
Samtal um samkeppni: 
Opinn umræðufundur um 
meðferð samrunamála

1. Júní 2021

Reynslan af breyttum reglum um meðferð samrunamála 
og þróun meðferðar samrunamála á Íslandi. 



Nýjar reglur um tilkynningu og 
málsmeðferð samruna
• Reglur um tilkynningu og málsmeðferð í samrunamálum nr. 1390/2020 tóku gildi í lok síðasta

árs

• Í 4. gr. reglnanna er nýmæli þar sem fjallað er um aðdraganda tilkynningar um samruna (e.
Pre-notification talks) og stöðufundi undir rekstri samrunamáls

• Nokkur reynsla er komin á beitingu reglnanna
• Markmiðið er að bæta meðferð samrunamála enn frekar og auka skilvirkni
• Forviðræður í mótun 
• Eftir að koma í ljós hvaða árangri forviðræður og stöðufundir skila

• SE hefur verið að þróa uppsetningu og notkun svokallaðra styttri ákvarðana (e. Short form 

decision)

• Til stendur að birta lista á vef SE yfir alla samruna sem eru í meðferð



Forviðræður 
- markmið

• Úr reglum nr. 1390/2021:

• „Tilgangur slíkra samskipta er að 
undirbúa meðferð mögulegs 
samrunamáls og tryggja að allar 
viðeigandi upplýsingar sem 
samrunaaðilar búa yfir liggi þegar fyrir 
við upphaf málsmeðferðar. Auk þess 
geta slíkar viðræður varðað önnur 
atriði, s.s. mögulega 
tilkynningarskyldu, 
markaðsskilgreiningar og hugsanleg 
samkeppnisleg vandamál og lausnir við 
þeim. Markmiðið er að slíkur 
undirbúningur leiði til skjótari og enn 
vandaðri meðferðar samrunamála.“



Jani Ringborg, sérfræðingur frá 
samkeppnisdeild framkvæmdastjórnar 
ESB

• Hefur víðtæka reynslu af rekstri samrunamála hjá 
framkvæmdastjórn ESB
• Starfar í dag sem sérfræðingur hjá þeirri deild 
framkvæmdastjórnarinnar sem sér um stefnumörkun í 
samrunaeftirliti



Myndband spurning 1

https://youtu.be/G1dP-N-kLsw

https://youtu.be/G1dP-N-kLsw


Forviðræður - markmið

• Hvert á markmið forviðræðna að vera? 
• Er þörf á forviðræðum í fleiri málum? 
• Annað? 



Forviðræður 
- tímamörk

• Forviðræður eru val samrunaaðila
og eru því ekki bundnar
tímamörkum

• Eitt markmið forviðræðna er að
gera málsmeðferð samrunamála
skilvirkari

• Reynsla annarra eftirlita í kringum
okkur er að forviðræður dragi úr
fjölda þeirra mála sem þurfa
rannsóknar við á öðrum fasa
samrunamáls

• Samrunar leysast stundum
með sátt / skilyrðum á fyrsta
fasa rannsóknar (25 virkir
dagar) í kjölfar forviðræðna



Myndband spurning 2

https://youtu.be/gsuJ8OGyogk

https://youtu.be/gsuJ8OGyogk


Forviðræður - tímamörk

• Kostir forviðræðna margir:

• T.a.m. gefa forviðræður samrunaaðilum kost á að
undirbúa samruna og samrunatilkynningu áður en
kaup eru gerð opinber

• Einn galli forviðræðna er að þær geta dregist á langinn, 
t.a.m. þegar um flókin viðskipti er að ræða. 

• Hver er eðlilegur tímaferill forviðræðna? 



Forviðræður
- gögn

• Engar reglur eða leiðbeiningar 
eru um það hvaða upplýsingar 
þurfi að leggja fram í 
forviðræðum 

• Til þess að forviðræður geti nýst 
sem skyldi er afar mikilvægt að 
SE séu afhent gögn og 
upplýsingar tímanlega fyrir 
skipulagða fundi svo þeir séu 
markvissir og forviðræður nýtist 
báðum aðilum



Myndband spurning 3

https://youtu.be/CSqUWuk4cPQ

https://youtu.be/CSqUWuk4cPQ


Forviðræður - upplýsingar

• Hvaða gögn er eðlilegt að afhent séu eða aflað í 
forviðræðum? 

• Er tilefni til þess að SE setji leiðbeiningar um hvaða
gögn æskilegt sé að lögð séu fram í forviðræðum?

• Annað?  



Forviðræður -
undirbúningur

• Undirbúningur og hreinskiptin 
samskipti eru mikilvæg fyrir 
árangursríkar forviðræður 



Myndband spurning 4

https://youtu.be/eqZaXrrSLr4

https://youtu.be/eqZaXrrSLr4


Forviðræður –
undirbúningur
• Er tilefni til þess að samrunaaðilar skili drögum að

samrunaskrá í fleiri tilvikum?
• Eru fyrirtæki reiðubúin að afla ítarlegri gagna á stigi

forviðræðna, s.s. innanhússgagna?
• Er tilefni til þess að framkvæma eða undirbúa

mikilvægar kannanir á stigi forviðræðna?
• Annað? 



Forviðræður
- ráðgjafar



Myndband spurning 5

https://youtu.be/9LhVTRfAiLc

https://youtu.be/9LhVTRfAiLc


Forviðræður - ráðgjafar

• Er tilefni til þess að fleiri ráðgjafar fyrirtækja en lögmenn
komi að undirbúningi samrunamála á stigi forviðræðna? 
• Annað?



Forviðræður 
- leiðbeining

Samkeppnisyfirvöld geta veitt 
leiðbeiningu um ýmislegt í 
aðdraganda samrunamáls en ekki 
tekið ákvarðanir um einstaka atriði



Myndband spurning 6

https://youtu.be/YYuv3Uwc3h4

https://youtu.be/YYuv3Uwc3h4


Forviðræður - leiðbeining

• Hreinskiptin og opin samskipti skipta miklu máli
• Þýðingarmikið að leggja spilin á borðið og halda ekki 

neinu mikilvægu frá
• Samtal m.a. um:

• Lögsögu / tilkynningarskyldu
• Tilkynningu, m.a. hvaða upplýsingar þurfa

að koma fram í henni
• Álitaefni við markaðsskilgreiningu
• Gagnaöflun
• Möguleg samkeppnisleg vandamál



Takk fyrir


