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1 Inngangur  
Lögveðréttindi eru tegund veðréttinda sem stofnast samkvæmt sérstakri lagaheimild 

(lögveðsheimild) að stofnskilyrðum uppfylltum. Regluverk það er gildir um lögveð hefur sætt 

gagnrýni fyrir að vera óskýrt og flókið enda engri heildarlöggjöf til að dreifa. Reglur um 

lögveð er þannig að finna í alls 49 lögveðsheimildum, auk hinna almennu reglna er um þau 

gilda sem ýmist eru lögfestar eða óskráðar. Tilvist lögveða í íslenskum rétti hefur ennfremur 

sætt gagnrýni fyrir þær sakir að lögveðin hvíli sem leynd höft á eignum vegna þess að 

réttarvernd þeirra er óháð opinberri skráningu um réttarvernd. Kunna lögveð af þessum 

sökum að koma aftan að kaupendum, samningsveðhöfum og lánadrottnum, ekki síst vegna 

þess að rétthæð lögveða gagnvart öðrum óbeinum eignarréttindum er óháð aldri. Í 

athugasemdum við frumvarp til þinglýsingalaga var tilhögun þessi réttlætt með því að 

kaupendum og lánveitendum væri í lófa lagið að kynna sér hver lögveð kunni að hvíla á 

eignum. 

 Markmið með ritgerð þessari er að veita heildarmynd, bæði af hinu fremur flókna 

regluverki sem gildir um lögveð og sameiginlegum einkennum þeirra, en samhliða því, að 

greiða bæði úr mögulegri réttaróvissu tengdri lögveðum og varpa ljósi á það hvaða lögveð 

kunni að hvíla á eignum. 

 Fyrst fjallar um þær reglur sem almennt gilda um lögveð að því gefnu að lögveðsheimildir 

þeirra mæli ekki öðruvísi fyrir. Reglur þær sem þar er fjallar um eiga sér ýmist stoð í settum 

lögum eða gilda sem óskráðar meginreglur. Við yfirferðina verður hliðsjón höfð af bæði 

norskum og dönskum rétti enda hafa reglur þessara þjóða um lögveð, einkum þó Norðmanna, 

komið til skoðunar við lagasetningu tengda lögveðum á Íslandi. 

 Því næst verður fjallað um hverja lögveðsheimild fyrir sig. Valin hafa verið níu atriði sem 

einkum þykja skipta máli í tengslum við lögveð en þau eru nánar tiltekið stofnun, veðkrafa, 

veðhafi, veðþoli, veðandlag, réttarvernd, rétthæð, fullnusta og fyrning lögveða og er 

umfjöllun um einstakar lögveðsheimildir einskorðuð við þau. Rök að baki þessari 

aðferðarfræði eru þau að með þessum hætti verði umfjöllunin samræmd, skipulögð, skilvirk 

og vel til þess fallin að varpa á ljósi á þau atriði sem mestu máli skipta. 

Að lokum verða lögveðin síðan flokkuð eftir áðurgreindum atriðum og byggir sú 

umfjöllun á ályktunum af umfjöllunum um einstakar lögveðsheimildir. Markmið með 

flokkuninni er að draga fram sameiginleg einkenni lögveða og gefa þannig heildarmynd af 

efni lögveðsheimildanna. 
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2 Almenn umfjöllun um lögveð 
2.1 Inngangur 

Í íslenskum rétti er ekki að finna heildarlög um lögveð. Gilda þannig um þau, auk lagaákvæða 

sem mæla fyrir um stofnun þeirra og skilyrði, meginreglur sem sækja sér stoð í ólíkar 

réttarheimildir. Af þessu leiðir að regluverk sem fjallar almennt um lögveð kann að virka 

óskýrt. 

 Í þessum hluta ritgerðarinnar er ætlunin að taka saman þær reglur er gilda um helstu atriði 

tengd lögveðum og veita þannig heildarsýn á regluverkið. 

Er þannig fyrst fjallað um hugtakið lögveð en það þykir nauðsynlegt til afmörkunar á 

umfjöllunarefninu. 

Síðan er vikið að því hvaða réttarheimildir gildi um lögveð og aðferðarfræði við beitingu 

þeirra, en úrlausn um álitaefni tengd lögveðum byggist á réttarheimildum sem um þau fjalla. 

Því næst er vikið að því með hverjum hætti lögveð geti stofnast, nánar tiltekið, hvaða 

réttarheimildir geti talist tækar lögveðsheimildir en nauðsynlegt þykir að leysa úr því enda 

getur lögveð aðeins stofnast að því tilskildu að gild lögveðsheimild liggi til grundvallar og 

skilyrði hennar séu uppfyllt en það er einnig tekið til athugunar. 

 Þegar fjallað hefur verið um hverjar lögveðsheimildirnar geti verið, tekur við umfjöllun 

hvernig túlka beri þær. 

 Eftir að fjallað hefur verið um stofnskilyrði og túlkun lögveðsheimilda þykir rétt að taka 

til skoðunar að hvaða marki lögveð, sem til stofnast samkvæmt þeim, muni vera háð 

tryggingarráðstöfunum um réttarvernd. 

 Til megineinkenna veðréttinda telst að þau fela í sér fullnusturétt og verða þannig teknar 

til skoðunar reglur þær er gilda um fullnustu lögveða. 

 Annað megineinkenni veðréttinda er að þau fela í sér forgangsrétt og verður 

forgangsréttur, nánar tiltekið rétthæð lögveða, því tekin til skoðunar. 

 Þykir ennfremur rétt að kanna með hverjum hætti lögveð geti fallið niður. 

 Lögveð hafa sætt gagnrýni og því hefur jafnvel verið haldið fram að tilvera þeirra í nútíma 

réttarkerfi sé illréttlætanleg og af þessum sökum verða kostir og ókostir lögveða tíundaðir í 

sérstökum kafla.  

 Að lokum verða síðan teknar fyrir helstu réttarreglur Dana og Norðmanna um lögveð en 

hið íslenska regluverk um lögveð hefur, að einhverju leyti, verið byggt upp með hliðsjón af 

regluverkum þessara þjóða. 
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2.2 Skilgreining hugtaksins lögveð 

2.2.1 Almennt 

Rétt þykir að gera nokkuð ítarlega grein fyrir skilgreiningu hugtaksins lögveð enda 

nauðsynlegt til að afmarka umfjöllunarefni ritgerðarinnar . Þannig verður fyrst vikið að stöðu 

lögveða innan eignarréttar, þau borin saman við aðrar tegundir veðréttinda og síðast er vikið 

að þeim tveimur skilgreiningaraðferðum sem beitt er um lögveð. 

 

2.2.2 Staða lögveðs innan eignarréttar 

Eignarréttindum hefur verið skipt í fjóra meginflokka.1 Í fyrsta lagi bein eignarréttindi, þ.e. 

einkarétt til að ráða yfir hlut eða verðmæti að svo miklu leyti sem þau takmarkast ekki af 

óbeinum eignarréttindum,2 sem eru annar flokkurinn, en einkenni þeirra er að þeim 

eignarheimildum sem almennt felast í beinum eignarrétti er skipt upp og þær komast á fleiri 

hendur, en til þeirra heyra veðréttindi.3 Í þriðja lagi kröfuréttindi, þ.e. réttindi, sem í flestum 

tilfellum hafa fjárhagslegt gildi og fylgja lögvörðum kröfum4 og í fjórða lagi hugverkaréttindi, 

þ.e. réttindi sem varða andleg sköpunarverk með einum eða öðrum hætti.5 

 

2.2.3 Veðréttindi 

Hugtakið veðréttur er skilgreint í 1. mgr. 1. gr. laga um samningsveð nr. 75/1997 (svl.). Er 

það skilgreint svo að um sé að ræða forgangsrétt til að leita fullnustu fyrir kröfu í tilteknu 

fjárverðmæti eða fjárverðmætum. Í athugasemdum við 1. gr. er fylgdu frumvarpi til laganna, 

kemur fram að skilgreining þessi þyki samræmast skilgreiningum þeirra Gauks Jörundssonar 

og Ólafs Lárussonar á hugtakinu og ennfremur að skilgreiningin nái yfir öll veðréttindi.6 

 Gaukur Jörundsson orðar skilgreiningu sína á þann veg að veðréttindi feli í sér heimild til 

handa veðhafanum til að krefja veðþola um fjárgreiðslu og forgangsrétt til að taka fullnustu 

þeirrar greiðslu, sé hún ekki innt af hendi, af peningaverði ákveðinnar eignar, veðsins.7 

 Ólafur Lárusson orðar skilgreiningu sína þannig að veðréttindi séu réttindi, sem veiti 

heimild til þess að krefja um fjárgreiðslu og til þess að taka fullnustu þeirrar greiðslu, sé hún 

                                                
1 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 40. 
2 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 2. 
3 Þorgeir Örlygsson: Um veðréttindi, bls. 42. 
4 Páll Sigurðsson: Kröfuréttur, bls. 21. 
5 Árni Vilhjálmsson: „Gæsla hugverkaréttinda samkvæmt íslenskum lögum og lagaframkvæmd,“ bls. 151. 
6 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2135. 
7 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 13. 



 13 

ekki innt af hendi, af peningaverði ákveðinnar eignar, og gangi þessi réttur veðhafa fyrir rétti 

almennra kröfuhafa.8 

 Í norsku veðlögunum eru veðréttindi skilgreind þannig, nánar tiltekið í ákvæði § 1-1, að 

þau feli í sér sérstakan rétt til að leita fullnustu í einum eða fleiri eignum.9 

 

2.2.4 Flokkun veðréttinda 

Veðréttindum hefur verið skipt í þrjá flokka eftir stofnhætti.10 Í fyrsta lagi samningsveð, þ.e. 

veðréttindi sem stofnast til með löggerningi, í öðru lagi aðfararveð sem eru veðréttindi sem 

stofnast með aðfarargerð og lögveð sem stofnast fyrir tilmæli laga að skilyrðum þeirra 

uppfylltum.11 

Stuðst er við samskonar flokkun veðréttinda í norskum rétti en danskir fræðimenn bæta 

sumir við fjórða flokknum og fjalla sérstaklega um lögveð sem stofnast kunni á grundvelli 

meginreglna og þá hvort slík stofnun sé möguleg.12 Slík veðréttindi eru flokkuð til 

lögveðréttinda bæði í Noregi13 og á Íslandi.14 

 Rétt þykir að veita yfirlit yfir einkenni einstakra flokka. 

 

2.2.4.1 Samningsveð 

Um samningsveð gilda áðurnefnd lög um samningsveð, nr. 75/1997, en ekki þótti ástæða til 

að fjalla um aðrar tegundir veðréttinda í slíkum heildarlögum.15 Lögin eru raunar frávíkjanleg 

að svo miklu leyti sem einstök ákvæði þeirra eða samningar mæla ekki öðruvísi fyrir, sbr. 1. 

mgr. 2. gr. 

Stofnun samningsveðs á sér stað með samningi og aðeins að því tilskildu að slík 

veðstofnun sé heimiluð í lögum, sbr. 2. mgr. 2. gr. en regla þessi er ófrávíkjanleg.16 

 Samningsveð getur stofnast í hvers kyns réttindum sem hafa fjárhagslegt gildi og ræðst 

það af samningi aðila til hvaða réttinda samningsveð tekur og ennfremur hverjir eru veðþoli 

og veðhafi.17 Það eru þó viðbótarskilyrði þess að samningsveð njóti réttarverndar gagnvart 

                                                
8 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um veðréttindi, bls. 16. 
9 Jens Edvin Skoghøy: Panterett, bls. 23. 
10 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 17-18. 
11 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um veðréttindi, bls. 92. 
12 Vagn Carstensen og Thomas Rørdam: Pant, bls. 8-9 og Hans Verner Højrup: Pant,  bls. 16-17. 
13 Jens Edvin Skoghøy: Panterett, bls. 35. 
14 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 82. 
15 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2126. 
16 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2136. 
17 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 19 og bls. 157. 
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þriðja manni að veðandlagið sé nægjanlega sérgreint í skilningi 3. gr. og að fjárhæð kröfunnar  

sé nægjanlega tilgreind í skilningi 4. gr. 

Réttarvernd samningsveða er almennt háð þinglýsingu samkvæmt þinglýsingarlögum nr. 

39/1978 (þl.), hvort sem um ræðir fasteignir, skip eða annað lausafé, sbr. 19., 26., 2. mgr. 28., 

3. mgr. 29., 2. mgr. 31., 3. mgr. 32., 1. mgr. 34. og 3. mgr. 47. gr. þl. Reglur um handveð fela 

í sér undantekningu frá þessu skilyrði en handveð öðlast réttarvernd við það að veðið er látið 

veðhafa eða öðrum aðila sem tekið hefur að sér umráð þess í té og veðþoli er sviptur 

möguleika á að hafa umráð þess, sbr. 2. mgr. 22. gr. Önnur undantekning fellst í reglum um 

veðsetningu viðskiptabréfa en slík veðsetning er háð áritun á bréfið um réttarvernd, sbr. 43. 

gr., þá verða innlausnarbréf eingöngu sett að handveði, sbr. 2. mgr. 44. gr. og almennar 

fjárkröfur öðlast réttarvernd þegar skuldari fær tilkynningu um veðsetninguna frá veðþola eða 

veðhafa, sbr. 1. mgr. 46. gr. 

