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Efni: Umsögn Samkeppniseftirlitsins um frumvarp til laga um stofnun 
opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl.

Með bréfi, dags. 17. mars 2008, fór samgöngunefnd Alþingis þess á leit við 
Samkeppniseftirlitið að veitt verði umsögn um frumvarp til laga um stofnun 
opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl. (hér eftir frumvarpið).

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. (hér eftir FLE) er félag sem er að öllu leyti í eigu 
íslenska ríkisins og hefur með höndum ým is verkefni sem telja má til opinberrar 
þjónustu. A f þeim sökum og þar sem um félagið gilda sérstök lög og það starfar á 
grundvelli opinbers einkaleyfis, verður að líta svo á að FLE sé opinbert fyrirtæki 
o.þ.l. fyrirtæki í skilningi samkeppnislaga, sbr. 2. tl. 4. gr. laganna.1

Samkeppnisyfirvöld hafa í ákvörðunum sínum fjallað um rekstur og starfsemi FLE.2 
Staðfest hefur verið að starfsemi FLE hvað varðar leigu á verslunarrým i og 
verslunarrekstur teljist ótvírætt til atvinnustarfsemi í skilningi samkeppnislaga og 
falli því almennt séð undir gildissvið samkeppnislaga.3 Samkeppnisyfirvöld hafa enn 
fremur metið sem svo að FLE sé í markaðsráðandi stöðu á markaði fyrir leigu á 
aðstöðu á frísvæði flugstöðvarinnar og á markaði fyrir sölu á tollfrjálsum varningi á 
frísvæði flugstöðvarinnar. Niðurstaða áfrýjunarnefndar samkeppnismála í úrskurði 
nr. 1/2003 Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. gegn samkeppnisráði var hins vegar sú að

1 Til samanburðar má hafa í huga að í EES/EB samkeppnisrétti telst aðili opinbert fyrirtæki (public 
undertaking) ef opinberir aðilar geta haft ráðandi áhrif á starfsemi þess, t.d. með því að eiga meira en 
helming hlutafjár í viðkomandi fyrirtæki: Notice on the application ofthe competition rules to the postal 
sector and on the assessment ofcertain State measures relating to postal servlces, OJ 1998 C39/2.
2 Sbr. Ákvarðanir nr.???
3 Úrskurður áfrýjunamefndar nr. 1/2003 Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. gegn samkeppnisráði.
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starfsemi FLE hvað varðar val á húsnæði til eigin verslunar- eða þjónusturekstrar 
og vöru- og þjónustuúrvali þar væri ekki háð ákvæðum samkeppnislaga þar sem sú 
starfsemi byggði á ákvæðum laga nr. 76/2000 sem séu sérlög gagnvart 
samkeppnislögum.

2.
Um frumvarpið

í  4. gr. frumvarpsins segir að tilgangur hins opinbera hlutafélags skuli vera að 
annast rekstur, viðhald og uppbyggingu Keflavíkurflugvallar og Flugstöðvar Leifs 
Eiríkssonar, þ.m.t. rekstur verslana með tollfrjálsar vörur á flugvallarsvæðinu, 
starfsemi sem sé í beinum tengslum við flugrekstur, rekstur flugvalla og flugstöðvar 
og aðra starfsemi sem nauðsynlegt er að sé innan haftasvæðis flugverndar. í 
athugasemdum með ákvæðinu kemur fram að með ákvæðinu sé m.a. lögfest 
sérstök heimild FLE til að starfrækja tollfrjálsar verslanir í skilningi 101. gr. gildandi 
tollalaga nr. 88/2005. Lúti félagið eftirliti fjármálaráðherra að því er rekstur slíkra 
verslana varði.

Ákvæði þetta er að mestu efnislega samhljóða 7. gr. laga nr. 76/2000 um stofnun 
hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Þó er gerð sú áherslubreyting að 
tilgangur félagsins skuli samkvæmt ákvæðinu aðallega vera að sinna starfsemi sem 
sé í beinum tengslum við flugrekstur, rekstur flugvalla og flugstöðvar og aðra 
starfsemi sem talið er nauðsynlegt að sé innan haftasvæðis flugverndar en það 
hugtak er skilgreint nánar í 3. gr. reglugerðar um flugvernd nr. 361-/2005.

3.
Sjónarmið Samkeppniseftiriitsins

í  ákvörðun samkeppnisráðs nr. 2/2003 Kvörtun vegna Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar 
hf. kom fram það mat samkeppnisyfirvalda að æskilegt væri að skipta rekstri FLE 
upp í tvö aðskilin félög sem ekki lytu sömu stjórn eða framkvæmdastjórn. Annað 
félagið myndi annast rekstur allra mannvirkja flugstöðvarinnar en hitt félagið myndi 
annast allan verslunarrekstur sem stjórnvöld teldu æskilegt að FLE eða 
sambærilegur aðili annaðist. Með því móti væri tryggt að fjárhagslegur aðskilnaður 
væri á milli þeirrar starfsemi flugstöðvarinnar sem rekin væri í samkeppni við 
einkaaðila, þ.e. rekstur verslana með tollfrjáisar vörur, og annarrar starfsemi sem 
rekin væri á grundvelli opinbers einkaleyfis.

í  lok árs 2004 var gerð sú breyting á rekstrarformi FLE að stofnað var sérstakt 
dótturfélag um verslunarrekstur félagsins, Fríhöfnin ehf. A llur verslunarrekstur var 
fluttur yfir í sjálfstætt dótturfélag og á milli FLE og Fríhafnarinnar ehf. rík ir nú fullur 
stjórnunar- og rekstrarlegur aðskilnaður. Samkeppniseftirlitið fagnar því að farið 
hafi verið eftir tilmælum þess í ákvörðun nr. 2/2003 og gerir ráð fyrir því að 
skipulag þetta verði áfram við líði.

Samkeppniseftirlitið vill þó árétta það að auki kom fram í umræddri ákvörðun að 
ákjósanlegast væri að allur verslunarrekstur í flugstöðinni, þ.m.t. núverandi 
fríhafnarrekstur, verði boðinn út til einkaaðila og greiðsla afgjalds til eiganda eða 
rekstraraðila flugstöðvarinnar verði eftir atvikum ígildi þeirra tekna sem FLE hefur
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nú af frihafnarrekstrinum. Að mati Samkeppniseftirlitsins er með því móti 
fullkomlega komið í veg fyrir hagsmunaárekstra og mögulega og í raun líklega 
samkeppnislega mismunun.


