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1 Inngangur 
 
Í ritgerðinni verður fjallað um þær meginreglur sem gilda um bótaábyrgð eignarnema. Fyrst 

verður stuttlega fjallað um hugtakið eignarnám og hvað það er talið fela í sér og skilyrðin sem 

72.gr stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 setur til þess að hægt sé að taka eign eignarnámi. Því næst 

verður farið yfir grundvöll bótaábyrgðar og meginregluna um að einungis skuli fjárhagslegt 

tjón eignarnámsþola bætt. Farið verður aðeins inn á reglurnar um orsakatengsl og sennilega 

afleiðingu í því sambandi. Einnig verður í stuttu máli farið yfir regluna um að auðgun 

eignarnema eigi ekki að koma til skoðunar við ákvörðun eignarnámsbóta heldur eigi einungis 

að miða við fjárhagslegt tjón. Álitaefni í sambandi við hvers konar óhagræði og kostnað 

eignarnema er skylt að bæta eignarnámsþola verður lýst. Að lokum verður farið í sérstök 

álitaefni sem risið hafa á þessu réttarsviði á síðustu árum. Fyrst verður fjallað um þá 

undantekningu sem er talin gilda varðandi bætur fyrir jarðefni utan markaðssvæða. Að lokum 

verður farið ítarlega í dóma Hæstaréttar og úrskurði Matsnefndar eignarnámsbóta í 

svokölluðum jarðgangamálum, þar sem spurningin var hvort að eignarnemi ætti að borga fyrir 

það jarðefni sem féll til við gerð ganganna og möguleg réttaróvissa í kjölfar þeirra skoðuð. 

 

2 Almennt um eignarnám 

2.1 Skilyrði 72.gr stjórnarskrárinnar 

Í 1.mgr.72.gr stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 kemur fram að eignarrétturinn er friðhelgur og að 

engan megi skylda til að láta af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. Einnig þarf til 

þess lagaheimild og að fullt verð komi fyrir. Hefur þessi eignaskerðing verið kölluð 

eignarnám í lögum, af fræðimönnum og í dómum um langa tíð.1 En hvað er átt við með 

orðinu „eign“ í stjórnarskránni? Fræðimenn hafa fallist á það í seinni tíð að leggja mjög 

rúman skilning á hugtakið þannig að það er talið fela í sér hvers konar fjármuni og verðmæt 

réttindi er hvíla á einkaréttarlegri heimild.2 Skilyrðið um almenningsþörf má túlka þannig að 

einhver tiltekin starfsemi eða aðstaða sé svo þýðingarmikil að það sé réttlætanlegt að svipta 

menn eignum sínum í þágu þess og einnig að ekki verði gengið lengra í þeirri sviptingu en 

þarf til þess að fullnægja þörfum tiltekinnar starfsemi eða aðstöðu.3 Við mat á því hvort þessu 

skilyrði sé fullnægt hefur verið miðað við það að löggjafarvaldið fari með fullnaðarmat. Það 

hefur síðan verið véfengt hvort að löggjafarvaldið færi með fullnarðarmatið og því haldið 

fram að dómstólar ættu að hunsa álit löggjafans ef sýnt væri fram á misbeitingu á valdi. Þessi 
                                                 
1 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 83. 
2 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 546. 
3 Gaukur Jörundsson: „Um framkvæmd eignarnáms“, bls.129. 
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gagnrýni naut ekki mikils fylgis og því verður að ætla að hér á landi eigi löggjafinn 

fullnaðarmat um hvort að skilyrðið um almenningsþörf sé uppfyllt og sá úrskurður verður 

ekki véfengdur af dómstólum.4  Hins vegar, ef Alþingi hefur ekki tekið afstöðu til þess í 

lögum hvort heimilt sé að taka tiltekna eign eignarnámi og að öll skilyrðin sem eru sett í 

1.mgr. 72.gr. stjórnarskrárinnar nr.33/1944 séu uppfyllt, verður að telja að dómstólarnir geti 

metið það í tilteknum tilvikum hvort skilyrðið um almenningsþörf sé til staðar. Þegar 

eignarnemi sem byggir á eignarnámsheimild í lögum hyggst taka eign eignarnámi en 

eignarnámsþoli mótmælir eignarskerðingunni þá verður sá ágreiningur lagður fyrir 

dómstólana sbr. nýlegan dóm Hrd. 19. mars 2009 (425/2008). Þar hafði Vegagerðin ákveðið 

að taka land tveggja aðila eignarnámi en þeir kröfðust ógildingar á þeirri ákvörðun meðal 

annars vegna þess að skilyrði stjórnarskrárinnar um almenningsþörf væri ekki uppfyllt. 

Vegagerðin hafði um þrjár leiðir að velja, tvær þar sem farið var um land áfrýjenda og eina 

þar sem farið var um land sem var þegar í eigu ríkisins. Taldi Vegagerðin heppilegra að fara 

með veginn í gegnum land áfrýjenda sem varð til þess að þeir nýttu sér heimild til 

eignarnáms. Áfrýjendur töldu brotið á sér og fóru því með málið fyrir dómstóla. Í dómi 

Hæstaréttar segir: 

 

Alþingi hefur ákveðið í samgönguáætlun að Norðausturvegur skuli lagður. Með þeirri ákvörðun 
hefur engin afstaða verið tekin til þess hvaða veglínu skuli fylgt af þeim kostum, sem 
ásættanlegir töldust við mat á umhverfisáhrifum, eða að almenningsþörf krefjist þess að farin 
skuli sú leið í landi áfrýjenda, sem eignarnám stefnda Vegagerðarinnar beinist að. Vegagerðin er 
ein af stofnunum íslenska ríkisins og kostnaður af gerð Norðausturvegar er greiddur úr 
ríkissjóði. Þrír kostir voru fyrir hendi um val á leið vestast á þeim vegi, þar sem í einu tilviki var 
um að ræða land ríkisins, en í hinum tilvikunum land áfrýjenda. Eignarréttur þeirra er varinn af 
1. mgr. 72. gr. Stjórnarskrárinnar, sem heimilar því aðeins skerðingu þess réttar að 
almenningsþörf krefji, en við mat á því verður að gæta meðalhófs. Ef unnt var með 
ásættanlegum hætti að ná markmiði þessarar framkvæmdar með því að leggja veginn um eigið 
land ríkisins bar stefnda Vegagerðinni að fara þá leið. 

 

Þarna sést að Hæstiréttur tekur fram að Alþingi hafi ekki tekið neina afstöðu til þess að 

skilyrðið um almenninsþörf hafi verið til staðar í þessu tilfelli. Því má ætla að ef að Alþingi 

hefði tekið það fram þá yrðu dómstólarnir að lúta því mati. Niðurstaðan í þessu máli varð sú 

að dómstólarnir töldu að skilyrðið um almenningsþörf væri ekki uppfyllt til að Vegagerðin 

gæti tekið eign áfrýjenda eignarnámi og krafa þeirra um ógildingu þess því tekin til greina.  

 Það kemur einnig fram í 1.mgr. 72.gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 að lagaheimild þurfti 

til skerðingar eignaréttarins, þó er ekki hægt að byggja eignarnámsheimild á henni. 

Eignarnámsheimildin þarf að koma fram í sérstökum lögum sem löggjafinn setur á grundvelli 

                                                 
4 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 561. 
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1.mgr. 72.gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944. Að lokum kemur fram í greininni að fullt verð 

skuli koma fyrir hið eignarnumda og því er hægt að segja að bótaréttur eignarnámsþola sé 

stjórnskipulega tryggður. 

