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1. Inngangur 

Í 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar er eignarrétturinn lýstur friðhelgur. Friðhelgin er þó ekki 

algjör því að í seinni hluta sömu greinar eru talin upp þrjú skilyrði fyrir því að maður verði 

skyldaður til að láta eign sína af hendi. Þau eru: Að almenningsþörf sé til staðar, lagaboð liggi 

skerðingu eignaréttarins til grundvallar og að fullt verð komi fyrir eignina. ,,Slík lögboðin 

eignarafhending nefnist eignarnám“.
1
  

 ,,Löggjafanum er því aðeins heimilt að fyrirskipa ákveðnar eignarskerðingar, að vissra 

skilyrða sé gætt“.
2
 Stjórnarskráin er þögul um það hvernig þessum skilyrðum eignarnáms 

skuli beitt. Hér á eftir er ætlunin að skoða hvernig verðlagningu eignarnuminnar eignar er 

háttað út frá skilyrðinu um að fullt verð skuli koma fyrir hið eignarnumda. Hafa þrenns konar 

sjónarmið komið til álita við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta.
3
 Eitt þeirra, 

enduröflunarverð, verður sérstaklega tekið til skoðunar hér. Fyrst verður gildandi réttur 

skoðaður. Því næst mögulegar aðferðir við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta, hvað verður 

til þess að sjónarmiðið um enduröflunarverð verður fyrir valinu og vikið að því hvernig því er 

beitt í framkvæmd hér á landi. Skoðað verður hvernig enduröflunarverð horfir við ákvörðun 

fjárhæðar bóta fyrir mismunandi tegundir fasteigna, þá sérstaklega þegar um er að ræða 

íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði og hvernig dómstólar og matsnefnd eignarnámsbóta hafa 

beitt þessu sjónarmiði. Einnig verður fjallað um hvort aldur og ástand fasteignar skiptir máli 

varðandi fjárhæð eignarnámsbóta samkvæmt enduröflunarverði og hvort eignarnámsþola sé 

skylt að afla sér sambærilegrar eignar í stað þeirrar eignarnumdu. Loks verður vikið að því 

hvort þörf sé á almennri lagasetningu um fjárhæð eignarnámsbóta hér á landi. 

 

2. Gildandi réttur 

2.1. Stjórnarskráin, fullt verð og jafnræði 

Af staðsetningu eignarréttarákvæðisins í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar má ráða að 

eignarréttindi teljast til mannréttinda. Ákvæðið kveður á um að fullt verð skuli koma fyrir 

eignarnumda eign. Þetta skilyrði setur löggjafanum ákveðnar skorður þegar kemur að 

lagasetningu um fjárhæð eignarnámsbóta. Löggjafinn getur til dæmis ekki sett lög sem kvæðu 

á um að lægri bætur en það sem teldist vera fullt verð yrðu greiddar fyrir eign eða jafnvel að 

alls engar bætur yrðu greiddar. Þess háttar löggjöf myndi stangast á við ákvæði 

stjórnarskrárinnar og væri því ónothæf, enda er stjórnarskráin æðri réttarheimild en almenn 

                                                 
1
 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 545. 

2
 Gaukur Jörundsson: Um eignarnám, bls. 36.  

3
 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls.117.  
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lög. Af þessu má ráða að ef  eignarnámsákvæðis stjórnarskrárinnar nyti ekki við væri 

löggjafanum í sjálfsvald sett hvernig eignarnámi yrði hagað,
4
 og gæti sett þær reglur sem 

honum sýndist, hvað sem fullu verði líður. Að þessu leyti er stjórnarskrárákvæðið víðtækara 

en 1. gr samningsviðauka nr. 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu, en það er 

eignarréttarákvæði sáttmálans.
5
 Það ákvæði setur fullt verð ekki sem skilyrði fyrir eignarnámi 

og myndi því ekki koma í veg fyrir lagasetningu sem byggði á því að fullt verð kæmi ekki í 

stað eignarnuminnar eignar.
6
  

 Sambærileg ákvæði um friðhelgi eignarréttarins eru í 73. gr. dönsku grundvallarlaganna
7
 

og 105. gr. norsku stjórnarskrárinnar.
8
  

 Jafnræðisregla 65. gr. stjórnarskrárinnar skiptir einnig máli við ákvörðun fjárhæðar 

eignarnámsbóta. Af ákvæðinu leiðir að allir í sömu stöðu eiga að njóta sömu meðferðar og á 

það við um eignarnámsþola sem og aðra. Það verður því að gæta jafnræðis og samræmis við 

ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta, þar sem eignarnámsþolar eru í sambærilegri stöðu. Einn 

eignarnámsþoli á ekki að fá hærri eða lægri bætur en einhver annar ef þeir eru í sambærilegri 

stöðu, án þess að sýnileg ástæða liggi þeirri ákvörðun til grundvallar.  

 

2.2. Almenn lög 

Hér á landi hafa ekki verið sett almenn lög um fjárhæð eignarnámsbóta, eins og til dæmis 

hefur verið gert í Noregi. Ákvæði 72. gr. stjórnarskrárinnar inniheldur ekki sjálfstæða 

eignarnámsheimild þannig að ekki er hægt að framkvæma eignarnám einungis með tilvísun í 

stjórnarskrárákvæðið. Ákvæðið inniheldur aðeins skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt til þess 

að eignarnám geti farið fram, en þau eru sem áður segir að almannaþörf krefjist 

eignarnámsins, lagaheimild sé til staðar og fullt verð komi fyrir hið eignarnumda.  

 Eignarnámsheimildir í lögum eru ýmist þannig að tilteknum aðila er veitt heimild til 

eignarnáms að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Dæmi um það er 37. gr. vegalaga nr. 

80/2007 þar sem Vegagerðinni er veitt heimild til eignarnáms. Hinn möguleikinn er að 

                                                 
4
 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 545. 

5
 Guðrún Gauksdóttir: ,,Þýðing réttarfarsúrræða og reglna um málsmeðferð við skýringu 1. gr. samningsviðauka 

nr. 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu“, bls. 221.  
6
 Ákvæðið hljóðar svo: ,,Öllum mönnum og lögaðilum ber réttur til að njóta eigna sinna í friði. Skal engan svipta 

eign sinni, nema hagur almennings bjóði og gætt sé ákvæða í lögum og almennra meginreglna þjóðaréttar. Eigi 

skulu þó ákvæði undanfarandi málsgreinar á nokkurn hátt rýra réttindi ríkis til þess að fullnægja þeim lögum sem 

það telur nauðsynleg til þess að geta haft hönd í bagga um notkun eigna í samræmi við hag almennings eða til 

þess að tryggja greiðslu skatta eða annarra opinberra gjalda eða viðurlaga.“ 
7
 1. mgr. 73 .gr. dönsku grundvallalaganna hljóðar svo: ,,Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at 

afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning“. 
8
 105. gr. norsku stjórnarskrárinnar hljóðar svo: ,,Fordrer Statens Tarv, at Nogen maa afgive sin rørlige eller 

urørlige Eiendom til offentlig Brug, saa bør han have fuld Erstatning af Statskassen“. 
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beinlínis sé fyrirskipað í lögum að eignarnám á tiltekinni eign skuli fara fram,
9
 eins og til 

dæmis í lögum nr. 20/1921 um eignarnám á vatnsréttindum í Andakílsá o.fl.  