Um rétthæð samningsveða innbyrðis gildir sú meginregla að eldri samningsveð ganga 

fyrir yngri (prior tempore, potior jure), sbr. 13. gr. Við setningu laganna var gert ráð fyrir að á 

hana muni einungis reyna í undantekningartilfellum, vegna þess skilyrðis fyrir réttarvernd 

samningsveðanna að þeim sé þinglýst.18 Samningsveð ganga að meginreglunni til framar 

öðrum réttindum er stofnast í sömu eign, en þó með þeirri undantekningu sem leiðir af reglum 

um forgang lögveða en þau ganga framar samningsveðum, jafnvel á 1. veðrétti.19 

Samningsveð fela í sér fullnusturétt fyrir vanefndri veðkröfu og hægt er að krefjast 

nauðungarsölu á grundvelli þinglýsts samnings um veðréttindi að því tilskildu að tekið sé 

fram, berum orðum, í samningnum að nauðungarsala geti farið fram á grundvelli hans án 

undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms,20 sbr. 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. laga um nauðungarsölu 

nr. 90/1991. 

 Um fyrningu samningsveðs fjallar í 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda, nr. 

150/2007. Segir þar að enda þótt veðkrafa samningsveðs fyrnist standi það óhaggað. Er þarna 

lögfest meginregla sem áður var talin gilda um veðréttindi þess efnis að áhrif þess á 

veðréttindi að veðkrafa fyrnist séu engin.21 

 

2.2.4.2 Aðfararveð 

Um aðfararveð fjallar í lögum um aðför nr. 90/1989 (afl.) en þau stofnast með aðfarargerð.22 

                                                
18 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2152-2153. 
19 Árni Árnason: Upplýsingabanki um tryggingar útlána, bls. 85. 
20 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 50-51. 
21 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um fyrningu, bls. 9. 
22 Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 29. 
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Veðhafi er, samkvæmt þessu, gerðarbeiðandi, veðþoli er gerðarþoli23 og andlag 

aðfarargerðarinnar er veðandlag aðfararveðsins. 

Réttaráhrif aðfararveðs eru tíunduð í 7. kafla laganna. Eru þau einkum þríþætt.24 Í fyrsta 

lagi verður fullnustu leitað samkvæmt aðfararveði með nauðungarsölu, sbr. 54. gr. afl. og 1. 

tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. Í öðru lagi hefur aðfararveð takmarkandi áhrif á ráðstöfunarrétt 

veðþola á veðandlaginu, sbr. 53. gr. Í þriðja lagi getur falist í aðfararveði réttur til að fá 

veðandlagið tekið úr umráðum veðþola eða þriðja manns, sbr. 56.-59. gr. afl. 

 Rétthæð aðfararveða gagnvart öðrum réttindum í eign ræðst að meginreglunni til af aldri 

þeirra og myndu aðfararveðréttindi yfirleitt ganga framar yngri réttindum en aftar eldri.25  

Um réttarvernd aðfararveða gagnvart þriðja manni gilda reglur þinglýsingalaga og eru 

aðfararveð þannig yfirleitt háð þinglýsingu um réttarvernd sína.26 

 

2.2.4.3 Lögveð 

Um lögveð gilda reglur í lögveðsheimildum þeirra og almennar meginreglur um lögveð en 

verði álitaefni ekki leyst á grundvelli þessara reglna virðist mega beita um þau meginreglum 

um samningsveð.27 

 Lögveð stofnast samkvæmt fyrirmælum laga eða annarra réttarheimilda, þegar tilvik sem 

hlutaðeigandi lögveðsheimild tiltekur sem skilyrði stofnunar, eru komin fram.28 

 Í lögveðsheimildum eru tilgreindir veðhafi, veðandlag og veðkrafa en það hver er veðþoli 

verður að ráða með samræmisskýringu við önnur ákvæði heimildarlaganna.29 

 Lögveð eru að meginreglunni til óháð þinglýsingu um réttarvernd, sbr. 32. gr. 

þinglýsingalaga, nr. 39/1978. 

 Um rétthæð lögveða er það að segja að þau ganga að meginreglunni til framar öðrum 

réttindum í eign, óháð aldri.30 Innbyrðis rétthæð þeirra ræðst hins vegar af orðalagi 

lögveðsheimilda þeirra en verði ekki skorið úr um hana á grundvelli þeirra, virðast taka við 

almennar reglur um að eldri réttindi gangi framar yngri.31 

 Fullnustu lögveðréttinda með nauðungarsölu verður krafist á grundvelli sérstakra heimilda 

í 4. -5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. að skilyrðum ákvæðanna uppfylltum. 

                                                
23 Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 58. 
24 Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 509-510. 
25 Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 510. 
26 Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 519. 
27 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 82. 
28 Jens Skoghøy: Panterett, bls. 35. 
29 Sjá 3.kafla um einstök lögveð. 
30 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 686. 
31 Sjá kafla 2.8.3. 
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 Lögveð falla niður samhliða því að veðkrafa þeirra fyrnist, sbr. a-lið 1. mgr. 27. gr. laga 

um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007, en oft mælir fyrir um styttri gildistíma lögveða í 

heimildum þeirra. 

 

2.2.5 Nánar um skilgreiningu lögveðs 

Hugtakið lögveð hefur einkum verið skilgreint með tvennum hætti. Annars vegar jákvætt, 

með áherslu á það skilyrði stofnunar að til grundvallar liggi sérstök lagaheimild en hins vegar 

neikvætt, þ.e. á þann veg að til lögveða heyri önnur veð en samnings- og aðfararveð en slík 

skilgreining er yfirleitt studd þeim rökum að hin jákvæða skilgreining sé ónákvæm og að 

lögveðin séu sundurleit að því er varðar stofnskilyrði. 

 

2.2.5.1 Jákvæð skilgreining 

Lögveð hefur verið skilgreint jákvætt með þeim hætti að um sé að ræða veðréttindi er stofnast 

eftir beinum fyrirmælum laga.32 Á það hefur verið bent í tengslum við hina jákvæðu 

skilgreiningu, að hún sé röng, enda stofnist lögveð ekki með lagasetningu, heldur þá fyrst 

þegar stofnskilyrði samkvæmt lögveðsheimildinni hafa verið uppfyllt og þannig þurfi ávallt 

að koma til önnur atriði en lagasetning til að lögveð stofnist.33 

 Til þess ber einnig að líta í þessu samhengi að í raun stofnast öll veðréttindi á grundvelli 

lagareglna.34 Þannig segir í 2. mgr. 2. gr. laga svl. að með samningi verði veðréttur einungis 

stofnaður þannig að gildi hafi að lögum, að slík veðstofnun sé heimiluð í umræddum lögum 

eða öðrum lögum. Þá verður aðför einungis gerð á grundvelli aðfararlaga. 

Verður þannig vart talið að hin jákvæða skilgreining veiti, nema í besta falli, takmarkaða 

vísbendingu um hvað felist í hugtakinu lögveð. 

 

2.2.5.2 Neikvæð skilgreining 

Réttara hefur verið talið að skilgreina hugtakið lögveð neikvætt, á þann veg að þau veðréttindi 

sem ekki teljast til samnings- eða aðfararveða séu lögveð en af þessu leiðir að flokkur lögveða 

er fremur sundurleitur, enda tiltaka lögveðsheimildir misjöfn stofnskilyrði.35 

 Við mat á því hvort um lögveð eða samningsveð sé að ræða skiptir mestu hvort samningur 

lúti beinlínis að veðstofnuninni eða hvort atriði í lagareglu séu uppfyllt og veðið hafi stofnast 

                                                
32 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 7-8. Jens Skoghøy: Panterett, bls. 36. 
    Vagn Carstensen og Thomas Rørdam: Pant, bls. 7. 
33 William Edler von Eyben: Panterettigheder, bls. 17. 
34 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 17. 
35 William Edler von Eyben: Panterettigheder, bls. 17. 
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fyrir þær sakir, en mestu skiptir um mörkin milli lögveða og aðfararveða hvort veðið verður 

til eftir að í ljós er komið að skuldari mun ekki greiða.36 

 
2.3 Réttarheimildir um lögveð 

2.3.1 Almennt 

Í íslenskum rétti er ekki að finna heildarlöggjöf um lögveð. Hefur þessi tilhögun sætt gagnrýni 

og því hefur verið haldið fram að hún kunni að valda réttaróvissu.37 Nokkuð ítarlegar reglur 

um lögveð hafa verið teknar upp í norsku veðlögin38 og kom raunar til skoðunar við setningu 

laga um samningsveð, hvort þörf væri á slíkum reglum. Ekki var talið að svo væri og var sú 

niðurstaða studd þeim rökum að þar sem fjallað væri um lögveð í þinglýsingalögum, lögum 

um aðför og lögum um nauðungarsölu væri ekki aðkallandi þörf á sérstökum lögum um 

lögveð.39 Við þetta má bæta að nú er einnig fjallað um lögveð í lögum um fyrningu 

kröfuréttinda. 

 Grundvallarréttarheimild um lögveð er lögveðsheimild þess,40 en ótvíræð lögveðsheimild 

er frumskilyrði stofnunar lögveðs, sbr. Hrd. 1991, bls. 138. Lögveðsheimildir eru oft 

stuttorðar og þær verður því, í mörgum tilfellum, að skýra til samræmis við önnur ákvæði 

heimildarlaganna41 og þá einkum reglur um kröfuna sem tryggingar nýtur, enda náin tengsl á 

milli stofnunar lögveða og veðkrafna þeirra.42 Ganga reglur þessar framar öðrum reglum um 

lögveð eftir lögskýringarreglunni um að sérreglur gangi framar almennum reglum (lex 

specialis) að því marki sem reglurnar eru ósamrýmanlegar.43 

 Þegar þessum reglum sleppir koma til athugunar þær meginreglur sem almennt gilda um 

lögveð.44 Mikilvægar meginreglur um lögveð er að finna á dreif um löggjöfina svo sem áður 

er getið.45 Þá gilda um lögveð óskráðar meginreglur, svo sem nánar verður vikið að og 

réttarvenja hefur einnig nokkra þýðingu, sbr. Hrd. 1996, bls. 1992 og Hérd. Rvk. 25. janúar 

2005 (Z-4/2006).46 

Í þeim tilfellum þegar ekki verður skorið úr um réttarstöðuna með reglum er beinlínis 

fjalla um lögveð þykir koma til greina að beita meginreglum er gilda um samningsveð. 
                                                
36 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 17 og Þórður Eyjólfsson: Um lögveð bls. 8-9. 
37 Réttmæti lögveðs, bls. 14. 
38 Jens Edvin A. Skoghøy: Panteloven med kommentarer, bls. 473. 
39 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2126. 
40 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 82. 
41 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 83-84. 
42 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 104. 
43 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 225-227. 
44 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um veðréttindi, bls. 92. 
45 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2126. 
46 Sjá nánar um dómana og réttarvenju í kafla 2.5.2.3. 
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Verður sú afstaða m.a. studd þeim rökum að hugtakið veð sem mælt er fyrir um í 

lögveðsheimlidum byggi á sérstöku afmörkuðu hugtaki sem mótast hafi af framkvæmd 

tengdri samningsveðunum og löggjafinn hafi síðan kosið að byggja á því við setningu 

lögveðanna.47 

 

2.3.2 Lögveðsheimildir og aðrar sértækar reglur um lögveð 

Aðalréttarheimildin um lögveð er sú réttarheimild sem lögveð stofnast fyrir.48 Slík 

réttarheimild verður að vera ótvíræð að því er snýr að stofnskilyrðum lögveðsins, sbr. Hrd. 

1991, bls. 138 og Hrd. 1992, bls. 1360. Þannig tiltaka lögveðsheimildir allar hvaða kröfum 

fylgi lögveð og hver sé veðhafi að lögveðinu.49 Önnur atriði verða yfirleitt ráðin af öðrum 

ákvæðum laganna með samræmisskýringu.50 Lögveð stofnast að meginreglunni til samhliða 

kröfu sem því er ætlað að tryggja51 og þarf þannig yfirleitt að kanna reglur sem gilda um 

stofnun veðkröfunnar til að átta sig á því hvenær lögveð stofnist. Í rétt tæplega helmingi 

lögveðsheimilda er raunar einnig að finna sjálfstæðar reglur um fyrningu lögveða.52 

 

2.3.3 Meginreglur um lögveð 

Engin heildarlöggjöf er til um lögveð en á hinn bóginn má finna lagaákvæði um lögveð á dreif 

í löggjöfinni53 en auk þess gilda um þau óskráðar meginreglur. Í þessum kafla verður veitt 

yfirlit yfir það hvaða reglur þetta séu en nánar er fjallað um einstakar reglur í öðrum köflum. 

 

2.3.3.1 Skráðar meginreglur um lögveð 

Eftirfarandi lög og lagaákvæði hafa að geyma reglur er snúa að lögveðum. 

Ákvæði 32. gr. þl. hefur að geyma meginreglu um réttarvernd lögveða. Segir þar nánar 

tiltekið að lögveð séu óháð þinglýsingu um réttarvernd. 

 Í 4.-5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. fjallar um skilyrði þess að lagaákvæði um lögveð geti talist 

gildar nauðungarsöluheimildir. Samkvæmt 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. verður nauðungarsölu 

krafist á grundvelli lagaákvæðis um lögveð sem sérstaklega heimilar nauðungarsölu án 

undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms. Samkvæmt 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. verður 

nauðungarsölu krafist á grundvelli lagaákvæðisins sjálfs að því gefnu að krafan tilheyri ríkinu, 

                                                
47 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 93-94. 
48 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um veðréttindi, bls. 92-96. 
49 Sjá kafla 4.2 og 4.3. 
50 Róbert Ragnar Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 83. 
51 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 104. 
52 Sjá kafla 4.9.3. 
53 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2126. 
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sveitarfélögum, stofnunum þeirra eða fyrirtækjum og fjárhæð kröfunnar sé ákveðin í lögum, 

reglugerð eða gjaldskrá staðfestri af ráðherra. 

