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Inngangur 

Adam Smith, faðir hagfræðinnar, sagði í bók sinni Auðlegð þjóðanna, sem kom út árið 1776: 

„Fólk sem stundar sömu atvinnugrein fer sjaldan hvert á annars fund, jafnvel sér til 

skemmtunar og afþreyingar, svo að samræður þess endi ekki í samsæri gegn almenningi eða 

einhverju ráðabruggi um að hækka verð“
1
.  Það var ekki fyrr en 100 árum eftir að Adam 

Smith ritaði þessi orð að fyrstu samkeppnisreglurnar litu dagsins ljós. Þær áttu upptök sín í 

Bandaríkjunum með setningu svokallaðra Sherman-laga árið 1890 og Clayton-laga árið 1914 

og eru þessar reglur enn í fullu gildi. Í Evrópu var það hins vegar ekki litið eins alvarlegum 

augum lengi fram eftir síðustu öld þótt samráð og einokun væru viðhöfð í viðskiptum og það 

var ekki fyrr en um 1950 sem fyrstu formlegu samkeppnisreglurnar komu fram í Evrópu.  

Til þess að stuðla að virkri samkeppni er nauðsynlegt að hafa skýrar lögfestar 

samkeppnisreglur og öflugt eftirlit með framfylgni þeirra. Samkeppnislög hafa verið talin 

ígildi stjórnarskrárverndar viðskiptafrelsisins og jafn mikilvæg fyrir viðskiptafrelsið og hið 

frjálsa hagkerfi eins og stjórnarskráin er fyrir vernd grundvallar mannréttinda.
 2

 Þess vegna 

hafa ríki víðsvegar í heiminum styrkt löggjöf sína er lýtur að samkeppni. Þá hefur breytt 

viðskiptaumhverfi, ný upplýsingatækni, lækkandi flutningskostnaður og alþjóðavæðing haft 

áhrif á viðskiptamáta fyrirtækja. Við þetta hafa skapast nýtt samkeppnisumhverfi  og 

samkeppnishindranir breytt um form. Til að takast á við ný samkeppnisleg vandamál sem 

skapast hafa af breyttum aðstæðum hefur samkeppnisreglum flestra þjóða þannig verið 

fjölgað á síðari árum, þær eldri verið skerptar og framkvæmd samkeppnisreglna samræmd og 

styrkt.  Það er í dag flestum ríkjum ljóst að virk samkeppni er eftirsóknarverð því hún er talin 

auka samkeppnishæfni atvinnulífsins og um leið eykur hún efnahagslega velferð neytenda. 

Neytendur og þjóðfélagið allt hefur ávinning af samkeppni, sem felst í lægra verði á vöru og 

þjónustu, aukin gæði og fjölbreytileika í vöruúrvali svo eitthvað sé nefnt. 

Markmið ritgerðarinnar er að skilgreina hvaða samningar og hvers konar samráð er bannað 

samkvæmt 10. gr. samkeppnislaga. Skoðuð verða fræðirit sem skrifuð hafa verið á sviði 

samkeppnisréttar sem og úrskurðir og ákvarðanir. Þá verða dómar sem fallið hafa um þetta 

mál skoðaðir nokkuð ítarlega en dómaframkvæmd sýnir hvað best hvaða samningar og 

samstilltar aðgerðir brjóti gegn bannreglu samkeppnislaga. 

                                                           
1
 Adam Smith. (1776). Í þýðingu Þorbergs Þórssonar. 

2
 Hér er vísað til ummæla Hæstarréttar Bandaríkjanna í United States v. Topco Associates, 405 U.S. 596. 



 2 

 

Í upphafi ritgerðar verður fjallað um uppruna og þróun samkeppnisreglna. Því næst verður 

10. gr. samkeppnislaga skoðuð ítarlega og í kjölfarið verður fjallað sérstaklega um nokkur 

ákvæði er tengjast ákvæði 10. gr. Fjallað verður um hvernig markaðir eru skilgreindir og 

mikilvægi þess við að meta hvort undanþáguákvæði laganna geti átt við. Fjallað verður um 

hugtakið samningar og samstilltar aðgerðir og farið yfir dómaframkvæmd er taka á þeim 

málum. 
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Samkeppni 

Skilgreina má hugtakið samkeppni sem viðleitni stjórnenda fyrirtækja til þess að selja eða 

markaðssetja vörur eða þjónustu þegar svo stendur á að sala eins fyrirtækis getur haft áhrif á 

sölumöguleika annars. Ef fyrirtæki hagnast vel á tiltekinni framleiðslu er líklegt að önnur 

fyrirtæki vilji einnig fá sinn skerf af hagnaðinum með því að hefja eða auka sömu 

framleiðslu. Þetta leiðir til þess að samkeppni milli fyrirtækja skapast og hvetur fyrirtæki til 

aukinnar hagkvæmni og afkasta. Þetta þrýstir á fyrirtæki að skila neytendum vörum eða 

öðrum gæðum í nægjanlegu magni og á verði sem eftirspurn varanna miðast við.
3
 

Uppruni og þróun samkeppnisréttar 

Uppruna samkeppnisréttar má rekja til Bandaríkjanna aftur á 19. öld. Á þeim tíma keypti 

John D. Rockfeller viðskiptajöfur upp flesta samkeppnisaðila sína og keyrði hina í þrot með 

undirverðlagningu. Rockfeller stofnaði Standard Oil félagið og yfirtók yfir hundrað 

keppinauta sína á tveimur áratugum þar til félagið var  komið með yfir 90% hlutdeild á 

olíumarkaðinum í Bandaríkjunum og gátu almenningur og löggjafinn ekki sætt sig við þetta.
4
 

Í kjölfarið voru tvær mikilvægar löggjafir lögfestar árið 1890, The Sherman Act sem í 

meginatriðum stóð af banni við samkeppnishamlandi samningum og bann við misnotkun á 

markaðsráðandi stöðu.Samkeppnisreglur víða um heim byggja á þessum tveimur 

grundvallarreglum. Íslensku samkeppnislögin nr. 44/2005 byggja meðal annars einmitt á 

þessum tveimur grundvallaratriðum. Í fyrsta lagi er samkeppnishamlandi samráð fyrirtækja 

bannað skv. 10. gr. og í öðru lagi er misnotkun á markaðsráðandi stöðu bönnuð skv. 11.gr. 

Samkeppnisréttur hefur rutt sér til rúms hin síðari ár og eru nú samkeppnislög í gildi í yfir 80 

ríkjum um allan heim.
5
 Samkeppnisreglur eru byggðar á tveimur mismunandi 

grundvallaraðferðum þegar metið er hvort um brot á reglunum sé að ræða, annars vegar á 

svokallaðri bannreglu en hins vegar á því sem kölluð hefur verið misbeitingarregla. Þau lög 

sem byggjast á fyrir fram banni fela í sér þá meginreglu að nær allar samkeppnishömlur eru 

bannaðar fyrirfram. Þau lög sem byggjast á eftirliti með misbeitingu fela hins vegar ekki í sér 

að samkeppnishömlur séu fyrir fram bannaðar heldur á möguleikum til að grípa inn í 

samkeppnishömlur í einstökum tilvikum séu þær taldar skaðlegar. Segja má að 

samkeppnislög hér á landi innihaldi báðar þessar reglur en þó með mun meiri áherslu á 

                                                           
3
 Stefán Már Stefánsson. (1993). Bls. 12-13. 

4
 Standard Oil var leyst upp með dómi Hæstaréttar Bandaríkjanna árið 1911, að kröfu samkeppnisyfirvalda. 

5
 Wish. (2001). Competition Law. Bls. 1. 
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misbeitingaraðferðina. Samkeppnisreglur sem gilda í ESB og á EES – svæðinu byggjast á 

fyrirfram banni og sama má segja um flest vestræn ríki.
6
 

Hér á landi voru samkeppnislög fyrst sett á árinu 1993 í tengslum við aðild Íslands að EES-

samningnum með lögum nr. 8/1993. Lögin voru sett til þessa að efla samkeppni á innlendum 

mörkuðum þar sem virk samkeppni var talin best til þess fallin að stuðla að sem 

hagkvæmastri nýtingu framleiðsluþáttanna og efnahagslegum framförum í þjóðfélaginu. Þá 

þótti nauðsynlegt að samræma samkeppnisreglur hér á landi þeim reglum er giltu í Evrópu, 

með hliðsjón af aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu. Almennt má segja að reynslan af 

samkeppnislögunum hafi verið góð. Lögin leiddu til jafnari samkeppnisskilyrða á mörkuðum 

og stuðluðu að aukinni samkeppni milli fyrirtækja með tilheyrandi ávinningi fyrir neytendur 

og þjóðfélagið allt.
7
 

Með þróun samkeppnisréttar erlendis þóttu íslensku lögin frábrugðin og veikari en þau 

samkeppnislög sem í gildi voru í vestrænu ríkjunum. Voru lögin því endurskoðuð árið 1999 

og segir í frumvarpi til laga um breytingu á samkeppnislögum, sem síðar urðu lög nr. 

107/2000, að frumvarpið hafi það markmið að efla samkeppnislögin og auka réttaröryggi 

fyrirtækja með því að gera þau ákvæði sem í gildi eru skilmerkilegri og lögin í heild sinni 

skýrari. Með lögum nr. 107/2000 voru gerðar veigamiklar breytingar á ákvæðum 

samkeppnislaga nr. 8/1993. Í þessum breytingum var m.a  bann samkeppnislaga við 

samkeppnishamlandi samstarfi fyrirtækja víkkað til muna í samræmi við evrópskar 

samkeppnisreglur, tekið var upp bann við misnotkun markaðsráðandi stöðu og 

samrunaákvæði laganna styrkt til muna. 

