
SÁTT 

vegna kaupa MHC á tilteknum eignum Drafnarfells ehf. 

 

Kaup Malbikunarstöðvarinnar Hlaðbæjar-Colas hf. (hér eftir „MHC“) á tilteknum eignum 

Drafnarfells ehf. fela í sér samruna í skilningi 17. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005. 

Samkeppniseftirlitið og samrunaaðilar eru sammála um að unnt sé í þessu máli að vinna gegn 

tilteknum skaðlegum áhrifum samrunans og hafa gert með sér eftirfarandi sátt samkvæmt 

17. gr. f. samkeppnislaga. Í henni felst að samrunaaðilar skuldbinda sig til að hlíta eftirfarandi 

skilyrðum í starfsemi sinni, sbr. einnig 17. gr. c. samkeppnislaga.  

 

1.  

Markmið 

Markmið þeirra skilyrða sem hér er kveðið á um er að vinna gegn mögulegum skaðlegum 

lóðréttum áhrifum samrunans á samkeppni á markaði fyrir malbikunarþjónustu.  

 

2.  

Aðgengi að þjónustu 

MHC skal tryggja að öll þjónusta sem tengist fræsingu sé veitt þeim aðilum sem eftir því óska 

án mismunar í verði eða öðrum viðskiptakjörum umfram það hagræði sem ætla má að 

fyrirtækið hafi af umfangi viðskiptanna og málefnalegar ástæður liggi því til grundvallar. MHC 

er óheimilt að synja um kaup á fræsingu félagsins nema málefnalegar ástæður liggi því til 

grundvallar, s.s. vanskil.  

 

Heildsöluverðlagning MHC á fræsingu skal gera öðrum viðskiptamönnum kleift að keppa við 

MHC um aðra malbikunarþjónustu. MHC er því óheimilt að beita viðskiptamenn sína í fræsingu 

verðþrýstingi (e. margin squeeze). 

 

Rekstur og veitt þjónusta er tengist fræsingu skal vera bókhaldslega og fjárhagslega aðgreind 

frá öðrum rekstri MHC. 

 

MHC skal setja sér starfsreglur þar sem tryggt er að allir mögulegur viðskiptavinir hafi, eins 

og fyrirtækið sjálft, aðgang að fræsingarþjónustu fyrirtækisins. MHC skal tryggja að stjórn og 

starfsmenn félagsins þekki markmið og efni þessarar sáttar og skuldbindi sig til þess að starfa 

eftir henni. 

 

3.  

Viðurlög 

Brot á þeim fyrirmælum sem fram koma í sátt þessari varða viðurlögum skv. IX. kafla 

samkeppnislaga. 

 

Sátt þessi tekur til MHC og þeirra fyrirtækja sem MHC kann að ráða yfir. 

 

 

 



Reykjavík, 22. júní 2020 

 

 

 

F.h. Samkeppniseftirlitsins 

 

 

 

F.h. Malbikunarstöðvarinnar Hlaðbæjar-Colas hf.  