 Lög um framkvæmd eignarnáms nr. 11/1973 innihalda fyrst og fremst reglur um 

málsmeðferð við eignarnámsmat en ekki reglur um hvernig fjárhæð bóta skuli afmörkuð. Í 

eldri lögum um framkvæmd eignarnáms nr. 61/1917 var ákvæði í 2. mgr. 10. gr. til 

leiðbeiningar um hvernig skyldi ákvarða fjárhæð eignarnámsbóta. Þess konar ákvæði var hins 

vegar ekki tekið upp í lögin frá 1973.  Af athugasemdum við frumvarp sem síðar varð að 

lögum um framkvæmd eignarnáms má ráða að það orsakist meðal annars af því að ætlunin 

hafi verið að semja sérstakt frumvarp til laga um fjárhæð bóta vegna eignarnáms fasteigna.
10

 

Þess konar frumvarp hefur ekki enn verið samið og því eru engar almennar reglur í settum 

lögum um þetta efni enn í dag. Nokkrar sérreglur eru þó til í íslenskum rétti um fjárhæð 

eignarnámsbóta, til dæmis 140. gr. vatnalaga nr. 15/1923. Í 1.mgr. 1. gr. laga um framkvæmd 

eignarnáms segir að ákvæði laganna haggi ekki reglum vatnalaga um eignarnám.  

 Fræðimenn hafa ritað að með fullu verði sé átt við að bætur séu greiddar í samræmi við 

meginreglur skaðabótaréttarins.
11

 Meginhlutverk skaðabótareglna er að veita tjónþola 

fjárhagslega uppreisn þannig að hann verði eins settur fjárhagslega og ef tjónið hefði ekki átt 

sér stað.
12

 Eignarnámsþolinn á sem sagt að vera eins settur fjárhagslega og ef eignarnámið 

hefði ekki átt sér stað. Munurinn á skaðabótarétti og eignarnámi er hins vegar sá að eignarnám 

er lögmæt eignaskerðing en tjónsvaldandi athöfn er ólögmæt.
13

 

 

3. Mögulegar aðferðir við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta 

Sem fyrr segir eru engar lögfestar reglur hér á landi um það hvaða aðferð skuli beita við 

ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta. Í eldri lögum um framkvæmd eignarnáms nr. 61/1917 

var svohljóðandi regla í 2. mgr. 10. gr.:  

Matsverð eignar skal miðað við það gangverð, sem hún myndi hafa í kaupum og sölum, og sje 

um hluta fasteignar að ræða, skal frá matsverðinu draga það, sem hinn hluti eignarinnar við 

eignarnámið hefur stigið í verði fram yfir aðrar eignir, svo sem þegar spilda er tekin 

eignarnámi undir götu, og við það vinst hússtæði við götuna; svo ber og hins vegar að taka 

tillit til verðrýrnunar þess hluta eignarinnar, sem eftir er. 

 

Sambærilegt ákvæði var ekki sett inn í lögin frá 1973. Í athugasemdum við frumvarp sem 

síðar varð að lögum nr. 11/1973 segir meðal annars: ,,Ákvörðun bóta [er] margþætt og flókið 

                                                 
9
 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 85. 

10
 Alþt. 1972-1973, A- deild, bls. 276. 

11
 T.d. Sigurður Gizurarson: ,,Eignarnámsmat fasteigna í ljósi skipulagsáætlana“, bls. 449 og Gaukur Jörundsson: 

Um eignarnám, bls. 37.  
12

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 60-61.  
13

 Alf Ross: Dansk statsforfatningsret II, bls 675. 
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viðfangsefni, sem naumast verða settar tæmandi reglur um eða að minnsta kosti ekki reglur, 

sem leiða sjálfkrafa til afdráttarlausrar niðurstöðu.“
14

 Aðstæður eignarnámsþola eru 

mismunandi í hverju og einu máli og það er því metið í hvert og eitt skipti hvaða sjónarmið 

skuli leggja til grundvallar við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta. 

 Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laga um framkvæmd eignarnáms sker matsnefnd eignarnámsbóta 

úr um ágreining varðandi eignarnámsbætur. Þar sem engum almennum lögum er til að dreifa 

verður að styðjast við ólögfestar reglur sem og fordæmi dómstóla og úrskurði matsnefndar 

eignarnámsbóta (hér eftir skammstafað MNE). Við matið hafa einkum þrjú sjónarmið verið 

notuð: Söluverð, notagildisverð og enduröflunarverð. Hefur því oft verið haldið fram að 

eignarnámsþoli eigi rétt á því að fá bætur sínar metnar eftir þeim mælikvarða er hæstur reynist 

af þessum þremur.
15

 Það er þó ekki stjórnskipulega varin fullyrðing að mati Alf Ross, heldur 

ætti löggjafinn að geta valið milli þessara möguleika.
16

 Þessi sömu sjónarmið eru lögð til 

grundvallar á hinum Norðurlöndunum við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta, eins og sést til 

dæmis á norsku lögunum um fjárhæð eignarnámsbóta nr. 17/1984.
17

  

 Meginreglan er að miða skuli við söluverð þegar fjárhæð bóta er ákvörðuð. Með söluverði 

er átt við það verð sem eign myndi hafa í kaupum og sölum.
18

 Miðað er til dæmis við 

söluverð eignar á almennum markaði eða söluverð sambærilegrar eignar og hvað venjulegir 

kaupendur myndu bjóða fyrir samskonar eign. Þetta er meginregla og getur eignarnámsþoli 

því ávallt krafist þess að fá eign sína bætta samkvæmt þessum mælikvarða hafi hún eitthvert 

söluverð á annað borð.
19

 Það að söluverð sé meginreglan er í samræmi við það sem áður stóð í 

2. mgr. 10. gr. laga nr. 61/1917 um fjárhæð eignarnámsbóta samanber umfjöllun hér að 

framan. Það er hins vegar ekki víst að söluverð veiti fullar bætur eins og síðar verður komið 

að. Söluverðsreglan er einnig meginreglan á hinum Norðurlöndunum. 

 Stundum hentar ekki að ákvarða bætur eftir söluverði eignar. Þá er hægt að grípa til 

notagildisverðs. Notagildisverð ,,er náttúrulegt, upprunalegt verð eignar, sem oftast nær hefur 

úrslitaáhrif á markaðsverð hennar.“
20

 Þessi mælikvarði er oft notaður þegar um er að ræða 

eignir sem óheimilt er að selja.
21

 Einnig er hann notaður ef söluverð gefur eignarnámsþola 

ekki fullar bætur af einhverjum orsökum. Til dæmis ef eignarnámsþoli rekur einhverja 

                                                 
14

 Alþt. 1972-1973, A- deild, bls. 276. 
15

 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 117  og Bjørn Stordrange og Ove Chr. Lyngholt.: 

Ekspropriasjonsertsatningsloven, bls. 39.  
16

 Alf Ross: Dansk statsforfatningsret II, bls. 677-678. 
17

 Á norsku:  Lov om vederlag ved oreigning av fast eigedom. 
18

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 464.  
19

 Johs. Andenæs: Statsforfatningen í Norge, bls. 366. 
20

 Sigurður Gizurarson: ,,Eignarnámsmat fasteigna í ljósi skipulagsáætlana”, bls. 445. 
21

 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 119. 
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starfsemi á eigninni sem eykur virði hennar. Verðið er þá reiknað út þannig að miðað er við 

þann arð sem eign skilar eða getur skilað eiganda hennar. Verð eignar er reiknað út með því 

að finna út höfuðstól miðað við hreinar árstekjur af eign, einnig verður að hafa vissar 

forsendur varðandi endingu í huga svo og hvaða vaxtafjárhæð skuli leggja til grundvallar. Oft 

er enginn munur á fjárhæð söluverðs og notagildisverðs. 