Núgildandi samkeppnislög voru samþykkt á Alþingi 11. maí 2005 og tóku gildi þann 1. júlí 

sama ár. Við gildistöku laganna var Samkeppnisstofnun og samkeppnisráð lögð niður. Í 

greinagerð með frumvarpi er varð að lögum nr. 44/2005 var lagt til að ný stofnun, 

Samkeppniseftirlitið, yrði sett á fót og var henni ætlað að taka við verkefnum 

Samkeppnisstofnunar og stórum hluta af verkefnum samkeppnisráðs. Í frumvarpinu var lagt 

til að þau verkefni sem heyra undir samkeppnisyfirvöld er lúta að eftirliti með óréttmætum 

viðskiptaháttum og gagnsæi markaðsins verði ekki unnin í sömu stofnun og þau verkefni sem 

                                                           
6
 Alþt. Frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum nr. 8/1993. 125. löggjafarþing 1999-2000. Þskj. 770 
– 488. Mál.  Sótt 14. okt 2009 af: http://www.althingi.is/altext/125/s/0770.html  
7
 Alþt. Frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum nr. 8/1993. 125. löggjafarþing 1999-2000. Þskj. 770 
– 488. Mál.  Sótt 14. okt 2009 af: http://www.althingi.is/altext/125/s/0770.html  

http://www.althingi.is/altext/125/s/0770.html
http://www.althingi.is/altext/125/s/0770.html
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snúa sérstaklega að samkeppnismálum. Var eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og 

gagnsæi markaðsins flutt yfir til Neytendastofnunar. Þá voru innleiddar tvær reglugerðir 

Evrópusambandsins, er lúta annarsvegar að framkvæmd samkeppnisreglna og hinsvegar að 

eftirliti með samfylkingum fyrirtækja, og gerðar nauðsynlegar breytingar á VII. kafla 

laganna. Að öðru leyti eru lögin samhljóðandi fyrri samkeppnislögum nr. 107/2000.  
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Samkeppniseftirlitið 

Samkeppniseftirlitið tók til starfa 1. júlí 2005 og er markmið eftirlitsins að annast framkvæmd 

samkeppnislaga. Markmið samkeppnislaga er, eins og áður hefur komið fram, að efla virka 

samkeppni í viðskiptum, vinna gegn óhæfilegum hindrunum og takmörkunum á frelsi í 

atvinnurekstri og vinna gegn skaðlegri fákeppni og auðvelda þannig aðgang nýrra keppinauta 

að markaðnum.
8
 Samkeppniseftirlitið er sjálfstæð stofnun með sjálfstæða stjórn. Með 

yfirstjórn Samkeppniseftirlitsins fer þriggja manna stjórn sem sækir umboð sitt til og ber 

ábyrgð gagnvart efnahags- og viðskiptaráðherra. Hlutverk Samkeppniseftirlitsins kemur fram 

í 8. gr. samkeppnislaga þar sem segir að Samkeppniseftirlitið skuli framfylgja boðum og 

bönnum og veita undanþágur samkvæmt samkeppnislögum. Þá skal Samkeppniseftirlitið 

ákveða aðgerðir gegn samkeppnishamlandi hegðun fyrirtækja og gæta þess að aðgerðir 

opinberra aðila takmarki ekki samkeppni og þá benda þeim á leiðir til þess að gera samkeppni 

virkari og auðvelda aðgang nýrra samkeppnisaðila að markaði. Mál sem til meðferðar eru hjá 

Samkeppniseftirlitinu eru annað hvort tekin til meðferðar á grundvelli kvartana eða að eigin 

frumkvæði eftirlitsins. Þá segir í 9. gr. samkeppnislaga að hægt sé að kæra þær ákvarðanir 

Samkeppniseftirlitsins til áfrýjunarnefndar samkeppnismála og skal sú kæra berast skriflega 

innan fjögurra vikna frá því að aðila máls var tilkynnt um ákvörðunina. 

Verkefni Samkeppniseftirlitsins eru margvís, eins og fyrr segir, en eitt helsta verkefni þess er 

að fylgjast með þróun á samkeppnis- og viðskiptaháttum á einstökum mörkuðum í íslensku 

viðskiptalífi og kanna stjórnunar og eignatengsl milli fyrirtækja, meðal annars í því skyni að 

meta hvort að í íslensku viðskiptalífi sé að finna einkenni hringamyndunar, óæskilegrar 

tengsla eða valdsamþjöppunar sem takmarka geta samkeppni. Til þess að auðvelda 

Samkeppniseftirlitinu að koma upp um ólögmætt samráð voru sett reglur um atvik er leiða til 

niðurfellingar sekta í samráðsmálum.
9
 Þannig er fyrirtækjum umbunað fyrir að veita 

upplýsingar um ólögmætt samstarf og vinna með Samkeppniseftirlitinu. Samkeppniseftirlitið 

hefur komið upp um fjöldann allan af samráðsmálum og gegnir mikilvægu hlutverki 

stjórnsýslunnar í þágu almennings. Mikilvægt er að hafa virkt og gott eftirlit á sviði 

samkeppnismála svo neytendur og þjóðfélagið allt beri ekki tjón af hegðun einstakra 

fyrirtækja.   

                                                           
8
 Samkeppniseftirlitið. (e.d.) 

9
 Reglur Samkeppniseftirlitsins nr. 890/2005. 
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Almennt um 10. gr. samkeppnislaga 

Verðsamsæri eða samkomulag keppinauta um hegðun sína á markaði er ein alvarlegasta 

atlagan að hagsæld neytenda sem hugsast getur. Ágóðinn af slíkri hegðun er einfaldlega von 

stjórnenda fyrirtækja um að ná betri hagnaði og hækka verð í vernduðu umhverfi 

verðsamráðs líkt og um einokunarfyrirtæki væri að ræða. Vegna þessa hefur ein meginstoð 

samkeppnisreglna víðsvegar um heiminn verið bannið við samkeppnishamlandi samstafi 

fyrirtækja.
10

 Svo hefur einnig verið hér á landi frá gildistöku fyrstu samkeppnislaganna árið 

1993, sbr. 10. gr. þeirra laga. Ákvæði 10. gr. samkeppnislaga eru ein þau þýðingamestu í 

lögunum. Þeim er ætlað að tryggja að keppinautar hagi sér að öllu leyti sjálfstætt á 

markaðnum þar sem það  skiptir mestu máli fyrir samkeppnina. 

IV. kafli núgildandi samkeppnislaga nr. 44/2005 fjallar um bann við samkeppnishömlum. 

Kjarninn í samkeppni er að fyrirtæki taki sjálfstæðar ákvarðanir um markaðshegðun sína og 

keppi þannig sín á milli. Þetta á svo að skila sér til neytenda með lægra verði og auknum 

gæðum á vörum. Ef fyrirtæki eiga í samráði um hegðun á markaði er ávinningi 

samkeppninnar stefnt í hættu. Ein þýðingarmesta regla samkeppnislaganna, sem er jafnframt 

meginefni þessarar ritgerðar, er ákvæði 10. gr. sem bannar fyrirtækjum að hafa með sér 

samráð af ýmsu tagi. Greinin hljóðar svo: 

„Allir samningar og samþykktir milli fyrirtækja, hvort heldur þær eru bindandi eða 

leiðbeinandi, og samstilltar aðgerðir sem hafa að markmiði eða af þeim leiðir að 

komið sé í veg fyrir samkeppni, hún sé takmörkuð eða henni raskað eru bannaðar. 

Bann þetta tekur m.a. til samninga, samþykkta og samstilltra aðgerða sem:  

   a. áhrif hafa á verð, afslætti, álagningu eða önnur viðskiptakjör með beinum eða 

óbeinum hætti, 

   b. takmarka eða stýra framleiðslu, mörkuðum, tækniþróun eða fjárfestingu, 

   c. skipta mörkuðum eða birgðalindum, 

   d. mismuna viðskiptaaðilum með ólíkum skilmálum í sams konar viðskiptum og 

veikja þannig samkeppnisstöðu þeirra, 

   e. setja sem skilyrði fyrir samningagerð að hinir viðsemjendurnir taki á sig 

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

samkvæmt viðskiptavenju.“ 

                                                           
10

 Ásgeir Einarsson og Jóna Björk Helgadóttir. (2001). Bls 73. 



 8 

 

Er þessi upptalning einungis í dæmaskyni og ekki tæmandi. Fyrirmynd ákvæðisins er sótt til 

1. mgr. 53. gr. EES-samningsins.
11

 Samkvæmt 53. gr. EES-samningsins eru samningar, 

samþykktir og samstilltar aðgerðir um verð, framleiðslutakmarkanir, 

fjárfestingartakmarkanir, markaðsskiptingu o.fl. bannaðar. Fyrir hendi þarf að vera formlega 

eða óformlega, samningar, samþykktir eða samstillar aðgerðir á milli fyrirtækja. Þá þurfa 

aðgerðirnar að hafa að markmiði eða leiða til þess að samkeppni innan hins sameiginlega 

markaðar skerðist.
12

 Fyrirmynd 53. gr. EES-samningsins er sótt í 81. gr. Rómarsáttmálans. 