 Reglur aðfararlaga fjalla ekki beinlínis um lögveð en skipta þó máli í tengslum við 

fullnusta krafna sem tryggðar eru með lögveði.54 

 Í 111. gr. laga um gjaldþrotaskipti nr. 21/1991 (gþl.) segir að rétthæð veðréttinda ráðist af 

almennum reglum. Þó er tekið fram að almennt lögveð gangi aftar réttindum annarra 

samkvæmt ákvæðinu. Almenn lögveð fólu í sér forgang í öllum eignum ríkisins55 en ekki 

verður séð að heimildir fyrir þeim sé nú að finna í íslenskum lögum. 

 Samkvæmt a-lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda, nr. 150/2007 falla síðan 

lögveð niður um leið og krafa sem þeim var ætlað að tryggja fyrnist. 

 

2.3.3.2 Óskráðar meginreglur um lögveð 

Þess gætir enn að mikilvægar meginreglur um lögveð séu óskráðar þótt þeim hafi farið 

fækkandi. 

Um rétthæð lögveða gagnvart öðrum takmörkuðum eignarréttindum gildir þannig óskráð 

meginregla um forgang lögveðs sem tryggir að lögveð eru rétthærri öðrum veðréttindum og 

réttindum er ganga aftar þeim, án þess að sérstaklega mæli fyrir um það í lögveðsheimildinni 

eða öðrum skrásettum lagareglum56, sbr. Hrd. 2003, bls. 271 (16/2003) sem reifaður er í kafla 

2.8.2. 

 Önnur þýðingarmikil meginregla, sem raunar byggir á réttarvenju, er sú að 

fyrningarfrestur þeirra lögveða sem fyrnast sjálfstætt, rofnar við að beiðni um nauðungarsölu 

er lögð inn, sbr. Hrd. 1996, bls. 1992 sem reifaður er í kafla 2.9.3.6. 

 Þá skiptir meginregla skuldaskilaréttar um jafnræði kröfuhafa við skipti talsverðu máli en 

hún er undirliggjandi í m.a. í 113. gr. og XX. kafla gþl. svo sem nánar verður vikið að í kafla 

2.4.  

 

2.3.4 Meginreglur um samningsveð 

Komi til þess að niðurstaða álitaefnis tengdu lögveði verði hvorki ráðin af lögveðsheimildum 

né öðrum reglum í heimildarlögum né heldur meginreglum um lögveð, koma til álita reglur 

                                                
54 Sjá nánar kafla 2.7. 
55 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 14. 
56 Árni Árnason: Upplýsingabanki um tryggingar útlána, bls. 85. 
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um samningsveð. Verður beiting reglna þessara í umræddu samhengi studd þeim rökum að 

veðhugtakið sem miðað er við í lögveðsheimildum, byggi á veðhugtaki samningsveða.57 

 Það hlýtur að vera til hagræðis að um samningsveð gildir sérstök heildarlöggjöf nánar 

tiltekið lög um samningsveð nr. 75/1997. Um lögin fjallar í kafla 2.2.4.1. 

 

2.4 Túlkun lögveðsheimilda 

Á sviði skuldaskilaréttar og við skýringu laga um gjaldþrotaskipti nr. 21/1991 er rík áhersla 

lögð á meginregluna um jafnræði kröfuhafa sem ekki hafa gert sérstakar ráðstafanir til að 

tryggja sér forgangsrétt fyrir kröfum sínum.58 

 Lögveð felur í sér undantekningu frá þessari reglu, nánar tiltekið með þeim hætti að 

löggjafinn mælir fyrir um sérstakan forgang einstakra krafna í lögum.59 Í nefndaráliti sem 

félagsmálanefnd lét frá sér í tengslum við setningu laga um fjöleignarhús nr. 26/1994, var 

fjallað um lögveðsheimild samkvæmt lögunum og tók nefndin fram að þar sem í raun sé 

kröfuhöfum mismunað með veitingu lögveðréttar verði að fara mjög varlega í að viðurkenna 

slíkan rétt og þurfi knýjandi rök að vera fyrir hendi.60 

 Um lögskýringu lagaákvæða sem fela í sér undantekningu frá meginreglum gildir sú 

lögskýringarregla að þær beri að skýra þröngt.61 

 Þröngri túlkun á lögveðsheimildum sér víða stað í dómaframkvæmd. 

 

Hrd. 1991, bls. 138 
Í dómi þessum deildi um skýringu á hugtakinu aðflutningsgjöld samkvæmt eldri tollalögum og 
eru málavextir reifaðir ítarlega í umfjöllun nr. 6 um einstök lögveð. Kröfu um viðurkenningu 
lögveðréttar var hafnað með þeim rökum að lögveð geti aðeins stofnast fyrir ótvíræða 
lagaheimild og að ekki væri yfir vafa hafið hvort söluskattur gæti fallið undir hugtakið 
aðflutningsgjöld. 

 

Hrd. 1992, bls. 1360 
Deila í máli þessu snérist um skýringu hugtaksins vatnsskattur og hvort reglugerðarheimild 
næði til vatns sem selt væri eftir mæli. Sagði í dómnum að ákvæði er varðaði lögveðsréttinn 
mætti ekki skýra rýmra en í þeim segði, berum orðum, og var þannig talið að ekki væri af þeim 
nægilega ljóst að hugtakið vatnsskattur tæki til vatns sem selt væri eftir mæli. 

 

Þá má nefna sem dæmi um þrönga túlkun lögveðsheimilda Hrd. 1936, bls. 343 og Hrd. 

1977, bls. 1065 sem eru einkar góð dæmi en einnig Hrd. 1938, bls. 341 og Hrd. 1938, bls. 

                                                
57 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 93-94. 
58 Gjaldþrotaskipti ofl. bls. 223 
59 Árni Árnason: Upplýsingabanki um tryggingar útlána, bls. 85. 
60 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 3504-3505. 
61 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 184 og Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 341. 
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749. Nánar er fjallað um þessa dóma í kafla 5.2. Þá má benda á Hrd. 1970, bls. 479 en hann er 

reifaður ítarlega í kafla 5.2.3.  

Í öðru lagi hlýtur að leiða af eðli lögveðsheimilda sem undantekningarreglna að rík rök 

þurfa að hníga að lögfestingu þeirra til að þær geti talist réttlætanlegar, svo sem ráðið verður 

af ofangreindu nefndaráliti. 

 

2.5 Stofnun lögveðs 

2.5.1 Almennt 

Til að stofnast geti til lögveðs þurfa tvö frumskilyrði ætíð að vera uppfyllt. Annars vegar það 

skilyrði að tæk lögveðsheimild liggi til grundvallar stofnuninni og hins vegar að öll þau atriði 

er lögveðsheimildin tilgreinir sem skilyrði stofnunar séu uppfyllt.62 

 

2.5.2 Lögveðsheimildir 

Lögveð stofnast vegna beinna fyrirmæla í löggjöfinni og er stofnunarháttur þessi það atriði 

sem einkum aðgreinir lögveð frá öðrum tegundum veðréttinda63 sem stofnast ýmist með 

samningi (samningsveð) sem raunar verður að eiga sér stoð í lögum,64 sbr. 2. mgr. 2. gr. svl., 

eða við aðfarargerð (aðfararveð).65 Til greina kemur í einhverjum tilvikum að lögveð geti sótt 

sér stoð í aðrar réttarheimildir en sett lög.66 

Eðlilegt þykir að taka til skoðunar hér, hvaða réttarheimildir geti talist til fullnægjandi 

lögveðsheimilda. Til skoðunar koma, nánar tiltekið, sett lög í þrengri merkingu, lögjöfnun, 

meginreglur laga og eðli máls, réttarvenja og stjórnvaldsfyrirmæli. 

 

2.5.2.1 Sett lög í þrengri merkingu 

Með settum lögum í þrengri merkingu má setja öll þau fyrirmæli sem stjórnarskráin hefur 

ekki boðið beint eða óbeint eða skilyrt með einhverjum hætti.67 Ef ákvæði settra laga Alþingis 

ganga í berhögg við stjórnarskrá teljast þau ekki gild réttarheimild og verður þeim ekki beitt 

við úrlausn mála, sbr. Hrd. 1959 bls. 759 og Hrd. 2000, bls. 4480 (125/2000).68 

Því verður reyndar haldið fram hér að meginregla skuldaskilaréttar um jafnræði kröfuhafa 

hljóti einnig að hafa áhrif í tengslum við ákvörðun um hvort og með hverjum hætti, lögfesta 

                                                
62 William Edler von Eyben: Panterettigheder, bls. 17. 
63 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 96-97. 
64 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 72-75. 
65 Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 29. 
66 Jens Skoghøy: Panterett, bls. 35 og Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 97. 
67 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 294. 
68 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 86-96. 
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beri lögveðsheimildir svo sem rökstutt var í kafla 2.4. Einkum þykja tvær reglur með 

stjórnskipulega stöðu geta haft áhrif hér. Fyrir það fyrsta regla 72. gr. Stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (stjskr.) um vernd eignarréttarins og í annan stað 

jafnræðisreglan í 65. gr. stjskr. 

Lögveðsheimildir fela að einhverju leyti í sér eignarnámskennd einkenni með því að 

tilteknum aðila eru veitt óbein eignarréttindi í veðandlaginu án samþykkis eiganda þess.69 

Þannig gæti veðþoli þurft að sæta takmörkun á umráða- eða ráðstöfunarrétti sínum á eigninni. 

Þá gæti komið til þess að hann missti eignina eða greiðslu að jafnvirði hennar.70 Ennfremur 

getur setning lögveðs haft áhrif á réttindi samningsveðhafa71 með þeim afleiðingum að hann 

fái lítið sem ekkert svo sem gerðist í Hrd. 2003, bls. 271 (16/2003) sem nánar er vikið að 

síðar í kaflanum. Kunna meginreglur þær er ráðnar verða af 72. gr. stjskr. að binda hendur 

löggjafans fyrir þessar sakir. 

 Þá er ekki óhugsandi að þegar löggjafinn veitir tilteknum aðilum aukna vernd fyrir kröfum 

sínum, svo sem lögveð veita, kunni það að fela í sér brot á jafnræðisreglu stjórnarskrár. 

 Um bæði þessi tilvik fjallar í Hrd. 2003, bls. 271 (16/2003). 
 

Hrd. 2003, bls. 271 (16/2003) 
Því var haldið fram í málinu að með því að veita ríki og opinberum aðilum lögákveðin 
veðréttindi, lögveð, en ekki þegnunum væri um ólögmæta mismunun, andstæða 
jafnræðisreglunni í 65. gr. stjskr. að ræða. Jafnframt var því haldið fram að þegar lögveðtryggð 
krafa, rýmdi út óbeinum eignarréttindum samnings- og aðfararveðhafa þrátt fyrir að stofnast 
síðar væri um að ræða brot á 72. gr. stjórnarskrárinnar. Í niðurstöðu Héraðsdóms, sem staðfest 
var í Hæstarétti með vísan til forsendna, sagði að með lögveðinu væri ekki brotið í bága við hina 
stjórnskipulegu jafnræðisreglu og að viðurkennt væri að löggjafanum sé heimilt að mæla fyrir 
um lögveð í ákveðnum eignum til tryggingar kröfu þegar það telst vera þjóðfélagslega 
mikilvægt að hún innheimtist á tryggilegan hátt. Um meint brot á reglum í 72. gr. stjskr. segir að 
það sé almenn regla að lögveð gangi fyrir samningsveði í eign þeirri sem það hvílir á og skipti 
ekki máli hvort það veð var tilkomið fyrir eða eftir að til lögveðs stofnaðist og því hafnað að um 
brot á reglum um vernd eignarréttarins væri að ræða. 

 

Af dóminum verður ráðið að það að lögveð stofnist á eftir samningsveði en gangi samt 

framar því í veðröð felur ekki í sér brot á friðhelgi eignarréttarins samkvæmt 72. gr. stjskr. 

Niðurstaðan um jafnræðisregluna virðist hins vegar skilyrt að því leyti að heimild til 

setningu lögveða sé bundin við kröfur sem sé „…þjóðfélagslega mikilvægt að innheimtist á 

tryggilegan hátt.“ 

 

                                                
69 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 101. 
70 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 97. 
71 Nánar fjallað um þessa aðstöðu í 9. kafla. 
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2.5.2.2 Lögjöfnun 

Skilyrði lögjöfnunar eru þau að tilvik sem lögjafna á um sé bæði ólögákveðið og eðlislíkt því 

tilviki sem fjallað er um í lagákvæði því sem lögjafna á frá. Til viðbótar hafa verið tínd til 

fleiri skilyrði, svo sem að regla sú er fæst með lögjöfnun þurfi að geta talist hallkvæm. Að 

auki hefur því verið haldið fram að þegar almenn lagasjónarmið geri ráð fyrir að regla þurfi að 

eiga sér stoð í almennum lögum komi lögjöfnun vart til greina og að lögjöfnun sé tæpast tæk 

frá undantekningarreglum.72 

 Síðustu tvö skilyrðin verða vart talin uppfyllt í tengslum við lögjöfnun fyrir stofnun 

lögveðs. Þannig þykir lögveð almennt tæpast geta stofnast nema samkvæmt ótvíræðri 

lagastoð, sbr. orðalag í Hrd. 1991, bls. 138 og Hrd. 1992, bls. 1360. Þá hefur ítarlega verið 

fjallað um eðli lögveðsheimilda sem undantekningarákvæða í kafla 2.4. Af þessu tvennu 

virðist eðlileg ályktun að lögveð geti tæpast stofnast fyrir lögjöfnun. Fullyrðingu í þá átt má 

einnig styðja tilvísun í sératkvæði tveggja hæstaréttardómara í Hrd. 1970, bls. 479. 

