirlitsins.  

 Í Misnotkun Mjólkursamsölunnar ehf. á markaðsráðandi stöðu sinni, ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins nr. 26/2014, 22. september 2014 komst Samkeppniseftirlitið að þeirri 

niðurstöðu að brotið hefði verið á samkeppnislöggjöfinni og ákvarðaði 370 milljónir króna 

stjórnvaldssekt á hendur Mjólkursamsölunni. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála felldi ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins úr gildi í Mjólkursamsalan ehf. gegn Samkeppniseftirlitinu, úrskurður 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 5/2014, 16. desember 2014 þar sem Mjólkursamsalan 

hafði lagt fyrir ný gögn í málinu sem ekki höfðu verið til staðar við rannsókn málsins hjá 

Samkeppniseftirlitinu. Um var að ræða samning milli Mjólkursamsölunnar og KS sem hafði 

mikið vægi varðandi hvort háttsemin félli undir undanþáguákvæði 71. gr. búvörulaga nr. 

99/1993.  

 Samkeppniseftirlitið tók því nýja ákvörðun í málinu, brot Mjólkursamsölunnar ehf. á 

Samkeppnislögum, ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 19/2016, 7. júlí 2016. Þar taldi 

Samkeppniseftirlitið háttsemi Mjólkursamsölunnar að selja keppinautum sínum 

grundvallarhráefni til framleiðslu á óeðlilega háu verði á sama tíma og Mjólkursamsalan sjálf 

og aðrir tengdir viðskiptavinir fengu hráefnið ódýrara, vera misnotkun á markaðsráðandi stöðu 

sbr. 11. gr. skl. Slík háttsemi væri til þess fallin að raska samkeppni þar sem hún veitti 

áðurnefndum aðilum verulegt forskot á markaði. Þá taldi Samkeppniseftirlitið einnig að 

Mjólkursamsalan hefði brotið gegn upplýsingaskyldu samkeppnislaga, sbr. 19. gr skl. með því 

að leggja ekki fram samninginn þegar málið var til rannsóknar í fyrri ákvörðun eftirlitsins nr. 

26/2014. Samkeppniseftirlitið ákvarðaði stjórnvaldssekt 480 milljónir króna, 440 milljónir 

króna fyrir brot á misnotkun á markaðsráðandi stöðu sbr. 11. gr. skl., og 40 milljónir króna 

fyrir brot gegn upplýsingaskyldu sbr. 19. gr. skl.   

 Mjólkursamsalan kærði málið í kjölfarið til áfrýjunarnefndar samkeppnismála sem í 

Mjólkursamsalan ehf. gegn Samkeppniseftirlitinu, úrskurður áfrýjunarnefnd samkeppnismála 

nr. 4/2016, 21. nóvember 2016 felldi niður sektina að þeim hluta sem varðaði misnotkun á 

markaðsráðandi stöðu, en staðfesti ákvörðun Samkeppniseftirlitsins vegna brots á 

upplýsingaskyldu. Nefndin taldi samning milli Mjólkursamsölunnar og KS heyra undir 

undanþáguákvæði búvörulaga og gæti því eigi talist brot gegn 11. gr. skl. Stjórnvaldssekt 

Mjólkursamsölunnar var af þeim sökum lækkuð úr 440 milljónum króna niður í 40 milljónir 

króna í úrskurði nefndarinnar. Úrskurður áfrýjunarnefndar klofnaði þó í tvennt, þar sem einn 

nefndarmaður (formaður nefndarinnar) taldi að staðfesta bæri úrskurð Samkeppniseftirlitsins í 

heild sinni.  
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 Í framhaldi af úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála nýtti Samkeppniseftirlitið 

málskotsheimild í 41. gr. skl. og skaut málinu til Héraðsdóms Reykjavíkur. 