Ákvæði 81. gr. Rómarsáttmálans er fjallar um ólögmætt samráð hljóðar svo: 

„Allir samningar á milli fyrirtækja, ákvarðanir samtaka fyrirtækja og samhæfðir  

viðskiptahættir fyrirtækja sem geta haft áhrif á viðskipti milli aðildarríkjanna og hafa 

að markmiði, eða það leiðir af þeim að útiloka, hamla eða spilla samkeppni innan 

hins sameiginlega markaðar eru ósamrýmanlegir hinum sameiginlega markaði og 

bannaðir [...]“
13

 

Í greinagerð með frumvarpinu er varð að lögum 107/2000 er lagt til að allir samningar, 

samþykktir og samstilltar aðgerðir sem takmarka samkeppni sé með öllu bönnuð. Tekur 

bannið þannig bæði til láréttra og lóðréttra samninga milli fyrirtækja, en áður var aðeins 

sérákvæði um lóðrétta samninga. Lóðréttir samningar eru samningar á milli fyrirtækja sem 

starfa á mismunandi framleiðslu- eða sölustigi, t.d heildsali til smásala. Láréttir samningar 

eru samningar á milli fyrirtækja á sama framleiðslu- eða sölustigi það alvarlegasta í huga 

samkeppnisyfirvalda. Þegar fyrirtæki gera með sér samkomulag um verðsamráð eða aðra 

samkeppnishömlur nefnist slíkt einokunarhringir eða kartelar. Kartelar eru venjulegast vel 

skipulagt og umfangs mikið samsæri stjórnenda eða eigenda fyrirtækja um að afla sér 

einokunargróða með því að skipta með sér mörkuðum eða hækka verð. Slíkir kartelar geta 

margir hverjir verið mjög flóknir og varað í langan tíma. 

Samráð fyrirtækja um þau atriði sem tilgreind eru í 10. gr. geta valdið neytendum og 

atvinnulífinu tjóni og er í athugasemdum í frumvarpi til samkeppnislaga tekið fram að vart sé 

að finna alvarlegri samkeppnistakmarkanir en þegar fyrirtæki komi sér saman um verð, 

álagningu eða hvaðan afslættirnir skuli veittir.  
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Eldri 10. gr. sótti einnig fyrirmynd sína til ákvæða EES-samningsins varðandi þau atvik er 

féllu undir hana en upptalningin virtist vera sett fram með tæmandi hætti. Hljóðaði greinin 

svo: 

„Samningar og samþykktir, hvort heldur þær eru bindandi eða leiðbeinandi, og 

samstilltar aðgerðir milli fyrirtækja á sama sölustigi eru bannaðar þegar þær lúta að 

eða er ætlað að hafa áhrif á: 

1.     verð, afslætti eða álagningu,  

2.     skiptingu markaða eftir svæðum, eftir viðskiptavinum eða eftir sölu og magni,  

3.     gerð tilboða.  

     Samvinna á sama sölustigi um leiðsögn við útreikning á verði, afslætti og 

álagningu er bönnuð.“ 

 

Virðist sem ákvæðið hafi eingöngu bannað samninga sem á einhvern hátt tengdust verði, 

skiptingu markaða og gerð tilboða. Þannig var ekki hægt að telja það öruggt að samráð 

keppinauta, um aðra þætti en þá er upptaldir voru í ákvæðinu, féllu undir bannreglu 

ákvæðisins.
14

 Má í því dæmi nefna ákvörðun samkeppnisráðs nr. 30/2000. Í því máli höfðu 

fyrirtæki á sama sölustigi ákveðið í sameiningu hvaða skilmálar skyldu gilda gagnvart 

viðskiptavinum. Þar sem ekki var um að ræða samráð um verð eða markaðsskiptingu var ekki 

hægt að færa atvikið undir bannreglu 10. gr. heldur var málið afgreitt á grundvelli 

misbeitingarreglu 17. gr. sem þá var í gildi.  Aðal breytingin á 10. greininni felst því í að 

atvikum fjölgar sem falla undir bannregluna og hún því skýrari.  

Ef skoðað er hverjir geta fallið undir bannreglu 10. gr. verður að líta til 2. gr. laganna þar sem 

segir: 

„Lögin taka til hvers konar atvinnustarfsemi, svo sem framleiðslu, verslunar og 

þjónustu, án tillits til þess hvort hún er rekin af einstaklingum, félögum, opinberum 

aðilum eða öðrum. Lögin taka ekki til launa eða annarra starfskjara launþega 

samkvæmt kjarasamningum.“ 

Af þessu má sjá að 10. gr. samkeppnislaga tekur til allrar atvinnustarfsemi hvort sem hún er á 

vegum einstaklinga, félaga, ríkis og sveitarfélaga eða annarra sem fer fram gegn endurgjaldi. 

Með því að láta greinina ná til atvinnurekstrar á vegum ríkis og sveitarfélaga, sem og 

einkaaðila er tryggt að samræmd framkvæmd næst á ýmsum sviðum atvinnulífsins óháð því 
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hvort rekstur fyrirtækja er á vegum einkaaðila eða hins opinbera. Þjónusta  sem opinberir 

aðilar veita svo sem fræðslustarfsemi, heilbrigðisþjónusta, félagsmálastarfsemi og þess háttar 

telst ekki atvinnustarfsemi og fellur því ekki undir ákvæðið. Loks verður að nefna að 

fyrirtæki, sem mynda það sem kallað hefur verið eina efnahagslega einingu, geta gert 

samninga sín á milli, þess vegna um verð og skiptingu markaða án þess að brjóta gegn 10. gr. 

og er þá einkum átt við samskipti á milli móður- og dótturfyrirtækja.
15

 

12. gr. samkeppnislaga 

Í banni samkeppnislaga við samráði felst að fyrirtæki ákveði að öllu leyti sjálfstætt hvernig 

þau hegði sér á markaði og hvernig þau verðleggi vörur sínar og þjónustu. Eins og kemur 

fram í 12. gr. samkeppnislaga mega samtök fyrirtækja með engu móti vinna gegn þessu 

sjálfstæði félagsmanna sinna með því til dæmis að hvetja til verðhækkana. Í 12. gr. 

samkeppnislaga segir: 

“Samtökum fyrirtækja er óheimilt að ákveða samkeppnishömlur eða hvetja til 

hindrana sem bannaðar eru samkvæmt lögum þessum eða brjóta í bága við 

ákvarðanir skv. 16.–18. gr. Bann þetta nær einnig til stjórnarmanna samtaka, 

starfsmanna þeirra og manna sem valdir eru til trúnaðarstarfa í þágu samtakanna.” 

Samtökum fyrirtækja er ætlað að stuðla að samvinnu og sinna hagsmunagæslu fyrirtækja 

innan sömu stéttar. Óumdeilt er að starfsemi samtaka fyrirtækja getur verið gagnleg og haft 

jákvæð áhrif á mörkuðum, t.d. hagsmunagæsla gagnvart stjórnvöldum í því skyni að bæta 

rekstrarskilyrði fyrirtækja. Hins vegar getur samvinna fyrirtækja innan slíkra samtaka verið 

viðkvæm í samkeppnislegu tilliti. Til að mynda hefur samræmd gjaldskrá leigubifreiða 

heftandi áhrif á samkeppni þar sem ekki er keppst um að vera lægstur því allir eru með sama 

verðið. Á þetta ekki síst ef keppinautar í tiltekinni atvinnugrein hittast reglubundið og fjalla 

um málefni sem áhrif geta haft á samkeppni milli þeirra. Slíkt getur skapað skilyrði fyrir 

samvinnu og gagnkvæmt tillit milli viðkomandi fyrirtækja sem dregið getur úr hvata til 

samkeppni. Margvíslegar aðgerðir samtaka fyrirtækja, s.s. tilmæli, ráðleggingar eða 

upplýsingagjöf, geta fallið undir 12. gr. samkeppnislaga ef þessar aðgerðir hafa það að 

markmiði eða af þeim leiðir að komið sé í veg fyrir samkeppni eða henni raskað. Í ákvæðinu 

er tekið fram að bann þetta nái einnig til stjórnarmanna og annarra starfsmanna samtakanna. 

Þá er rétt að hafa í huga að þegar formenn eða framkvæmdarstjórar slíkra samtaka tala í nafni 
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greinarinnar allrar geta hvatningar þeirra til samkeppnishamlana verið áhrifamiklar og haft 

skaðleg áhrif á samkeppni á viðkomandi markaði. 
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Undanþágur frá bannreglu 10. gr.  

Minni háttar regla 13. gr. samkeppnislaga 

Samkeppnislögin innihalda tvær undanþágur frá bannreglu 10. gr. og eru þær að finna í 13. 

gr. og 15. gr. laganna. 

Í 13. gr. samkeppnislaga er að finna svokallaða minni háttar reglu. Þar segir að samningar 

milli fyrirtækja falla ekki undir bann skv. 10. gr. ef samanlögð markaðshlutdeild allra 

samstarfsfyrirtækja fer ekki á neinum markaði sem skiptir máli yfir 5% viðmiðunarmörk, ef 

fyrir hendi er láréttur samningur og 10% viðmiðunarmörk, ef um er að ræða lóðréttan 

samning. Ef einhver vafi er á hvort um sé að ræða láréttan eða lóðréttan samning skal notast 

við 5% viðmiðunarmörkin Ástæða þess að miðað er við lægri markaðshlutdeild þegar um er 

að ræða lárétta samninga er að slíkir samningar fela að öllu jöfnu í sér alvarlegri 

samkeppnishömlur en lóðréttir samningar. Í 3. mgr. kemur fram að samningar skv. 1. mgr. 

falla ekki undir bann skv. 10. gr. þrátt fyrir að markaðshlutdeild fari upp fyrir 

viðmiðunarmörk skv. 1. mgr. ef hlutdeildin fer ekki upp fyrir 5,5% í láréttum samningum eða 

11% í lóðréttum samningum tvö fjárhagsár í röð. Þau fyrirtæki sem eru undir umræddum 

viðmiðunarmörkum geta gert þá samninga sem þau lystir, jafnvel þó þeir hamli samkeppni, 