 
Hrd. 1970, bls. 479 (Sératkvæði) 
Málavextir eru ítarlega raktir í kafla 2.5.2.2. Niðurstöðu sína studdi minnihluti Hæstaréttar þeim 
rökum að hin umdeilda krafa félli ekki undir orðalag viðkomandi lögveðsheimildar og yrði því 
að líta svo á að ekkert lögveð hefði stofnast í hlutaðeigandi eign enda geti „lögveð ekki stofnast 
fyrir lögjöfnun.“ 

 

 Kenningar fræðimanna vísa einnig að mestu í sömu átt. Þannig telur Þórður Eyjólfsson að 

heimfæra beri lögveðsheimildir til „singulær“ eða „anomal“ löggjafar og að frá slíkri löggjöf 

verði ekki lögjafnað.73 Ekki verður séð að hann setji fyrirvara við þessa kenningu. Rétt þykir 

að taka fram að ritgerð Þórðar var gefin út árið 1934 en á árunum 1953 og 1968, féllu dómar 

sem reifaðir eru að neðan, þar sem fallist var á að lögjöfnun frá lögveðsheimildum um sjóveð 

væri tæk. Verður líklega að skoða kenningu hans með þeim fyrirvara. 

Gaukur Jörundsson tekur fram í riti sínu útgefnu árið 1984 að almennt verði lögjöfnun 

ekki talin gild lögveðsheimild en bendir þó á að þess séu dæmi að dómstólar hafi litið svo á að 

sjóveð geti stofnast fyrir lögjöfnun.74 Virðist hann því telja ástæðu til að líta svo á að sjóveð 

kunni að vera í sérflokki gagnvart öðrum lögveðum að þessu leyti. Gaukur fjallar ekki nánar 

um dómana og þykir ástæða til að taka þá til nánari skoðunar hér. 

 
 
 

                                                
72 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 193-199. 
73 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 99. 
74 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 81. 
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Hrd. 1953, bls. 617 
Við hreinsun á geimi skips eftir flutning á bensíni komst neisti í bensíneim og olli sprengingu og 
varð stefnanda í málinu meint að. Deilt var um rétt hans til bóta og hvort möguleg bótakrafa ætti 
að njóta lögveðréttar samkvæmt ákvæði 4. tölul. 236. gr. eldri siglingalaga nr. 56/1914. 
Samkvæmt umræddu ákvæði var sök skipverja eða annarra aðila er vinna á skipinu fortakslaust 
skilyrði bótaréttar og þess að lögveðréttur gæti stofnast í skipi. 
Í Hæstarétti var niðurstaðan sú að þar sem ljóst þótti að upptök sprengingarinnar hefði mátt 
rekja til mistaka og með hliðsjón af hættueiginleikum verks væru skilyrði bótaábyrgðar uppfyllt 
og jafnframt því stofnaðist lögveðréttur í skipinu með lögjöfnun frá áðurnefndu ákvæði 4. tölul. 
236. gr. 

 

Hrd. 1968, bls. 1208 
Málsatvik voru þau að þegar verið var að ljúka við að háfa úr mjög stóru kasti brotnaði 
svokallaður „svanaháls“ á bómu og handleggsbrotnaði stýrimaður við. Stýrimanni voru dæmdar 
bætur í kjölfarið og til tryggingar þeim sjóveðréttur í skipinu samkvæmt lögjöfnun frá sama 
lagaákvæði og í Hrd. 1953,bls. 617, án þess að lögjöfnunin væri studd rökum. 

 

Það skiptir líklega máli í þessu samhengi að ábyrgð útgerðarmannsins af líkamstjóni var 

samkvæmt eldri siglingalögum takmörkuð við skipið.75 Þar eð sök var ekki sönnuð, verður 

ekki séð að bótagrundvelli hafi verið til að dreifa, enda ólögfestum hlutlægum bótareglum 

vart beitt á Íslandi, og tilvikið að því leyti ólögákveðið. Ennfremur eru tilvik mjög lík þeim 

tilvikum sem lögveðsheimildin fjallar um, sérstaklega í fyrra málinu, með því að nokkuð ljóst 

er að einhver hefur gerst sekur um mistök þótt óljóst sé hver það kunni að vera. Um 

hallkvæmni og sanngirni reglunnar er það að segja að það virðist ekki óeðlilegt að tjónþoli fái 

líkamstjón sitt bætt þótt formsatriði um sönnun þess nákvæmlega hver olli tjóni sé ekki 

uppfyllt. 

Af dómunum tveimur þykir mega draga þá ályktun að ekki sé óhugsandi að lögveð geti 

stofnast fyrir lögjöfnun en af hinni almennu umfjöllun verður hins vegar ráðið að það geti 

aðeins gerst þegar afar rík rök hníga að því. 

 

2.5.2.3 Meginreglur laga og eðli máls 

Beiting réttarheimildarinnar eðli máls þykir einkum geta komið til greina um ólögákveðin 

atriði og er ætlað að leiða til hagkvæmrar og réttlátrar niðurstöðu í þessum tilfellum.76 

Meginreglur laga eru afar fjölbreytilegs eðlis, en þær þykja fremur almennar efnis og 

ónákvæmar og er það oft hlutverk löggafans að útfæra þær nánar í lögum.77 

 Áður hefur verið vikið að því að lögveð geti vart stofnast nema fyrir ótvíræða lagaheimild 

svo ráðið verður af Hrd. 1968, bls. 510 og tekið er fram berum orðum í Hrd. 1991, bls. 138. 

                                                
75 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 54. 
76 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 371-373 og 380. 
77 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 339-340. 
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 Í ljósi þessa verður að telja hæpið að lögveð geti stofnast fyrir jafn þokukenndar 

réttarheimildir og lýst er hér að ofan. 

 Það er þó ekki útilokað og einkum hefur verið talið að meginreglur um nýsmíði kunni að 

fela í sér lögveðsheimild. Er þá átt við það tilvik þegar umráðamaður hlutar ber kostnað af 

breytingum á hlutnum, sem leiða til verðmætaaukningar hans, í góðri trú umráðamannsins um 

að hann eigi hlutinn.78 Ef talið hefur verið að verðmætaaukningin sem umráðamaður hefur 

kostað sé slík að ástæða sé til þess að láta hann halda hlutnum, virðist hinn eldri eigandi, eftir 

reglunum, geta átt lögveð í hinni töpuðu eign, fyrir tapi sínu.79 

 

Hrd. 1949, bls. 407 
Í málinu deildi um eignarrétt á lóðarspildu sem lá á milli fasteigna í eigu málsaðila. 
Í Hæstarétti var talið sannað að áfrýjandi málsins hafi öðlast eignarrétt að spildunni með 
kaupum á henni árið 1932, en ekki látið þinglýsa eignarrétti sinum, og farið með hana sem sína 
allt þar til árið 1946 þegar stefndi hóf byggingaframkvæmdir á henni. Árið 1945 hafði stefndi 
eignast aðliggjandi fasteign með afsali. 
Í niðurstöðu meirihluta Hæstaréttar var stefndi dæmdur nýr eigandi hinnar umdeildu lóðarspildu 
og fyrir því færð þríþætt rök. Í fyrsta lagi hafi spildan heyrt undir lóð hans samkvæmt 
skipulagsuppdrætti, en samkvæmt afsali stefnda markaðist lóðin af uppdrættinum. Í öðru lagi 
fælist mikil eyðilegging eigna í því að stefnda yrði gert að rífa niður byggingar og girðingu sem 
hann hafði reist á spildunni. Í þriðja lagi myndi lóðin að því loknu, ekki standast reglur sem 
byggingaryfirvöld í Reykjavík fari eftir. 
Í dóminum mælti síðan svo fyrir að áfrýjandi ætti skaðabótakröfu á hendur stefnda fyrir töku 
lóðarinnar og að krafa þessi væri tryggð lögveði í fasteign stefnda. 

 

 Dómur þessi virðist falla að reglum um nýsmíði. Í málinu hafði tiltekinn aðili í ljósi réttar 

síns samkvæmt afsali, látið reisa mannvirki á eign annars manns og slíkt var verðmæti 

bygginga þessara að honum var dæmdur eignarréttur að lóðinni. Nágrannanum var hins vegar 

dæmt lögveð í lóðinni fyrir bótakröfu sinni vegna tjóns þess er hann hafði hlotið af. 

 Meginreglur og raunar að hluta til eðli máls, virðast einnig geta falið í sér 

lögveðsheimildir í öðrum tilvikum, sbr. Hrd. 1970, bls. 479. 

 
Hrd. 1970, bls. 479 
Deilt var um hvort krafa eigenda íbúða í fjölbýlishúsi vegna ógreidds hitakostnaðar annars 
íbúðareiganda teldist til sameiginlegs rekstrar í skilningi 11. eða 13.gr., sbr. 15. gr. eldri laga um 
fjölbýlishús nr. 19/1959 og nyti þannig lögveðréttar í íbúð aðila þess er ekki hafði greitt. 
Í meirihlutatkvæði Hæstaréttar var að vísu ekki talið að slíkur kostnaður félli undir orðalag 
umræddra lögveðheimilda. Hins vegar er tekið þar fram að íbúðareigendur beri óskoraða 
samábyrgð á greiðslu hitakostnaðarins eftir meginreglum um skuldaskipti. Síðan er fullyrt að 
greiðsla hitakostnaðarins teljist til sameiginlegs rekstrarkostnaðar samkvæmt eðli málsins en 
einnig „meginstefnu“ 11. gr. Þannig sé eðlilegt að telja kostnaðinn njóta veðréttar eftir 

                                                
78 Hans Verner Højrup: Pant, bls. 16-17. 
79 Vagn Carstensen og Thomas Rørdam: Pant, bls. 7. 
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grunnrökum 4. mgr. 11. gr. og 14. gr. en þær geymdu upptalningu á atriðum er heyrðu til 
sameiginlegs rekstrarkostnaðar. 
Í atkvæði minnihluta var niðurstaðan sú að krafan nyti ekki lögveðréttar samkvæmt hinni 
umræddu lögveðsheimild en auk þess væri lögjöfnun ótæk lögveðsheimild. Ekki var vikið að 
því hvort meginreglur laga gætu orðið grundvöllur niðurstöðu. 

 

  Niðurstaða Hæstaréttar í málinu var studd þríþættum rökum og kann að virðast 

illskiljanleg. Röksemdirnar kunna þó að tengjast. Rökin voru þau, nánar tiltekið, að 

niðurstaðan samræmdist meginreglum um „skuldaskipti“ og meginrökum lögveðsheimildar 

sem mælti fyrir um óskoraða ábyrgð eiganda á tilteknum kostnaði. Virðist hér í báðum 

tilfellum vera vísað til reglna um óskipta ábyrgð sameigenda (in solidum) að sérstakri 

sameign. Ennfremur segir að niðurstöðuna leiði af eðli máls. Er þar líklega um tilvísun 

óvenjulegra aðstæðna í húsinu sem leiddu til þess að ekki var hægt að aðgreina hitakostnað í 

sameign, sem krafan snéri að, frá hitakostnaði af öðrum hlutum hússins. 

 

2.5.2.4 Réttarvenja 

Atriði sem koma til skoðunar við mat á því hvort um réttarvenju geti verið að ræða, sem feli í 

sér bindandi réttarreglu, eru í grundvallaratriðum sjöþætt. Atriði þessi eru nánar tiltekið aldur, 

stöðugleiki, afstaða manna til venjunnar, hvort venjan er sanngjörn, réttlát og haganleg, hvort 

venjan hefur mótast friðsamlega, hvort henni hefur verið fylgt í allra augsýn og hvort hún hafi 

náð lágmarksútbreiðslu.80 Uppfylli réttarvenja ofangreind skilyrði þykir ekki óhugsandi að 

lögveð geti stofnast á grundvelli hennar. 

Íslenskir fræðimenn sem ritað hafa um það hvort réttarvenja geti talist gild lögveðsheimild 

virðast á eitt sáttir um að svo sé en þeir styðja skoðun sína ekki öðrum efnisrökum en þeim að 

réttarvenja njóti mikils vægis á sviði fjármunaréttar.81 

 Þrátt fyrir þetta verður ekki séð að benda megi beinlínis á dæmi þess í dómasafni 

Hæstaréttar að lögveð hafi verið dæmt á grundvelli réttarvenju. Þó má finna þess dæmi að 

réttarvenja hafi haft þýðingu í tengslum við lögveð. Má í því samhengi benda á Hrd. 1996, 

bls. 1992 sem reifaður er í kafla 2.9.3.6 í ritgerðinni. Þar var talið að nauðungarsölubeiðni ylli 

rofi á fyrningu þeirra lögveða er sjálfstætt fyrnast samkvæmt réttarvenju. Byggði sú 

niðurstaða á því að þetta væri ríkjandi viðhorf í framkvæmd og taka þyrfti sérstaklega fram í 

lögum ef ætlunin væri að leggja niður þessa framkvæmd. 