Samkeppniseftirlitinu þótti tilefni til að fá úr því skorið fyrir dómstólum hvert samspil 

búvörulaga og samkeppnislaga væri. Þá væri Mjólkursamsalan í mikilli yfirburðarstöðu á 

markaðinum gagnvart minni keppinautum og staðan því frekar viðkvæm í samkeppnislegu 

samhengi.62  

 Þá höfðaði Mjólkursamsalan einnig mál og krafðist þess að úrskurður áfrýjunarnefndar 

yrði felldur úr gildi í heild sinni, en málin voru sameinuð í héraði. Mjólkursamsalan taldi 

Samkeppniseftirlitið ekki hafa heimild til að láta reyna á það fyrir dómstólum hvort 

áfrýjunarnefnd hefði túlkað ákvæði búvörulaga með réttmætum hætti, auk þess taldi fyrirtækið 

að Samkeppniseftirlitið gæti ekki farið fram á að dómstólar kveði á um upphæð sektar fyrir 

brot á samkeppislögum. Héraðsdómur hafnaði frávísun málsins með úrskurði héraðsdóms 

Reykjavíkur 25. janúar 2018.  

 Héraðsdómur kvað upp dóm í héraðsdómi Reykjavíkur 29. maí 2018 þar sem hann 

komst að þeirri niðurstöðu að undanþáguákvæði búvörulaga ætti ekki við um háttsemi 

Mjólkursamsölunnar og að fyrirtækið hefði brotið gegn misnotkun markaðsráðandi stöðu, sbr. 

11. gr. skl. Háttsemin væri til þess fallin að hafa samkeppnishamlandi áhrif á minni keppinauta 

á markaði og var Mjólkursamsölunni gert að greiða 480 milljónir króna sekt vegna brota á 

samkeppnislöggjöfinni, 440 milljónir króna vegna misnotkunar á markaðsráðandi stöðu, sbr. 

11. gr. skl. og 40 m.kr. vegna brota á upplýsingaskyldu 19. gr. skl. Dómurinn komst því að 

sömu niðurstöðu og Samkeppniseftirlitið.   

 Mjólkursamsalan skaut málinu til Landsréttar sem staðfesti niðurstöðu héraðsdóms í 

dómi Landsréttar 27. mars 2020 í máli nr. 516/2018 (MS). Rétturinn taldi Mjólkursamsöluna 

vera í markaðsráðandi stöðu og að „ekki væru fyrir hendi hlutlægar ástæður sem réttlættu 

verðmismuninn. Taldi Landsréttur ótvírætt með háttsemi sinni brotið gegn c-lið 2. mgr. 11. gr. 

samkeppnislaga.” Þá féllst Landsréttur einnig á það að fyrirtækið hefði brotið gegn 

upplýsingaskyldu samkeppnislaga. Rétturinn dæmdi Mjólkursamsöluna til að greiða 480 

milljónir króna í ríkissjóð, 440 milljónir króna vegna brota á misnotkun markaðsráðandi stöðu 

sbr. 11. gr. skl. og 40 milljónir króna vegna brota á 19. gr. skl. sem er samhljóma niðurstöðu 

héraðsdóms og Samkeppniseftirlitsins.  

  

                                                
62 „Samkeppniseftirlitið mun höfða dómsmál gegn MS“ (Samkeppniseftirlitið, 25. nóvember 2016) 
<https://www.samkeppni.is/utgafa/frettir/nr/2864> skoðað 5. júní 2020. 
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6.4 Stjórnvaldssektir ákvarðaðar af dómstólum 
Samkeppniseftirlitið hefur í framkvæmd, sbr. reifuð dómsmál, gert þá kröfu fyrir dómi 

að sekt sem áfrýjunarnefnd samkeppnismála hefur úrskurðað sé hækkuð fyrir dómi. Því hefur 

verið velt upp hvort slíkt geti talist innan valdheimilda dómstóla.63 Það leiðir af 60. gr. stjskr. 

að dómstólar endurskoði einungis stjórnvaldsákvarðanir og geti ógilt þær ef þeim er ábótavant 

að formi eða efni. Þá er það ekki á færi dómstóla að taka nýjar ákvarðanir um málefni sem 

stjórnvöldum hefur verið falið með lögum, sbr. 2. gr. stjskr.  

 Í Hrd. nr. 111/2014 (Vífilfell) reyndi ekki á hækkunina þar sem málsmeðferð hjá 

stjórnsýslunni var haldin göllum. Í Lrd. 490/2018 (Byko) var ekki fjallað um hvort það sé innan 

heimildar dómstóla að ákvarða slíkt. Þá taldi Mjólkursamsalan að Samkeppniseftirlitið gæti 

ekki farið fram á að dómstólar kveði á um upphæð sektar vegna brots á samkeppnislögum. 