 Síðasta sjónarmiðið, enduröflunarverð, verður tekið sérstaklega til skoðunar hér. Þegar 

bætur eru ákvarðaðar samkvæmt enduröflunarverði er miðað við þann kostnað sem 

eignarnámsþoli þarf að leggja út til að afla sér sambærilegrar eignar og þeirrar er tekin var 

eignarnámi.
22

 

 

4. Beiting enduröflunarverðs 

4.1. Almenn skilyrði fyrir beitingu enduröflunarverðs 

Hér á landi hefur það viðhorf verið ríkjandi að söluverð sé meginreglan við ákvörðun 

fjárhæðar eignarnámsbóta nema eignarnámsþoli sanni að notagildi eignarinnar sé meira fyrir 

hann eða raunverulegt verð hennar hærra og tjón hans af eignarnáminu þar af leiðandi meira.
23

 

Sjónarmiðið um enduröflunarverð er undantekningarregla, jafnt hér á landi sem og á hinum 

Norðurlöndunum
24

 og verður því ekki beitt nema sérstakar aðstæður séu fyrir hendi og 

ákveðin skilyrði uppfyllt. Enduröflunarverð hlýtur alltaf að veita fullar bætur, en það að 

enduröflunarverð leiði til hæstu niðurstöðunnar leiðir ekki sjálfkrafa til þess að því verði beitt.  

 Í fyrsta lagi er litið til þess hvort það sé sanngjarnt og eðlilegt að eignarnámsþoli fái bætur 

samkvæmt þessu sjónarmiði. Í öðru lagi er það skilyrði fyrir beitingu enduröflunarverðs að 

eignarnámsþola sé nauðsynlegt að koma sér upp sambærilegri eign. Sú aðstaða getur til 

dæmis komið upp þegar eignarnámsþoli er með einhverskonar atvinnurekstur. Hagsmunum 

hans yrði best borgið með því að hann aflaði sér sambærilegrar eignar en söluverð eða 

notagildisverð eignarinnar myndi ekki veita fullt verð fyrir eignina. Dæmi um þetta er 

úrskurður MNE 26. mars 1997 (8/1996) - Vélsmiðja Sigurðar Jónssonar sem reifaður verður 

hér síðar. Ef eignarnámsþola er ekki nauðsynlegt að finna sér aðra sambærilega eign, þá á 

hann ekki rétt á enduröflunarverði.  

 Í þriðja lagi hefur verið talið rétt að ákvarða bætur á grundvelli enduröflunarverðs þegar 

eignarnámsþola er beinlínis skylt að halda starfsemi sinni áfram eða opinberir hagsmunir 

                                                 
22

 Gaukur Jörundsson: Eignarrétur I, bls. 119.  
23

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 563 og Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 464.  
24

 T.d. Bo von Eyben, Peter Mortensen og Peter Pagh: Fast eigendom – rådighed og regulering, bls. 219.   
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krefjast þess að starfsemi sé haldið áfram.
25

 Til dæmis ef eignarnám yrði gert í skólahúsnæði í 

einhverju sveitarfélagi. Sveitarfélaginu væri skylt að reka skóla og yrði að afla sér nýs 

húsnæðis. Þetta skilyrði tengist vissulega skilyrðinu um nauðsyn enduröflunarinnar, því ef 

eignarnámsþola er til dæmis skylt að halda rekstri áfram, þá er það líka nauðsynlegt fyrir hann 

að afla sér húsnæðis undir reksturinn. 

 Enduröflunarverð leiðir alltaf til fullra bóta, það leiðir af því að eignarnámsþoli fær 

greidda fjárhæð sem svarar til kostnaðar við að afla sér annarar sambærilegrar eignar. Vegna 

þess að þetta er undantekningarregla er ekki hægt að krefjast enduröflunarverðs ef maður 

getur talist tjónlaus samkvæmt notagildisverði eða söluverði.
26

 

 

4.2. Mismunandi tegundir fasteigna 

Eins og áður segir er ákvörðun bóta samkvæmt enduröflunarverði undantekningarregla og á 

þar af leiðandi ekki við nema í fáum tilvikum. Raunin er sú að þó bætur hafi verið ákvarðaðar 

með þessum hætti hér á landi þá er um afar fá tilfelli að ræða. Enduröflunarverð kemur 

einkum til greina þegar um er að ræða ákveðnar gerðir fasteigna og er þá litið til þess hvað er 

sanngjarnt og eðlilegt við þær aðstæður sem uppi eru.
27

  

 Ein undantekning þar sem enduröflunarverð er talið eiga við er þegar íbúðarhúsnæði er 

tekið eignarnámi. Eignarnámsþola getur verið nauðsynlegt að afla sér annars húsnæðis fyrir 

sig og fjölskyldu sína og virðist þá vera litið svo á að það sé sanngjarnt og eðlilegt að hann fá 

tjón sitt bætt með enduröflunarverði sambærilegs íbúðarhúsnæðis. Litið er til þess að 

íbúðarhúsnæði getur verið sérstaklega hannað og innréttað til að uppfylla þarfir þeirra sem 

búa í því. Raunhæft dæmi er íbúðarhúsnæði fatlaðrar manneskju í hjólastól. Þess konar 

húsnæði þarf að vera sérstaklega innréttað og þá getur verið að bætur samkvæmt söluverði 

veiti ekki fullar bætur.  

 Í úrskurði MNE 7. júní 2002 ( 3, 4 og 5/2001) – Bolungarvíkurmál,  reyndi á ákvörðun 

fjárhæðar eignarnámsbóta fyrir íbúðarhús á Bolungarvík. Málavextir eru sambærilegir í öllum 

málunum og því verða þau reifuð saman.  

 

Málavextir voru þeir að Bolungarvíkurkaupstaður tók eignarnámi fasteignirnar Dísarland 2, 10 

og 14 með heimild í lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum. 

Eignarnámsþolar kröfðust enduröflunarverðs fyrir fasteignir sínar vegna þess að önnur 

sjónarmið um bætur myndu ekki veita þeim fullt verð. Matsnefndin féllst á ákvörðun bóta 

samkvæmt enduröflunarverði með því að vísa til dæmis til ástands á fasteignamarkaði, hús á 

                                                 
25

 W. E. v. Eyben: ,,Erstatning ved ekspropriation“, bls. 110. 
26

 Bjørn Stordrange og Ove Chr. Lyngholt: Ekspropriasjonserstatningsloven, bls. 206 og Poul Andersen: Dansk 

statsforfatningsret, bls. 765. 
27

 Sigurður Gizurarson: ,,Eignarnámsmat fasteigna í ljósi skipulagsáætlana”, bls. 448. 



 8 

Bolungarvík væru ódýrari en í Reykjavík, og þess að sambærilegar eignir væru ekki í boði á 

markaði. Taldi matsnefndin að ekki væri unnt að líta til framboðs fasteigna utan Bolungarvíkur 

meðal annars vegna fjarlægðar og erfiðra samgangna um til dæmis Óshlíð. Íbúðarhús 

eignarnámsþola hafi verið innréttuð af þeim sjálfum með þeirra þarfir í huga og með það fyrir 

augum að það yrði þeirra framtíðarheimili sem ekki hafi staðið til að skipta út.  

 

Í þessum úrskurðum vegur það þungt að um íbúðarhúsnæði er að ræða sem eignarnámsþolar 

höfðu innréttað sjálfir og ætlað sér að nýta sem sitt framtíðarheimili. Það kemur fram að 14 

fasteignir voru til sölu á Bolungarvík á þessum tíma, en engu að síður var enduröflunarverð 

lagt til grundvallar en ekki söluverð, þó svo það sé meginreglan. Ætla má að það gæti hafa 

haft áhrif að fasteignaverð á Bolungarvík var lágt, eins og fram kom í úrskurðinum, og því var 

söluverð eignanna lægra en enduröflunarverð þeirra. Ef eignarnámsþolar hefðu viljað festa 

kaup á sambærilegu húsnæði í öðru byggðarlagi, til dæmis á höfuðborgarsvæðinu, er ólíklegt 

að söluverð eignanna hefði dugað til. Ekki virðist vera gerð sérstök krafa um það að 

íbúðarhúsnæðið sé einstakt á einhvern hátt til þess að fallist verði á enduröflunarverð. 

Íbúðarhúsin voru venjuleg, ef svo má að orði komast. Þau voru ekki sérstaklega innréttuð á 

þann hátt að erfitt væri að afla sambærilegrar eignar. Enginn íbúa hafði til dæmis neinar 

sérþarfir vegna fötlunar sem hefði gert það að verkum að erfiðara myndi reynast að finna 

sambærilega eign. Það virðist vera að nægjanlegt að um íbúðarhúsnæði eignarnámsþola sé að 

ræða.  