án þess að falla undir bannreglu 10. greinar. Rökin fyrir sérstakri reglu um minni háttar 

samninga eru þau að áhrif samkeppnishamlandi ákvæða slíkra samninga á samkeppnina, séu 

svo óveruleg eða minni háttar að ekki sé ástæða til íhlutunar á grundvelli samkeppnislaga.
16

 

Undanþága skv. 15. gr. samkeppnislaga 

Í 15. gr. samkeppnislaga er að finna aðra undanþágu frá bannreglunni og er fyrirmynd þeirrar 

greinar sótt til 3. mgr. 53. gr. EES- samningsins. Í greininni segir að Samkeppniseftirlitið 

getur veitt undanþágu frá ákvæðum 10. og 12. gr. samkeppnislaga. Skilyrði slíkrar undanþágu 

eru að samningar, samþykktir, samstilltar aðgerðir eða ákvarðanir skv. 10. og 12. gr. stuðli að 

bættri framleiðslu eða dreifingu á vöru eða þjónustu eða efli tæknilegar og efnahagslegar 

framfarir og veiti neytendum sanngjarna hlutdeild í ávinningi sem af þeim hlýst og leggi ekki 

höft á hlutaðeigandi fyrirtæki sem óþörf eru til að settum markmiðum verði náð og veiti 

fyrirtækjunum ekki færi á að koma í veg fyrir samkeppni að því er varðar verulegan hluta 
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framleiðsluvaranna eða þjónustunnar sem um er að ræða. Uppfylla þarf öll þessi skilyrði svo 

veiting undanþágu komi til greina.
17

  

Rétt er að hafa í huga að almennt er litið svo á að viðkomandi fyrirtæki verði að færa sönnur 

fyrir því með sanngjörnum hætti, að umrædd skilyrði séu uppfyllt, sbr. úrskurð 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 1/2009 Valitor hf. gegn Samkeppniseftirlitinu. Í því 

máli féllst áfrýjunarnefndin ekki á þau sjónarmið Valitor um að uppfyllt væru skilyrði 15. gr., 

og var því ekki fallist á undanþágu. Sem dæmi um mál þar sem veitt er undanþága er 

ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 16/2009. Þar rökstuddu viðskiptabankarnir að umrædd 

samkomulög væru nauðsynleg til þess að koma einstaklingum og heimilum til aðstoðar og að 

neytendur myndu njóti ávinnings af samstarfinu þar sem það hafi verið hugsað þeim til 

hagsbóta. Þá kom einnig fram í beiðni þeirra að engin frekari höft væru lögð á aðila en þau 

sem nauðsynleg væru til þess að ná markmiðum samkomulagsins. Með hliðsjón af aðstæðum 

í efnahagsmálum taldi Samkeppniseftirlitið eðlilegt að verða við þessum undanþágubeiðnum.  

Í 4. mgr. 15. gr. felst heimild til þess að veita svokallaða hópundanþágu. Til þess að til 

hópundanþágu komi verður að sýna fram á að samkeppnishamlandi samningar eða samstarf 

hafi einnig í för með sér ýmiss konar jákvæð áhrif sem vega þyngra en ókostir við 

samkeppnishömlurnar. Á þetta reyndi í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 34/2007. Í því 

máli sótti Hreyfill um undanþágu á grundvelli 15. gr. og vísaði meðal annars til þess að 

hagsmunum neytenda væri best borgið ef notast yrði við hámarkstaxta, þar sem aukin hætta 

væri á svindli ef hver leigubílstjóri ákveddi sinn taxta. Í niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins 

kom fram að eðli málsins samkvæmt hafi gjaldskrár sem þessar nokkra sérstöðu. 

Viðskiptavinir leigubifreiða hafi samband við leigubifreiðarstöðvar símleiðis þegar þeir þurfa 

leigubíl, og því eðlilegt að viðskiptavinurinn líti svo á að hann standi í viðskiptasambandi við 

leigubifreiðarstöðina fremur en leigubifreiðarstjórann. Með hliðsjón af þessu taldi 

Samkeppniseftirlitið forsendur fyrir því að veita undanþágu á grundvelli 15. gr. 
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Skilgreining markaða og mikilvægi þess  

Í öllum tilvikum samráðsmála er mikilvægt að skilgreina hver markaðurinn sé sem um ræðir. 

Þegar um samkeppnishamlandi samninga er að ræða skv. 10. gr. þarf að vera ljóst á hvaða 

markaði samningurinn er hamlandi. Markaðsskilgreining og mat á stöðu fyrirtækja á markaði 

þjónar aðallega tvenns konar tilgangi í málum er varða brot á 10. gr. samkeppnislaga. Annars 

vegar í því skyni að meta hvort minni háttar regla 13. gr. geti átt við, það er þegar 

þátttakendur í samráði hafa samanlagt lægri hlutdeild en 5%.  Hins vegar hefur það þýðingu 

við beitingu viðurlaga, því meta þarf umfang samráðsins miðað við stöðu viðkomandi 

fyrirtækja á  markaðinum til þess að ákveða viðurlögin.  

Markaður er flókið hugtak og krefst oft nákvæmrar hagfræðilegrar greiningar til þess að 

skilgreining hans verði rétt.
18

 Hagfræðileg greining getur leitt í ljós að hliðstæð hegðun 

keppinauta á markaði sé eðlileg, til dæmis þar sem um fákeppnismarkað er að ræða með 

einsleitu vöruframboði. Hagfræðileg greining getur einnig leitt í ljós að um verðsamráð á 

grundvelli samstilltra aðgerða sé að ræða, þar sem hliðstæðar verðhækkanir hafa átt sér stað 

um langan tíma á markaði þar sem annars undir venjulegum kringumstæðum ætti samkeppni 

að ríkja.
 19

 Oft er markmið samstarfs fyrirtækja ekki  hlutlægt séð að hamla samkeppni, 

heldur reynist það hafa þau áhrif í reynd og getur þurft að spá fyrir um hugsanleg áhrif 

samstarfsins. Hagfræðilega nálgunin leiðir til þess að líta verður á viðkomandi markað sem 

samningurinn hefur áhrif á út frá frá tveimur sjónarhornum; annars vegar vörumarkaðinn og 

hins vegar landfræðilega markaðinn.  

Vöru og þjónustumarkaðurinn 

Markaður er sölusvæði vöru eða þjónustu sbr. 4. gr. samkeppnislaga. Skilgreining markaðsins 

ræðst að miklu leyti af því hvaða vörur viðskiptavinir telja vera á sama markaði. Í ákvörðun 

samkeppnisráðs nr. 28/2000, í svokölluðu KSÍ málinu taldi samkeppnisráð að verðhækkun á 

aðgöngumiða á tiltekinn landsleik um 5-10% myndi ekki leiða til þess að neytendur myndu í 

auknum mæli hætta að fara á leiki. Þar sem hækkunin yrði ekki óarðbær taldi ráðið að 

markaður fyrir sölu á aðgöngumiðum á landsleiki væri sérstakur markaður.  

Eitt af því sem einnig skiptir máli við skilgreiningu markaðsins er eiginleikar vöru. Í dómi 

dómstóls EB í máli C27/76 eða bananamálinu beitti dómstóllinn þessu sjónarmiði. 

Dómstóllinn komst að því að bananar væru ekki á sama markaði og ávextir almennt sökum 
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þess að bananar hefðu sérstök einkenni svo sem bragð, mýkt og það hversu vel bananar færu í 

hendi. Þá væru þeir mikilvægur þáttur í fæðu ákveðins hluta neytenda þ.e. gamalmenna og 

ungabarna. Dómurinn taldi því ekki nægilegt staðgengi á milli banana og annarra ferskra 

ávaxta og einskorðaðist markaðurinn því við banana. 

Landfræðilegi markaðurinn 

Landfræðilegi markaðurinn er það landsvæði þar sem samkeppnisskilyrði eru áþekk í 

kaupum og sölu á tilteknum vörum eða þjónustu. Getur hann verið allt frá tilteknum 

afmörkuðum stað eða svæði eins og höfuðborgarsvæðinu til þess að ná til heimsins alls. Þessi 

sjónarmið komu fram í ákvörðun samkeppnisráðs nr. 5/1998, eða Myllumálinu. 

Samkeppnisráð færði rök fyrir því að vegna eðlis þeirra vörutegunda sem Myllan framleiðir, 

þ.e. ný brauð og kökur sem hafa takmarkað geymsluþol væri vörunum aðeins dreift til 

matvöruverslana á höfuðborgarsvæðinu og í næsta nágrenni. Var því markaðurinn bundin við 

höfuðborgarsvæðið.   

Fákeppnismarkaður 

Það markaðsform er algengast í íslenska efnahagslífinu þegar fáir seljendur eru á 

markaðnum, yfirleitt þrír til sjö, og er þá talað um fákeppni. Dæmi um slíkt hér á landi eru 

tryggingafélög, olíusala og sjóflutningar. Í fákeppni kallar verðlækkun eins fyrirtækis oft á 

verðlækkun hjá öðru. Þar af leiðandi hækka fyrirtæki á fákeppnismarkaði yfirleitt ekki verð 

sín nema það sé nokkurn veginn öruggt að hin fyrirtækin muni gera slíkt hið sama.
20

 Þess ber 

að gæta að þó tiltekið fyrirtæki lagi sig að viðskiptaháttum annars eða annarra með því að 

lækka eða hækka vöruverð á sama tíma eða hegði sér sambærilega á markaðnum þarf ekki að 

vera um samhæfða viðskiptahætti að ræða samkvæmt 10. gr. Hegðun sem þessi getur verið 

eðlileg aðlögun að markaði og sérstaklega á mörkuðum sem ríkir fákeppni. 