Ljóst er að bæði héraðsdómur og Landsréttur ákvörðuðu sektarfjárhæð vegna brotanna. Áætla 

verður að svo stöddu að Hæstiréttur standi frammi fyrir því verkefni í máli Byko og 

Mjólkursamsölunnar að skera úr um hver valdmörk dómstóla séu í þessum efnum.  

 

7. Hugsanlegar breytingar 
Það hefur verið í umræðu hér á landi að gera þurfi breytingar á málsmeðferð samkeppnismála. 

Þær breytingar snúa meðal annars að málskotsheimild Samkeppniseftirlitsins, en víðtæk 

skoðun meðal fræðimanna og aðila á markaði er að málsmeðferð taki of langan tíma fyrir 

hlutaðeigandi fyrirtæki með íþyngjandi hætti. Það hefur verið fjallað um setningu 

málskotsheimildar Samkeppniseftirlitsins í kafla 3.4 og þeim athugasemdum sem fylgdu 

frumvarpi til breytingalaga nr. 14/2011 þar sem talið var eðlilegt að eftirlitið hefði slíka heimild 

til að vernda almannahagsmuni sem fælust í virkri samkeppni. Þeir almannahagsmunir gætu 

þurft að vega þyngra en þeir einstaklingshagsmunir einstakra fyrirtækja að standa í of langri 

málsmeðferð. Í reifaðri dómaframkvæmd í kafla 6 á málum Samkeppniseftirlitsins þar sem 

heimild 41. gr. skl. hefur verið beitt sést hvernig málsmeðferð hefur dregst svo árum skiptir 

innan kerfisins. Þá má sérstaklega nefna mál Mjólkursamsölunnar, en fyrri 

stjórnvaldsákvörðun Samkeppniseftirlitsins var tekin árið 2014 eftir árslanga rannsókn og er 

málið enn í gangi fyrir dómstólum sex árum síðar (2020). Málin hafa það einnig sameiginlegt 

að túlkun Samkeppniseftirlitsins og áfrýjunarnefndar samkeppnismála á ákvæðum 

                                                
63 Víðir Smári Petersen, „Er dómstólum heimilt að breyta stjórnvaldsákvörðunum með íþyngjandi hætti?: 
Nokkur orð um dóm Landsréttar í máli nr. 490/2018“ [2020] Vefrit Úlfljóts 
<https://ulfljotur.com/2020/03/08/er-domstolum-heimilt-ad-breyta-stjornvaldsakvordunum-med-ithyngjandi-
haetti-nokkur-ord-um-dom-landsrettar-i-mali-nr-490-2018/> skoðað 30. maí 2020. 
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samkeppnislaga hafa verið ólíkar með þeim hætti að Samkeppniseftirlitið telji varnaðaráhrif 

samkeppnisreglna ekki tryggð með fullnægjandi hætti. Það hefur verið í deiglunni að breyta 

íslenskri samkeppnislöggjöf, m.a. með tilliti til styttingar og einföldunar á málsmeðferð 

samkeppnismála hér á landi. Slíkt er þó vandmeðfarið efni þar sem mismunandi sjónarmið 

vegast á. 

 

7.2 Aðdragandi að breytingum í dögum að frumvarpi 
Þann 21. október 2019 kynnti atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið drög að frumvarpi til 

laga um breytingu á samkeppnislögum í Samráðsgátt. Í framhaldi óskaði ráðuneytið eftir 

umsögnum um drögin. Ætlun var að einfalda regluverk og framkvæmd samkeppnislaga, meðal 

annars á sviði málsmeðferðar. Vinnsla frumvarpsins hófst í kjölfar yfirlýsingar stjórnvalda um 

stuðning við lífskjarasamninga Samtaka atvinnulífsins, aðildarfélaga 

Starfsgreiningarsambands Íslands og Landssambands íslenskra verslunarmanna. Í þeirri 

yfirlýsingu stjórnvalda kom meðal annars fram að tilefni væri til einföldunar á framkvæmd 

samkeppnislaga. Borist höfðu ábendingar frá fulltrúum atvinnulífsins þess efnis að gagnlegt 

gæti reynst í þeim efnum, að fella á brott málskotsheimild Samkeppniseftirlitsins til að einfalda 

málsmeðferð en í 12. gr. draga til frumvarps var lagt til að orðin ,,þ.m.t. Samkeppniseftirlitið“ 