                                                
80 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 176-183. 
81 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 81, Ólafur Lárusson: Um veðréttindi 
    bls. 93-94 og Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 98. 
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Viðskiptavenja er sú tegund réttarvenju sem einkum hefur þýðingu sem réttarheimild en 

hún getur tekið til samskipta tveggja aðila að ofangreindum skilyrðum uppfylltum, sbr. Hrd. 

1948, bls. 100.82 Niðurstaða í Hérd. Rvk. 25. janúar 2005 (Z-4/2006) er laut að eftirgjöf 

lögveðréttar með samningi, byggðist að hluta til á slíkri venju í skiptum aðila. Þar var m.a. 

tekið fram að með því að innheimta ekki fasteignagjöld af tiltekinni fasteign um áratugaskeið 

hafi hlutaðeigandi sveitarfélag fyrirgert rétti sínum til að innheimta gjöldin og í ljósi þess var 

því hafnað að lögveðréttur væri í eigninni fyrir umræddum gjöldum. 

 

2.5.2.5 Stjórnvaldsfyrirmæli 

Heimilt er löggjafanum að vissu marki, að fela handhöfum framkvæmdarvalds að setja 

almennar reglur um atriði sem lögin fjalla um en þó ekki um mál sem stjórnskrá tiltekur að 

ákveðin skuli með lögum.83 Skorti stjórnvaldsfyrirmæli lagastoð geta þau ekki talist gild 

réttarheimild.84 

Ástæðulaust þykir að fjölyrða um möguleika á því að stjórnvaldsfyrirmæli geti verið tæk 

lögveðsheimild en svo mun ekki vera, nema samkvæmt afar skýrri heimild í settum lögum er 

beinlínis mæli fyrir um að stjórnvaldi sé heimilt að færa lögveðsheimild í reglugerð85 fyrir 

tiltekinni kröfu, sbr. Hrd. 1992, bls. 1360. 

 
Hrd. 1992, bls. 1360 
Í málinu deildi um hvort lögveðsheimild í reglugerð ætti sér nægjanlega lagastoð. 
Reglugerðarheimildin var orðuð svo að í reglugerð mætti ákveða að vatnsskatti fylgdi lögveð. Í 
dómi Hæstaréttar var tekið fram að hlutaðeigandi lagaákvæðið að því er viðkæmi lögveðrétti, 
yrði ekki skýrt rýmra en í því segði berum orðum, en af þeim var ekki talið nægilega ljóst, að 
lögveðrétturinn næði til vatns, sem selt væri eftir mæli. Var því hafnað að lögveð væri í 
hlutaðeigandi eign á þessari forsendu. 

 

2.5.3 Skilyrði lögveðsheimilda uppfyllt 

Það er skilyrði stofnunar lögveðs, auk þess að til staðar sé fullnægjandi lögveðsheimild, að öll 

þau atvik er lögveðsheimildin tilgreinir hafi gerst.86 Lögveðsheimildir eru 

undantekningarákvæði sem aftur veldur því að þær ber að skýra þröngt og gera verður þannig 

ríkar kröfur til þess að skilyrðin eins og þau eru orðuð í lögveðsheimild séu uppfyllt.87 Þessa 

sér stað í Hrd. 1936, bls. 343 og Hrd. 1977, bls. 1065. 

                                                
82 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 173-174. 
83 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 120. 
84 Sigurður Líndal: Almenn lögfræði, bls. 128-132. 
85 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 81 og  Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 100.  
86 William Edler von Eyben: Panterettigheder, bls. 17. 
87 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um veðréttindi, bls. 93-94. 
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Hrd. 1936, bls. 343 
Í máli þessu voru gerðar tvíþættar kröfur af hálfu stefnanda. Annars vegar að viðurkennd yrði 
fjárkrafa hans á hendur gagnaðila vegna þess sá hafði ekki staðið í skilum á endurgreiðslu láns. 
Hins vegar að viðurkenndur yrði lögveðréttur fyrir kröfunni. 
Fjárkrafa stefnanda var viðurkennd en því hafnað að stofnast hafi til lögveðréttar fyrir henni, 
með þeim rökum, að lögveðsheimildin tilskildi að til lánveitingar væri stofnað af 
framkvæmdastjóra í samráði við útflutningsnefnd en sönnun fyrir því að þannig hafi verið staðið 
að lánveitingunni hafi ekki tekist. 

 

Hrd. 1977, bls. 1065 
Hér deildi um það hvort talstöðvargjöld sem Póst- og símamálastjórnin krafðist væru opinber 
gjöld er nytu sjóveðréttar samkvæmt Siglingarlögum. 
Í niðurstöðu Hæstaréttar kemur fram að umrædd gjöld séu vissulega opinber gjöld en geti ekki 
talist til opinberra gjalda sem greiða beri af skipi, svo sem áskilið var í lögveðsheimildinni og 
voru skilyrði lögveðsheimildar um stofnun því ekki talin uppfyllt. 

 

Ekki dugar að veðþoli viðurkenni lögveðréttinn, eða gangist við honum með öðrum hætti, 

ef hin lögmæltu skilyrði eru ekki uppfyllt, sbr. Hrd. 1938, bls. 341 og Hrd. 1938, bls. 749. 

 Um skilyrði stofnunar samkvæmt einstökum lögveðsheimildum er fjallað síðar í 

ritgerðinni, nánar tiltekið í umfjöllun um einstök lögveð. 

 
2.6 Réttarvernd 

2.6.1 Almennt 

Réttarvernd réttinda í fasteignum og skipum gagnvart þriðja manni er að meginreglunni til 

háð þinglýsingu réttindanna, sbr. 1. mgr. 29. gr. og 1. mgr. 40. gr., sbr. 1. mgr. 29. gr. þl. Frá 

þessari meginreglu er vikið í 32. gr. þl. sem mælir fyrir um að réttarvernd lögveða skuli óháð 

þinglýsingu nema lög áskilji annað. 

 Reglur um réttarvernd lögveða eru hvorki í Danmörku né Noregi, jafn afdráttarlausar og 

þannig eru lögveð sem ætlað er að njóta réttarverndar án þinglýsingar sérstaklega tiltekin í 

norsku veðlögunum88 og dönsku þinglýsingalögunum.89 

 

2.6.2 Meginreglan 

Sú meginregla hefur lengi verið talin gilda um lögveð að engra sérstakra tryggingarráðstafana 

sé þörf til að tryggja réttarvernd þeirra gagnvart þriðja manni.90 

Ákvæði 32. gr. þinglýsingalaga felur í sér lögfestingu þessarar reglu að því er snýr að 

þinglýsingu. Í athugasemdum við 32. gr. í frumvarpi til þinglýsingalaganna var sérstaklega 

tekið fram að meginreglan hafi verið sú eftir réttarreglum sem þá voru í gildi að réttarvernd 
                                                
88 Jens Edvin Skoghøy: Panteloven med kommentarer, bls. 473-481. 
89 William Edler von Eyben: Panterettigheder, bls. 19-23. 
90 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 83. 
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lögveða væri óháð tryggingarráðstöfunum. Var ennfremur talið að ástæða væri að taka þetta 

til endurskoðunar en niðurstaðan var sú að óþarfi væri að gera þinglýsingu að skilyrði 

réttarverndar. Niðurstaða þessi var studd þeim rökum að skilyrðing þinglýsingar fyrir 

réttarvernd lögveða myndi auka mjög á störf bæði þinglýsingarstjóra og innheimtumanna 

opinberra gjalda en auk þess væri alkunna í flestum tilvikum hvaða gjöld væru líkleg til að 

hvíla sem lögveð á eignum.91 

 Af þessu leiðir að birtingar- og sérgreiningarreglur taka að engu leyti til lögveða,92 sem 

aftur leiðir til að lögveðin hvíla sem leynd höft á eignum sem þau eru lögð á93 og hefur sú 

tilhögun sætt gagnrýni.94 Eðli lögveðréttinda sem leyndra hafta hefur ennfremur valdið 

kaupendum tjóni, sbr. t.d. Hrd. 1988, bls. 91 og Hérd. Rvk. 18. maí 2004 (E-10432), en um 

þetta fjallar ítarlega í kafla 2.10.3.2. 

 

2.6.3 Lögbundnar undantekningar 

Af 32. gr. þl. verður ráðið að meginreglan um að lögveð séu óháð þinglýsingu um réttarvernd 

takmarkast af reglum annarra laga. 

 Nokkur dæmi var áður að finna í lögveðsheimildum um að þinglýsing væri gerð að 

fortakslausu skilyrði réttarverndar lögveða og má í því samhengi nefna 62. gr. laga nr. 3/1878, 

2. gr. laga nr. 56/1933 og 44. gr. laga nr. 80/1947.95 

 Í núgildandi lögum má finna dæmi um að þinglýsing sé gerð að skilyrði réttarverndar við 

tilteknar aðstæður og má í því samhengi nefna regluna í 1. mgr. 199. gr. siglingalaga nr. 

34/1985. Samkvæmt henni fellur lögveð sem stofnast samkvæmt siglingalögunum (sjóveð) 

niður við tilteknar aðstæður ef lögveðréttindum hefur ekki verið þinglýst. Réttlæting þessarar 

undantekningar fólst í því að með þessum hætti yrði komið í veg fyrir að lögveð kæmu aftan 

að þeim aðilum er viðskipti komi til með að eiga með veðandlagið.96 
 

 

 

 

 

 
                                                
91 Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 1402-3. 
92 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 118. 
93 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 686. 
94 Réttmæti lögveðs, bls. 14. 
95 Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 1403. 
96 Alþt. 1984-85, A-deild, bls. 1055. 
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2.7 Fullnusta 

2.7.1 Almennt 

Sú leið sem raunhæfust verður að teljast til fullnægju lögveðtryggðrar kröfu er nauðungarsala 

veðandlagsins.97 Nauðungaruppboð á grundvelli lögveðs fer fram að öllu leyti samkvæmt 

almennum reglum.98 

Um heimildir til að krefjast nauðungarsölu fjallar í 1. mgr. 6. gr. nsl. Af ákvæðinu verður 

ráðið að nauðungarsölu á grundvelli lögveðs geti einkum borið að með þrennum hætti. 

Í fyrsta lagi að aflað sé fjárnáms í veðandlaginu og nauðungarsölu krafist á grundvelli 

fjárnámsins samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

Í öðru lagi kemur til greina í þeim tilvikum þegar lögveðsheimildir heimila nauðungarsölu 

án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms að krefjast nauðungarsölu á grundvelli 

lögveðsheimildarinnar sjálfrar samkvæmt. 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

Í þriðja lagi er hægt að krefjast nauðungarsölu á grundvelli lögveðsheimildar vegna 

lögveðtryggðra krafna ríkisins, sveitarfélaga, stofnana þeirra eða fyrirtækja í þeim tilvikum 

þegar fjárhæð kröfunnar er ákveðin í lögum, reglugerð eða gjaldskrá staðfestri af ráðherra 

samkvæmt 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

 

2.7.2 Fullnusta samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

Til að nauðungarsölu verði krafist á grundvelli 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. verður fyrst að leita 

fullnustu veðkröfunnar með fjárnámi. Í þessu samhengi þykir rétt að taka eftirtalin atriði fram 

enda þykja þau raunhæf í tengslum við kröfur sem njóta lögveðréttar. 

 Um aðfararheimildir fjallar í 1. mgr. 1. gr. afl. Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. afl. 

verður fullnustu leitað á grundvelli dóms eða úrskurðar uppkveðnum af íslenskum 

dómstólum. Einu gildir hvort um var að ræða sakamál eða einkamál.99 Þannig verður 

fullnustu leitað á grundvelli dóms sem mælir fyrir um skyldu til greiðslu sekta en slíkar kröfur 

njóta lögveðréttar samkvæmt nokkrum lögveðsheimildum.100 

 Fjárnáms fyrir greiðslu skatta og annarra samsvarandi gjalda verður krafist samkvæmt 9. 

tölul. 1. mgr. 1. gr. afl. Orðalagið „önnur samsvarandi gjöld“ í þessu samhengi, felur ekki í sér 

að fjárnám verði gert fyrir þjónustugjöldum samkvæmt umræddum tölulið, heldur að kröfur 

                                                
97 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 128. 
98 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 84. 
99 Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 115. 
100 Sjá kafla 4.2.3. 
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um greiðslu skatta sem ekki bera heitið skattar en uppfylla engu að síður skilgreiningaratriði 

skattahugtaksins eigi hér undir.101 

 Þá verður fjárnáms krafist samkvæmt 10. tölul. 1. mgr. 1. gr. afl. fyrir kröfum sem njóta 

lögtaksréttar samkvæmt fyrirmælum laga. Undir þennan tölulið heyra ákvæði laga sem mæla 

fyrir um að fjárnám eða aðför megi gera fyrir kröfunum án undangengins dóms eða 

dómsáttar.102 Alltítt er að kröfur sem tryggðar eru lögveði njóti slíkrar heimildar. 

 Að öðru leyti vísast til almennra reglna um fjárnám. 

 

2.7.3 Fullnusta samkvæmt 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

Nauðungarsala samkvæmt 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. fer fram á grundvelli lagaákvæðis um 

lögveðrétt sem heimilar nauðungarsölu veðandlagsins án undangengins dóms, sáttar eða 

fjárnáms. 