 Í Bolungarvíkurmálunum leggur úrskurðarnefndin sönnunarbyrðina um að sambærilegar 

eignir séu til á markaði, á eignarnema og segir meðal annars í úrskurðunum: ,,Þess utan hefur 

eignarnemi ekki undir rekstri málsins bent sérstaklega á hvaða eign eða eignir nákvæmlega 

það eru sem gætu talist sambærilegar við hina eignarnumdu eign“. Það virðist almennt vera 

svo, að  sönnunarbyrðin í þessum málum sé lögð á eignarnemann. Það er ekki óeðlileg krafa í 

ljósi þess að eignarnám er íþyngjandi skerðing á eignarréttindum eignarnámsþolans. 

Eignarréttindi teljast til mannréttinda og eru því gerðar strangar kröfur til skerðingar á þeim, 

eins og sést til dæmis í Hrd. 1988, bls. 1532 (Framadómur) þar sem atvinnubílstjóri hélt því 

fram að það væri brot á mannréttindum að krefjast skylduaðildar að stéttarfélagi. Hæstiréttur 

sagði meðal annars í þeim dómi að  mannréttindaákvæði væru sett til verndar einstaklingum 

en ekki stjórnvöldum og því ber að skýra þau einstaklingnum í hag.  

 Í Hrd. 2003, bls. 934 (Ísafjörður) var niðurstaðan varðandi sönnunarbyrði önnur en í 

málunum hér á undan.  

 

Ísafjarðarbær (Í) keypti fasteign sem var á snjóflóðahættusvæði af A. Tók kaupverðið mið af 

svokölluðu staðgreiðslumarkaðsverði eignarinnar sbr. 7. gr. laga nr. 28/1985 um varnir gegn 

snjóflóðum og skriðuföllum. A gerði fyrirvara um kaupverðið þar sem honum þótti það of lágt 

og ganga gegn 72. gr. og 65. gr. stjórnarskrárinnar. A krafði Í um mismun kaupverðs og 
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brunabótamatsverðs. A hélt því einnig fram að honum hefði ekki staðið til boða sambærileg 

eign í sveitarfélaginu. Hæstiréttur lagði sönnunarbyrðina á A og sagði hann ekki hafa sýnt fram 

á að sambærileg eign hefði ekki staðið honum til boða. Þá var talið að jafnvel þótt kaupum Í á 

eigninni yrði jafnað við eignarnám, sbr. 72. gr. stjórnarskrárinnar, yrði að fallast á það 

sjónarmið sveitarfélagsins að markaðsverð eignar teldist vera fullt verð nema sérstaklega stæði 

á. Þar sem A hafði ekki sýnt fram á að sú hefði verið raunin var niðurstaða héraðsdóms um 

sýknu Í staðfest. 

 

Í þessum dómi lagði Hæstiréttur sönnunarbyrðina um að sambærileg eign væri ekki til staðar 

á eiganda fasteignarinnar. Ástæðan fyrir þessum mismunandi niðurstöðum getur verið sú að 

hér var augljóslega ekki um eignarnám að ræða heldur keypti Ísafjarðarbær fasteignina af A 

sem samþykkti kaupin þó með fyrirvara væri. Reglur um eignarnám giltu því ekki og tekið 

var fram í dómnum að jafnvel þó að um eignarnám hefði verið að ræða þá væri meginreglan 

að miða við markaðsverð eignar. Spurning er hins vegar hvað Hæstiréttur hefði gert ef A 

hefði getað sýnt fram á að honum stæðu ekki sambærilegar eignir til boða samanber það er 

segir í dómnum: ,,Sérstakar aðstæður hefðu komið upp ef áfrýjandi hefði hvorki átt þess kost 

að kaupa sambærilega eign í sveitarfélaginu né byggja nýtt hús fyrir sig og fjölskyldu sína og 

því þurft að flytjast brott“. Ekki verður fullyrt um það hér hvort Hæstiréttur hefði þá jafnvel 

fallist á að Í bæri að greiða A bætur. Niðurstaðan í þessum dómi varðandi sönnunarbyrðina er 

á öndverðum meiði við niðurstöðuna í Bolungarvíkurmálunum. Þar var um eignarnám að 

ræða en aðrar aðstæður voru uppi í þessu máli, eignin var keypt af Ísafjarðarbæ en ekki tekin 

eignarnámi. 

 Þó að íbúðarhúsnæði sé tekið eignarnámi er það ekki ávísun á að fallist verði á bætur 

samkvæmt enduröflunarverði, önnur skilyrði verða einnig að vera uppfyllt. Dæmi um það er 

úrskurður MNE 7. júní 2002 (2/2001). 

 

Málavextir voru þeir að Bolungarvíkurbær tók fasteignina Traðarland 24 eignarnámi með 

heimild í lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum. Eignarnámsþoli var 

JFE verktakar ehf. er keypt hafði eignina nokkrum árum áður á 100.000 kr. Eignarnámsþoli 

krafðist enduröflunarverðs og aðallega 16.430.000 kr. í bætur en lægri upphæða til vara, 

þrautavara og þrautaþrautavara. Eignarnámsþoli hafði gert ýmsar lagfæringar á húsinu en 

sagðist hafa hætt þegar í ljós kom að það yrði tekið eignarnámi vegna snjóflóðavarnargarðs. 

Eignarnemi hélt því fram að eignarnámsþoli hefði vitað að eignin væri á snjóflóðahættusvæði, 

það hefði meðal annars staðið í kaupsamningi um eignina. Eignarnámsþoli hafnaði því hins 

vegar að hann hefði einungis keypt eignina til þess að fá fyrir hana eignarnámsbætur. Óumdeilt 

var að enduröflunarverð myndi veita mun hærri bætur til eignarnámsþola en söluverð 

eignarinnar enda var ástand hennar ekki gott. Hins vegar leit nefndin til þess að þegar 

eignarnámsþoli festi kaup á eigninni var honum kunnugt um að hún stæði á 

snjóflóðahættusvæði, hefði staðið auð árum saman og væri nánast ónýt. Ennfremur sagði 

nefndin: ,,Eignarnámsþoli býr ekki í eigninni og ekki liggur fyrir að hann þurfi að koma þaki 

yfir fjölskyldu sína að nýju vegna eignarnámsins“.  Ekki var því fallist á bætur samkvæmt 

enduröflunarverði. 
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Það sem virðist hafa leitt til þessarar niðurstöðu er meðal annars það að eignarnámsþoli bjó 

ekki sjálfur í eigninni og hafði aldrei gert. Einnig benti matsnefndin á að húsið væri illa farið 

og töluverða fjármuni myndi þurfa til þess að koma því í viðunandi horf. Skilyrðið um 

nauðsyn þess að afla sér nýrrar eignar var ekki uppfyllt og þó að enduröflunarverð myndi 

veita mun hærri bætur en söluverð var ekki talið fært að miða við það.  

 Það að hægt sé að krefjast enduröflunarverðs fyrir íbúðarhús gildir líka á hinum 

Norðurlöndunum.
28

 Í Noregi gilda lög nr. 17/1984 um bætur vegna eignarnáms á fasteignum. 