í 41. gr. skl. myndi falla á brott.64 

 Í greinagerð með drögunum kemur fram í kafla 3.8 um málshöfðunarrétt 

Samkeppniseftirlitsins að ekki þyki tilefni til að víkja frá þeirri meginreglu stjórnsýsluréttarins 

að lægra sett stjórnvald sé bundið af ákvörðun þess æðra vegna hagsmuna þeirra sem í hlut 

eiga, þá sérstaklega hagsmuna fyrirtækja á að geta treyst því að niðurstaða æðra sett stjórnvalds 

standi að undangengnu kæruferli. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála ætti að vera fullfær um að 

taka ákvarðanir á æðra stjórnsýslustigi, vegna þeirrar kröfu sem gerð er til sérþekkingar 

nefndarinnar eins og vísað var í athugasemdum með frumvarpi að lögum nr. 8/1993 þegar 

nefndinni var komið á fót. Af þeim sökum veitir áfrýjunarnefndin aðilum máls nægjanlegt 

réttaröryggi og málskotsheimild frekar til þess fallin að draga úr vægi nefndarinnar.65   

 Við gerð draga til frumvarpsins voru þrjár aðrar tillögur um hvernig hægt væri að stytta 

málsmeðferðartíma. Hinar hugmyndirnar lutu að því, annars vegar að fella niður 

áfrýjunarnefnd samkeppnismála og hins vegar að setja á sérreglu í samkeppnislög þess efnis 

                                                
64 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. x -x mál [drög að frumvarpi], athugasemdir í greinagerð., mgr. 2. 
65 sama heimild. 
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að mál sem höfðuð væru vegna niðurstöðu áfrýjunarnefndar yrðu kærð til Landsréttar en ekki 

héraðsdóms.66  

 

7.2.1 Umsagnir aðila um afnám málskotsheimildar Samkeppniseftirlitsins 
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið lagði drög að frumvarpi inn í Samráðsgátt, sem fyrr 

segir og óskaði eftir umsögnum um drögin. Samráðsgátt er verkefni ráðuneytanna til að stuðla 

að aukinni þátttöku almennings í laga- og reglusetningu og auka þar með gagnsæi í 

stjórnsýslunni. Samráðsgáttin veitir öllum tækifæri á að koma á framfæri athugasemdum eða 

ábendingu um framkvæmd innan stjórnsýslunnar.67 Það voru viðbrögð sumra aðila að afnám 

málskotsheimildar Samkeppniseftirlitsins í 41. gr. skl. væri til þess fallin að veikja 

samkeppnislöggjöfina.  

 Samkeppniseftirlitið gaf út ítarlega umsögn um drögin og afnám heimildarinnar, en það 

er í samræmi við hlutverk eftirlitsins að taka þátt í mótun reglna á sviði samkeppnismála sbr. 

c-lið 8. gr. skl. Samkeppniseftirlitið lagðist harðlega gegn því að frumvarpið yrði lagt fyrir þing 

í óbreyttri mynd, meðal annars vegna þess að eftirlitið taldi afnám málskotsheimildarinnar fela 

í sér veikingu á úrræðum til að fylgja hlutverki eftirlitsins eftir, þ.e. að vernda 

almannahagsmuni.  

 Í fylgiskjali III, meðfylgjandi umsögn Samkeppniseftirlitsins, fjallar stofnunin um að 

heimildin sé mikilvægur liður í að vernda almannahagsmuni fyrir dómstólum. Slíkir hagsmunir 

fela í sér að stuðla að góðum samkeppnisskilyrðum á markaði. Því til stuðings vísaði 

Samkeppniseftirlitið í frumvarp með lögum nr. 14/2011 sem segir ,,að Samkeppniseftirlitið 

hefur ekki málskotsrétt til dómstóla takmarkar möguleika eftirlitsins á að gæta hagsmuna 

almennings í samkeppnismálum“. Í umsögn sinni greindi Samkeppniseftirlitið frá þeim 

tilvikum þar sem eftirlitið hefur beitt málskotsheimild í stefnumarkandi málum. Nauðsynlegt 

væri að hafa tækifæri á að fá túlkun dómstóla um lögfræðileg álitamál. Þar má t.d. nefna 

samspil samkeppnislaga og sérlaga og vísast þar í mál Mjólkursamsölunnar þar sem reyndi á 

samspil undanþáguákvæði búvörulaga og bannreglu samkeppnislaga. Það væru hagsmunir 

aðila á markaði að vita hvaða háttsemi teljist brotleg gegn samkeppnislögum. 