 Ákvæði þetta verður ekki skýrt rýmra en leiðir af orðanna hljóðan og verður heimild til 

nauðungarsölu að tiltaka sérstaklega að nauðungarsalan geti farið fram án undangengins 

dóms, sáttar eða fjárnáms, sbr. Hrd. 1997, bls. 850. 

 
Hrd. 1997, bls. 850 
Í máli þessu deildi um hvort nauðungarsala gæti fram samkvæmt 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. á 
grundvelli lagaákvæðis sem mælti fyrir um að veðandlagið mætti „selja nauðungarsölu“. Því var 
hafnað og tekið fram að nauðungarsala geti einungis farið fram samkvæmt 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. 
nsl. ef beinlínis er tekið fram í lagaákvæði að nauðungarsala geti farið fram „án undangengins 
dóms, sáttar eða fjárnáms.“ 

 

2.7.4 Fullnusta samkvæmt 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

Nauðungarsala getur farið fram á grundvelli lagaákvæðis um lögveðrétt samkvæmt 5. tölul. 1. 

mgr. 6. gr. nsl. að því tilskildu að veðkröfuhafi sé ríkið, sveitarfélag, stofnanir þeirra eða 

fyrirtæki og fjárhæð kröfunnar sé ákveðin í lögum, reglugerðum eða gjaldskrám staðfestum af 

ráðherra. 

 Munurinn á reglum samkvæmt 4. og 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. felst í grundvallaratriðum í 

því að nauðungarsala samkvæmt 4. tölulið getur aðeins farið fram að því gefnu að önnur 

lagaákvæði heimili hana sérstaklega en í 5. tölulið felst sjálfstæð nauðungarsöluheimild til 

handa opinberum aðilum að nánar tilteknum skilyrðum uppfylltum.103 

                                                
101 Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 198. 
102 Alþt. 1988-89, A-deild, bls. 803. 
103 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 908. 
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 Eitt af skilyrðum þess að nauðungarsala geti farið fram samkvæmt 5. tölulið er að ekki 

leiki vafi á um réttmæti eða gildi veðkröfunnar, sbr. Hrd. 1992, bls. 87, Hrd. 1992, bls. 1563 

og Hrd. 1992, bls. 1618. 

 
Hrd. 1992, bls. 87 
Í máli þessu var talið að í ljósi ágreinings málsaðila um lögfylgjur uppsagnar 
erfðafestusamnings ríkti óvissa um gildi veðkröfunnar og var nauðungarsölu samkvæmt 5. tölul. 
1. mgr. 6. gr. nsl. hafnað af þeirri ástæðu. 

 

Hrd. 1992, bls. 1563 
Í máli þessu var talið að í ljósi ágreinings málsaðila um það hvort álagning gjalds sem var 
veðkrafa í máli þessu stæðist reglur stjórnarskrár m.a. 40. gr. og 67. gr. ríkti óvissa um gildi 
veðkröfunnar og var nauðungarsölu samkvæmt 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. hafnað af þeirri 
ástæðu. 

 

Hrd. 1992, bls. 1618 
Í máli þessu var talið að í ljósi ágreinings málsaðila um ýmis atriði tengd lögmæti álagningar 
gatnagerðargjalds ríkti óvissa um gildi veðkröfunnar og var nauðungarsölu samkvæmt 5. tölul. 
1. mgr. 6. gr. nsl. hafnað af þeirri ástæðu. 

 

 Það er og skilyrði nauðungarsölu samkvæmt umræddum 5. tölulið að fjárhæð 

veðkröfunnar sé nægilega ákveðin í lögunum. Á þetta reyndi í Hrd. 1988 bls. 91. 

 
Hrd. 1988 bls. 91 
Deilan í máli þessu snérist um það, hvort fjárhæð iðgjalda til Lífeyrissjóðs sjómanna sem þá 
nutu tryggingar í formi lögveðs, væri nægilega lögákveðin til að nauðungarsala gæti farið fram á 
grundvelli lögveðsheimildarinnar. Í Hæstarétti var talið að með því að í lögunum væri ákveðið 
að iðgjöldin skyldu nema tilteknu hundraðshlutfalli af launum, væri fjárhæðin nægilega 
lögákveðin. 

 

2.7.5 Greiðsluaðlögun 

Lög um tímabundna greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði nr. 50/2009 geta 

haft áhrif til frestunar á fullnustu krafna sem tryggðar eru með lögveði í fasteignum. 

 Réttaráhrif greiðsluaðlögunar felast í því að skuldbindingar skuldara breytast með þeim 

hætti að einungis þær skuldir sem hann er fær um að greiða samkvæmt mati umsjónarmanns 

teljast gjaldkræfar samkvæmt 2. mgr. 1. gr., sbr. 1. mgr. 5. gr. Gjalddagi annarra 

skuldbindinga frestast en greiðsluaðlögun getur staðið yfir í allt að fimm árum, sbr. 1. mgr. 1. 

gr. 

Greiðsluaðlögunar getur eigandi íbúðarhúsnæðis þ.e. veðþoli, krafist ef hann sýnir fram á 

að hann sé og verði um einhvern tíma ófær um að standa í fullum skilum á greiðslu skulda 

sem tryggðar eru með veði í húsi hans, sbr. 1. mgr. 1. gr. 
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Áhrif greiðsluaðlögunar á lögveð eru bundin við lögveð er tryggja kröfur sem gjaldfallnar 

eru áður en skuldari leggur fram beiðni um greiðsluaðlögun, sbr. 1. tölul. 3. mgr. 2. gr. 

Rétt þykir ennfremur að taka fram að lögveðskröfu sem gjaldfellur eftir upphaf 

tímabundnu greiðsluaðlögunarinnar er heimilt að fullnusta með nauðungarsölu, sbr. 5. mgr. 6. 

gr. 

 

2.8 Rétthæð lögveðs 

2.8.1 Almennt 

Um forgangsáhrif ósamrýmanlegra réttinda gildir sú meginregla í íslenskum rétti að eldri 

réttindi gangi framar yngri réttindum (prior tempore, potior jure).104 

Það er hins vegar megineinkenni veðréttinda að þau veita veðhafanum forgangsrétt til að 

leita fullnustu fyrir kröfu í tilteknu fjárverðmæti svo sem fram kemur í 1. mgr. 1. gr. svl. 

Forgangsrétturinn lýsir sér í því að veðhafi hefur rétt til að ganga að veðandlaginu á undan 

öðrum kröfuhöfum veðþola og fær veðkröfu sína greidda að fullu af andvirði veðandlagins, 

áður en kröfuhafar sem ekki njóta veðréttar, fá nokkru úthlutað, enda þótt réttindi þeirra kunni 

að vera eldri.105 

Um rétthæð lögveðréttinda gilda sérreglur lögveðsheimilda en þegar þeim sleppir taka við 

almennar meginreglur um lögveð.106 Réttarástandinu svipar að þessu leyti til þess sem gerist í 

Danmörku þar sem reglur um innbyrðis rétthæð lögveða hafa þótt nokkuð sundurleitar en 

vegna þess að lögveðtryggðar kröfur fást yfirleitt greiddar að fullu er ólíklegt að mikið reyni á 

þær.107 Þetta kann að eiga við að einhverju leyti á Íslandi en á innbyrðis árekstur lögveða 

hefur þó reynt, sbr. Hrd. 1968, bls. 510 og Hrd. 2002, bls. 4304 (537/2002). Í Noregi hafa 

hins vegar verið teknar upp sérstakar reglur um rétthæð lögveða í fasteignum í hin almennu 

veðlög.108 

Umfjöllunin verður tvískipt. Þannig verður fyrst fjallað um rétthæð lögveða gagnvart 

öðrum takmörkuðum eignarréttindum en síðan um innbyrðis rétthæð þeirra. 

 

 

 

 

                                                
104 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2152. 
105 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 50. 
106 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 84. 
107 Knud Illum: Tinglysning, bls. 216. 
108 Jens Edvin A. Skoghøy: Panterett, bls. 138. 
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2.8.2 Rétthæð lögveðs gagnvart öðrum óbeinum eignarréttindum 

Lögveðréttindi njóta forgangs með sama hætti og veðréttindi almennt, gagnvart öðrum 

óbeinum réttindum.109 Forgangur lögveðsins nær hins vegar lengra.110 

Mælir þannig í nokkrum lögveðsheimildum fyrir um að lögveð skuli ganga „framar eldri 

sem yngri samnings- og aðfararveðum“, sbr. t.d. 3. mgr. 16. gr. laga nr. 9/2009 um 

uppbyggingu og rekstur fráveitna. Hitt er þó algengara að lögveðsheimildir fjalli ekki 

sérstaklega um rétthæð lögveða.111 Taka þá við meginreglur um lögveð.112 Samkvæmt 

meginreglum um forgang lögveða njóta þau forgangs gagnvart öðrum veðréttindum113 jafnvel 

á 1. veðrétti114 og óháð aldri réttindanna, sbr. Hrd. 2003, bls. 271 (16/2003). 

 
Hrd. 2003, bls. 271 (16/2003) 
Í máli þessu hélt sóknaraðili því fram að yngra samningsveð hlyti að ganga framar tilteknu 
lögveði m.a. vegna þess að ekki var í lögveðsheimild að finna fyrirmæli þess efnis að lögveðið 
ætti að ganga framar eldri – og yngri samningsveðum. 
Í niðurstöðu héraðsdóms sem staðfest var í Hæstarétti með tilvísun til forsendna er tekið fram að 
sú meginregla gildi um forgang lögveða að þau gangi fyrir samningsveðum í eign þeirri sem það 
hvílir á, óháð því hvort samningsveðin voru tilkomin fyrir eða eftir stofnun lögveðsins. 

 

Af þessu virðist mega ráða að tilmæli í lögveðsheimildum um að lögveð gangi framar 

„eldri sem yngri samnings- og aðfararveðum“ hafi einungis gildi til áréttingar en ekki 

sjálfstæð réttaráhrif enda muni lögveð óháð þeim njóta forgangs gagnvart öðrum 

veðréttindum. 

 

2.8.3 Innbyrðis rétthæð lögveða 

Lögveðsheimildirnar sjálfar eru aðalréttarheimildirnar um lögveð115 og ganga reglur þeirra 

framar almennum reglum um lögveð enda sérreglur gagnvart almennum reglum (lex 

specialis).116 Á hinn bóginn fjallar aðeins um rétthæð lögveða í minnihluta lögveðsheimilda 

og hafa því meginreglur um rétthæð talsvert vægi að því er viðkemur lögveðum. 

 Í kafla þessum verður ennfremur leitast við að skera úr um innbyrðis rétthæð lögveða í 

fasteignum og skipum, með tæmandi hætti. 

 

                                                
109 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um veðréttindi, bls. 92-97. 
110 Árni Árnason: Upplýsingabanki um tryggingar útlána, bls. 85. 
111 Kafli 4.7.2. 
112 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi bls. 85. 
113 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 686. 
114 Árni Árnason: Upplýsingabanki um tryggingar útlána, bls. 85. 
115 Ólafur Lárusson: Fyrirlestar um veðréttindi, bls. 92-94. 
116 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 225-228. 
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2.8.3.1 Reglur um rétthæð í lögveðsheimildum 

Í sumum lögveðsheimildanna er að finna sérstök fyrirmæli um rétthæð lögveða gagnvart 

öðrum lögveðum. Mælir þá ýmist svo fyrir að lögveð skuli ganga „framar yngri lögveðum“, 

sbr. t.d. 2. mgr. 9. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaganna nr. 32/2004 eða að lögveð skuli 

njóta sérstaks forgangs gagnvart öðrum lögveðum, sbr. t.d. 3. mgr. 35. gr. skipulags- og 

byggingarlaga nr. 73/1997 þar sem segir að lögveð gangi „fyrir öllum öðrum veðkröfum.“ 

 Ummæli í lögveðsheimildum um að lögveð gangi „framar yngri lögveðum“ virðast varla 

hafa sjálfstæða þýðingu enda myndu eldri lögveð almennt ganga framar yngri lögveðum eftir 

almennum reglum svo sem nánar verður tíundað í kafla 2.8.3.2. 

Fyrirmæli lögveðsheimilda um aukna rétthæð lögveða ber að skýra eftir orðanna hljóðan, 

enda fela þau í sér undantekningu frá meginreglunni um að eldri réttindi gangi framar yngri 

réttindum (prior tempore, potior jure).117 Séu slík fyrirmæli í lögveðsheimild nægjanlega 

afdráttarlaus myndi hlutaðeigandi lögveð ganga framar öðrum lögveðum sem ekki mæla fyrir 

um aukna rétthæð, sbr. Hrd. 1968, bls. 510 og lögveðum sem ekki hafa að geyma jafn 

afdráttarlaus fyrirmæli um rétthæð, sbr. Hrd. 2002, bls. 4304 (537/2002). 

 
Hrd. 1968, bls. 510 
Deilt var um rétthæð lögveðs fyrir vátryggingariðgjaldi gagnvart sjóveði fyrir 
björgunarlaunum. Ekki voru sérstök fyrirmæli um rétthæð iðgjaldsins í lögveðsheimildinni 
heldur sagði einfaldlega að lögveð „fylgdi iðgjaldinu í tvö ár frá gjalddaga.“ Um rétthæð 
sjóveða gildir sú regla að þau ganga „fyrir öllum öðrum eignarhöftum.“ Niðurstaðan var sú að 
sjóveð fyrir björgunarlaunum gengi framar lögveði fyrir vátryggingariðgjöldum. 