Í 7. gr. laganna eru reglur um enduröflunarverð. Í þeirri grein segir í 1.mgr. í lauslegri 

þýðingu, að eignarnámsþoli eigi rétt á enduröflunarverði ef eign sem hann notar sem 

íbúðarhúsnæði, frístundahús eða til atvinnureksturs er tekin eignarnámi, svo framarlega sem 

enduröflun er nauðsynleg til þess að eignarnámsþolinn geti talist tjónlaus.
29

  

 Ákvæði 7. gr. norsku laganna um fjárhæð eignarnámsbóta fastsetur það sem áður gilti í 

framkvæmd að eignarnámsþoli verður sjálfur að hafa notað eign sína, hvort sem það er 

íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði, til þess að eiga rétt á bótum samkvæmt 

enduröflunarverði.
30

 Ekki virðist vera nægjanlegt í þessu sambandi að eigandi ætli sér að nota 

eignina í framtíðinni, samanber Rt. 1969, bls. 1278 en í því máli átti prestur hús sem hann var 

ekki að nota þegar það var tekið eignarnámi. Hann ætlaði sér hins vegar að búa í því eftir 

nokkur ár þegar hann færi á eftirlaun. Ekki var fallist á að hann ætti rétt á enduröflunarverði 

fyrir húsið vegna þess að hann var ekki að nota það þegar það var tekið eignarnámi.  Annað 

dæmi um þetta er Rt. 1967, bls 423 (Laksevåg) Í því máli bjó eignarnámsþoli ásamt fjölskyldu 

sinni í hluta fasteignar sem hann átti. Krafist var enduröflunarverðs en því var hafnað. Það 

sjónarmið að þrír synir eignarnámsþola myndu í framtíðinni geta búið í öðrum hlutum hússins 

dugði ekki til þess að fallist yrði á enduröflunarverð. Eignarnámsþoli var ekki að nota þennan 

hluta eignarinnar, í skilningi laganna, þegar eignarnámið fór fram. Norrænir fræðimenn hafa 

                                                 
28

 Í Noregi er Sandbudómurinn, Rt. 1960, bls. 568, grundvallardómur varðandi enduröflunarverð. Þar segir 

meðal annars að eignarnámsþoli eigi rétt á bótum fyrir tjón sitt. Andlag eignarnámsins skal bætt með söluverði 

eða notagildisverði eftir því hvort er hærra. Þegar andlagið er bygging getur staðreyndin verið sú að fullar bætur 

fást ekki samkvæmt þessum sjónarmiðum. Þegar um er að ræða atvinnuhúsnæði er enginn vafi á því að 

eignarnámsþolinn getur átt rétt á enduröflunarverði. Það sama gildir þegar íbúðarhúsnæði er tekið eignarnámi og 

eignarnámsþoli vill afla sér sambærilegrar eignar. Fyrir marga hefur það sérstakt gildi að búa í eigin húsnæði og 

það verður ekki bætt með öðrum hætti en með öflun annars sambærilegs íbúðarhúsnæðis.  
29

 7. gr. hljóðar svo í heild sinni:  Ved oreigning av eigedom som eigaren nyttar til bustad, fritidshus eller eiga 

verksemd, skal vederlag for bygning eller anlegg med turvande tomt fastsetjast på grunnlag av utgiftene til 

attkjøp av annan eigedom til tilsvarande bruk, så framt attkjøp må reknast som naudsynt for at eigaren skal 

haldast skadelaus. 

Vederlag etter attkjøpsverdien kan ikkje krevjast for bygning eller anlegg som på grunn av elde eller etter 

tilstanden elles ikkje kan reknast for tenleg til framtidig bruk.  

Ved fastsetjinga av vederlaget skal det gjerast frådrag for føremoner som attkjøp av annan eigedom i tilfelle ville 

føre med seg, ved meir moderne utstyr, lengre levetid, meir rasjonell drift, lågare vedlikehaldskostnad eller på 

annan måte.  
30

 Helge Jakob Kolrud: Boligekspropriasjon, bls. 131.  
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einnig haldið því fram að sé eignin í útleigu, eða jafnvel aðeins hluti hennar,  þá sé eigandi 

ekki að nota hana í þeim skilningi sem nauðsynlegt sé til þess að enduröflunarverð geti fengist 

fyrir hana og því skuli hafna bótum samkvæmt þessum mælikvarða í slíkum tilfellum.
31

 Ekki 

hefur reynt á þessi sjónarmið hér á landi og hefur ekkert verið skrifað um þau af íslenskum 

fræðimönnum. Hvorki í dómaframkvæmd né úrskurðum matsnefndar eignarnámsbóta er að 

finna skýr dæmi um það hvort hún gildir hér á landi. Í úrskurðum hefur hins vegar verið sagt, 

til dæmis í úrskurður MNE 7. júní 2002 (2/2001) - Traðarland, að enduröflunarverði megi 

beita þegar eignarnámsþoli er sviptur íbúðarhúsnæði sínu. Hugsanlega má álykta af þeirri 

orðnotkun að húsnæði geti ekki talist íbúðarhúsnæði eignarnámsþola nema hann búi í því 

sjálfur. Ekkert verður þó fullyrt um það hér.  

 Bætur samkvæmt enduröflunarverði hafa einnig verið taldar eiga rétt á sér þegar um er að 

ræða byggingu sem eignarnámsþoli notar í atvinnurekstri sínum og er honum nauðsynleg til 

þess að stunda hann.
32

 Við mat á því hvort beita beri þessari aðferð er litið til þess hvað er 

sanngjarnt og eðlilegt að gera í hverju tilfelli.
33

 Það getur verið mjög bagalegt fyrir 

eignarnámsþola að missa atvinnuhúsnæði sem hann hefur komið sér upp og er sniðið að hans 

þörfum. Það þarf að byggja fyrirtækið upp á nýjum stað og nýr staður getur til dæmis haft 

áhrif á viðskiptamannahóp eignarnámsþola. Í úrskurður MNE 26. mars 1997 (8/1996) reynir á 

þetta álitaefni: 

 

Málavextir voru þeir að deilt var um fjárhæð eignarnámsbóta vegna fasteignar Vélsmiðju 

Sigurðar Jónssonar ehf. Eignarnemi vildi miða við markaðsverð og vísaði því á bug að beita ætti 

enduröflunarverði, eignarnámsþoli leggði til grundvallar hús af allt annarri gerð og gæðum en 

það sem væri til umfjöllunar. Eignarnámsþoli kvað eignina hafa verið keypta og byggða til þess 

að hýsa atvinnuhúsnæði hans og hann ætti ekki kost á að kaupa sambærilegt húsnæði. Húsnæði 

vélsmiðjunnar þyrfti að vera sérstyrkt í gólfi og lofti og vera staðsett á nægilega stórri lóð til að 

hægt sé að geyma þar stóra smíðahluti. Matsnefndin sagði: ,,Fyrir liggur í máli þessu að með 

eignarnáminu er eignarnámsþoli sviptur allri aðstöðu til að stunda atvinnu sína og honum þar 

með gert ókleyft að reka áfram vélsmiðju sína að Dalvegi 3.  Fyrirtæki eignarnámsþola er í 

fullum rekstri og hann hefur enga aðra starfsaðstöðu tiltæka fyrir rekstur sinn.  Matsnefndin 

telur af þessum sökum ljóst að eignarnámið sé á margan hátt mjög bagalegt fyrir 

eignarnámsþola og fyrir liggi að hann þurfi nú að koma sér upp nýrri starfsaðstöðu.   Með vísan 

til framanritaðs telur matsnefndin að ákvarða skuli bætur til eignarnámsþola í máli þessu á 

grundvelli enduröflunarverðs“. 

  

Hér er enduröflunarverð samþykkt þó að ekki sé hægt að segja að húsnæðið hafi verið það 

sérstakt að erfiðleikum hlyti að vera bundið að fá nýtt sambærilegt húsnæði með bótum 

samkvæmt söluverði. Húsnæðið var ófrágengið að hluta, til dæmis með óvarða milliplötu sem 

                                                 
31

 Bjørn Stordrange og Ove Chr. Lyngholt: Ekspropriasjonserstatningsloven, bls. 201. 
32

 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 119.  
33

 Carl August Fleischer: Norsk ekspropriasjonsret, bls. 323.  
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þak og hafði staðið hálfklárað í 15 ár. Bætur til eignarnámsþola voru þó lækkaðar með tilliti 

til þessa. Matsnefndin virðist í máli þessu ekki gera miklar kröfur til þess að húsnæði sé 

sérstakt þannig að erfiðleikum sé háð að afla annars húsnæðis. Er sú niðurstaða í samræmi við 

Bolungarvíkurmálin sem fjallað er um hér að framan. Þar var enduröflunarverð samþykkt þó 

að nóg væri af íbúðarhúsnæði til sölu á svæðinu og húsin væru ekki sérstök nema að því leyti 

að þau voru vönduð og byggð af eignarnámsþolum.  