Samkeppniseftirlitinu þótti einnig mikilvægt að varnaðaráhrif sekta vegna brota á 

samkeppnislöggjöfinni væru tryggð. Að lokum taldi Samkeppniseftirlitið að afnám 

málskotsheimildarinnar færi gegn nýrri tilskipun ESB nr. 2019/1 sem unnið væri að innleiða 

                                                
66 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. x -x mál [drög að frumvarpi], athugasemdir í greinagerð. 
67 „Samráðsgátt“ (Um samráðsgátt) <https://samradsgatt.island.is/um-samradsgatt/> skoðað 30. maí 2020. 
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inn í EES-rétt og væri það skref til baka og brot á þjóðaréttarlegum skuldbindingum að afnema 

heimildina.68  

 

7.3 Væntanlegar breytingar á samkeppnislögum nr. 44/2005 
Frumvarp til breytinga á samkeppnislöggjöfinni var lagt fram þann 2. mars 2020 á 150. 

löggjafarþingi. Í kjölfar umsagna aðila tók frumvarpið nokkrum breytingum frá því að það var 

fyrst kynnt í Samsráðsgátt. Þær breytingar lutu meðal annars að því að hætt var við fella 

orðalagið „[þ.m.t. Samkeppniseftirlitið]“ úr 41. gr. og var þess í stað lagt til að fella niður 40. 

gr. skl. úr lögunum, sbr. 13. gr. frumvarpsins.69 Í 40. gr. skl. er að finna skilyrði um að úrskurður 

áfrýjunarnefndar þurfi að liggja fyrir áður en aðila máls sé heimilt að höfða mál til ógildingar 

á ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins.  

 Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að töluverðar breytingar hafa orðið frá 

setningu málskotsheimildar með lögum nr. 14/2011, en í dag eru dómstigin þrjú eftir setningu 

Landsréttar, en ekki tvö eins og áður var. Breytt dómstólaskipan veldur því að meðferð 

samkeppnismála getur verið á tveimur stjórnsýslustigum og þremur dómstigum. Sú breyting 

hefur lengt málatíma samkeppnismála enn frekar.70 

 Við gerð frumvarpsins komu aðallega þrjár hugmyndir til greina um hvernig hægt væri 

að útfæra styttingu á málsmeðferð samkeppnismála. Fyrsta hugmyndin laut að því að afnema 

áfrýjunarnefnd og ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins myndu sæta kæru til ráðherra. Sú 

hugmynd kom ekki sérstaklega til greina þar sem slíkt gæti ekki talist í samræmi við sjálfstæði 

samkeppnisyfirvalda og þá meginreglu stjórnsýsluréttar að ákvarðanir sjálfstæðra stjórnvalda 

sæti ekki stjórnsýslukæru til ráðherra. Önnur hugmyndin fól í sér að mál yrðu höfðuð til 

ógildingar á úrskurðum áfrýjunarnefndar fyrir Landsrétti og þannig væri horft framhjá 

héraðsdómi við málsmeðferð. Það þótti ekki heppilegt, en sambærilega framkvæmd er að finna 

í Noregi. Þriðja hugmyndin var um afnám málskotsheimildar líkt og lagt var fram í drögum að 

frumvarpinu. Eftir umsagnir í samráðsgátt var fallist á að hún teldist ekki nægjanlega góð, en 

aðilar voru mótfallnir og töldu hana fara í bága við EES-samninginn. 71 Við gerð frumvarpsins 

var því farin sú leið að fella niður ákvæði 40. gr. skl. og veita aðila máls frjálst mat hvort hann 

                                                
68 Alþt. 2019-2020, A-deild, 610. mál, umsögn Samkeppniseftirlitið við drög að frumvarpi, erindi nr. Þ 150/X, 
fylgiskjal III., bls. 42. 
69 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1029 - 610 mál. 
70 sama heimild, athugasemdir í greinagerð undir kafla 3.8 Áfrýjunarnefnd samkeppnismála., mgr. 2. 
71 sama heimild. 
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myndi kæra ákvörðun Samkeppniseftirlitsins til áfrýjunarnefndar samkeppnismála eða 

dómstóla, með tilliti til hagsmuna sem hann kynni að hafa af málinu.72 

 Það er undantekning frá meginreglu stjórnsýsluréttar að tæma þurfi kæruleiðir innan 

stjórnsýslunnar áður en máli er skotið til dómstóla. Meginreglan felur í sér að aðila er frjálst að 

velja á milli þess hvort ákvörðun sæti endurskoðun hjá stjórnvaldinu, sé kærð til 

