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Efni: Umsögn KÚ mjólkurbús um nýjan búvörusamning og frumvarp til breytingar á

lögum honum tengdu, búvörulögum, búnaðarlögum og tollalögum.

Reykjavík 6.júní 2016

Ágætu nefndarmenn.

KÚ -  mjólkurbú gerir alvarlegar athugasemdir við þau frumvarpsdrög sem eru til breytinga á 

búvörulögum, búnaðarlögum og tollalögum. Í þingskjali númer 1108 -  680.mál, frumvarp til 

laga um breytingar á búvörulögum, búnaðarlögum og tollalögum í tengslum við nýgerðan 

búvörusamning felst í raun hrein aftaka á keppinautum MS og KS á mjólkurvörumarkaði.

Sérstaklega er alvarlegt að í 4 gr. frumvarpsins er sett þak á það magn sem keppinautar MS 

og KS geta keypt af hrámjólk og það bundið við 5% af heildarmagn markaðsráðandi 

afurðarstöðvar. Það kippir öllum vaxtarmöguleikum undan fótum þeirra fyrirtækja sem hafa 

verið að hasla sér völl á þessum markaði. Þetta ákvæði er því hrein aftaka á þessum 

fyrirtækjum þar sem aðgengi að hráefni er grunn forsenda fyrir rekstri fyrirtækjanna.

Jafnframt er mjög alvarlegt að frumvarpið færir allt verðlagningar vald til MS sem hefur þar 

með í hendi sér afkomu keppinauta sinna. Er þetta sérstaklega alvarlegt þar sem áfram er 

gert ráð fyrir því að MS og KS verði áfram undanþegin samkeppnislögum og því getur 

Samkeppniseftirlitið ekki beitt sér að fullu afli gegn óeðlilegum viðskiptaháttum MS og KS. En 

keppinautar MS og KS munu hins vegar vera settir undir samkeppnislög og undaþáguákvæði 

ná ekki til þeirra.

Dapurlegt er að horfa til þess að nú hefur verðlagsnefnd búvara verið sett í nýja búning þar 

sem hvorki neytendur, fulltrúar launafólks eða aðrir þeir er málið varðar hafi þar nokkra 

aðkomu. Er það með öllu óeðlilegt að sérstök verðlagningarnefnd mjólkurvara verði sett á 

stofn á vegum landbúnaðarráðuneytisins. Landbúnaðarráðuneytið sýnir það með 

framlagningu þessa frumvarps að því er með engu móti treystandi til að verja hagsmuni og 

tryggja jafna stöðu samkeppnisaðila Mjólkursamsölunnar. Samkeppniseftirlitið(SKE) er sú 

opinbera stofnun sem hefur það hlutverk samkvæmt lögum að hafa eftirlit með verðlagningu 

og viðskiptaháttum á markaði og því væri eðlilegra að slíkt eftirlit væri á hendi SKE.



MS og KS eru skilgreind sem einn aðili á markaði af hálfu SKE og því með algjöra 

yfirburðastöðu á þessum markaði þeim er nú fært verðlagningarvaldið gagnvart 

keppinautum sínum en einnig er þeim tryggt skjól með undanþágu ákvæðum frá 

samkeppnislögum. Hér gengur frumvarpið algjörlega gegn megin hlutverki samkeppnislaga 

sem er að vernda smærri aðila á markaði gegn yfirgangi og yfirburðastöðu markaðsráðandi 

aðila. Þetta er mikið áfall fyrir okkur sem höfum barist fyrir auknu frelsi í viðskiptum með 

mjólkurvörur ekki síst í ljósi sögunar þar sem MS hefur drepið af sér alla sína keppinauta með 

óeðlilegum og skaðlegum viðskiptaháttum. Staða okkar er því mjög ólík því sem t.d. í okkar 

nágrannalöndum og samstarfs aðilar MS í framleiðslu á Skyri í Noregi og Danmörku búa við. 

Þeir aðilar njóta verndar af samkeppnislögum og þar er markaðsráðandi aðilanum gert skylt 

að selja minni úrvinnslu aðilum mjólk á ívilnandi verði en ekki íþyngjandi líkt og hér er gert. 

Hefur álagið á mjólkurverð verð allt að 26-28%.

Í frumvarpinu er jafnframt lagt til að skilgreining á hugtakinu afurðastöð verði þrengd og 

virðist tilgangurinn vera sá að aðeins MS, KS og bændur sem vinna afurðir frá sínum eigin býli 

þ.e. úr hrámjólk frá eigin býlum, séu undanþegnir ákvæðum samkeppnislaga. Við 

keppinautar MS/KS erum hins vegar settir undir samkeppnislög enn og aftur er gengið gegn 

því megin sjónarmiði og markmiði samkeppnislaga og slegin skjaldborg um einokunarstöðu 

markaðsráðandi aðila þ.e. MS/KS á kostnað keppinauta þeirra. Er það með öllu óskiljanlegt 

að löggjafinn vilji tryggja það að engin samkeppni fái þrifist á þessum markaði. Við þetta 

verður ekki unnað og krefjumst við þess að allir sitji við sama borð í þessum efnum og 

heppilegast væri að fella úr gildi allar undanþágur frá samkeppnislögum og allir heyrðu undir 

samkeppnislög.

Ljóst má því vera að frumvarpið og búvörusamningurinn ganga gegn ákvæðum stjórnarskrá 

þ.e. atvinnufrelsis ákvæði stjórnarskrár og jafnræðisreglu. Einnig tökum við undir gagnrýni 

sem fram hefur komið að ráðherra hafi farið langt út fyrir valdheimildir við gerð 

búvörusamnings og er það grafalvarlegt.

KÚ mun senda Eftirlitsstofnun EFTA ábendingar og athugsemdir sínar við frumvarpið en 

stofnunin hefur þegar hafið skoðun á brotum MS og íslenskra stjórnavalda á 54. gr EES- 

samningsins af frumkvæði KÚ.

KÚ kallar eftir ábyrgð Alþingis að taka til greina þær ábendingar sem hér birtast og erum við 

reiðubúin að hitta nefndina og eða koma að vinnu við lagfæringar og breytingum á 

frumvarpinu og staða sjálfstæðra afurðastöðva verði tryggð.
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