 Meginreglan er að eignarnámsþoli á aðeins rétt á bótum fyrir hið fjárhagslega tap sem 

hann verður fyrir við eignarnámið og um bætur fyrir ófjárhagslegt tjón er ekki að ræða. 

Eignarnámsþoli á hins vegar að vera eins settur fjárhagslega eftir eignarnámið og hann var 

áður en það átti sér stað.
34

 Það að eignin hafi sérstakt gildi fyrir eignarnámsþola, til dæmis 

minjagildi eða persónulegt gildi á ekki að hafa áhrif á fjárhæð eignarnámsbóta. Til dæmis ,,ef 

ættaróðal er tekið eignarnámi, verður eigandi að láta sér nægja að fá jarðarverðið, en fær ekki 

sérstaka fjárgreiðslu vegna þeirrar sorgar og leiðinda, sem það veldur honum að þurfa að 

yfirgefa óðal sitt, sem forfeður hans hafa setið um áratugi eða e.t.v. öldum saman“.
35

 Hins 

vegar getur sú staða komið upp að eign sem taka á eignarnámi hefur ekkert sölu- eða 

notagildisverð og tjón eignarnámsþola er því í raun ekki fjárhagslegt. Þegar um er að ræða 

eign sem hefur almennt minjagildi, til dæmis sögulegt eða menningarlegt gildi sem hefur samt 

ekkert markaðslegt gildi, getur verið að enduröflunarverð komi til skoðunar. Þá er ekki um að 

ræða að eignin hafi aðeins persónulegt gildi fyrir eignarnámsþola heldur getur verið að hún 

hafi gildi fyrir samfélagið og því sé eðlilegt að hún sé bætt á einhvern hátt. Þessar aðstæður 

voru uppi í svokölluðu Einarsreitsmáli Hrd. 1996, bls. 4089: 

 
Hafnarfjarðarbær tók svokallaðan Einarsreit í miðbæ Hafnarfjarðar eignarnámi. Á 

Einarsreitnum var mikið mannvirki, gamall fiskreitur sem áður hafði verið notaður til að þurrka 

fisk. Eignarnemi hafði sjálfur tekið þá ákvörðun að varðveita fiskreitinn og nota hann í 

sambandi við sjóminjasafn. Fallist var á að reiturinn hefði ekki markaðsvirði en hins vegar var 

ekki fallist á það að hann væri með öllu verðlaus. Svo sagði í héraðsdómi: ,,Þó að persónulegt 

minjagildi hlutar verði að jafnaði ekki eitt sér metið til peningaverðs, gildir öðru máli, þegar 

hlutur hefur almennt minjagildi eða menningarlegt gildi, að þá hefur hann og oftast fjárhagslegt 

gildi, og er fremur fátítt, að slík eign sé ekki mörgum sinnum verðmætari en nemur 

kostnaðarverði hennar, einkum ef hún er gömul og um fáar samsvarandi eignir að ræða. 

Ákvörðun stefnda um að vernda fiskreitinn og eignarnámstaka hann í því skyni er viðurkenning 

þess, að hér séu fornminjar, sem vert sé að varðveita út frá menningarsögulegu gildi þeirra fyrir 

almenning og bæjarfélagið, og verður því að líta á þær sem fjárverðmæti. Hin eignarnumda eign 

stefnanda er því ekki að fullu bætt samkvæmt ákvæðum 67. gr. stjórnarskrárinnar, nema bætur 

komi fyrir þessi verðmæti.“ Við ákvörðun bótafjárhæðar var miðað við kostnaðarverð sem 

reiknað var út af Almennu verkfræðistofunni. Hæstarétti þótti það verð aðeins of hátt miðað við 

fyrirhuguð not og aldur fiskreitsins og ákvarðaði bætur 5.000.000 kr.  

                                                 
34

 W.E.v. Eyben: ,,Erstatning ved ekspropriation“, bls. 104.  
35

 Ólafur Jóhanneson: Stjórnskipun Íslands, bls. 463 - 464. 
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Af þessu máli má ráða að þegar hlutur hefur almennt minjagildi þá hefur hann fjárhagslegt 

gildi. Hafnarfjarðarbær vildi fá fiskreitinn og varðveita hann og ekki hefði verið eðlilegt að 

eignarnámsþolinn þyrfti að þola það bótalaust. Af hverju vildi bærinn fá fiskreitinn og 

varðveita hann án þess að greiða nokkuð fyrir? Krafan um að litið sé til þess hvað er 

sanngjarnt og eðlilegt á við í þessum tilvikum sem öðrum.  

 

4.3. Sjónarmið varðandi aldur og ástand eigna 

Enduröflunarverð miðar við þann kostnað sem eignarnámsþoli þarf að leggja út til að afla sér 

sambærilegrar eignar og þeirrar sem tekin var eignarnámi og getur komið að sömu notum. 

Bætur samkvæmt enduröflunarverði miða ekki endilega við það að eignarnámsþoli byggi sér 

nýja eign frá grunni í stað þeirrar eignarnumdu, heldur er við það miðað að sambærilegar 

eignir geti komið hver í stað annarrar. Ef til dæmis gamalt íbúðarhús er tekið eignarnámi þá 

má bæta það með öðru jafnnothæfu íbúðahúsi sem hægt væri að kaupa eða jafngildi þesskonar 

húss í peningum
36

 eða ef um atvinnuhúsnæði er að ræða þá má bæta það með húsnæði sem 

nýtist eignarnámsþola jafn vel og hið eignarnumda. Staðreyndin er aftur á móti sú að 

sambærilegar eignir varðandi aldur og gæði eru ekki alltaf til staðar, eignarnámsþoli fær þá 

jafnvel mun nýrra hús en hið eignarnumda var eða byggir sér nýtt og þá er staðsetning 

eignarinnar hugsanlega betri.  

 Þá komum við aftur að því að eignarnámsþoli skal vera tjónlaus. Í þessum efnum gildir 

það sama og varðandi bætur á grundvelli skaðabótareglna.
37

 Eignarnámsþoli á ekki rétt á 

meiru en að vera tjónlaus. Hann á með öðrum orðum ekki að hagnast á eignarnáminu. Ólafur 

Lárusson orðar þetta svo: ,,Ef eignarnámið færir eignarnámsþola hagsbætur jafnframt því, að 

það veldur honum tjóni, þá er hið raunverulega tjón hans aðeins mismunurinn á þessu tvennu 

og meira á hann ekki rétt á að fá bætt.“
38

 Samkvæmt þessu á að draga þann hagnað sem 

eignarnámsþoli hefur af því að fá betri eign frá fjárhæð eignarnámsbótana.

 Frádrátturinn er miðaður við að nýtt kemur í stað gamals.
39

 Það segir sig sjálft að nýtt 

íbúðarhús eða iðnaðarbygging mun endast lengur heldur en gamlar byggingar. Við að fá nýja 

eða nýrri byggingu sparast líka viðhaldskostnaður og sá kostnaður getur verið umtalsverður. 

Það er því eðlilegt að draga þennan hagnað frá eignarnámsbótunum til þess að eigarnámsþoli 

sé í sömu stöðu og hann var fyrir eignarnám.  

                                                 
36

 Sigurður Gizurarson: ,,Eignarnámsmat fasteigna í ljósi skipulagsáætlana“, bls. 448. 
37

 Bo von Eyben, Peter Mortensen og Peter Pagh: Fast eigendom – rådighed og regulering, bls. 215. 
38

 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um íslenskan eignarétt, bls. 25. 
39

 W.E.v. Eyben: ,,Erstatning ved ekspropriation“, bls. 110.  
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 Gott dæmi um frádrátt frá eignarnámsbótum er úrskurður MNE frá 30. september 1996 

(4/1996).  