áfrýjunarnefndar eða skotið til dómstóla. Málsmeðferð eins og kveðið er á um í frumvarpinu 

er sambærileg þeirri sem er að finna í barnaverndarlögum nr. 80/2002 og lögum um Póst- og 

fjarskiptastofnun nr. 69/2003. Í frumvarpi með breytingalögum nr. 117/2008 um breytingar á 

lögum um Póst- og fjarskiptastofnun var talið nauðsynlegt að mál á flóknu sviði eins og Póst- 

og fjarskiptamála yrði tryggð skjót málsmeðferð.73 Sambærileg rök eiga að baki afnám 40. gr. 

skl. í framlögðu frumvarpi, þ.e. að réttarsviðið sé flókið og af þeim sökum getur rannsókn á 

málum dregist til óhæfilega langs tíma, sé því réttlætanlegt að veita aðilum máls kost á styttri 

málsmeðferð.  

 

7.3.1 Umsagnir um frumvarp 
Í kjölfar þess að frumvarpið var lagt fram á þingi var óskað eftir umsögnum frá hagsmunaðilum 

en alls bárust átta umsagnir með mismunandi sjónarmiðum um breytingarnar.   

 Félag atvinnurekanda taldi málskotsheimildina þurfa að fá að vera í lögunum en kveða 

þyrfti nánar á um framkvæmd hennar. Félagið taldi einnig að skipa þyrfti sérfræðinga á sviði 

samkeppnismála í áfrýjunarnefnd samkeppnismála sem væri til þess fallið að styrkja úrskurði 

hennar.74 Gylfi Magnússon dósent við viðskiptafræðideild HÍ og fyrrum efnahagsráðherra taldi 

það veikingu á samkeppnislöggjöfinni að afnema málskotsheimild Samkeppniseftirlitsins til 

að verja samkeppni hérlendis, ásamt því að slíkt myndi vera í andstöðu við EES- samninginn 

og skref aftur á bak.75 Neytendasamtökin töldu Samkeppniseftirlitið þurfa að hafa víðtækar 

heimildir til að bregðast við samkeppnisbrotum og ekki rökrétt að afnema málskotsheimildina 

þar sem hún væri mikilvægt úrræði til að fylgja eftir virkri samkeppni.76 Samkeppniseftirlitið 

tók því fagnandi að stuðlað yrði að styttri málsmeðferðartíma en taldi fjölda álitamála koma 

upp við hvernig útfæra skyldi tillöguna um að úrskurður áfrýjunarnefndar þurfi ekki að liggja 

fyrir áður en málinu er skotið til dómstóla. Þá telur Samkeppniseftirlitið hlutverk 

                                                
72 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1029 - 610 mál., athugasemdir í greinagerð undir kafla 3.8 Áfrýjunarnefnd 
samkeppnismála. 
73 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 823 - 522 mál, athugasemdir við 2. gr. 
74 Alþt. 2019-2020, A-deild, 610 mál, umsögn Félag atvinnurekanda við frumvarpið, erindi nr. Þ 150/1623. 
75 Alþt. 2019-2020, A-deild, 610 mál, umsögn Gylfa Magnússonar við frumvarpið, erindi nr. Þ 150/1945. 
76 Alþt. 2019-2020, A-deild, 610 mál, umsögn Neytendasamtakanna við frumvarpið, erindi nr. Þ 150/1821. 
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áfrýjunarnefndar vera annars eðlis en dómstóla þar sem dómstólar dæmi um hvort ákvörðun 

standist lög en taki almennt ekki nýja ákvörðun í máli. Einnig þurfi framkvæmd á málsmeðferð 

að vera í samræmi við þjóðaréttarskuldbindingar og vísar þar í tilskipun ESB 2019/1, en 

eftirlitið áskilur sér rétt á að koma með nánari umsögn um tillöguna á síðara stigi.77 

Framangreindir aðilar töldu allir að heimildin ætti að fá að standa, þar sem hún væri liður í 

mikilvægu eftirlitshlutverki með almannahagsmunum og í samræmi við 

þjóðaréttarskuldbindingar.  