 

3 Meginreglur um bótaskyldu eignarnema 

3.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað um þá meginreglu að einungis ber að bæta eignarnámsþola það 

fjárhagslega tjón sem hann verður fyrir við eignarnámið. Einnig verður skoðað hvernig 

reglurnar um orsakatengsl og sennilega afleiðingu eiga við þegar sanna á hvaða tjón hefur leitt 

af eignarnáminu og þess vegna hvað eignarnema er skylt að bæta samkvæmt því. Síðan 

verður skoðuð reglan um að einungis beri að bæta eignarnámsþola það tjón sem hann verður 

fyrir og að ekki skuli miða eignarnámsbæturnar við auðgun eignarnema. Eignarnemi skal 

einnig bæta óhagræði og kostnað sem fylgir eignarnáminu og leiðir til fjárhagslegs tjóns fyrir 

eignarnámsþola. Ágreiningur sem tengist óhagræði eignarnámsþola verður tekinn til skoðunar 

og farið yfir dóma Hæstaréttar og álit Matsnefndar eignarnámsbóta sem tengist því. 

 

3.2 Grundvöllur bótaskyldu er fjárhagslegt tjón eignarnámsþola 

Meginreglan sem gildir um ákvörðun bóta fyrir eignarnám er að einungis er bætt fjárhagslegt 

tjón eignarnámsþola. Þá er bæði átt við það fjárhagslega tjón sem eignarnámsþoli verður fyrir 

vegna missis eignaréttinda sinna yfir hinu eignanumda og einnig það óhagræði sem verður 

vegna eignarnámsins sem leiðir til fjárhagslegs tjóns fyrir eignarnámsþola. Bótahlutverk 

skaðabótareglna í hinum almenna skaðabótarétti er talið vera það að veita þeim sem orðið 

hefur fyrir tjóni fjárhagslega uppreisn þannig að hann verði eins settur fjárhagslega og ef 

tjónið hefði ekki orðið.5 Þetta á einnig við um eignarnám því með reglum um bætur fyrir 

fjárhagslegt tjón eignarnámsþola er verið að reyna að koma því við að hann sé eins settur 

fjárhagslega og fyrir eignarnámið. Við eignarnám er ekki um að ræða bætur fyrir 

ófjárhagslegt tjón.6 Í hinum almenna skaðabótarétti er meginreglan sú að einungis skuli bætt 

fjárhagslegt tjón nema lagaheimild sé til þess að ófjárhagslegt tjón skuli bætt og er 

meginreglan um bætur fyrir fjárhagslegt tjón eignarnámsþola því í samræmi við það. En hvað 

er átt við með ófjárhagslegu tjóni? Viðar Már Matthíasson skilgreinir ófjárhagslegt tjón á 

þessa leið í bók sinni Skaðabótaréttur: 

                                                 
5 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 60. 
6 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 115. 
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Fjártjón hefur oftast verið skilgreint svo, að það sé tjón, sem metið verður til peninga eftir 
almennum hlutlægum mælikvarða. Miski sé þá annað tjón, þ.e. ófjárhagslegt tjón. Þessi aðferð 
við skilgreiningu á tjóni einkenndi löngum fjártjón frá miska. Almennt hefur verið litið svo á, að 
ef ógerlegt væri að styðjast við annan mælikvarða en einstaklingsbundnar hugmyndir manna um 
verðmæti þeirra gæða, sem raskað hefur verið, þá væri um ófjárhagslegt tjón að ræða. 
Ófjárhagslegt tjón hefur í íslenzkri lögfræði verið nefnt einu nafni miski.7 
 

Samkvæmt þessu er ófjárhagslegt tjón eitthvað einstaklingsbundið mat sem ekki er hægt 

að finna út með almennum mælikvörðum. Í eigarnámsframkvæmdinni yrði því mjög erfitt að 

komast að samkomulagi um bætur fyrir ófjarhagslegt tjón þar sem hver og einn hefði sitt 

persónulega mat. Því hefur þeirri meginreglu verið slegið fastri að einungis sé um bætur fyrir 

fjárhagslegt tjón að ræða.  

Með orsakatengslum í skaðabótarétti er átt við það að einhver háttsemi manns þarf að hafa 

leitt til tjóns og einnig að orsakatengslin nái til alls þess tjóns sem tjónþolinn verður fyrir 

vegna háttseminnar. Reglan um sennilega afleiðingu er síðan sérstök viðbót við það skilyrði 

um að orsakatengsl þurfi að vera milli háttsemi og tjóns til þess að hún geti orðið 

skaðabótaskyld. 8 Við eignarnám er ekki um að ræða saknæma og ólögmæta háttsemi og því 

eiga þessar reglur einungis við að takmörkuðu leyti.9 Í 13.gr laga nr. 11/1973 um framkvæmd 

eignarnáms kemur fram að eignarnemi geti tekið umráð hins eignarnumda gegn greiðslu 

matsfjárhæðar. Það er því meginreglan að eignarnemi fái ekki umráð hins eignarnumda nema 

að mat hafi farið fram og bætur til eignarnámsþola hafi verið ákveðnar. Þegar litið er til þessa 

þá horfa reglurnar um orsakatengsl og sennilega afleiðingu öðruvísi við þar en í hinum 

almenna skaðabótarétti. Í skaðabótaréttinum er verið að meta tjón sem þegar hefur orðið og 

hvort að hægt sé að tengja háttsemi tjónvalds við afleiðingar tjónsins. Þar sem að við 

eignarnám þarf að meta bæturnar og sennilega afleiðingu af eignarnámi áður en að 

umráðatakan fer fram þá getur verið flóknara að meta umfang tjónsins með tilliti til reglnanna 

um orsakatengsl og sennilega afleiðingu.10 Þurfa því eignarnámsþolar eða eignarnemar, eftir 

því hvor þeirra verður talin bera sönnunarbyrgðina, að reyna að sanna eða afsanna að það tjón 

sem um ræðir leiði af eignarnáminu eða ekki sbr. Úrskurð Matsnefndar eignarnámsbóta 25. 

ágúst 2008 (17/2006) sem framvegis verður vísað í með skammstöfuninni MNE. Þar var deilt 

um fjárhæðir eignarnámsbóta fyrir spildu úr landi eignarnámsþola undir veg. Af hálfu 

eignarnema var talið að meta ætti landið sem venjulegt landbúnaðarland og að ekki ætti að 

                                                 
7 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 57. 
8 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 346. 
9 Carl August Fleischer: Norsk ekspropriasjonsrett, bls.13. 
10 Guðjón Ármannsson: „Fjárhæð eignarnámsbóta“, bls.86. 
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meta það með tilliti til þess að hægt yrði að nota það sem sumarbústaðarland eða 

frístundabyggð í framtíðinni. Um þetta atriði sagði í úrskurði nefndarinnar. 

 

Ekkert liggur fyrir um framtiðarnotkun landsins undir frístundabyggð. Hefur það t.a.m. ekki 
verið deiliskipulagt sem slíkt. Ekki er þó hægt að útiloka slík not þess í framtíðinni og verður 
því að líta til þess að einhverju leyti við matið. Á móti kemur hins vegar að sú spilda sem tekin 
er eignarnámi er lík öðru landi á svæðinu og því um næga aðra kosti til frístundabyggðar að 
ræða fyrir eignarnámsþola. Með vísan til þessa þykja hæfilegar bætur fyrir hið eignarnumda 
land að frádregnu því landi sem skilað vera kr. 708.000. 

 

Þarna telur nefndin að ekki væri hægt að útiloka að sennileg afleiðing af eignarnáminu 

væri sú að eignarnámsþoli gæti ekki nýtt sér hið eignarnumda land undir frístundabyggð í 

framtíðinni og því er það tjón bætt a.m.k. að einhverju leyti.  Hérna sést hvernig reglurnar um 

orsakatengsl og sennilega afleiðingu horfa öðruvísi við þegar um er að ræða eignarnám annars 

vegar og tjón á grundvelli skaðabótaréttar hins vegar. Dæmi um það þegar MNE hefur hafnað 

kröfu eignarnámsþola vegna þess að þeir töldu það ekki vera senninlega afleiðingu 

eignarnámsins sem væri skaðabótaskyld er Úrskurður MNE 28. maí 1991. Þar krafðist 

eignarnámsþoli m.a. um rúmlega 7 milljóna króna í bætur fyrir það að þurfa í 12 klukkutíma á 

dag í 120 daga á ári að passa sérstaklega upp á búfénað sinn sökum aukinnar og hraðari 

umferðar um veginn sem var verið að endurbæta og lá um jörð hans. En þessu var hafnað eins 

og fyrr sagði af nefndinni. Oft getur sönnun um orsakatengsl verið mjög erfið í 

eignarnámsmálum sérstaklega þar sem afleiðingar eignarnámsins geta verið lengi að koma 

fram. Í Úrskurði MNE 7. desember 1981 var tekist á um það hvort að veglagning 

Vegagerðarinnar í landi jarðarinnar Ystu-Móa hefði haft slæm áhrif á dúntekju. 