 

Sauðárkróksbær tók hesthús í bænum eignarnámi. Eignarnámsþolar höfðu þurft að flytja hesta 

sína burt og byggja nýtt hesthús og vildu þeir fá bætur sem næðu utan um þann kostnað. Þeir 

héldu því fram að markaðsverð hesthúsa á svæðinu væri engan veginn raunhæfur mælikvarði 

þar sem búið væri að banna hestahald á svæðinu og eignarnemi væri í raun eini mögulegi 

kaupandinn. Sauðárkróksbær vildi hafa hliðsjón af markaðsverði og sagðist hafa boðið verð sem 

væri mun hærra en eiginlegt markaðsverð. Nefndin féllst á að ekki væri hægt að miða við 

markaðsverð. Raunhæfur kostnaður eignarnámsþola af því að koma sér aftur upp aðstöðu fyrir 8 

hross væri 2.000.000 kr. ,,Frá þeirri fjárhæð þykir rétt að draga fjárhæð er nemur sliti á hinu 

eignarnumda húsi. Með hliðsjón af ástandi þess og aldri þykir hæfilegt að miða við 55% afskrift 

í þessu tilliti. Því ákvarðast eignarnámsþolum kr. 900.000- í bætur fyrir hið eignarnumda 

hesthús.“ 

 

Í þessu máli kemur það mjög skýrt fram að eignarnámsþoli á ekki rétt á að hagnast á 

eigarnámsbótunum. Hið eignarnumda var gamalt hesthús og eignarnámsþolar byggðu nýtt í 

stað þess gamla. Ef þeir hefðu fengið frádráttarlaust bætur sem svöruðu til kostnaðarins við að 

byggja nýja húsið þá hefðu þeir ekki verið í sömu stöðu og áður en eignarnámið átti sér stað 

heldur í betri stöðu, með nýtt hesthús sem greitt hefði verið að fullu með eignarnámsbótunum. 

Einnig má benda á úrskurð MNE  26. mars 1997 (8/1996) - Vélsmiðja Sigurðar Jónssonar 

ehf. sem reifaður er hér að framan. Þar kemur fram að húsnæði vélsmiðjunnar er að hluta til 

ófrágengið, til dæmis með óvarða milliplötu í lofti og sagði matsnefndin meðal annars:  

 

Fallist er á það með eignarnema að húsnæði eignarnámsþola sé á margan hátt ófullkomið til 

rekstrar vélsmiðju, bæði hvað varðar aðbúnað starfsfólks, einangrun o.fl.  Við ákvörðun bóta 

verður tekið mið af þessum þáttum til lækkunar á bótafjárhæð.  Þá þykir matsnefndinni einnig 

ljóst að stór hluti hinnar eignarnumdu lóðar er óhentugur til notkunar undir byggingar þar sem 

jarðvegsdýpt þar er nokkuð mikil.  

 

Eignarnámsþoli fékk sem sagt ekki bætur sem svöruðu til sérstyrkts iðnaðarhúsnæðis með 

stórri lóð eins og hann krafðist, heldur bætur sem svöruðu til ástands þess húsnæðis sem tekið 

var eignarnámi. 

 Ekki skal þó draga hvers konar ávinning frá bótum eignarnámsþola þegar um 

enduröflunarverð er að ræða. Verðmætisauka skal ekki draga frá fjárhæð eignarnámsbótanna, 

jafnvel þó að hann verði beinlínis rakinn til eignarnámsins eða áætlana því tengdu.
40

 

Verðmætisauki getur komið til þegar aðeins hluti eignar er tekinn eignarnámi og sá hluti sem 

eftir stendur hækkar í verði við það.  

 Í kafla 4.2. hér að framan var rætt um eignir sem ekki hafa neitt markaðsvirði og komist 

að því að þær beri í einhverjum tilvikum að bæta. Spurning er hvernig fer ef húsnæði er í 

                                                 
40

 Sigurður Gizurarson: ,,Eignarnámsmat fasteigna í ljósi skipulagsáætlana“, bls. 448. 
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þannig ástandi að það er í rauninni ónýtt og hefur af þeim sökum ekkert markaðsvirði. Í 

Noregi gildir um þetta 2. mgr. 7. gr. laga um fjárhæð eignarnámsbóta. Þar segir í lauslegri 

þýðingu að enduröflunarverðs verði ekki krafist fyrir byggingar sem vegna aldurs eða ástands 

eru ekki hæfar til áframhaldandi nota.
41

 Í Noregi er sem sagt ekki hægt að krefjast 

enduröflunarverðs fyrir byggingar sem eru í raun ónýtar. Norðmennirnir tala um 

,,saneringsmodne byggninger“
42

 í þessu sambandi og gilti þessi regla í framkvæmd löngu áður 

en lögin voru sett. Til dæmis var vitnað í hana í Rt. 1960, bls. 568 (Sandbu) og sagt að ekki 

væri hægt að krefjast enduröflunarverðs fyrir eignir sem væru illa farnar.
43

 Svo virðist sem 

ekki hafi beinlínis reynt á þessa reglu hér á landi við eignarnám húsnæðis sem fellur undir 

reglurnar um enduröflunarverð. Það er hins vegar ljóst að eignarnámsþolar hafa ekki fengið 

bætur fyrir hús sem matsnefnd hefur talið ónýt. Í þeim málum hefur enduröflunarverðs hins 

vegar ekki verið krafist og ekki verið um að ræða byggingar sem falla undir undantekninguna 

um enduröflunarverð. Dæmi er úrskurður MNE frá 12. janúar 1987 (númer úrskurðar vantar) 

um bragga í Kópavogi. Þar sagði matnefndin að bragginn hefði ekkert verðgildi í því ástandi 

sem hann væri og fékk eignarnámsþoli því ekki bætur fyrir hann. 

 

4.4. Er eignarnámsþola skylt að koma sér upp sambærilegri eign? 

Enduröflunarverð gengur út á það að eignarnámsþoli geti útvegað sér sambærilega, 

jafnnothæfa eign í stað þeirrar eignarnumdu. Það er hins vegar spurning hvort  

eignarnámsþola er skylt að nota eignarnámsbæturnar til kaupa á sambærilegri eign.

 Almennt virðist svarið við þeirri spurningu vera nei. Eignarnámsþola er ekki skylt að nota 

bæturnar sem hann fær til kaupa á sambærilegri eign, hann má til dæmis kaupa ódýrari íbúð 

eða byggja sér ódýrara hús en hið eignarnumda. Eignarnemi hefur enga hagsmuni af því að 

eignarnámsþoli afli sér sambærilegrar eignar og það þjónar hagsmunum hans ekkert 

sérstaklega að eignarnámsþoli sé þvingaður til að afla sér sambærilegrar eignar.
44

 

 Staðan getur hins vegar verið sú að eignarnámsþoli ætli sér ekki að endurafla þó hann 

krefjist bóta samkvæmt enduröflunarverði. Ef það er fyrirsjáanlegt að eignarnámsþoli muni 

ekki afla sér sambærilegrar eignar á hann ekki rétt á enduröflunarverði fyrir hina eignarnumdu 

eign. Hafi eignarnámsþoli til dæmis rekið fyrirtæki og hefur ekki hug á því að halda 

rekstrinum áfram og koma sér upp nýju atvinnuhúsnæði eftir eignarnámið, þá á hann ekki rétt 

                                                 
41

 Norska: Vederlag etter attkjøpsverdien kan ikkje krevjast for bygning eller anlegg som på grunn av elde eller 

etter tilstanden elles ikkje kan reknast for tenleg til framtidig bruk. 
42

 Bygging sem ætti að rífa.  
43

 Rt. 1960, bls. 568 (570) ,,Hvad jeg her har sagt, gjelder imidlertid ikke boliger som er saneringsmodne“. 
44