 Samtök atvinnulífsins, Samtök iðnaðarins og Viðskiptaráð Íslands voru hins vegar á 

öðru máli. Umsagnir þeirra voru allar á þá vegu að annað hvort ætti að afnema heimildina alveg 

eða setja henni skorður. Samtök atvinnulífsins studdu breytinguna á 40. gr. skl. og töldu 

hagsmuni aðila af styttri málsmeðferðartíma vera óumdeilanlegir og réttarbót. Samtökin töldu 

hins vegar að afnema ætti heimildina þar sem hún væri of opin. Í öllum sambærilegum 

heimildum eigi ríkið hagsmuna að gæta, fyrir utan heimild í lögum um Póst- og 

fjarskiptastofnun. Þá töldu samtökin það ekki vera rétt að almannahagsmuna væri ekki gætt 

fyrir dómstólum ef heimildin myndi verða afnumin. Áfrýjunarnefnd ætti að vera fullfær um að 

túlka samkeppnislög og vernda þar með almannahagsmuni, en miklar kröfur eru gerðar til 

nefndarinnar. Þá töldu samtökin að ef heimildin yrði ekki afnumin bæri að setja henni skorður 

svo hún gilti einungis í málum er varða 10. og 11. gr. skl., væru umfangsmikil, 

fordæmisgefandi og stefnumarkandi fyrir almenning og réttast skuli að ákvörðun um 

málshöfðun yrði tekin af stjórn Samkeppniseftirlitsins.78 Samtök iðnaðarins voru á sama máli 

og Samtök atvinnulífsins.79 Viðskiptaráð Íslands var samsinnis, og taldi með því að víkja frá 

meginreglu stjórnsýsluréttar væri verið að draga úr réttaröryggi og vægi áfrýjunarnefndar. Þá 

áréttaði Viðskiptaráð að ef aðilar teldu að brotið væri á sér í úrskurði áfrýjunarnefndar hefðu 

þeir fullan rétt til að leita til dómstóla og óska úrlausnar hagsmuna sinna. Þá féllst ráðið tæplega 

á að afnám færi í bága við EES-samninginn, þar sem tilskipun ESB 2019/1 er hvorki að finna 

í viðauka EES-samningsins né í ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar. Ríkinu ber því ekki 

skylda til að aðlaga löggjöf sína að texta tilskipunarinnar. Ef færi svo að heimildin yrði ekki 

afnumin var það mat Viðskiptaráðs að þrengja ætti heimildina að því leiti að hún ætti bara við 

mál er varða 53. og 54. gr. EES samningsins.80 Frumvarpið hefur hlotið 1. umræðu á þingi og 

verður forvitnilegt að fylgjast með framhaldi þess.  

                                                
77 Alþt. 2019-2020, A-deild, 610 mál, umsögn Samkeppniseftirlitsins við frumvarpið, erindi nr. Þ 150/1963. 
78 Alþt. 2019-2020, A-deild, 610 mál, umsögn Samtök atvinnulífsins við frumvarpið, erindi nr. Þ 150/1960. 
79 Alþt. 2019-2020, A-deild, 610 mál, umsögn Samtök iðnaðarins við frumvarpið, erindi nr. Þ 150/1959. 
80 Alþt. 2019-2020, A-deild, 610 mál, umsögn Viðskiptaráð Íslands við frumvarpið, erindi nr. Þ 150/2025. 
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8. Niðurstöður 
Það hefur verið mat löggjafans frá gildistöku breytingalaga nr. 14/2011 að þörf sé að víkja frá 

hefbundinni málsmeðferðarleið innan stjórnsýslunnar á sviði samkeppnismála til að tryggja að 

Samkeppniseftirlitið, sem gæslumaður almannahagsmuna, geti gætt góðra samkeppnisskilyrða 

á markaði. Ljóst er af sambærilegum málskotsheimildum í lagasafninu þar sem löggjafinn 

hefur farið sömu leið og veitt neðra settu stjórnvaldi málskotsheimild til dómstóla, hefur það 

verið sjónarmið hans að viðkvæmum hagsmunum sé tryggð ítarlegra réttaröryggi en leiðir af 

almennum reglum stjórnsýsluréttarins. Í sumum tilvikum þykir réttlætanlegt að stjórnvald njóti 

slíkrar heimildar til að geta varið einstaklingsbundna hagsmuni fyrir dómstólum sem 

einstaklingar hafa ekki bolmagn til að verja sjálfir, sökum fjárhags, aldurs eða veikburða stöðu. 

