
Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti

M  i n n i s b l a ð

Viðtakandi: Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis
Sendandi: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
Dagsetning: 17.3.2020.
Málsnúmer: ANR19060072
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Á fundi efnahags- og viðskiptanefndar þriðjudaginn 10. mars sl. var óskað eftir því að atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið veitti nefndinni upplýsingar um greiningu samrunamála sem liggur til 
grundvallar þeim tillögum til breytinga á veltumörkum samrunamála í frumvarpi ferðamála-, iðnaðar- 
og nýsköpunarráðherra til breytinga á samkeppnislögum, nr. 44/2005 (þskj. 1029, 150. lgþ.). Í 
minnisblaði þessu eru upplýsingar um tölfræði samruna sem komu til rannsóknar Samkeppniseftirlitsins 
árin 2012 -  2017. Umfjöllunin byggir á upplýsingum frá Samkeppniseftirlitinu.

Á tímabilinu 2012-2017 var Samkeppniseftirlitinu tilkynnt um 156 samruna. A f þeim taldi 
Samkeppniseftirlitið nauðsynlegt að beita íhlutun í 37 málum, eða í 23,7% tilvika. Íhlutun í 
samrunamálum getur annars vegar falið í sér ógildingu og hins vegar að sett séu skilyrði til þess að koma 
í veg fyrir samkeppnisröskun sem ella leiða af viðkomandi samruna. Á tímabilinu voru þrír samrunar 
ógiltir. Í a.m.k. tveimur tilvikum til viðbótar voru samrunatilkynningar dregnar til baka eftir útgáfu 
andmælaskjals, þar sem ógilding var yfirvofandi. Þá voru skilyrði sett í 32 málum eða í 86,4% 
íhlutunarmála, en í þeim öllum lýstu samrunaaðilar sig fúsa til að fallast á skilyrði til að eyða 
samkeppnishömlum og gerði Samkeppniseftirlitið sátt við þá um lyktir viðkomandi máls.

Mynd 1: Í töflunni sést heildarfjöldi tilkynntra samruna árin 2012 -  2017 og skiptingu milli styttri og 
lengri tilkynninga.

Samtals Styttri tilk.

■ Fjöldi samrunamála ■ Þar af íhlutun

Lengri tilk.



Mynd 2: Í töflunni sést heildarfjöldi samruna (og þar af íhlutunar) eftir heildarveltu (í milljónum
króna) .1
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■ Samtals B Þar af íhlutun

Mynd 3: Í töflunni sést hlutfall íhlutunarmála (ógilding eða skilyrði) a f fjölda tilkynntra samruna í 
hverjum stærðarflokki miðað við heildarveltu (í milljónum króna).
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1 Gera verður þann fyrirvara við undirliggjandi upplýsingar um veltumörk að Samkeppniseftirlitið fjallar að jafnaði 
ekki um hver velta fyrirtækja er þegar enginn ágreiningur er uppi um tilkynningaskyldu, ekki síst þegar ljóst er án 
mikillar rannsóknar að samruninn skaði ekki samkeppni. Í mörgum tilvikum er því ekki ástæða til að sannreyna 
undirliggjandi veltu og mat samrunaaðila á tilkynningarskyldu. Einnig er að jafnaði miðað við þrengri túlkun á 
veltu, en vafi getur stofnast um það hvaða fyrirtæki eða starfsemi skuli telja með við mat á veltu. Þá er rétt að taka 
fram að meðtaldir eru samrunar sem tilkynntir eru á grundvelli fjölmiðlalaga. Gefa fyrirliggjandi veltutölur 
almenna mynd af stærðardreifingu samrunamála og íhlutun í þá, þótt gera verði framangreindan fyrirvara.



Mynd 4: Í töflunni sést dreifing styttri tilkynninga á veltuflokka samrunamála (í milljónum króna).

Mynd 5: Í töflunni sést fjárhæð veltumarka tilkynningarskyldra samruna sem hlutfall a f landsframleiðslu 
á Íslandi, í Noregi, Danmörku og Svíþjóð árið 2018. Fyrir Ísland koma bæði fram veltumörk samkvæmt 
gildandi lögum og samkvæmt tillögu frumvarpsins.

Land Veltumörk Veltumörk í $ GDP í $ Veltumörk sem 
hlutfall af GDP

Ísland 2 ma. kr. 16.349.219 24.000 milj. 0,068%
Ísland 3 ma. kr. 24.523.828 24.000 milj. 0,102%
Noregur 1 ma. nok. 115.768.822 435.253 milj. 0,027%
Danmörk 900 millj. dkk. 135.695.250 325.556 milj. 0,042%
Svíþjóð 1 ma. sek. 107.398.021 535.615 milj. 0,020%