Eignarnámsþolar vildu fá bætur fyrir það og töldu áhrifin vera orsök veglagningarinnar. 

Ítarlegt mat fór fram og sérfræðiskýrslur voru lagðar fram. MNE komst að þeirri niðurstöðu 

að ekki væri hægt að tengja minnkandi dúntekju beint við framkvæmdina og að hún væri 

orsök þess. Því var Vegagerðin sýknuð af greiðslu bóta fyrir þann þátt því það vantaði 

orsakasambandið þarna á milli til að hægt væri að leggja bótaskyldu á Vegagerðina. Af þessu 

að dæma þá þarf að fara fram ítarlegt mat í hverju tilfelli um hvað geti talist vera sennileg 

afleiðing af eignarnámi og hvort orsakasamband sé á milli eignarnámsins og því tjóni sem 

eignarnámsþoli telur sig hafa orðið fyrir. Ef ekki tekst að sanna orsakatengsl og sennilega 

afleiðingu þá verður eignarnema ekki gert að greiða eignarnámþola bætur. 
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3.3 Eignarnámsbætur skulu miðast við tjón eignarnámsþola 

Það er meginregla að eignarnámsbætur skulu ekki miða við þá auðgun sem eignarnemi kann 

að öðlast við eignarnámið heldur eiga bæturnar að miðast við það tjón sem eignarnámsþoli 

verður sannanlega fyrir. 11 Eignarnámsþoli á bara rétt á bótum fyrir fjárhagslegt tjón sitt og 

því væri ekki rétt að binda það við hvort að eignarnemi hagnaðist eða tapaði á eignarnáminu. 

Þessi regla kemur m.a. fram í Úrskurði MNE 19. september 1980 en þar var land tekið 

eignarnámi undir flugbraut. Í málinu vildi eignarnámsþoli að bæturnar yrðu metnar með tilliti 

til þess hver tilgangur eignarnámsins væri. Hann vildi einnig að litið yrði til þess að á 

landareign hans væri eini nothæfi lendingarstaðurinn á landsvæðinu og það væri mjög 

vaxandi umferð um flugvöllinn sem þjónaði afskekktu byggðarlagi. Sökum þessa taldi 

eignarnámsþolinn landið vera í hæsta gæðaflokki til verðgildis. Þessu sjónarmiði var ekki 

beitt við ákvörðun bóta heldur sagði nefndin í niðurstöðu sinni að flugvöllurinn gegndi 

mikilvægu þjónustuhlutverki fyrir íbúa þessa svæðis og hann væri ekki gerður í 

hagnaðarskyni.  

 Eignarnámsþoli á að vera eins settur fjárhagslega eftir eignarnámið og hann var fyrir það. 

Meginreglan er að einungis fjárhagslegt tjón eignarnámsþola er bætt. Eign er tekin eignarnámi 

til að þjóna einhverri tiltekinni starfsemi og framkvæmdir unnar á henni af hálfu eignarnema í 

þeim tilgangi. Á þá eignarnámsþolinn að fá bætur í samræmi við að eignin er nýtt undir þessa 

starfsemi sem skilar gróða fyrir eignarnemann þrátt fyrir að eignarnámþolinn hefði aldrei 

getað nýtt sér eignina í sambærilegum tilgangi? Þar sem hann hefði aldrei getað nýtt sér 

eignina í sambærilegum tilgangi þá er ekki um neitt fjárhagslegt tjón eignarnámsþola að ræða. 

Eignarnámsþoli á ekki að græða á því að eign hans er tekin eignarnámi. Því verður að telja 

sanngjarnt að miða bætur eignarnámsþola ekki við auðgun eignarnema heldur fjárhagslegt 

tjón eignarnámsþola. 

 

3.4 Eignarnemi skal bæta óhagræði og kostnað vegna eignarnámsins 

Óhagræði sem leiðir til fjárhagslegt tjóns eignarnámsþola og kostnaður sem fellur til vegna 

eignarnámsins er eignarnema skylt að bæta .12 Í 11.gr. laga um framkvæmd eignarnáms nr. 

11/1973 kemur fram að eignarnemi skuli greiða eignarnámsþola þann kostnað sem hann 

verður fyrir við rekstur matsmálsins, en skylda eignarnema nær þó einungis til greiðslu 

hæfilegs og eðlilegs kostnaðar og sker MNE úr ágreiningi um það.13  Ef tilgangur eignarnema 

                                                 
11 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 116. 
12 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 115. 
13 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 108. 
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með eignarnámi er að fara út í einhverjar framkvæmdir á landinu vill það oft leiða til þess að 

ákveðið óhagræði verður sökum þessa undirbúningsathafna eignarnema. Það er löngu 

viðurkennt að þess háttar óhagræði skuli eignarnemi bæta eignarnámsþola. Það verður að telja 

að rík sanngirnisrök leiði til þessarar niðurstöðu því hann á ekki að þurfa að þola það að annar 

hluti eignarlands hans, sem ekki var andlag eignarnámsins, verði fyrir tímabundnum kvöðum 

eins og rask á svæðinu og umferð um það. Þetta hefur verið staðfest til að mynda í Hrd. 1980, 

bls. 920. þar sem land jarðarinnar Leirvogstungu í Mosfellsbæ var tekið eignarnámi vegna 

lagningar Vesturlandsvegar. Þar voru bætur dæmar fyrir tímabundin afnot lands, átroðning og 

óþægindi. 

Þegar einungis hluti af eign er tekin eignarnámi þá er heimild í 12.gr. laga um framkvæmd 

eignarnáms nr. 11/1973 til þess að láta eignarnámið ná til allrar eignarinnar ef sá hluti 

eignarinnar sem eftir er verður ekki nýttur sem sjálfstæð eign. Einnig ef bersýnilegt ósamræmi 

reynist milli bóta vegna skerðingar eignar og verðmætis þess hluta hennar sem eftir er. Þetta á 

þannig við þegar að það sem eftir er verður verðminna eftir eignarnám. Þrátt fyrir þessa 

heimild í 12.gr. laga um framkvæmd eignarnáms nr. 11/1973 þá á hún ekki við í öllum 

tilvikum. Í þeim tilvikum sem 12.gr laga nr. 11/1973 á ekki við  þá hafa bæturnar verið 

ákveðnar hærri vegna verðrýrnunar á eignunum sem eftir verða. Sjá Hrd. 2005, bls. 1237 

(349/2004) þar sem þjóðvegur 1 var færður til í landi Þjórsártúns. Krafðist eignarnámsþoli 

m.a. bóta fyrir verðrýrnun á landi sínu sem ekki var tekið eignarnámi vegna nálægðar við hinn 

nýja veg sem átti að leggja um hið eignarnumda land. Fengin var sérstök matsnefnd til að 

meta áhrif nýja vegarins og í dómi Hæstaréttar sagði: 

 

Hinir dómkvöddu matsmenn telja, eins og matsnefndin, að áhrifa vegarins gæti út fyrir það 
svæði, sem tekið er eignarnámi, en þeir miða við að áhrifasvæði þetta sé í allt að 250 m fjarlægð 
frá miðju hans. Innan þessa svæðis hefði mátt byggja, en það sé ekki unnt lengur. 
Telja þeir, að verðfall lands vegna nálægðar vegarins sé hæfilega metið 25% af markaðsverði, 
og sé því verðrýrnun af þessum sökum 75.000 krónur á hektara, eða samtals 1.268.000 krónur. 