                                                           
20
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Hugtakið samningar og samstilltar aðgerðir 

Í 10. gr. samkeppnislaga segir að samningar og samstilltar aðgerðir séu bannaðar. Þá vaknar 

sú spurning: Hversu ítarlegir og formlegir þurfa þessir samningar eða aðgerðir að vera? Í 

athugasemdum með frumvarpi er varð að lögum 107/2000 kemur fram að í raun engar 

formkröfur gerðar til samningsins. Hann þarf ekki að hafa bindandi réttaráhrif né þarf hann 

að lýsa í smáatriðum fyrirhuguðum aðgerðum, heldur nægir að dregin hafi verið upp almenn 

umgjörð samkomulagsins. 

Samningar 

Samningur í skilningi 10. gr. laganna getur verið í hvaða formi sem er og verður að skýra 

hugtakið rúmt, sbr. dóm Hæstaréttar nr. 37/2003 eða Grænmetismálinu svokallaða
21

. Það 

hefur enga sérstaka lagalega þýðingu að greina á milli þess hvort um sé að ræða samninga 

eða samstilltar aðgerðir. Í framkvæmd á samkeppnisreglum EES-samningsins er látið nægja 

að lýsa tiltekinni hegðun sem samningi og/eða samstilltum aðgerðum án þess að greina þar á 

milli og hefur dómstóll EB staðfest þá framkvæmd.
22

  

 

Hugtakið samningur í samkeppnisrétti hefur verið túlkað afar rúmt og mun rýmra en til 

dæmis í samningarétti. Svokölluð „heiðursmannasamkomulög“ falla hér undir, munnlegir 

jafnt og skriflegir samningar, lóðréttir jafnt og láréttir, staðlaðir jafnt sem óstaðlaðir o.s.frv. 

Samningur kann að vera afar lauslegur, einungis rammi utan um samskipti keppinauta en 

getur brotið gegn 10. gr. samkeppnislaga engu að síður.
23

 Samningur í skilningi 

samkeppnislaga þarf ekki að lýsa í smáatriðum þeim aðgerðum sem fyrirtæki ætla að grípa til 

og ekki er nauðsynlegt að fyrirtæki hafi samþykkt öll aðriði hans. Um samning er að ræða ef 

fyrirtæki hafa á einhvern hátt lýst yfir sameiginlegum vilja sínum til að hegða sér á markaði 

með tilteknum hætti, í þeim tilgangi að takmarka sjálfstæða hegðun sína. Það breytir engu um 

ólögmæti samnings skv. 10. gr. samkeppnislaga þó að fyrirtæki hafi aldrei ætlað sér að virða 

samning eða fer ekki eftir honum í framkvæmd. Jafnframt er mikilvægt að líta til þess að um 

samning er að ræða í skilningi samkeppnisréttarins þótt aðilar brjóti hann einstaka sinnum. 

Þannig telur t.d. framkvæmdastjórn EB ljóst að slík brot aðila á samningi, sem fela í sér 

                                                           
21

 Aðilar málsins eru  íslensku grænmetisfélögin, Sölufélag Garðyrkjumanna, Bananar ehf og Eignarhaldsfélagið 
Mata. Fyrirtækin þrjú brutu gegn samkeppnislögum með ólögmætu samráði um verð og skiptingu markaða 
varðandi tilteknar vörutegundir yfir margra ára tímabil. 
22

 Ásgeir Einarsson og Jóna Björk Helgadóttir. (2001). Bls. 76. 
23

 Heimir Örn Herbertsson. (2001). Bls. 108. 
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verðsamráð o.fl., hafi engin áhrif á ólögmæti samningsins, jafnvel þótt hörð samkeppni 

brjótist öðru hverju út milli aðila samráðssamningsins.
24

 

Oft geta verið óljós skil á milli samnings og einhliða aðgerða og má sjá glöggt dæmi þess í 

dómi Evrópudómstóls eða BMW málinu
25

 þar sem reyndi á hvort samningar væru gildir 

samkvæmt ákvæði 81. gr. Rómarsáttmálans. Í því máli hafði dótturfyrirtæki BMW í Belgíu 

sent út dreifibréf til umboðsmanna sinna þar sem fram kom að þeir væru á móti því að 

dreifingaraðilar seldu bifreiðar til útflutnings til annarra ríkja EB.  Dreifingaraðilarnir áttu svo 

að gefa til kynna samþykki sitt með því að endursenda undirritað eintak af dreifibréfinu. 

Dómstóll EB leit svo á að komist hafði á samningur á milli BMW í Belgíu og þeirra 

dreifingaraðila sem hefðu undirritað samþykki sitt, sem braut gegn 81. gr. Rómarsáttmálans. 

Sem dæmi um samninga sem falla undir 10. gr. og raska samkeppni má nefna samráð um gerð 

tilboða. Margvíslegar aðgerðir falla hér undir, til að mynda samkomulag um að bjóða ekki, 

samkomulag um að bjóða sömu verð eða samkomulag um hver fær viðskiptin. Gott dæmi um 

þetta er samkomulag fyrirtækja að bjóða sameiginlega í opinberum útboðum eins og var 

raunin í Olíumálinu.
 26

  

Þá geta upplýsingaskipti einnig verið til þess fallin að raska samkeppni.  Það getur verið erfitt 

að greina hvenær upplýsingaskipti falla undir bannreglu 10. gr. Það skiptir almennt ekki máli 

hvernig staðið er að upplýsingagjöf en mikilvægt er að líta til eðli upplýsinga og hvort eðlilegt 

sé að telja upplýsingarnar háðar trúnaði. Þá verður að líta til verðs, markaðsáætlana, 

vöruþróunar, tæknilegrar upplýsingar, fjárfestingar, framboðs svo eitthvað sé nefnt. Það 

verður að liggja fyrir hvort að upplýsingarnar hafi verið veittar fyrirfram eða eftir á og meta 

hvort þær séu til þess fallnar að hafa áhrif á hegðun fyrirtækja á markaði. Ef ólögmæt 

upplýsingagjöf á sér stað þarf fyrirtæki að láta bóka mótmæli í fundargerð ætli það að komast 

hjá hugsanlegri refsingu. Ekki er nóg að sýna fram á að ekki hafi verið farið eftir tilmælum 

eða upplýsingum keppinauta. Menn geta þannig orðið brotlegir við það að fá upplýsingar og 

þegja. 

Samræmdir viðskiptaskilmálar falla einnig undir samninga er brjóta gegn 10. gr. Samræmdir 

viðskiptaskilmálar keppinauta eru skaðlegir samkeppni enda er í samkeppnislögum lagt bann 

við samráði og samstilltum aðgerðum fyrirtækja sem starfa á sama sölustigi og þar með á 

                                                           
24

 Sjá ákvörðun framkvæmdstjórnar EB í Pre-Insulated Pipe Cartel, [1999] OJ L241/1 
25

 Mál nr. 36-82/78. BMW Belgium SA v. Commission (1979) ECR 2435, (1980) 1 CMLR 370, ECJ 
26

Samkeppnisyfirvöld upprættu víðtækt samráð íslensku olíufélaganna, Kers hf (áður Olíufélagið hf.), 

Olíuverslunar Íslands hf. (Olís) og Skeljungs hf. með ákvörðun samkeppnisráðs nr. 21/2004. Málið var 
endanlega til lykta leitt af hálfu samkeppnisyfirvalda með úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 
3/2004 þann 29. janúar 2005. 
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sama markaði þegar þeim er m.a. ætlað að hafa áhrif á verð, afslátt eða álagningu. Aftur á 

móti geta staðlaðir samningar samtaka fyrirtækja geta verið lögmætir. Til að mynda hafa mörg 

fyriræki samræmda viðskiptaskilmála er varða skil vöru, afhendingarskilmála, 

greiðsluskilmálar eða aðra sérstaka þjónustuþætti. Það þarf að líta til þess hvort samræmdir 

skilmálar varða þætti sem hafa áhrif á samkeppni til dæmis starfsreglur, tilmæli og fleira sem 

takmarkar samkeppni milli aðila. 

Samstilltar aðgerðir 

Hugtakið samstilltar aðgerðir taka til sérhverra beinna eða óbeinna samskipta milli fyrirtækja, 

sem hafa þann tilgang að hafa áhrif á samkeppni eða hafa slík áhrif í reynd. Samstilltar 

aðgerðir er í aðalatriðum það að fyrirtæki hafi vísvitandi með sé einhverskonar 

samkeppnishamlandi samvinnu, án þess að hún byggi á samningi. Það sem skiptir einna 

mestu máli við skilgreiningu á samstillum aðgerðum, sem er ólögmæt, er að greina þær frá 

samhliða hegðun keppinauta, sem er lögmæt.
27

 Samstilltar aðgerðir eru fyrir hendi þegar um 

einhverskonar bein samskipti milli keppinauta er að ræða, þegar slík samskipti fela í sér 

samstarf sem er andstætt því sem myndi vera við eðlilegar samkeppnisaðstæður og þegar 

samskipti leiða til þess að fyrirtækin viðhalda eða breyta viðskiptahegðun sinni. 

Tilgangur þess að mæla fyrir um bann við samstilltum aðgerðum er að koma í veg fyrir að 

fyrirtæki geti haft með sér hvers konar óformlegt samráð sem tengist markaðshegðun þeirra. 

Slíkt óformlegt samáð getur falist í þegjandi samkomulagi sem lýsir sér í samstilltum 

aðgerðum. Fyrirtæki geta þannig brotið gegn bannákvæðinu með því að láta hvert annað vita 

fyrirfram hvað þau ætli að gera, svo hvert fyrirtæki fyrir sig geti hagað aðgerðum sínum 

vitandi þess að keppinautarnir muni hegða sér með sama hætti. Slíkar samstilltar aðgerðir áttu 

sér stað í Olíumálinu. Í því máli sendi starfsmaður félagsdeildar Lögmannafélags Íslands 

(LMFÍ) tölvupóst til forstjóra Skeljungs. Í tölvupóstinum var farið fram á afslætti fyrir 

lögmenn hjá Skeljungi. Sama dag framsendi forstjóri Skeljungs þetta erindi til forstjóra Olís. 