 Carl August Fleischer: Norsk ekspropriasjonsret, bls. 351.  
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á bótum samkvæmt þessu sjónarmiði. Rökin að baki þessu eru að eignarnámsþolar eiga meðal 

annars rétt á enduröflunarverði ef það er nauðsynlegt og eðlilegt að þeir afli sér annarrar 

eignar, til dæmis til þess að geta haldið atvinnurekstri áfram. Ef enginn ásetningur er hjá 

eignarnámsþola til þess að endurafla og halda rekstri áfram þá er nauðsynjakrafan ekki 

uppfyllt og þar af leiðandi ekki öll skilyrði enduröflunarverðs.
45

 Þetta þjónar einnig 

hagsmunum eignarnema. Það er ekki eðlilegt að eignarnemi greiði bætur samkvæmt 

enduröflunarverði, sem eru líklega hærri en bætur samkvæmt hinum mælikvörðunum tveimur, 

söluverði og notagildisverði, ef fyrirsjáanlegt er að eignarnámsþoli ætlar sér ekki að nota 

bæturnar til að afla sér annarrar eignar.  

 

5. Er þörf á almennri lagasetningu um fjárhæð eignarnámsbóta hér á 

landi? 

Eins og áður hefur komið fram eru engin almenn lög hér á landi um það hvernig fjárhæð 

eignarnámsbóta skuli ákvörðuð og ekkert bendir til þess að lagst verði í slíka lagasetningu á 

næstu árum. Álitaefni er hvort slík lagasetning er nauðsynleg og hvort hún myndi þjóna 

hagsmunum eignarnámsþola betur en núverandi fyrirkomulag. Erfitt gæti reynst að setja 

tæmandi reglur um þetta efni og kemur sú skoðun fram í athugasemdum við frumvarp til laga 

sem síðar varð að lögum um framkvæmd eignarnáms. Í sama streng tekur danski 

fræðimaðurinn W. E.v. Eyben í grein sinni Erstatning ved ekspropriation.
46

 Danir hafa ekki 

lagt í slíka lagasetningu en Norðmenn settu fyrst lög um þetta efni árið 1973. Í núgildandi 

lögum í Noregi er meðal annars tekið fram hvert sé meginsjónarmiðið við ákvörðun fjárhæðar 

eignarnámsbóta og í hvaða tilvikum hægt er að krefjast enduröflunarverðs fyrir eignarnumda 

eign.   

     Ekki verður fullyrt um það hér, hvort nauðsyn sé á lagasetningu um fjárhæð 

eignarnámsbóta hér á landi, en ekki er að sjá að um brýna nauðsyn sé að ræða. Hins vegar er 

auðveldara að kynna sér lögfestar reglur en ólögfestar og myndi lagasetning draga úr þeirri 

óvissu sem ólögfestar réttarreglur geta valdið. 

 Lagareglur um þetta efni yrðu að vera nokkuð almennar, því erfitt yrði að setja lög sem 

tækju á öllum þeim álitaefnum sem komið geta upp varðandi fjárhæð eignarnámsbóta. Eflaust 

væri hægt að setja reglur um það hvenær hvert þeirra þriggja sjónarmiða um ákvörðun 

fjárhæðar eignarnámsbóta á við og eignarnámsþoli gæti því kynnt sér á auðveldan hátt hvaða 

                                                 
45

 Bjørn Stordrange og Ove Chr. Lyngholt: Ekspropriasjonserstatningsloven, bls 210. 
46

 W. E. v. Eyben: ,,Erstatning ved ekspropriation“, bls. 104. 
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regla gæti átt við í hverju tilviki fyrir sig. Af framkvæmd í Noregi að dæma er vel gerlegt að 

setja almenn lög um þetta efni og ef ákveðið væri að ráðast í lagasetningu um fjárhæð 

eignarnámsbóta hér á landi yrði eflaust litið til þeirra laga.  

  

6. Samantekt 

Hér að framan hefur verið reynt að varpa ljósi á helstu reglur sem gilda um beitingu 

enduröflunarverðs hér á landi. Farið var yfir skilyrði stjórnarskrárinnar um að fullt verð skuli 

koma fyrir hið eignarnumda og að það leiði af eðli eignarréttinda sem mannréttinda að setja 

verður öllum takmörkunum á þeim verulegar skorður. 

 Þeir mælikvarðar sem koma til greina við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta eru 

söluverð, notagildisverð og enduröflunarverð. Sömu mælikvarðar eru notaðir á hinum 

Norðurlöndunum. Meginreglan, samkvæmt fræðimönnum og dómaframkvæmd, er sú að 

fjárhæð eignarnámsbóta er miðuð við söluverð hennar eða notagildisverð. Enduröflunarverð 

er undantekningarregla og var hún skoðuð sérstaklega.  

      Mikilvægt er að átta sig á því að þar sem reglan um enduröflunarverð er 

undantekningarregla á hún aðeins við í mjög fáum tilvikum. Af viðhorfum innlendra 

fræðimanna og réttarframkvæmd er að dæma að undantekningin eigi helst við þegar 

íbúðarhúsnæði eignarnámsþola er andlag eignarnámsins eða þegar um húsnæði er að ræða 

sem eignarnámsþoli byggir lífsviðurværi sitt á, sem sagt atvinnuhúsnæði. Ekki virðast vera 

gerðar strangar kröfur til þess að íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði sé sérstaklega innréttað 

eða sérhannað fyrir eignarnámsþolann heldur er að sjá að nægjanlegt sé að  húsnæði sé 

íbúðar- eða atvinnuhúsnæði hans.  

      Reglan um enduröflunarverð getur einnig átt við þegar eignir sem ekki hafa neitt 

söluverðmæti á markaði eru teknar eignarnámi. Dæmi um það er Hrd. 1996, bls. 4089 

(Einarsreitur), þar sem fiskreitur var talinn hafa almennt minjagildi og það bæri að varðveita 

hann meðal annars þess vegna. Enduröflunarverð kemur samkvæmt því til greina þegar eign 

hefur almennt minjagildi en ekki hefur verið talið rétt að ákvarða bætur samkvæmt þessum 

mælikvarða þegar eignir hafa sérstakt, persónulegt minjagildi fyrir eignarnámsþola.  

      Þó eignarnámsþoli eigi rétt á enduröflunarverði, verður hann samt að sæta því að eitthvað 

verði dregið frá fjárhæð bóta hans. Eignarnámsþoli á ekki rétt á meiru en að teljast tjónlaus og 

því er talið eðlilegt að dregið sé frá bótum til hans út frá sjónarmiðum um aldur og ástand 

eignarinnar. Til dæmis ef hið eignarnumda er gamalt íbúðarhús og eignarnámsþoli fær bætur 
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til þess að koma sér upp nýju íbúðarhúsi, þá sé rétt að draga eitthvað frá bótum til hans vegna 

þess að hann á ekki að hagnast á eignarnáminu.  

 Almennt virðist ekki vera nauðsynlegt fyrir eignarnámsþola að afla sér sambærilegrar 

eignar og þeirra sem er andlag eignarnámsins. Hann getur til dæmis fengið sér minna 

íbúðarhús í stað hins eignarnumda. Hins vegar getur eignarnámsþoli firrt sig rétti til 

enduröflunarverðs ef það er í upphafi augljóst að hann ætlar ekki að afla sér sambærilegrar 

eignar. Er þá litið svo á að eignarnámsþoli eigi ekki rétt á enduröflunarverði.  

 Fátt bendir til þess að í náinni framtíð verði sett lög um fjárhæð eignarnámsbóta hér á 

landi og ekki virðist vera brýn nauðsyn til þess, þó vissulega væri það þægilegra fyrir þá  sem 

þurfa að kynna sér reglur sem um þetta svið gilda, jafnt almenning sem fagmenn.  
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