 

Niðurstaða Hæstaréttar var semsagt að meta eignarnámsþola 1.268.000 krónur í bætur 

vegna verðfalls lands sem var næst veginum. Þarna sést hvernig framkvæmdir sem 

eignarnemi hyggst gera á hinu eigarnumda landi getur haft gríðarleg áhrif á 

nýtingarmöguleika eignarnámsþola á því landi sem eftir stendur. Þetta getur valdið miklu 

óhagræði fyrir eignarnámsþola og þar af leiðandi leitt til fjarhagslegt tjóns fyrir hann sem 

eignarnema ber að bæta. Annað tilfelli þar sem eignarnámsþola voru greiddar bætur fyrir tjón 

af völdum óhagræðis eignarnáms sem leiddi til fjárhagslegs tjóns er Úrskurður MNE 1. júlí 

1999 (11/1998). Það mál reis vegna ágreinings um bætur vegna eignarnáms Landsvirkjunar á 
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landi eignarnámsþola vegan lagningu Búrfellslínu, sem er raflína, um landið. Þar hélt 

eignarnámsþoli því m.a. fram að sjónræn áhrif frá línunni mundu hafa áhrif á alla jörðina og 

valda varanlegum óþægindum sökum hávaða frá henni bæði af völdum veðurs og gneistunar 

en einnig vegna óprýði sem er af línunni í landslaginu. Niðurstaða MNE varð sú að hún féllst 

á þau rök eignarnámsþola að háspennulínan myndi rýra verðmæti jarðarinnar allrar vegna 

þeirra sjónrænu áhrifa sem af henni eru. Í niðurstöðunni sagði: 

Búrfellslína 3A liggur að stórum hluta um einn búsældarlegasta hluta Íslands. Línan er víða 
áberandi í landslaginu og nærri híbýlum manna. Í nágrenni hins eignarnumda lands eru víða 
vinsæl svæði fyrir sumarhúsabyggð og þykir nefndinni land það sem línan fer um í landi 
eignarnámsþola þokkalega hentugt til slíkra nota, þó alls ekki fyrsta flokks. Landið er vel gróið. 
Fallast ber á það með eignarnámsþolum að þegar svo hagar til, sé tilkoma línunnar til þess fallin 
að rýra verðmæti jarðarinnar allrar vegna sjónrænna áhrifa af línunni, jafnvel þó í nágrenninu sé 
önnur eldri lína. 

 

Óhagræði sem leiðir til fjárhagslegs tjóns eignarnámsþola á samkvæmt þessu að bæta. 

Síðan er spurning um hversu ströngu mati er beitt við að úrskurða hvað teljist til fjárhagslegs 

tjóns og hvað ekki. Hafa einstakir aðilar ekki talið það vera mjög stangt ef skoðaðir eru dómar 

Hæstaréttar og úrskurðir MNE.14   

 

4 Sérstök álitaefni 

4.1 Inngangur 

Meginreglan er eins og fyrr sagði að eignarnemi skal einungis bæta fjárhagslegt tjón 

eignarnámsþola. En eru einhverjar undantekningar sem gilda frá þessari meginreglu? Nokkur 

álitaefni hafa risið í gegnum tíðina þar sem deilt hefur verið um það hvort að tjón hafi í raun 

verið fjárhagslegt sem þarf að bæta eða ófjárhagslegt sem ekki er skylt að bæta. Sem dæmi 

má nefna hvort eignarnemi eigi að bæta tjón á hlutum sem hafa minjagildi. Einnig ætlað tjón 

eignarnámsþola sökum sjónmengunnar og kröfu um bætur fyrir jarðefni í malarnámum sem 

eru utan markaðssvæða. Í þessum kafla verður farið sérstaklega yfir það hvort að sú 

undantekning gildi hér á landi að eignarnámsþolum séu greiddar bætur fyrir malarefni úr 

eignarlöndum sínum sem eru utan markaðssvæða þrátt fyrir að ekkert fjárhagslegt tjón hafi 

verið sannað.  Síðan verður farið yfir álitaefni sem reis í kjölfar dóma Hæstaréttar í 

svokölluðum jarðgangamálum. Þar túlkaði Hæstiréttur hvaða jarðefni undir yfirborði jarðar er 

hægt að túlka sem auðlind samkvæmt venjulegum reglum eignaréttarins og einnig samkvæmt 

lögum um rannsóknir og nýtingu auðlinda í jörðu nr. 57/1998.  Að lokum verður farið yfir 

spurninguna um mögulega réttaróvissu eftir að dómarnir féllu og hvaða áhrif þeir gætu haft. 

                                                 
14 Guðjón Ármannsson: „Fjárhæð eignarnámsbóta“, bls. 86. 
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4.2 Sérstakar undantekningar varðandi jarðefni utan markaðssvæða 

Eins og fram kom hér að faman er meginreglan sú að einungis eigi að bæta fjárhagslegt tjón 

eignarnámsþola en ekki auðgun eignarnema. Undantekning frá þessari reglu er talin gilda í 

íslenskum rétti þegar kemur að bótum fyrir jarðefni sem eru utan markaðssvæða. Bætur hafa 

verið greiddar til eignarnámsþola þrátt fyrir að ekkert fjárhagslegt tjón hafi verið sannað. Það 

sem aðallega virðist vera litið til við ákvörðun bótanna er hversu aðgengileg jarðefnin eru 

fyrir eignarnema og þær kvaðir á eignarrétt eignarnámsþola sem þetta hefur í för með sér.15 Í 

Hrd. 1983, bls. 1538. deildu landeigendur Neðra-Dals við Vegagerð ríkisins um efnistöku úr 

landi þeirra um árabil án þess að neinar bætur hafi verið greiddar. Eignarnámsþolarnir töldu 

að verðgildi efnisins væri hátt þar sem mölin var ómissandi fyrir Vegagerðina á þessum 

landshluta og að aðstaðan til efnistökunnar væri sérstaklega þægileg og auðvelt fyrir 

Vegagerðina að nálgast efnið. Vegagerðin hélt því hins vegar fram að menn yrðu að þola 

bótalaust jarðrask og eignarnám á óyrktu landi sínu nema þeir sýndu fram á beint tjón. Þeir 

töldu að þessi almenna takmörkun eignaréttarins hafi verið í vegalögum frá fyrstu tíð. Þeir 

báru einnig fyrir sig að matsmenn hafi komist að þeirri niðurstöðu að eignarnámsþolarnir 

hefðu ekki orðið fyrir neinu fjárhagslegu tjóni vegna þess að efnið hafi verið þeim verðlaust. 

Síðan mótmæltu þeir því að það væri hagur þeirra að þurfa ekki að flytja efnið um langan veg 

og að það gæti verið forsenda bótafjárhæðar og vísuðu þeir m.a. í almennan bótarétt um að 

það væri einungis tjón landeigenda sem ætti að bæta ef það væri fyrir hendi og ætti hagnaður 

eignarnema ekki að hafa áhrif á þá ákvörðun. Í dómi Bæjarþings Reykjavíkur sem staðfestur 

var í Hæstarétti sagði:  

 

Ekki verður fallist á það sjónarmið stefnda, að samkvæmt grundvallarsjónarmiðum í vegalögum 
frá upphafi hafi stefnda verið heimilt að taka jarðefni úr landi stefnenda til vegalagningar og 
vegaviðhalds án bóta. Þá verður ekki fallist á það með stefnda, að jarðefni þau, sem fjallað er 
um í málinu, verði þegar af þeirri ástæðu að teljast verðlaus, að stefndi sé nánast eini aðilinn, 
sem hafi áhuga á að nýta þessi efni, enda má í því efni líta til þess, að efnistakan hefur 
óhjákvæmilega í för með sér vissar eignakvaðir. 