Í tölvupósti forstjóra Skeljungs segir m.a. þetta: 

„Ég sendi þér hjál. til fróðleiks erindi frá LMFÍ. Við höfum aldrei ljáð máls 

á einhverju líku því og farið er fram á í erindinu, og mun ég svara því 

þannig. Mér þykir ekki ólíklegt í ljósi þess hver er stjórnarformaður í Olís, 

að næst verði bankað hjá ykkur. Þú veist þá okkar afstöðu.“ 
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Forstjóri Olís svaraði síðar sama dag. Í tölvupósti hans segir m.a. þetta: 

 

„Þakka aðvörunina varðandi LMFÍ og er algerlega sammála og mun 

afgreiða málið með sama hætti ef það kemur til mín.“ 

   

Augljóst er að forstjórar olíufélaganna upplýstu hvorn annan um viðbrögð sín við beiðni 

LMFÍ um afslátt og stilltu þannig saman viðbrögð sín í andstöðu við 10. gr.  Í 1. mgr. 10. gr. 

samkeppnislaga segir að samningar, samþykktir og samstilltar aðgerðir sem hafa það að 

markmiði eða af þeim leiðir að komið sé í veg fyrir samkeppni, hún sé takmörkuð eða henni 

sé raskað, séu bannaðar. Þetta má túlka sem svo að ef samningur hefur þann tilgang að raska 

samkeppni eða hann hefur þær afleiðingar að samkeppni raskast þá er hann ólögmætur og 

felur í sér brot á 10. gr. samkeppnislaga. Ekki þarf að sýna fram á að tilgangur samningsins 

hafi verið sá að raska samkeppni né þarf að sýna fram á raunveruleg áhrif samnings á 

samkeppni. Að þessu var vikið í Grænmetismálinu þar sem rétturinn sagði: 

„Þær aðgerðir eða sú háttsemi, sem fellur undir 10. gr. laganna, þarf ekki að hafa 

haft áhrif á markaði til þess að ákvæðið teljist hafa verið brotið, heldur nægir að 

keppinautar hafi með sér samráð eða samstilltar aðgerðir, sem lúta að eða er ætlað 

að hafa áhrif á verð eða skiptingu markaða“ 

Um þetta var einnig fjallað í ákvörðun samkeppnisráðs nr. 5/2004 Ólögmætt samráð innan 

Lögmannafélags Íslands þar sem því var haldið fram að hugtakið markmið í 10. gr. 

samkeppnislaga vísi til afstöðu þeirra sem eiga hlut að meintu ólögmættu samráði. Var talið 

að samkeppnisyfirvöldum bæri að sýna fram á að markmið þátttakenda hafi verið að samráð 

hefði þau áhrif að raska samkeppni. Þessu hafnaði samkeppnisráð og áréttaði að markmið 

samnings í skilningi samkeppnisréttarins er þess í stað fundinn með því að leggja hlutlægt 

mat á efni og eðli viðkomandi ráðstafana. 

Ólögmætt samráð í útboðsmálum 

Núgildandi reglur um opinber útboð er að finna í lögum nr. 65/1993 um framkvæmd útboða 

og lögum nr. 84/2007 um opinber innkaup. Hugtakið útboð er skilgreint í 2. gr. laga um 

framkvæmd útboða sem ferli þar sem kaupandi leitar skriflegra, bindandi tilboða í verk, vöru 
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eða þjónustu sem verið er að bjóða út. Tilboðanna skuli aflað frá fleiri en einum aðila, 

samkvæmt sömu upplýsingum og innan sama frests.  

Ólögmætt samráð fyrirtækja í opinberum útboðum telst sérstaklega alvarlegt brot. Með því 

eru framleiðsluþættir eða fé flutt frá kaupendum þ.e. ríki og sveitarfélögum til þeirra 

fyrirtækja sem gerast sek um ólögmætt samráð og um leið er grafið undan trausti almennings 

á samkeppnisreglum og kostum virkrar samkeppni.
28

 Ólögmætt samráð tengt útboðum veldur 

samfélaginu tjóni sem getur orðið mun meira en ávinningur bjóðenda af slíku samráði. 

Afleiðing slíks samráðs er sú að komið er í veg fyrir að kaupendur fái keypt verk, vöru eða 

þjónustu á lægsta mögulega verði. Allmörg mál hafa dúkkað upp hér á landi er varða 

ólögmætt samráð í útboðsmálum. Má þar fyrst og fremst nefna Olíumálið, þar sem mörg brot 

voru framin yfir margra ára tímabil. Á tímabilinu 1995-2001 bauð Vegagerðin árlega út kaup 

á „white spirit“ sem er íblöndunarefni í asfalt og var Vegagerðin langstærsti kaupandinn á 

þessu efni. Olíufélögin Skeljungur og Olís höfðu ólögmætt samráð um tilboðsgerð í þessum 

útboðum. Höfðu fyrirtækin með sér samráð um verð og skiptu með sér þessum viðskiptum án 

vitneskju Vegagerðarinnar. Á árinu 1996 óskuðu Ríkiskaup fyrir hönd Landhelgisgæslunnar 

eftir tilboðum í eldsneyti og smurolíur fyrir skip, þyrlur og flugvél. Olíufélagið, Skeljungur 

og Olís höfðu með sér ólögmætt samráð í útboðinu. Samræmdu fyrirtækin aðgerðir sínar og 

ákváðu það verð sem hvert félag myndi bjóða. Ákveðið var sameiginlega hvaða félag myndi 

fá umrædd viðskipti og einnig ákváðu fyrirtækin að skipta á milli sín framlegð af þessum 

viðskiptum
29

 

Alþjóðlegar rannsóknir sýna að verð hækkar oft um 10-30% og í ákveðnum tilvikum um allt 

að 50% þegar keppinautar stunda ólögmætt samráð.
30

 Með hliðsjón af umfangi opinberra 

innkaupa gefur það auga leið að mikilvægt er að stemma stigu við ólögmætu samráði í 

útboðum.  
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 Álit Samkeppniseftirlitsins nr. 4/2009. 
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 Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 3/2004 Ker hf. (áður Olíufélagið hf.), Olíuverzlun 
Íslands hf., Skeljungur hf. og Bensínorkan ehf. gegn samkeppnisráði. 
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 Sjá t.d. umfjöllun í skýrslu nefndar forsætisráðherra um viðurlög við efnahagsbrotum, 12. október 2006.  
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Hvaða samningar eða samstilltar aðgerðir brjóta gegn 10. gr. samkeppnislaga ? 

Í 1. mgr. 10. gr. segir að allir samningar og samþykktir milli fyrirtækja, hvort heldur þær eru 

bindandi eða leiðbeinandi, og samstilltar aðgerðir sem hafa að markmiði eða af þeim leiðir að 

komið sé í veg fyrir samkeppni, hún sé takmörkuð eða henni raskað eru bannaðar. 

Þá er í 2. mgr. 10. gr. talin í dæmaskyni þau atvik sem bannið tekur til. Nú verður fjallað um 

hvern lið fyrir sig og dómaumfjöllun fléttuð inn í umfjöllunina til frekari útskýringar. Þá ber 

að leggja áherslu á að upptalningin í greininni er ekki tæmandi og það sama gildir því um 

umfjöllunina. 

Samstilltar aðgerðir um verð, afslætti, álagningu eða önnur viðskiptakjör 

Í a-lið 10. gr. samkeppnislaga er kveðið á um bann við samningum og samráði um verð, 

afslætti, álagningu eða önnur viðskiptakjör með beinum eða óbeinum hætti. Með þessu er átt 

við samráð eða samstilltar aðgerðir á milli framleiðenda og dreifingaraðila eða á milli 

dreifingaraðila og smásala. Undir hugtakið önnur viðskiptakjör geta fallið ýmis 

samkeppnishamlandi skilyrði, til dæmis um ábyrgð, afslætti eða skilyrði er varða 

greiðslukjör.
31

  

Í ákvörðun samkeppnisráðs nr. 13/2001 eða Grænmetismálinu var þessi liður ákvæðisins, 

ásamt fleirum, brotinn. Þar kemur fram að Sölufélag garðyrkjumanna og framleiðendur innan 

félagsins hafi gripið til yfirgripsmikilla aðgerða í því skyni að hækka verð og draga úr 

samkeppni. Samkeppnisráð taldi hafið yfir allan vafa að á árinu 1995 hafi Sölufélag 

garðyrkjumanna, ásamt Ágæti og Mata tekið upp víðtækt ólögmætt verðsamráð og 

markaðsskiptingu varðandi viðskipti með grænmeti, kartöflur og ávexti. Sölufélagið og Mata 

höfðu með sér verðsamráð varðandi innlent grænmeti og erlenda ávexti. Verðsamráðið fólst 

meðal annars í því að Sölufélagið hafði áhrif á eða stjórnaði söluverði Mata á innlendu 

grænmeti og Mata hafði áhrif á eða stjórnaði söluverði Sölufélagsins á umræddum erlendum 

ávöxtum. Þá höfðu Sölufélagið og Mata sammælst um að hækka verð á banönum. 