 

Hrd. 2002, bls. 4304 (537/2002) 
Í dóminum deildi um rétthæð lögveða sem samkvæmt lögveðsheimild var ætlað að „ganga 
fyrir öllum öðrum veðum,“ gagnvart sjóðveðum sem ætlað var að ganga fyrir „öllum öðrum 
eignarhöftum.“ Um skýringu orðalagsins „ganga fyrir öllum öðrum veðum“ segir í dómnum 
að í því felist forganga gagnvart öllum lögveðum. Þá var orðalag þetta talið afdráttarlausara en 
orðalagið „öllum öðrum eignarhöftum“ í ljósi ofangreinds skilnings á orðalaginu. Var 
niðurstaðan sú að umrætt lögveð gengi framar sjóveðinu. 

 

2.8.3.2 Almennar reglur um rétthæð 

Hvorki virðist í dómum né lögum beinlínis tekið á því hvernig fara skuli með innbyrðis 

rétthæð lögveða þegar lögveðsheimildir veita engar vísbendingar. 

Það er hins vegar meginregla í íslenskum rétti að eldri réttindi gangi framar yngri 

réttindum (prior tempore, potior jure).118 Regla þessi hefur verið lögfest um innbyrðis rétthæð 

                                                
117 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2152. 
118 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2152. 
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samningsveða með ákvæði 13. gr. svl. og virðast fræðimenn á eitt sáttir um að meginregla 

þessi gildi um innbyrðis rétthæð lögveða. 

 Þannig segir Þórður Eyjólfsson í riti sínu Um lögveð, að við þessar aðstæður „hljóti sú 

almenna regla um hlutaréttindi að koma til greina, að þau [lögveð] sem fyrr hafa stofnast hafi 

forgöngu fyrir hinum síður stofnuðu.“119 

 Samkvæmt Gauki Jörundssyni „gildir sennilega sú meginregla, að eldra lögveð gengur 

fyrir yngra.“120 

 Ólafur Lárusson segir síðan „myndi reglan að líkindum verða sú, að það veð gengi fyrir, 

sem fyrr væri stofnað, og að veðin væru jafnrétthá ef þau væru stofnuð samtímis.“121 

 Þessi niðurstaða verður ennfremur studd þeim rökum, að talið hefur verið að í þeim 

tilfellum þegar réttarreglur lögveðsheimilda eða meginreglur um lögveð fjalla ekki um atriði 

tengd lögveðum beri að beita um þau meginreglum um samningsveð.122 

  

2.8.3.3 Lögveð í fasteignum 

Þrjár lögveðsheimildir fyrir lögveðum í fasteignum hafa að geyma sérreglur um rétthæð 

lögveða sem stofnast samkvæmt þeim gagnvart öðrum lögveðum. 

 

(Skipulagsgjald, 3. mgr. 35. gr., l. nr. 73/1997) „…gengur fyrir öllum öðrum veðkröfum.“ 
(Fasteignaskattur, 7. gr., l. nr. 4/1995) „…ganga fyrir öllum öðrum veðkröfum“ 
(Iðgjöld af brunatryggingum og matskostnaður, 1. mgr. 7. gr., l. nr. 48/1994) „…ganga […] 
fyrir öllum öðrum skuldbindingum […] nema sköttum til ríkissjóðs.“ 

 

 Rétthæð annarra lögveða fer líklega eftir meginreglunni um að eldri lögveð séu rétthærri 

þeim yngri og vísast um það til kafla 2.8.3.2. 

 

2.8.3.3.1 Lögveð fyrir skipulagsgjaldi og fasteignaskatti 

Í 3. mgr. 35. gr. skipulags-og byggingarlaga nr. 73/1997 og 7. gr. laga um tekjustofna 

sveitarfélaga nr. 4/1995 er að finna heimildir fyrir lögveðum sem ætlað er að ganga „framar 

öllum öðrum veðkröfum.“ Þetta orðalag verður skýrt svo að það feli í sér forgöngu 

lögveðanna gagnvart öllum öðrum lögveðum, sbr. Hrd. 2002, bls. 4304 (537/2002), sem 

reifaður er í kafla 2.8.3.1, en þar var lögveðsheimild sem orðuð var með sama hætti skýrð á 

þennan veg. 

                                                
119 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls 125. 
120 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 85. 
121 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um veðréttindi, bls. 96-97. 
122 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 82.  
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 Verður því að telja að lögveð þessi séu rétthæst lögveða í fasteignum en jafnrétthá 

innbyrðis, enda orðalag þeirra sambærilegt.123 

 

2.8.3.3.2 Lögveð fyrir iðgjaldi af brunatryggingu 

Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. laga um brunatryggingar nr. 48/1994 ganga lögveð samkvæmt 

ákvæðinu fyrir öllum öðrum skuldbindingum sem hvíla á hlutaðeigandi fasteign nema 

sköttum til ríkissjóðs. 

 Orðalagið „öllum skuldbindingum“ er almennara en „öllum öðrum veðum/veðkröfum“ 

með sama hætti og orðalagið „öllum eignarhöftum“ og verður því með hliðsjón af Hrd. 2002, 

bls. 4304 (537/2002)  að telja að lögveðið gangi aftar lögveðunum tveimur sem um fjallar í 

kafla 8.3.3.3. Á hinn bóginn hefur þetta orðalag verið talið fela í sér að lögveðinu væri ætlað 

að ganga fyrir öllum veðböndum.124 

 Fyrirvari 1. mgr. 7. gr. um að skattar til ríkissjóðs gangi framar lögveðum samkvæmt 

ákvæðinu felur í sér rökleysu enda myndu almennar skattkröfur samkvæmt honum vera 

rétthærri lögveðum samkvæmt 1. mgr. 7. gr. en réttlægri öllum öðrum lögveðum sem þó 

væru, með tveimur undantekningum, réttlægri lögveðum samkvæmt 1. mgr. 7. gr. Komi 

þannig til árekstrar milli skattkröfu, lögveðs samkvæmt 1. mgr. 7. gr. og annars lögveðs, yrði 

úthlutun andvirðis veðandlagsins ómöguleg enda reglur um rétthæð samkvæmt því sem fram 

er komið ósamræmanlegar. 

  Rétthæð lögveða fyrir iðgjöldum vegna brunatrygginga hefur verið orðuð eins frá árinu 

1945, sbr. l. nr. 73/1945, en þá var alltítt að rétthæð lögveða væri orðuð með þessum hætti 

enda voru skattkröfur þá forgangskröfur í þrotabú, en því var breytt með lögum nr. 32/1974 

en með þeim urðu skattkröfur að almennum kröfum. Í kjölfarið hvarf þetta orðalag úr 

lögveðsheimildunum með tveimur undantekningum sem felast í ákvæði 1. mgr. 7. gr. og að 

nokkru í 61. gr. laga um almannatryggingar nr. 100/2007. Í ljósi þess að orðalagið virðist úrelt 

og felur í sér rökleysu þykir verða að telja að eina ástæða þess að lögveðsheimildin er orðuð 

með þessum hætti sé vangá löggjafans. 

 Undantekningarreglur ber að skýra þröngt.125 Lagaákvæði sem mælir fyrir um aukna 

rétthæð lögveða gagnvart öðrum lögveðum felur í sér undantekningu frá meginreglunni um að 

eldri réttindi gangi framar yngri réttindum (prior tempore, potior jure)126 og birtist þessi regla 

í Hrd. 1968, bls. 510 þar sem fram kom að frávik frá meginreglum um rétthæð lögveða verði 
                                                
123 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 125. 
124 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 139. 
125 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 341. 
126 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2152. 
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að vera ótvírætt orðuð. Þykir þannig verða að líta svo á að skýra beri ákvæðið þröngt með 

þeim hætti að sérreglur lögveðsheimildarinnar um rétthæð lögveðsins geti ekki haft sérstakt 

gildi. Um það gildi þannig almennar reglur. Samræmist þetta einnig sjónarmiðum um 

skýringu ákvæða sem forsendur brestur fyrir að einhverju leyti, en talið hefur verið að ef tök 

eru á beri að skýra slík ákvæði þannig að aðalefni þeirra haldi sér, en orðalag það sem 

forsendur hefur brostið fyrir er þá skýrt til samræmis við gildandi reglur.127 

 

2.8.3.4 Lögveð í skipum 

Sérreglur um lögveð í skipum er að finna í tveimur lagabálkum og verða reglur þeirra 

tíundaðar hér. 

 

2.8.3.4.1 Sjóveð 

Um rétthæð lögveða sem stofnast samkvæmt 1. mgr. 197. gr. siglingalaga, fjallar í 198. gr. 

laganna. Segir þar að lögveð sem stofnast samkvæmt lögunum í skipi (sjóveð), gangi framar 

öllum öðrum eignarhöftum í því. Í hugtakinu eignarhöft felast m.a. lögveðréttindi.128  Hvaða 

kröfur teljast tryggðar með sjóveðrétti verður ráðið af upptalningu í 1.-5. tölul. 1. mgr. 197. 

gr. Hinum veðtryggðu kröfum er raðað í töluliði eftir rétthæð þannig að kröfur samkvæmt 1. 

tölulið eru rétthæstar, kröfur samkvæmt öðrum 2. tölulið næst rétthæstar o.s.frv., sbr. 2. mgr. 

198. gr. Frá þessari meginreglu gildir þó sú undantekning að lögveð samkvæmt 4. tölulið 

ganga framar öðrum lögveðum samkvæmt ákvæðinu. 

 Þrátt fyrir umrædd tilmæli í Siglingalögunum um forgang sjóveða gagnvart öðrum 

eignarhöftum í skipum er ekki útilokað að í öðrum lögveðsheimildum mæli með enn 

afdráttarlausari hætti fyrir um forgang lögveða í skipum sem þá gengju framar sjóðveðum, 

svo sem sérstaklega er tekið fram í athugasemdum við ákvæðið, er fylgdu frumvarpi til 

laganna.129 Sú var niðurstaðan í Hrd. 2002 bls. 4304 (537/2002) sem reifaður var í kafla 

2.8.3.1. Var þar talið að í orðalaginu „öllum veðkröfum” fælust afdráttarlausari fyrirmæli um 

rétthæð en í orðalaginu „öllum eignarhöftum”.   Umrædd lögveðsheimild var felld úr gildi 

með lögum nr. 137/2004 um afnám laga, um Lífeyrissjóð sjómanna nr. 45/1999. 

 Telja verður að sjóveð séu nú rétthæst lögveða í skipum enda verður ekki séð að aðrar 

lögveðsheimildir hafi að geyma jafn afdráttarlaus fyrirmæli um rétthæð lögveða, 

 

                                                
127 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði. 5. útgáfa síðara bindi. bls. 39-41.    
128 Jónas Haraldsson: „Launaréttur sjómanna við nauðungarsölu skipa“, bls. 6. 
129 Alþt. 1984-85, A-deild, bls. 1054. 
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2.8.3.4.2 Iðgjöld útgerðarmanna vegna slysatrygginga sjómanna 

Í 61. gr. laga nr. 100/2007 mælir fyrir um lögveð fyrir iðgjöldum útgerðarmanna vegna 

slysatryggingar sjómanna. Lögveðinu er ætlað, samkvæmt orðalagi lögveðsheimildarinnar, að 

ganga fyrir öllum öðrum veðum en lögveðum fyrir gjöldum ríkissjóðs. 

 Áður hefur verið fjallað um Hrd. 2002 bls. 4304 (537/2002) þar sem deildi um rétthæð 

sjóveðs í skipi gagnvart sjóveði samkvæmt siglingalögum. Niðurstaðan þar réðist af því að 

orðalagið „öllum veðkröfum “ væri afdráttarlausara en orðalagið „öllum eignarhöftum.“ Í 

þeirri lögveðsheimild sem hér er til umfjöllunar segir að vísu að lögveð skuli ganga fyrir 

öllum veðum en á hinn bóginn er settur víðtækur fyrirvari við rétthæðina um að lögveðið sé 

réttlægra lögveðum fyrir gjöldum ríkissjóðs. Vegna þessa fyrirvara verður að telja að sjóveðin 

gangi framar lögveðum samkvæmt þessari heimild enda orðalagið „öllum eignarhöftum“ án 

fyrirvara, afdráttarlausara en orðlagið „öllum öðrum veðum nema lögveðum fyrir opinberum 

gjöldum til ríkissjóðs.“ 

 Lögveðið er ennfremur réttlægra lögveðum fyrir opinberum gjöldum til ríkissjóðs og af 

því hlýtur að leiða að lögveð sem ganga framar lögveðum ríkissjóðs fyrir opinberum gjöldum, 

gangi einnig framar lögveðum þeim, sem hér eru til skoðunar. 

 

2.9 Lok lögveða 

2.9.1 Almennt 

Tilgangur veðréttinda er að tryggja að krafa fáist greidd.130 Oft myndu kröfuréttindi og 

veðréttindi þannig tengd með þeim hætti að tilvist kröfu sé forsenda veðréttarins en það er þó 

ekki sjálfgefið.131 

Tilvikum sem valdið geta því að lögveði lýkur eða það fellur niður, virðist mega skipta í 

tvo flokka.132  Annars vegar tilvik sem valda því að veðkröfu lýkur og samhliða því fellur 

veðréttur niður. Hins vegar tilvik sem valda því að lögveði lýkur sjálfstætt óháð veðkröfunni. 