 

Eignarnámsþolunum voru því dæmdar bætur þó það hafi legið fyrir að ekkert fjárhagslegt 

tjón hafi verið um að ræða. Af niðurstöðu dómsins er hægt að túlka að það sem þeir telja vera 

grundvöll fyrir bótunum eru þessar eignakvaðir og einnig hversu aðgengilegt efnið var 

Vegagerðinni. Það er að vísu ekki skýrt frekar hvað í þessum eignakvöðum felst en það má 

ímynda sér að það væri eitthvað í átt við jarðrask og umferð um landið. Sjá einnig Úrskurð 

MNE 17. nóvember 1998 (8/1998)  Þar gerði Vegagerðin eignarnám í landi til lagningu 

                                                 
15 Guðjón Ármannsson: „Fjárhæð eignarnámsbóta“, bls. 119. 
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Þjóðvegar 1 á nýju vegstæði. Þar var deilt m.a. um malarefni sem Vegagerðin hafði nýtt sér úr 

landi eignarnámsþola. Vegagerðin taldi að malartekjan færi fram á afréttarlandi sem væri 

einungis nýtt til sumarbeitar fyrir sauðfé og þess vegna væru eignarráð eignarnámsþola 

takmörkuð. Þeir töldu að eignarnámsþoli gæti ekki kallað til eignarréttar yfir jarðefnunum þar 

sem það tilheyrði ekki hefðbundnum notum afréttarlands. Þeir viðurkenndu þannig ekki 

bótarétt eignarnámsþola en tóku samt fram varðandi bætur fyrir það að efnið væri fjarri öllum 

markaðssvæðum og þeir væru eini mögulegi kaupandi af efninu. Eignarnámsþoli hins vegar 

mótmælti sérstaklega þeirri staðreynd sem eignarnemi hélt fram að malarefnið væri verðlaust. 

Eignarnámsþoli vísaði einnig í dóm Hrd. 1993 bls. 1538, þar sem því var slegið föstu að 

malarefni hafi verðgildi í sjálfu sér sem beri að bæta, jafnvel þótt óvíst sé um hvort að annar 

markaður sé fyrir hendi. Hann benti einnig á yfirlýsingu eignarnema þar sem hann taldi að 

þeir hafi samþykkt að greiða fyrir mölina og ætti sú yfirlýsing að teljast bindandi. Síðan tók 

hann fram að kostnaður eignarnema við efnistöuna væri óverulegur vegna góðs aðgangs að 

malarnámunum. Í niðurstöðu nefndarinnar sagði:  

 

Fallist er á það með eignarnámsþola að hið eignarnumda malarefni sé aðgengilegt fyrir 
eignarnema og ber að líta til þess við ákvörðun bóta fyrir það. Á hitt er hins vegar einnig að líta, 
að efnið er utan allra markaðssvæða og óraunhæft að nokkur eftirspurn verði eftir marlarefninu 
af hálfu annarra en eignarnema. 

 
Þrátt fyrir að malarefnið væri utan allra markaðssvæða og ekki sannað neitt um 

fjárhagslegt tjón eignarnámsþola voru honum ákvarðaðar bætur fyrir það.  

Mun fleiri dómar og álit MNE eru til staðar og benda í sömu átt. Því er hægt að segja að 

þessi regla gildi í íslenskum rétti. En hver eru helstu rökin sem mæla með og á móti því að 

þessi regla gildi í íslenskum rétti? Helsta meginreglan við ákvörðun á bótaskyldu eignarnema 

er krafan um að fjárhagslegt tjón sé til staðar. Í þessum tilfellum hér hefur ekkert þannig tjón 

verið til staðar og fer þetta því gegn allri framkvæmdinni um bótaákvörðun fyrir eignarnám. 

Efnið sem verið er að bæta er utan markaðssvæða svo það má nánast með fullri vissi segja að 

eignarnámþoli hefði aldrei getað nýtt efnið sér til fjárhagslegra hagsbóta. Þess vegna er hægt 

að halda því fram að það sé ósanngjarnt að verið sé að bæta eignarnámsþola „tjón“ sem aldrei 

varð á kostnað almennings, þar sem það er í langflestum tilfellum Vegagerðin sem stendur 

fyrir þessum framkvæmdum. Friðhelgi eignaréttarins er lögfestur í 72.gr stjórnarnskárinnar 

33/1944 og 1.gr í 1. viðauka við Mannréttindasáttmála Evrópu sem var lögfestur hér á landi 

með lögum nr. 62/1994. Friðhelgi eignaréttarins er eitt af grundvallar mannréttindaákvæðum 

og því þarf að túlka allar undantekningar frá því ákvæði þröngt. Þegar Vegagerðin fer inná 

eignarland og nær sér í efni, þrátt fyrir að það sé utan markaðssvæða, þá fylgja því ákveðnar 
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kvaðir eins og rask á svæðinu og umferð um það. Það getur til að mynda valdið óþægindum 

og truflunum að hafa framkvæmdaraðila inn á eignarlandi að grafa eftir möl. Rökin fyrir því 

að eignarnámsþoli fái þetta bætt að einhverju leyti eru samkvæmt þessu sterkari og þar ganga 

hagsmunir einstaklingsins fram yfir hagsmuni ríkisins. 

 

4.3 Sérstök álitaefni varðandi jarðefni úr jarðgöngum 

Á síðustu árum hefur komið upp sérstakt álitaefni varðandi bætur fyrir jarðefni sem fellur til 

við gerð jarðganga. Hefur þar reynt á hverjar takmarkanir eignaréttarins eru á auðlindum í 

jörðu. Í athugasemdum með frumvarpi til laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu 

nr. 57/1998 kemur fram að með þeim lögum vildi Alþingi staðfesta þá reglu að eignarlandi 

fylgdi réttur til auðlinda sem þar finnast sem í raun hafði verið fylgt við túlkun 

eignaréttarins.16 Síðan verður að túlka það hvað er auðlind sem ber að bæta samkvæmt 

þessum lögum. Ég ætla í því sambandi að skoða sérstaklega mál þar sem fjallað var um 

ágreining um bætur fyrir jarðefni sem féll til við gerð jarðgangna milli Reyðarfjarðar og 

Fáskrúðsfjarðar og mál um sama ágreiningsefni um bætur vegna jarðefnis sem féll til við gerð 

ganga undir Almannaskarð í Hornafirði.  Fyrsta málið sem kom til MNE, vegna ágreinings 

um jarðefni sem fellur til við gerð jarðganga, var mál eiganda jarðarinnar Horns I í 

Hornafirði. Sjá Úrskurð MNE 29. september 2004 (3/2004) þar vildi eigandi landsins fá greitt 

fyrir það jarðefni sem féll til við gerð ganganna og Vegagerðin nýtti sér. Vegagerðin kvað 

efnið vera verðlaust fyrir eignarnámsþola og bara komið til vegna framkvæmda hennar. Því 

væri ekki um að ræða gæði jarðarinnar sem eignarnámsþoli hefði getað með nokkru móti nýtt 

sér. Eignarnámsþoli vísaði í 2. og 3.gr laga um rannsóknir og nýtingu auðlinda í jörðu nr. 

57/1998. Niðurstaða MNE var hins vegar sú að greiða ætti eignarnámsþola bætur fyrir 

jarðefnið. Eftir að þessi úrskurður féll þá komu inn á borð MNE fleiri alveg sambærilega mál 

vegna Fáskrúðsfjarðarganga og mál annars eiganda lands sem var tekið eignarnámi vegna 

gagna undir Almannaskarð. Ágreiningsmálið sem reis við gerð Fáskrúðsfjarðarganga  kom 

fyrst fyrir matsnefnd eignarnámsbóta samkvæmt Úrskurði nefndarinnar MNE 1. júní 2005 

(6/2005). Þar kom fram að ágreiningurinn væri meðal annars um hvort að meta ætti bætur 

vegna jarðefnis sem sprengt er og grafið úr gangstæðinu þar sem miðlína ganga er meira en 

30 metrum undir yfirborði í eignarlandinu. Eignarnemi krafðist  frávísunar á þessum kröfum 

eða þeim yrði algjörlega hafnað en til vara að engar bætur yrðu metnar eða a.m.k  þær yrðu 

lækkaðar verulega. Eignarnemi benti á í rökstuðningi sínum að ekkert fjárhagslegt tjón 