Í öðrum tilfellum getur þótt nauðsynlegt að veita stjórnvaldi slíka heimild til að vernda 

almannahagsmuni fyrir dómstólum, vísast þar sérstaklega í heimild Samkeppniseftirlitsins og 

Póst- og fjarskiptastofnunar. Þá kann að vera að þeir almannahagsmunir þurfi að vega þyngra 

en hagsmunir einstakra keppinauta á markaðinum, en telja verður íþyngjandi fyrir þá að standa 

í áralöngum málaferlum vegna brota á samkeppnislöggjöfinni. Þá getur stjórnvaldinu verið 

veitt slík heimild til að vernda hagsmuni stjórnvaldsins ef það sér fram á að það hafi veruleg 

áhrif á það fjárhagslega, vísast þar aðallega í hagsmuni stjórnar Lánasjóðs íslenskra 

námsmanna til að hægt sé að verja sjóðinn fyrir verulegum fjárútlátum. Þá getur slík heimild 

verið nauðsynleg svo stjórnvald geti varið veigamikla hagsmuni hins opinbera á borð við 

tekjuöflun ríkisins og vísast því til stuðnings í heimild stjórnvalds í lögum um yfirskattanefnd.  

 

Draga má þá ályktun af þeim þremur dómsmálum þar sem Samkeppniseftirlitið hefur nýtt sér 

málskotsheimild sína, að málsmeðferð eigi það til að dragast lengi í kerfinu og þörf sé þar á 

breytingu. Þá sérstaklega eftir komu Landsréttar þegar dómstigin fóru úr því að vera tvö yfir í 

þrjú. Málin þar sem Samkeppniseftirlitið hefur beitt heimildinni snúa að stefnumarkandi 

álitaefnum sem mikilvægt er fyrir keppinauta á markaði að fá leyst úr. Þau lögfræðilegu 

álitamál snúa meðal annars að samspili sérlaga og samkeppnislaga og túlkun á 

samkeppnisreglum EES-samningsins en túlkun á framangreindum ákvæðum hefur mikið að 

segja varðandi sektarfjárhæðir sem keppinautar á markaði geta búist við að þurfa að reiða af 

hendi ef þeir brjóta gegn bannákvæðum samkeppnislaga.  

 

Málsmeðferðartími þykir, eins og fyrr segir, óþarflega langur og hefur það verið afstaða aðila 

í atvinnulífinu að tilefni sé til styttingar á málsmeðferð. Þær útfærslur eru í reynd ekki einfaldar 

þar sem vegast á mismunandi hagsmunir einstakra fyrirtækja annars vegar og hins vegar 
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almannahagsmunir eins og fyrr segir. Þá var lagt til að málskotsheimildin yrði afnumin en 

afstaða umsagnaraðila skiptist nokkuð jafnt hvort leggja bæri heimildina niður eða ekki. Þeir 

sem voru mótfallnir afnáminu voru flestir sammála um að slíkt myndi veikja samkeppniseftirlit 

og vera í andstöðu við þjóðaréttarlegarskuldbindingar EES-samningsins. Sú tilskipun sem 

aðilarnir vísa í hefur þó nýlega verið samþykkt á yfirráðasvæði Evrópusambandsins og hefur 

ekki tekið gildi á Evrópska efnahagssvæðinu. Búast má þó við í náinni framtíð að tilskipunin 

verði tekin upp og muni gilda á yfirráðasvæði Evrópska efnahagssvæðisins. Þá má einnig velta 

þeim vinkli upp hvort að áfrýjunarnefnd geti talist fullnægja 30. gr. tilskipunarinnar þar sem 

Samkeppniseftirlitið og áfrýjunarnefnd samkeppnismála teljast bæði sem samkeppnisyfirvöld. 

Þá er frumvarp sem lagt hefur verið fram til breytinga á samkeppnislöggjöfinni í samræmi við 

málsmeðferð Póst- og fjarskiptamála en telja megi að svipuð staða sé milli stjórnvaldanna í 

ákvörðunum sínum.   
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