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Markmið samkeppnislaga eru skýr 
  

 … að efla virka samkeppni í viðskiptum og þar með 
vinna að hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta 
þjóðfélagsins. Markmiði þessu skal náð með því að, 
vinna gegn óhæfilegum hindrunum og takmörkunum á 
frelsi í atvinnurekstri, gegn skaðlegri fákeppni og 
samkeppnishömlum og auðvelda aðgang nýrra 
samkeppnisaðila að markaðnum 



Er regluverkið skýrt? 
 Eru markaðir nægilega vel skilgreindir? 

 Eru leikendur (og neytendur) nægilega vel upplýstir? 

 Eru refsingar nægilega þungar? 



Heimaliðið 



Aðkomuliðið 



Dómarinn klár, reglur skýrar 



Ef þú svindlar 



Er samkeppnislöggjöfin að virka? 
 Má ef til vill ná markmiðum samkeppnislöggjafar með 

öðrum aðferðum en beitt er í dag? 

 Skoðum raunverulegt dæmi úr smásölu lyfja 



Markaðsaðstæður í lyfsölu 
 Fákeppni  

 Sameiginlega markarðsráðandi staða L&H og Lyfju 

 65 apótek á Íslandi og 30 lyfjaútibú 

 42 keðjuapótek með 29 lyfjaútibú 

 19 lyfjabúðir einyrkja og 1 lyfjaútibú 

 8 ný apótek stofnuð eftir opnun Apvest 

 4 lyfsölur reknar af sveitarfélagögum eða heilbrigðisstofnunum 

 Flóknar reglur 

 Fáir samkeppnishvatar 

 Opinber verðlagning 

 Miklar takmarkanir á auglýsingum  “ekkert léttöl” 

 



Lítil saga af samkeppni 
Apríl 2007 fundur með 
samkeppnisyfirvöldum 

um lyfjamarkaðinn 

30.6.2007 formleg 
opnun Apóteks 

Vesturlands  

Vika 2 í rekstri, fyrsta 
símtal til SE 

Blaðaumfjöllun um 
verðlagningu og meint 
samkeppnisbrot L&H 

14. september 2007 SE 
fer í húsleit hjá L&H 

Janúar 2008  

nýr lyfsali L&H á 
Akranesi 

1.10.2008 

Afslættir bannaðir í 
heildsölu lyfja 

14. 9.2009  

Haldið upp á tveggja ára 
afmæli rannsóknar með 
rjómatertu í Borgartúni 

25.11.2009  

L&H tilkynnir lokun á 
Akranesi  



Lítil saga af samkeppni 
4.12.2009 

L&H opnar Apótekarann 
á Akranesi 

26.2.2010 

Úrskurður SE um 
alvarleg samkeppnisbrot 

L&H og 130 mill sekt 

3.3.2010 

Kæra til siðanefndar LFÍ 
vegna  EA, GG, JÞ 

11.6.2010 

Áfríunarnefnd staðfestir 
alvarleg samkeppnisbrot 
en lækkar sekt í 100 mill 

21.2.2011 

Siðanefnd LFÍ áminnir 
þrjá lyfjafræðinga L&H 

1.3.2012  

Apótekarinn lokar á 
Akranesi 

15.3.2013 

Hæstiréttur staðfestir 
alvarleg samkeppnisbrot 

L&H  

2013.. 

Einkamál höfðað á 
hendur L&H 

..... 



Lærdómur 
 Langur ferill (hugsanlega of langur) 

 Tími er dýrmætur 

 Samkeppnislöggjöfin virkar 

 Jákvæð áhrif á smásölumarkað lyfja 

 Kallar á endurskoðun á afgreiðslu 
samkeppnismála 

 Mat SE á tilefni mála og forgangsröðun  

 

 

 



Mat SE á tilefni mála 
 Að meint brot eða samkeppnishömlur virðist vera 

alvarlegar. SE leggur heildstætt mat á alvarleikann frá 
sjónarhóli almannahagsmuna 

 Að meint brot eða samkeppnishömlur varði ekki 
aðeins viðskiptahagsmuni kvartanda heldur geti haft 
víðtækari skaðleg áhrif á samkeppni  

 Að fyrirtæki sem kvartað er yfir hafi ekki látið af þeirri 
hegðun sinni sem var tilefni kvörtunar  

 Að kvartandi geti ekki gætt viðkomandi hagsmuna 
sinna fyrir dómstólum 

 



Forgangsröðun verkefna SE 
 SE er heimilt að raða verkefnum sínum í forgangsröð 

eftir alvarleika og mikilvægi mála svo störf hennar 
verði markvissari og hnitmiðuð 

 Þeir sem beina erindum til eftirlitsins eiga því ekki 
sjálfkrafa rétt á því að mál þeirra verði tekin til 
meðferðar eða að þeir eigi aðild að slíku máli  

 Í forgangsröðun verkefna getur falist að mál sé tekið 
umsvifalaust til skoðunar eða jafnvel sett í bið 

 

 



Afgreiðsla samkeppnismála  
 Er hægt að koma á skilvirkara kerfi við afgreiðslu 

samkeppnismála? 

 Setja á stofn kerfi til að leysa úr minni málum 

 Gefa bindandi álit 

 Setja tímamörk á málsmeðferðartíma t.d. 100 daga 

 Sektarákvæði, leyfissviptingar 

 Já það er hægt, vilji er allt sem þarf 

 