                                                 
16 Alþt. 1997-98, A-deild, bls.  2562-2563. 
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eignarnámsþola væri til staðar eins og meginreglan segir til um. Hann tók það fram að mikill 

kostnaður væri við það að losa efnið og koma því upp á yfirborð jarðar og til þess að það 

borgaði sig þyrfti efnið að vera gríðarlega verðmætt. Þar sem efnið væri ekki svo verðmætt þá 

sagði hann að það væri augljóst að það væri ekki með skynsamlegum hætti hægt að vinna 

efnið úr jörðu með þeim kostnaði þegar nægt grjót væri að finna ofanjarðar. Hann sagði 

einnig að þar sem hann sæi sjálfur um kostnað við frágang, meðhöndlun og vinnslu efnisins 

þá ætti honum að vera frjálst að nýta það án bótagreiðslu til eignarnámsþola. Efnið væri ekki 

hægt að skilgreina sjálfkrafa sem nýtanlega auðlind  þrátt fyrir að það væri notað til 

vegagerðar. Efnið væri grafið djúpt ofan í jörðu og algerlega óraunhæft að nýta það ef ekki 

hefðu komið til framkvæmdir vegna jarðganganna. Eignarnámsþoli gæti ekki kallað til eignar-

og bótarétts yfir efni sem væri gert nýtanlegt á kostnað almennings. Óeðlileg auðgun 

eignarnámsþola mundi eiga sér stað ef eignarnema yrði gert að greiða bætur fyrir jarðefnið 

vegna þess að eignarnámsþoli fengi þá bætur fyrir hagsmuni sem honum sé einskis virði og 

gerðir eru nýtanlegir á kostnað eignarnema. Að lokum benti hann á að þótt að eignarnemum 

hafi verið gert að greiða bætur fyrir malarefni utan markaðssvæða þrátt fyrir að ekkert 

fjárhagslegt tjón væri þá gæti sú regla ekki gilt um efni úr jarðgöngum. Hann benti á að sömu 

reglur giltu ekki um eignarrétt á yfirborði jarðar og neðanjarðar. Eignaréttur neðanjarðar væri 

takmarkaður við ákveðnar nýtingaheimildir meðan eignarréttur ofanjarðar væri talin heimila 

öll not og veita full umráð og ráðstöfunarrétt yfir eign með takmörkunum sem má leiða af 

lögum og réttindum annarra. Samkvæmt því væri ekki hægt að bera þetta tvennt saman og 

þetta ætti ekki að leiða til bótaréttar eignarnema vegna jarðefnisins.  Eignarnámsþoli 

mótmælti því að engar bætur ættu að koma fyrir það jarðefni sem væri á 30 metra dýpi eða 

neðar, hann sagði að engin lagastoð værir fyrir þessari aðferðarfræði. Vísaði eignarnámsþoli 

síðan í þá meginreglu íslensk réttar að eignarráð fasteignareiganda ná jafnt til umráða og nota 

undir yfirborði jarðar sem yfir því. Hann sagði einnig að það væri löngu viðurkennt að 

eignarráðum niður á við yrðu ekki sett útmæld takmörk eins og eignarnemi hélt fram. Vísaði 

hann síðan í 2 og 3.gr laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 57/1998. Einnig 

benti hann á að allt jarðefnið væri nýtt af eignarnema í jarðgangnagerðina og það væri því 

fjárgild vermæti. Í niðurstöðu MNE sagði um þennan þátt ágreiningsefnisins: 

 

Ljóst er að eignarnemi þarf að sprengja og flytja grjót úr göngunum og enda þótt fallast megi á 
það að hér sé ekki um arðvænlegt grjótnám í sjálfu sér að ræða nýtist það eignarnema við 
vegagerð hans. Telur matsnefndin að efni þetta allt sé háð  eignarrétti landeiganda. Ekki verður 
fallist á það með eignarnema að eignarráð landeiganda séu takmörkuð miðað við 30 metra eins 
og hann heldur fram. Fyrir þeirri málsástæðu skortir lagarök og getur hún ekki takmarkað 
úrlausnarvald nefndarinnar við ákvörðun bóta vegna skerðingar eignarréttinda. Kemur og hér til 
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að samkvæmt 3. gr. laga nr. 57/1998 fylgir eignarréttur að auðlindum í jörðu eignarlandi. 
Verður þá einnig að hafna kröfu eignarnema um frávísun þessa þáttar matsins.Við mat á bótum 
vegna efnis úr göngunum verður hins vegar að líta til þess að mjög takmörkuð not hefði verið 
unnt að hafa af efni þessu nema vegna framkvæmda  eignarnema. Öflun og nýting efnisins 
verður því vegna framkvæmda hans og verður að taka mið af því við ákvörðun bóta.  
 
 

Nefndin féllst því ekki á skilning eignarnema á takmörkunum sem hann taldi gilda um töku 

jarðefna úr eignarlandi á meira en 30 metra dýpi. Nefndin taldi að 3.gr laga nr.57/1998 

tryggði eignarrétt landeigenda að auðlindum í jörðu og ekki væri hægt að skerða þær auðlindir 

án þess að greiða fyrir það bætur þótt takmarkaðar séu. Eignarnemi var ekki sáttur með þessa 

niðurstöðu og síðan höfðaði Eignarnámsþoli mál fyrir Héraðsdómi til innheimtu þessara bóta 

sem MNE hafði dæmt honum. Höfðu báðir aðilar uppi sömu kröfur og fyrir MNE. 

Eignarnámsþoli eða stefnandi í málinu bætti því hins vegar við að hann taldi að um 

grundvallarmisskilning væri að ræða í málatilbúnaði stefnda að eignarhald á auðlindum í 

jörðu sé með einhverjum hætti háð handhöfn, ytri tengslum eða vinnanleika auðlindarinnar. 

Varð niðurstaða Héraðsdóms á sömu leið og niðurstaða MNE. Héraðsdómur vísað í 72.gr. 

stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 um friðhelgi eignaréttarins, einnig í 2.mgr. 1.gr laga um 

rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 57/1998 varðandi skilgreingu á því hvað telst 

auðlind og 4.mgr. 2.gr. sömu laga um skilgreiningu á þeim jarðefnum sem geta talist auðlind. 

Einnig vísaði hann í 45.gr vegalaga nr. 45/1994 þar sem eignarnámsheimildina var að finna. 

Héraðsdómurinn sagði að samkvæmt þeim lagaákvæðum sem hann hafði bent á væri 

viðurkenndur eignaréttur stefnanda að jarðefnunum og sagði að engin lagarök væru fyrir því 

að eignaréttur stefnanda væri bundinn við áætlað dýpi. Vegagerðin eða eignarnemi áfrýjaði 

þessari niðurstöðu til Hæstaréttar sjá Hrd. 21. febrúar 2008 (645/2006) höfðu aðilar uppi 

sömu rök og fyrr en eignarnemi lagði fram bréf frá fyrirtæki sem hafði metið kostnað við að 

ná jarðefni úr göngunum. Kom fram í bréfinu að raunkostnaður við hvern verkþátt í gerð 

Fáskrúðsfjarðarganga væri 6.995 krónur fyrir hvern rúmmetra af föstu bergi. Það kom hins 

vegar einnig fram í bréfinu að ef göngin hefðu verið „hrein efnistökugöng“ en tilhögun 

verksins hefði þá verið öðruvísi, í því tilviki var kostnaður áætlaður 3.690 krónur fyrir hvern 

rúmmetra. Í dómi Hæstaréttar túlkar hann hvað hann telur að geti fallið undir hugtakið 

auðlind samkvæmt lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 57/1998. Í dómi 

Hæstaréttar er farið yfir það sem kemur fram í frumvarpi að lögum um rannsóknir og nýtingu 

á auðlindum í jörðu nr. 57/1998 til að túlka hvað felist í eignarrétti að auðlindum í jörðu. Í 

dóminum segir að í frumvarpinu komi fram að mikill kostnaður við t.d. virkjun jarðhita eigi 

almennt að hafa áhrif til lækkunar við mat á endurgjaldi fyrir þau á grundvelli þess hvað sé 
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hægt að fá fyrir þau í frjálsri sölu. Síðan vísar dómurinn í dóm Hrd. 1983, bls. 1538. sem var 

vísað í hér áðan í sambandi við bætur fyrir efni úr malarnámum utan markaðssvæða. Telur 

dómurinn að sjónarmiðin sem komu fram í þeim dómi hafi bent í sömu átt og komu fram í 

frumvarpi að auðlindarlögunum á þá leið að kostnaður við að sækja eða vinna efni ætti að 

koma til lækkunar. Síðan tekur dómurinn afstöðu til þessa og segir: 

 

Verðmæti hvers kyns efna, sem vinna má úr jörðu, ræðst samkvæmt þessu af því, sem gera má 
ráð fyrir að fáist fyrir þau í frjálsri sölu og þau verða ekki bætt landeiganda án tillits til 
kostnaðar við að ná þeim. 