Markaðsskipting fólst meðal annars í því að Ágæti skuldbatt sig til þess að keppa ekki við 

Sölufélag garðyrkjumanna í innflutningi og sölu á grænmeti gegn því að Sölufélagið keppti 

ekki við Ágæti í kartöflusölu. Þá kom fram að fyrirtækin hafi myndað með sér 

einokunarhring eða kartela með það að markmiði að eyða samkeppni og hækka verð. Það hafi 

fyrirtækin gert með því að grípa til samstilltra aðgerða í því skyni að koma tilteknum 

grænmetisframleiðanda út af markaðnum. Grænmetismálið er yfirgripsmikið mál og er  
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umfjöllunin sem hér er gerð skil á er einungis brot af því hvernig fyrirtækin höguðu 

verðsamráði sínu. En ljóst er að verðsamráðið á milli þessara fyrirtækja var umfangsmikið og 

markmið þeirra að eyða samkeppni og hækka verð.  

Þetta er þó ekki eina stóra verðsamráðs málið sem íslensk samkeppnisyfirvöld hafa þurft að 

taka á. Í dómi Hæstaréttar nr. 142/2007, Olíufélögin gegn Reykjavíkurborg og gagnsök, var 

um stórfelld verðsamráð að ræða yfir margra ára tímabil.
32

 Í því máli kemur fram að á 

árunum 1993 til 1995 hafi olíufélögin  miðlað sín á milli ítarlegum upplýsingum um 

viðskiptavini, verð, afslætti, magntölur og viðskiptasamninga. Þá höfðu fyrirtækin sammælst 

um að veita ekki afslátt frá því verði sem þau ákváðu í sameiningu og samræmdu greiðslukjör 

sín þannig að sömu eða svipuðu kjör fengust hjá öllum fyrirtækjum. Í þessum dómi 

hæstaréttar má sjá hvað fór forstjórum fyrirtækjanna á milli og í einu skjali kemur meðal 

annars fram:  

„Í dag er Skeljungur hf. með öll þessi viðskipti. Skeljungur hf. á jafnframt allan 

búnaðinn til birgðahalds og afgreiðslu hjá SVR, Vélamiðst. og Malbikunarstöð. ... 

Óskað er eftir verði á gasolíu í útboðsgögnum og á að gefa upp til samanburðar verð 

á bensínstöð í miðbæ Reykjavíkur. ... Við leggjum til að eftirfarandi verði boðið“.  

Í framhaldi af þessu hafi verið tiltekið í töflu hvert væri svokallað verðlistaverð á gasolíu, 

bensíni og steinolíu og jafnframt hvaða verð fyrirtækin ættu að bjóða hver fyrir sitt leyti. 

Forstjórar olíufélaganna ákváðu svo að að Skeljungur fengi að sjá um viðskiptin gegn því að 

Skeljungur myndi greiða hvoru af hinum félögunum tveimur ákveðinn hluta af hverjum 

seldum lítra af gasolíu og bensíni og steinolíu. Í þessu máli voru mjög gróf og alvarleg brot á 

10. gr. samkeppnislaga framin. Mun fleiri brot voru framin í því máli og verða nokkur þeirra 

afmörkuð nánar og gerð frekari skil síðar í ritgerðinni.  

Samningar er takmarka eða stýra framleiðslu, mörkuðum, tækniþróun eða fjárfestingu 

Í b- lið 10. gr. samkeppnislaga er að finna bann við samningum er takmarka eða stýra 

framleiðslu, mörkuðum, tækniþróun eða fjárfestingu. Tekur liðurinn til samstarfs sem felur í 

sér takmörkun á framboði vöru eða þjónustu sem stuðlar að hærra verði. Ljóst er að slíkt 

samstarf er til þess fallið að valda neytendum tjóni. Í Grænmetismálinu brutu fyrirtækin 
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ákvæði 10. gr. samkeppnislaga með ýmis konar aðgerðum sem höfðu þann tilgang að draga 

úr framboði og hækka þannig verð. Má þar til dæmis nefna samkomulag Sölufélags 

Garðyrkjumanna og Ágætis. Var það samkomulag gert vegna þeirrar ógnunar er Ágæti 

stafaði af Sölufélagi Garðyrkjumanna, vegna sterkrar stöðu þeirra síðarnefndu á markaði. 

Forsaga málsins er sú að Ágæti hafði ætlað að hefja samkeppni  um þroskun á bönunum. Því 

svaraði Sölufélagið með því að lækka verð á kartöflumarkaði, þar sem Ágæti voru sterkastir,  

svo að Ágæti bar tjón af. Ágæti samdi við Sölufélagið um að þeir myndu ekki fara inn á 

bananamarkaðinn gegn því að Sölufélagið léti kartöflumarkaðinn í friði. Í samkomulaginu 

kemur meðal annars fram: 

 

”Ágæti skuldbindur sig á samningstímanum til að fara ekki í þroskun á bönunum, 

hvorki í eigin nafni né í samstarfi við aðra, stofna að einhverju eða öllu leyti í samstarfi 

við aðra fyrirtæki til þroskunar á bönunum né stunda innflutning á bönunum, 

þroskuðum sem óþroskuðum.” 

 

Með því að takmarka og stýra framleiðslu á bönunum braut Sölufélagið í bága við b-lið 10. 

gr. samkeppnislaga. Þá braut Sölufélagið einnig gegn ákvæðinu með samkomulagi við Ágæti 

og fleiri aðila um útflutning grænmetis og kartaflna í því skyni að draga úr framboði 

innanlands og hækka þar með verð eða vinna gegn verðlækkunum. Einnig komust 

Sölufélagið og Ágæti að samkomulagi um að flytja út vörur sínar í því skyni að draga úr 

framboði innanlands og hækka þar með verð. Í skjali er fannst við húsleit hjá Sölufélaginu er 

því meðal annars lýst að tilgangur með stofnun félags, varðandi útflutninginn, sé að taka 

framleiðslutoppa úr umferð og þannig að stöðuleiki haldist á innanlandsmarkaði. Þessi 

samningar valda neytendum augljóslega miklu tjóni þar sem þeir eru einungis gerðir í því 

skyni að hækka verð. Ekki hafa þó allir samkeppnishamlandi samningar sem falla undir b-lið 

ákvæðisins eingöngu neikvæð áhrif, má þar nefna samninga um sérhæfingu, rannsóknir og 

þróun. Slíkum samningum er unnt að veita undanþágu á grundvelli 15. gr. samkeppnislaga 

annað hvort í formi einstakrar undanþágu eða hópundanþágu.
33

 

 

Samningar er skipta mörkuðum eða birgðalindum 
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Í c-lið 10. gr. samkeppnislaga er kveðið á um bann við samningum eða samstilltum aðgerðum 

er skipta mörkuðum eða birgðalindum. Á þetta reyndi í Olíumálinu þar sem olíufélögin gerðu 

með sér samning á árinu 1996 um markaðsskiptingu á níu stöðum á landinu. Í ákvörðun 

samkeppnisráðs kemur skýrlega fram uppskipting bensínstöðvanna. Sömdu þeir um að Olís 

og Skeljungur skyldu hætta með rekstur í Búðardal, Mývatni, Þórshöfn og Hvolsvelli og láta 

OHF eftir rekstur bensínstöðva þar. OHF mundi hins vegar hætta á Seyðisfirði, Neskaupstað, 

Eskifirði og Reyðarfirði en ýmist Olís eða Skeljungur yrðu eftir með eigin rekstur á þeim 

stöðum. Þetta er skýrt brot á b- lið greinarinnar þar sem félögin eru að skipta mörkuðum sín á 

milli og eyða þannig samkeppni.  

Þá gerðu olíufélögin, samhliða því að undirrita samkomulagið árið 1996, með sér samning 

um að Olís fengi einkarétt á bensínsölu í Grindavík í fimm ár og gerðu með sér 

„heiðursmannasamkomulag“ um að Olís og OHF myndu ekki í fimm ár keppa um 

viðskiptavini Skeljungs í Grindavík. Í umræddum samningi sagði meðal annars: 

 

„Esso og Shell opni ekki bensínsölu í Grindavík a.m.k. næstu fimm árin.“  

 

Samkomulagið var virt að hluta allt til ársins 2001 og takmarkaði þar með samkeppni 

verulega. Fara þessar aðgerðir skýrt gegn 10. gr. samkeppnislaga, þar sem mörkuðum er skipt 

og framleiðslu stýrt og eru aðgerðirnar hluti af samfelldu samráði olíufélaganna. 

Samráð um markaðsskiptingu hefur skaðleg áhrif á hag atvinnulífsins sem og neytendur. 

Þegar samræmst er um þær aðgerðir sem annars eiga að stuðla að samkeppni þá er frumkvæði 

og sjálfstæði keppinauta eytt. Sem dæmi um þær framfarir og þau auknu gæði sem 

samkeppni fylgja má nefna tölvupóst þar sem framkvæmdastjóra markaðssviðs stórviðskipta 

hjá Skeljungi fjallar um viðbrögð Olís við nýrri samkeppni í Grindavík: 

 

„Það vekur því athygli manna í Grindavík, að nú eftir að samkeppni 

Skeljungs hf. er komin tekur Olís sig til og skiptir um dælur og sjálfssala, 

sem búið var að biðja þá um í mörg ár, auk þess sem þeir lækka verðið til 

samræmis við opnunartilboð Skeljungs (frumlegt) sem aldrei hafði komið til 

greina af þeirra hálfu. Það þykir einnig sérstaklega frumlegt af hálfu Olís 

að bjóða afslátt af grillum, en það var einmitt líka opnunartilboð 

Skeljungs.“  
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Hér er hann með athugasemdir sem eiga að varpa slæmu ljósi á Olís um skort á frumkvæði og 

fleira en þetta er gott dæmi um virka samkeppni og hvaða ávinning hún hefur í för með sér 

fyrir neytendur. Um leið og fleiri aðilar koma inn á markaðinn skapast samkeppni sem stuðlar 

m.a. að lægra verði á vörum til neytenda, auknum gæðum og framförum almennt.  