 

   Hæstiréttur telur að þar sem að efnið hafi svo lítið verðgildi þá geti það ekki fallið undir 

hugtakið auðlind. Niðurstaðan varð því af þeim sökum sú að Vegagerðinni var frjálst að nýta 

efnið bótalaust. Í dóminu segir:  

 

Samkvæmt kröfugerð gagnáfrýjanda er verðmæti efnisins, sem kom út úr göngunum, að 
hámarki 50 krónur fyrir hvern rúmmetra. Verðgildi efnisins eftir nám þess úr göngunum er 
þannig einungis lítið brot af kostnaði við að vinna það og gildir einu hvaða mælikvarða er beitt. 
Er hafið yfir allan vafa að nám þessa efnis gæti aldrei gefið af sér arð. Að þessu virtu verður að 
leggja til grundvallar að verðmæti efnisins í jörðu hafi ekkert verið. Getur það af þeirri ástæðu 
ekki fallið undir hugtakið auðlind samkvæmt 3. gr. laga nr. 57/1998. Það fellur því utan við það, 
sem telst eign gagnáfrýjanda undir yfirborði lands hans, hvort heldur sem litið er til 
viðurkenndra sjónarmiða í eignarétti eða áðurnefndra laga. Vegagerðinni var samkvæmt því 
heimilt að taka efnið og nýta það og sú gerð hennar fól ekki í sér tjón fyrir gagnáfrýjanda. Er 
aðaláfrýjanda samkvæmt því óskylt að greiða gagnáfrýjanda fyrir það, sbr. til hliðsjónar 2. 
málslið 1. mgr. 45. gr. þágildandi vegalaga nr. 45/1994. 

 

Af þessari niðurstöðu Hæstaréttar má ef til vill draga þá ályktun að þegar meta á bætur 

fyrir auðlindir í jörðu að þá verði alltaf að taka tillit til kostnaðarins við að ná í efnið. Það má 

fallast á þessa röksemdafærslu Hæstaréttar og að hún styðjist einnig við þær meginreglur 

eignarnámsins að eignarnámsþoli eigi ekki að hagnast á eignarnáminu. 

Niðurstaða Hæstaréttar var alveg sú sama í máli réttarins Hrd. 21. ferbrúar 2008  

(644/2006) þar sem eigandi jarðarinnar Syðri-Fjarðar vildi fá bætur úr hendi Vegagerðarinnar 

vegna jarðefnis sem féll til við gerð ganga undir Almannaskarð í Hornafirði en sakarefnið er 

algjörlega sambærilegt. Eftir að þessir tveir Hæstaréttardómar féllu höfðaði eigandi 

jarðarinnar Horn I, en um mál hans var fjallað í  Úrskurður MNE 29. september 2004 

(3/2004) sem var fjallað um hér áður, mál fyrir Héraðdsómi Reykjavíkur. Sjá dóm Hérd. Rvk. 

27. mars 2008 (E-790/2007) þar höfðu málsaðilar uppi alveg sömu rök og hinum 

dómsmálunum sem hafa verið reifuð hér að framan. Í niðurstöðu Héraðdsóms sagði: 
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  Í dómi Hæstaréttar 21. febrúar 2008 í máli nr. 644/2006 var til úrlausnar ágreiningur um bætur 
fyrir umrædda vegaframkvæmd í landi jarðarinnar Syðri-Fjarðar. Sömu sjónarmið eiga við hér 
og í dómi Hæstaréttar hvað varðar jarðefni sem kom úr jarðgöngunum. Með sama hætti og í því 
máli var matsnefnd eignarnámsbóta rétt að meta það efni sem stefndi tók og fór nefndin því ekki 
út fyrir lögmælt hlutverk sitt með því að meta það til verðs. Þá liggur fyrir, líkt og í landi Syðri-
Fjarðar, að verðgildi efnisins eftir nám þess úr göngunum er einungis lítið brot af kostnaði við 
að vinna það og getur nám þessa efnis aldrei gefið af sér arð. Þannig verður að leggja til 
grundvallar að verðmæti efnisins í jörðu hafi ekkert verið og getur það því ekki fallið undir 
hugtakið auðlind samkvæmt 3. gr. laga nr. 57/1998. Það fellur því utan við það sem telst eign 
stefnanda undir yfirborði lands hans, hvort heldur sem litið er til viðurkenndra sjónarmiða í 
eignarrétti eða áðurnefndra laga. Stefnda var samkvæmt því heimilt að taka efnið og nýta það. 
Fól það ekki í sér tjón fyrir stefnanda og er stefnda því óskylt að greiða fyrir jarðefnið úr 
göngunum, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 45. gr. þágildandi vegalaga nr. 45/1994. 

 

Hérna breytir því Héraðsdómur um stefnu frá því í fyrri dómum sínum um þetta 

ágreiningsefni og fer eftir fordæmi Hæstaréttar.  

 

4.4 Möguleg réttaróvissa eftir jarðgangadómana 

Hvaða þýðingu hafa þessar niðurstöður Hæstaréttar á íslenskt réttarkerfi? Er ekki komin á 

ákveðin réttaróvissa um það hvað telst eign landeigenda undir yfirborði jarðar? Það hefur 

ótvírætt verið út frá því gengið að landareignum fylgi réttur til hagnýtingar þeirra jarðefna 

sem finnast á eða í jörðu.17 Engin bein ákvæði eru í lögum um takmörk eignarráða 

fasteignareigenda undir yfirborði jarðar. Þar sem að engum lagaákvæðum er til að dreifa um 

þetta efni þá hlítur það að leiða til ákveðinnar réttaróvissu eftir að jarðgangnadómarnir féllu 

þar sem Hæstiréttur staðfesti að eignarráðin skyldu takmörkuð við það að jarðefnið fæli í sér 

ákveðið verðmæti og að líta yrði til kostnaðarins við að ná í þau. Á þessi takmörkun þá við 

um hvers konar auðlindir eða bara jarðefni sem hafa ekkert verðgildi? Ekki hefur reynt á þetta 

atriði fyrir dómstólum eftir að dómarnir féllu en ég tel að fara verði varlega í að túlka þessa 

niðurstöðu Hæstaréttar þannig að hún eigi við um allar auðlindir, sem eru skilgreindar þannig 

samkvæmt auðlindalögum, og er að finna djúpt í jörðu. Þessi takmörkun gæti t.d. ekki átt við 

um jarðhita sem er að finna djúpt í jörðu og mikill kostnaður fylgir að bora eftir. Munurinn er 

hins vegar sá að jarðhiti hefur mikið verðgildi. Besta lausnin væri að fá viðbrögð 

löggjafarvaldsins þannig að sett yrði í lög hvaða takmarkanir ættu að gilda. Það myndi eyða 

allri mögulegri réttaróvissu og setja framkvæmdina í fastari skorður. 

.  

 

 

                                                 
17 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úrEignarétti I, bls. 90. 
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5 Niðurstöður 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar var fyrst og fremst fjallað um meginreglur sem gilda varðandi 

bótaábyrgð eignarnema. Fyrst var fjallað almennt um hvað fælist í eignarnámi og hvaða 

skilyrði þurftu að uppfylla til að slík eignarskerðing gæti átt sér stað. Farið var í 72.gr 

stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 og skoðað hvað í henni felst. Reglan um að einungis 

fjárhagslegt tjón eigi að bæta en ekki ófjárhagslegt var tekin til skoðunar og þar komist að 

þeirri niðurstöðu að hún gildi fullum fetum í íslenskum rétti. Einnig var athugað hvernig 

reglurnar um orsakatengsl og sennilega afleiðingu horfa við eignarnáminu. Komist var að 

þeirri niðurstöðu að þessum reglum almenna skaðabótaréttarins sé hægt að beita við 

eignarnám en með örlítið öðruvísi hætti þar sem engin saknæm og ólögmæt háttsemi á sér 

stað við eignarnám. Reifaðir voru dómar og úrskurðir MNE og af þeim niðurstöðum mátti sjá 

að sönnunarstaðan um hvað er sennileg afleiðing eignarnáms getur oft verið mjög erfið. 

Nauðsynlegt er að meta hvert og eitt tilvik fyrir sig og ákveða á hvorn aðilann 

sönnunarbyrgðin er látin falla. Eignarnámsbætur eiga að miðast við tjón eignarnámsþola en 

ekki þá auðgun sem eignarnemi kann að öðlast. Þessi meginregla gildir tvímælalaust á Íslandi, 

eignarnámasþoli á ekki að hagnast á eignarnáminu heldur miðast eignarnámsbæturnar við það 

að hann standi eins fjárhagslega eftir eignarnámið og hann var fyrir. Þetta er sama regla og 

gildir um bætur handa tjónþola í hinum almenna skaðabótarétti. Niðurstaðan sem leiðir af 

þessari reglu er því sú að eignarnámsþoli á ekki að græða á eignarnáminu og þeim 

framkvæmdum sem eignarnemi ræðst í vegna eignarnámsins með ef til vill miklum kostnaði 

fyrir sig. Í lok fyrri hluta ritgerðarinnar, sem fjallaði um meginreglur bótaábyrgðar 

eignarnema, var reglan um að óhagræði sem leiðir til fjárhagslegs tjóns og kostnaður við 

eignarnámið skoðuð og ýmis ágreiningsmál sem henni tengjast. Þá var komist að þeirri 

niðurstöðu að það sem eignarnemi á að bæta væri óhagræði vegna þess að sá eignarhluti sem 

eftir er verður verðminni sökum eignarnámsins og heimild er fyrir í 12.gr laga um 

framkvæmd eignarnáms nr. 11/1973. Hins vegar koma oft upp tilvik þar sem ekki er tilefni til 

að beita þessu lagaákvæði og þá eru bætur vegna verðrýrnunar þess sem eftir er metnar og það 

bætt sérstaklega. Ef það yrði ekki gert mundi það leiða til óhagræðis eftirleiðis fyrir 

eignarnámsþola og þá væri farið á skjön við skilyrði 1.mgr. 72.gr. stjórnarskrárinnar nr. 

33/1944 um að fullt verð eigi að koma fyrir hið eignarnumda. Eignarnemi á einnig að bæta 

allt það óhagræði sem er tilkomið vegna undirbúningsframkvæmda eignarnema á landinu. 

Undir þessar undirbúningsframkvæmdir getur fallið jarðrask og umferð um þann hluta 

landsins sem er ekki tekið eignarnámi og einnig tímabundin afnot af því.  Að síðustu er 
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eignarnema skylt að bæta allan þann kostnað sem eignarnámþoli verður fyrir sökum 

eignarnámsins þó má ekki fara út fyrir öll skynsemismörk við matið. MNE og dómstalar hafa 

úrskurðarvald um þennan þátt eins og aðra. 

Í síðari hluta ritgerðarinnar voru sérstök álitaefni tekin til skoðunar um það hvað 

eignarnema er skylt að bæta. Hvað telst vera eign eignarnámsþola og hvort að andlag 

eignarnámsins geti talist valda eignarnámþola tjóni. Fyrst var komist að þeirri niðurstöðu að í 

íslenskum rétti er talin gilda undantekningarregla um jarðefni utan markaðssvæða og að það 

sé skylt að bæta töku á þeim þrátt fyrir að ekkert fjárhagslegt tjón sé til staðar eins og er 

skilyrði samkvæmt meginreglunni. Skoðaðir voru dómar og álit MNE og af þeim dregin sú 

ályktun að það sem væri litið til í framkvæmdinni svo að þessi undantekning gæti átt við, að 

greiddar eru bætur til eignarnámsþola, var það hversu aðgengilegt efnið er eignarnema og 

hvaða hagræðingu það veitir honum. Einnig er horft til þess að þrátt fyrir að ekkert 

fjárhagslegt tjón sé til staðar, því eignarnámsþoli gæti ekki nýtt sér þessi jarðefni á neinn hátt, 

þá hefði þessi taka á jarðefnunum í för með sér ákveðnar eignakvaðir sem ætti að bæta. Í lok 

síðari hluta ritgerðarinnar voru teknir til umfjöllunar dómar Hæstaréttar og álit MNE í 

svokölluðum jarðgangamálum. Þessi mál voru reifuð ítarlega og sjónarmið bæði eignarnema 

og eigarnámsþola dregin fram. Rökstuðingur Hæstaréttar í málunum var skoðaður sérstaklega 

og hvað það var sem leiddi til þeirrar niðurstöðu að eignarnemi ætti ekki að bæta 

eignarnámsþola fyrir jarðefnið því það gæti ekki talist til eignar hans.  

En hvers vegna eru greiddar bætur fyrir jarðefni í malarnámum utan markaðssvæða, sem 

leiða ekki til neins fjárhagslegs tjóns fyrir eignarnámsþola, en ekki fyrir jarðefni sem falla til 

við gerð jarðganga á landi eignarnámsþola og leiða heldur ekki til neins fjárhagslegs tjóns? 

Því hefur verið haldið fram að það sé vegna þess að það gilda ekki sömu reglur um eignarétt á 

yfirborði jarðar og undir yfirborði. Mun fleiri takmarkanir séu á eignarétti landeiganda undir 

yfirborði jarðar og því eigi ekki að gilda sömu undantekningar. Í dómi Hæstaréttar er ekki 

fallist á þessa röksemd og reifðar ítarlega reglur um eignarétt landeiganda á auðlindum undir 

yfirborði jarðar og tilgreind þau lagaákvæði sem voru sett með auðlindarlögunum og staðfesta 

þann rétt. En hvað veldur því þá að þessi undantekning er ekki talin gilda um jarðefni svo 

langt undir yfirborði jarðar?  Það var tekið fram í dómunum um jarðefni ofanjarðar í námum 

utan markaðssvæða að þrátt fyrir að þau væri verðlaus og eignarnemi eini mögulegi 

kaupandinn þá eru þau samt bætt. Aðstaðan er því mjög svipuð í báðum þessum tilfellum. 

Munurinn sem má ímynda sér að ráði úrslitum er sá að þegar um er að ræða námur utan 

markaðssvæða þá hefur verið tekið fram að bætur séu oft miðaðar við að þær geri eignarnema 

auðveldara fyrir þar sem hann er að vinna að framkvæmdum á þessu svæði og þarf því ekki 
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að ferðast langar leiðir til að nálgast efnið. Hins vegar þegar um er að ræða jarðefni úr 

jarðgöngum þá er verið að ryðja því úr vegi til þess að framkvæmdin geti haldið áfram og 

efnið fellur þannig til. Kostnaðurinn við að vinna efnið er gríðarlega mikill en þegar um er að 

ræða námur ofanjarðar þá er eini gallinn sá að þær eru utan markaðssvæða en efnið sem í 

þeim er að finna er alveg það sama og í námum innan markaðssvæða og ekkert verra að vinna 

það en annað. Verður því að telja að alltaf verði að líta til þess hversu mikill kostnaður fellur 

til við að ná í efnið og að það ráði úrslitum í þessu sambandi. 
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