Samningar er mismuna viðskiptaaðilum með ólíkum skilmálum í sams konar 

viðskiptum og veikja þannig samkeppnisstöðu þeirra 

Í d- lið 10. gr. samkeppnislaga er að finna bann við samningum er mismuna viðskiptaaðilum 

með ólíkum skilmálum í sams konar viðskiptum og veikja þannig samkeppnisstöðu þeirra.  

Í ákvörðun samkeppnisráðs nr. 30/2000 reyndi á þessi sjónarmið þar sem um samráð var að 

ræða. Samráðið fólst í samanteknum ráðum tveggja fyrirtækja á sama sölustigi, sem 

sameiginlega nutu einokunar á þeim markaði sem þau störfuðu á, um aðgerðir gagnvart 

ákveðnum hópi af viðskiptavinum fyrirtækjanna, nánar tiltekið næturklúbbum. Fyrirtækin 

sammæltust um að setja á þak á úttektir á næturklúbbunum. Sökum samráðs 

greiðslukortafyrirtækjanna voru úttektarheimildir næturklúbba takmarkaðar en hið sama gilti 

ekki um krár og dansstaði. Með þessum aðgerðum greiðslukortafyrirtækjanna var umræddum 

tegundum fyrirtækja mismunað og var það til þess fallið að draga úr samkeppni þeirra á milli. 

Samkeppnisráð felldi því úr gildi þær ráðstafanir sem gripið var til á grundvelli hins 

samkeppnishamlandi samráðs. 

Einnig er augljóst að atvik er falla undir þennan staflið eru lóðréttir samkeppnishamlandi 

samningar sem mismuna kaupendum eða hópum kaupenda, t.d samningar fyrirtækja er bjóða 

sumum af viðsemjendum sínum afslætti sem ekki bjóðast öðrum sem eiga við það sams konar 

viðskipti. Almennt er þó afsláttarfyrirkomulag sem byggist á kostnaðarlegum forsendum, þ.e. 

verðlækkun sem grundvallast á lægri kostnaði, ekki talið hafa skaðlega áhrif á samkeppni, 

heldur þvert á móti talið geta virkt samkeppni séu þeir hlutlægir, sanngarnir og 

viðskiptavinum kunnugir. 

Samningar er setja það sem skilyrði fyrir samningsgerð að hinir viðsemjendurnir taki á 

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

samkvæmt viðskiptavenju 

Í e- lið 10. gr. samkeppnislaga er að finna bann við samningum er setja sem skilyrði fyrir 

samningsgerð að hinir viðsemjendurnir taki á sig viðbótarskuldbindingar sem tengjast ekki 

efni samninganna, hvorki í eðli sínu né samkvæmt viðskiptavenju. Ákvæði þetta tekur fyrst 
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og fremst til þeirra aðstæðna þegar fyrirtæki búa yfir vöru, þjónustu eða þekkingu sem er 

eftirsóknarverð og fyrirtækið hyggst eingöngu selja ef kaupandinn kaupir jafnframt aðra vöru 

eða aðra þjónustu af umræddu fyrirtæki, þrátt fyrir að þeir þættir kunni að fást með 

hagkvæmari hætti annars staðar.
34

 

Ekki hefur enn reynt á þennan lið ákvæðisins hér á landi en Evrópudómstóllinn hefur tekið á 

slíkum málum. Á þetta ákvæði reyndi árið 1990 þegar framkvæmdarstjórn EB sektaði sænska 

stórfyrirtækið Tetra Pak fyrir meint brot á samkeppnisákvæðum Rómarsáttmálans. Tetra Pak 

tengdi tækjabúnað sem bjó til og átappaði vökva á fernum, sem var þeirra aðalvara, við fernur 

sem viðskiptavinir urðu að kaupa af Tetra Pak, þrátt fyrir að vera aukavara. Viðskiptavinir 

gátu ekki leigt vélar af Tetra Pak í skemmri tíma en þrjú ár og sumstaðar var leigutíminn að 

lágmarki níu ár. Óheimilt var að flytja vélarnar eða breyta þeim og hafði Tetra Pak einkarétt á 

varahlutum og viðhaldsþjónustu. Þá var viðskiptavinum bannað að nota umbúðapappa frá 

öðrum fyrirtækjum og þar með brutu þeir gegn ákvæði e-liðs þar sem umbúðapappinn var 

ekki aðal söluvara Tetra Pak. 

Einnig reyndi á þennan lið mjög nýlega í máli framkvæmdarstjórnar EB gegn Microsoft. Þar 

misnotaði Microsoft yfirburði Windows hugbúnaðarins þannig að Internet Explorer varð að 

fylgja með. Viðskiptavinir Microsoft höfðu ekki val um það hvaða vefvafrar kæmu með 

hugbúnaðinum.  Þá hafði Microsoft einnig misnotað stöðu sína árið 2007 þar sem þeir komu 

forritum fyrir í Windows kerfinu, til dæmis hljóð- og myndkerfið Media Player. Microsoft 

kom þannig í veg fyrir að samkeppnisfyrirtæki kæmust að með sínar vörur og útilokaði 

þannig önnur samkeppnisforrit. Evrópusambandið sektaði Microsoft um sem svarar 45 

milljörðum íslenskra króna og krafðist þess að fyrirtækið gæfi viðskiptavinum kost á að 

kaupa Windows án Media Player. 
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Niðurstöður 

Í frumvarpinu til samkeppnislaga kemur fram að markmið samkeppnislaga er að efla virka 

samkeppni í viðskiptum. Markmiðinu skal ná með því að vinna gegn óhæfilegum hindrunum 

og takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri, vinna gegn óréttmætum viðskiptaháttum, skaðlegri 

fákeppni og samkeppnishömlum. Ákvæði 10. gr. samkeppnislaga eru án vafa þau 

þýðingarmestu í lögunum. Ákvæðið tekur skýrt á skaðlegum samkeppnishömlum og er ekki 

tæmandi svo auðveldara sé að fella skaðlega hegðun undir greinina. Ákvæðið tekur til 

samráðs sem annaðhvort hefur það að markmiði eða af því leiðir að samkeppni er takmörkuð. 

Bannið tekur bæði til samstarfs sem hefur þann tilgang að takmarka samkeppni, þrátt fyrir að 

það markmið náist ekki, sem og samstarfs sem hefur slík áhrif í raun, óháð því hvert markmið 

þess var. Þannig gerir ákvæðið ekki þá kröfu að hið ólögmæta samstarf hafi í raun haft áhrif á 

samkeppnina. Með því að tilgreina einnig samstilltar aðgerðir í ákvæðinu má segja að ekki 

skipti máli hver grundvöllurinn að hinum ólögmætu samkeppnishömlum er. Ekki skiptir máli 

hvort þær byggjast á samningi, samþykkt eða þegjandi samkomulagi sem lýsir sér í 

samstilltum aðgerðum. Í athugasemdum við 10. gr. frumvarps til samkeppnislaga kemur fram 

að við það að 10. gr. lýsi samninga ólögmæta þurfi ekki „að athuga í hverju tilviki 

samkeppnislega skaðsemi þeirra.“ Það er þannig talið að til að mynda verðsamráð og 

markaðsskipting hafi almennt séð það skaðleg áhrif í för með sér að rétt sé að lýsa þessa 

hegðun fyrirfram ólögmæta og því sé ekki nauðsynlegt í hverju tilviki fyrir sig að staðreyna 

hin skaðlegu áhrif.   

Til þess að svara þeirri spurningu hversu ítarlegir eða formlegir samningar þurfa að vera til 

þess að brjóta gegn bannákvæði samkeppnislaga er ljóst er að samningur þarf alls ekki að 

vera skýr, ítarlegur eða formlegur. Heldur getur hann einungis verið lauslegur rammi utan um 

samskipti á milli fyrirtækja, óundirritaður eða undirritaður, munnlegur eða skriflegur og þarf 

ekki að vera bindandi. Því má segja að ákvæði bannreglunar geri engar formkröfur heldur 

brýtur hvaða samráð, samstilltar aðgerðir og samningar er tengjast á einhvern hátt 

samræmingu á verði eða skiptingu markaða gegn 10. greininni. 

Það er ljóst að gríðarlega mikilvægt er að hafa skýrar leikreglur þegar kemur að samkeppni. 

Því þrengri sem ramminn er því betra því það virðist sem svo að fyrirtæki og stjórnendur 

reyna ávallt að finna einhverja leið til þess að komast hjá settum reglum í því skyni að 

hagnast. Ramminn má þó ekki vera of þröngur því fyrirtæki verða að hafa svigrúm til þess að 

vaxa og dafna í heilbrigðri samkeppni. Það er betra fyrir alla að hafa virka samkeppni þar 
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sem fyrirtæki leggja á sig meiri metnað, það eykur efnahagslega velferð neytenda og hagsæld 

eykst í þjóðfélaginu öllu. 
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Lokaorð 

Skaðsemi samráðs eru augljós. Neytendur, fyrirtæki og hið opinbera greiðir mun hærra verð 

fyrir vörur og þjónustu þegar keppinautar koma sér saman um verð, hafa samráð við gerð 

tilboða eða skipta með sér mörkuðum en þar sem heiðarleg samkeppni fær að njóta sín. Slíkt 

samráð fyrirtækja skaðar því bæði hag atvinnulífsins og neytenda. Aðföng fyrirtækja verða 

dýrari og þegar til lengri tíma er litið dregur það úr samkeppnishæfni atvinnugreina þannig að 

atvinnutækifærum fækkar. Það er því mikilvægt að sporna gegn skaðlegu samstarfi fyrirtækja 

og er gott eftirlit samkeppnisyfirvalda þar mjög mikilvægur þáttur. 
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