Um lok lögveða gilda að nokkru sérstakar reglur um lögveð en þegar þeim sleppir taka við 

almennar reglur og gilda þá sömu reglur og um samningsveð.133 

 

 

 

 
                                                
130 Jens Skoghøy: Panterett, bls. 23. 
131 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 357. 
132 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 134. 
133 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 134. 
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2.9.2 Lok veðkröfu 

Um lok lögveða vegna þess að veðkröfu lýkur, gilda almennar reglur um samningsveð134 ef 

frá er skilin sérregla laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007, um áhrif fyrningar veðkröfu 

á lögveð. 

 

2.9.2.1 Greiðsla, eftirgjöf kröfu, skuldajöfnuður 

Lögveð fellur niður ef krafa er greidd, gefin eftir, eða ef frá henni er skuldajafnað, þó að því 

tilskildu að um endanlegar efndir sé að ræða.135 Ef þriðji maður greiðir kröfu, t.d. vegna þess 

að hann ber solidaríska ábyrgð á greiðslu hennar eða er ábyrgðarmaður fyrir henni, færist 

veðrétturinn til hans.136 

 Vafi um það hvort krafa teljist endanlega greidd, og lögveð sé þannig fallið niður, getur 

vaknað þegar greiðsla hefur verið í formi viðskiptabréfa, sbr. Hrd. 1989, bls. 327 og Hrd. 

1995, bls. 1966. 

 
Hrd. 1989, bls. 327 
Í máli þessu deildi um hvort greiðsla gatnagerðargjalda í formi skuldabréfa teldist endanleg og 
hvort lögveð hefði fallið niður samhliða henni. Því var hafnað og lögveðréttur staðfestur með 
þeim rökum að hið gagnstæða hefði sérstaklega verið ritað á bréfin. 

 
Hrd. 1995, bls. 1966 
Í máli þessu höfðu gatnagerðargjöld verið greidd með víxlum. Sveitarfélagið M tók við 
greiðslunni athugasemdalaust og gaf út fullnaðarkvittun. Varð síðan greiðslufall á víxlunum og 
vildi M þá nýta sér lögveðrétt sinn fyrir gatnagerðargjöldunum. Í dómi Hæstaréttar var tekið 
fram að með því að M tók við greiðslu án þess að gera fyrirvara um að lögveðréttur þess væri 
enn í gildi, yrði að líta svo á að lögveðið væri niður fallið. Ennfremur var vísað til þess að 
kröfurnar í málinu studdust við víxilinn en ekki álagningu gatnagerðargjaldanna. 

 

Uppfylli greiðsla skilyrðið um að fela í sér endanlegar efndir kröfu virðist litlu skipta 

hvers eðlis hún er, sbr. Hrd. 2005, bls. 1787 (120/2005). 

 
Hrd. 2005, bls. 1787 (120/2005) 
Í málinu deildi um hvort lögveð í tilteknum eignarhluta væri niður fallið sökum þess að 
veðkrafa er á honum hvíldi fyrir sameiginlegum kostnaði væri þegar greidd. Niðurstaðan var sú 
að þegar eigandinn samþykkti að taka þátt, ásamt nokkrum öðrum eigendum, í lántöku fyrir 
kostnaðinum hafi hann efnt sinn hluta kröfunnar gagnvart húsfélaginu. Var talið að lögveðið 
væri niður fallið af þessum sökum. 

 

                                                
134 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 85. 
135 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 358. 
136 Jens Skoghøy: Panterett, bls. 287. 
 



 41 

Nauðsynlegt getur verið að afla sönnunar um að krafa hafi verið réttilega greidd af réttum 

aðila, sbr. Hérd. Rvk. 18. apríl 2008 (E-4919 2007). 

 
Hérd. Rvk. 18. apríl 2008 (E-4919 2007) 
Maður átti fasteign ásamt eiginkonu sinni en síðar einn. Hann lét ekki vátryggingarfélagið vita 
um breytinguna á eignarfyrirkomulaginu heldur greiddi iðgjald af brunatryggingu í nafni 
eiginkonu sinnar. Þegar félagið fékk að vita um breytinguna endurgreiddi það eiginkonunni 
iðgjöldin og krafði manninn á ný. Í dómi Hæstaréttar var talið að félagið hafi verið í góðri trú og 
að bæði veðkrafa og lögveð hafi stofnast á ný við endurgreiðsluna til eiginkonunnar enda 
ómögulegt fyrir starfsmenn félagsins að átta sig á því að maðurinn hafði greitt iðgjaldið en ekki 
konan. 

 

2.9.2.2 Gjaldþrot 

Komi til þess að veðhafi verði gjaldþrota fellur lögveðréttur hans niður.137 Á hinn bóginn 

tekur þá þrotabú við réttindum hans og helst rétturinn þannig eftir 72. gr. gþl.138 

 Verði veðþoli gjaldþrota verður veðhafi að lýsa kröfu í búið eigi lögveðið ekki að falla 

niður, sbr. Hrd. 2001, bls. 2701. 

 
Hrd. 2001, bls. 2701. 
Í málinu deildi um hvort kröfur hlutaðeigandi sjómanna, og lögveð fyrir þeim, væru niður 
fallnar vegna þess að kröfum hafði ekki verið lýst í þrotabú vinnuveitanda. Talið var að svo væri 
enda væri sannað að til krafnanna hefði stofnast áður en búið var gefið upp til skipta. 

 

2.9.2.3 Fyrning veðkröfu 

Í 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda fjallar um fyrningu tryggingarréttinda og segir 

þar að veðréttur falli að meginreglunni til ekki niður þótt veðkrafa fyrnist. Frá þessu er þó 

gerð sú undantekning í a-lið ákvæðisins að lögveð falli niður samhliða því að veðkrafa þess 

fyrnist. Réttlætist þessi undantekning af því að þar sem lögveð njóti aukins forgangs og 

réttarvernd þeirra sé óháð þinglýsingu njóti veðkröfur sérstakrar tryggingar, rétt sé, af þessum 

sökum með tillit til síðari veðhafa, að þau falli niður um leið og krafan.139 

 Algengt er að lögveðum sé í lögveðsheimildum sínum markaður sérstakur gildistími eins 

og nánar verður vikið að í kafla 2.9.3.6 og ganga þá reglur lögveðsheimildanna framar 

meginreglunni í 27. gr. enda sérreglur gagnvart henni (lex specialis).140 

                                                
137 Jens Skoghøy: Panterett, bls. 290. 
138 Gjaldþrotaskipti o.fl., bls. 147. 
139 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 686. 
140 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 225. 
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 Sé lögveðsheimild breytt á þá leið að upp í hana er tekin regla um sjálfstæðan gildistíma, 

fyrnast lögveð sem áður höfðu stofnast samkvæmt lögveðsheimildinni engu að síður samhliða 

veðkröfunni, sbr. Hérd. Rvk. 4. september 2009 (Z-1 2009). 

 
Hérd. Rvk. 4. september 2009 (Z-1 2009) 
Í málinu deildi um fyrningu lögveðs fyrir gatnagerðargjaldi samkvæmt eldri lögum. Varð 
niðurstaðan sú að þar sem lögveðsrétti fyrir gatnagerðargjaldi væri ekki berum orðum markaður 
ákveðinn gildistími í 4. gr. laga nr. 17/1996 yrði að líta svo á að lögveðsréttur samkvæmt því 
ákvæði sé til staðar svo lengi sem gatnagerðargjaldið er ófyrnt. 

 

2.9.3 Lok lögveðs óháð veðkröfu 

Lögveð eru í eðli sínu óbein eignarréttindi.141 Þegar sérstökum reglum lögveðsheimildanna 

um lok lögveða sleppir, en þær snúa nær eingöngu að gildistíma lögveða, taka við almennar 

reglur um lok óbeinna eignarréttinda.142 

 

2.9.3.1 Eftirgjöf veðhafa 

Lögveðréttindi getur veðhafi gefið eftir með samningi (veðbandslaun),143 og á þetta einnig við 

um lögveð, sbr. Hérd. Suðl. 25. janúar 2007 (Z-4 2006). 

 
Hérd. Suðl. 25. janúar 2007 (Z-4 2006) 
Við útgáfu afsals hlutaðeigandi lóðar árið 1979 gerðu sveitarfélag og kaupandi lóðarinnar 
samning sem fól í sér að sveitarfélagið myndi ekki innheimta fasteignaskatt af lóðinni. Í 
héraðsdómi var niðurstaðan sú að þessi samningur væri bindandi og tæki ennfremur til 
stofnunar lögveða, nánar tiltekið með þeim hætti að sveitarfélagið hefði afsalað sér 
lögveðréttindum sínum. 

 

2.9.3.2 Eftirgjöf veðréttinda með lögum 

Óbein eignarréttindi, svo sem lögveð, njóta sérstakrar verndar samkvæmt 72. gr. stjskr.144 

Af því leiðir að lögveð sem stofnast hefur til samkvæmt lögveðsheimildum verða því aðeins 

felld brott með lögum að skilyrði 72. gr. stjskr. séu uppfyllt, nánar tiltekið að auk lagaboðanna 

krefjist almenningsþörf þess og að fullt verð komi fyrir.145 

 Gangi lög í berhögg við stjórnarskrá teljast þau ekki gild réttarheimild og verður þeim 

ekki beitt við úrlausn mála146 og verður þannig að telja að lögveðin haldist þrátt fyrir tilmæli 

laga, sem ekki uppfylla skilyrði 72. gr. stjskr. 

                                                
141 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarrétti I, bls. 2-4. 
142 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 136. 
143 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 360. 
144 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 548-549. 
145 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 543. 
146 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 294. 
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2.9.3.3 Frjáls sala veðandlags 

Almennt er eiganda veðandlags frjálst að selja það og helst þá lögveðið jafnvel þótt hinum 

nýja eiganda hafi ekki verið kunnugt um það enda yrði hinn formlausi lögveðréttur að öðrum 

kosti lítils virði.147 

 
Hrd. 1988, bls. 91 
H hf. var úrskurðað gjaldþrota en að á meðal eigna búsins var mótorbátur sem á hvíldi lögveð. 
Lögveðshafi krafðist í framhaldi úrskurðarins nauðungarsölu á bátnum til lúkningar iðgjalda 
kröfu sinni en áður en uppboðið gat farið fram var báturinn seldur út úr búinu frjálsri sölu. Þrátt 
fyrir söluna var fallist á í Hæstarétti, gegn mótmælum eiganda bátsins, að hann skyldi seldur á 
nauðungarsölu. 

 

Ef veðandlag hefur verið selt frjálsri sölu, virðist rétt að stefna hinum nýja eiganda til að 

þola viðurkenningu á lögveðrétti í hinni seldu eign, sbr. Hrd. 1987, bls. 1735. 

 
Hrd. 1987, bls. 1735 
Skipafélag var tekið til gjaldþrotaskipta. Lífeyrissjóður krafðist viðurkenningar á lögveðrétti 
sínum í skipum fyrir ógreiddum iðgjöldum en í Hæstarétti var kröfu þessari vísað frá með þeim 
rökum að skipin hefðu verið seld út úr búinu og hinum nýju eigendum ekki verið stefnt. 

 

Frá reglunni um að lögveðréttur haldi sér við frjálsa sölu veðandlags getur löggjafinn 

vikið í einstökum lögveðsheimildum og skýrt dæmi um slíkt frávik er að finna í 1. mgr. 199. 

gr. siglingalaganna þar sem mælir svo fyrir að lögveð samkvæmt lögunum skuli falla niður 

við eigendaskipti að uppfylltum tilteknum skilyrðum ef eigandi er grandlaus um þau. Þessi 

tilhögun réttlætist af því að annars kunni lögveðið að koma aftan að grandlausum aðilum.148 

Samkvæmt 109. gr. umfl. fellur lögveð niður ef nýr eigandi bifreiðar var grandlaus um það. 

 Ennfremur kunna lögveð í safni muna að fela í sér ákveðna undantekningu frá þessari 

meginreglu enda síbreytilegt hvaða munir tilheyra safninu.149 

 

2.9.3.4 Nauðungarsala og eignarnám 

Um nauðungarsölu fjallar í nauðungarsölulögum en samkvæmt 2. mgr. 56. gr. nsl. hefur afsal 

við nauðungarsölu sem farið hefur fram á grundvelli 6. eða 7. gr. nsl. þau áhrif að öll réttindi 

falla niður nema annað leiði af lögum en sama gildir ef annað leiðir af uppboðsskilmálum eða 

sérstökum samningi. 

                                                
147 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 118. 
148 Alþt. 1984-85, A-deild, bls. 1055. 
149 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 118. 
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Um eignarnám gilda lög nr. 11/1973 um framkvæmd eignarnáms. Samkvæmt 2. mgr. 3. 

gr. laganna falla öll takmörkuð eignarréttindi á brott við eignarnám nema annað sé sérstaklega 

ákveðið. 

Ekki verður séð að í neinni af lögveðsheimildunum sé að finna tilmæli þess efnis að 

lögveð skuli halda sér við nauðungarsölu eða eignarnám. 

 

2.9.3.5 Eyðilegging veðandlags 

Um það hvernig fara beri með tilvik þar sem veðandlag lögveðs hefur skemmst eða eyðilagst 

gilda almennar reglur um samningsveð.150 

Um áhrif þess á veðrétt að veðandlag eyðileggst fjallar í 8. gr. svl. og kemur þar fram að 

ef veðandlagið skemmist af tilviljun þá beri veðþoli tjón sitt en veðtrygging veðhafa skerðist 

að sama skapi. Ef veðþoli hins vegar eignast bótarétt, hvort sem er til skaðabóta frá 3. manni, 

eignarnámsbóta eða vátryggingabóta eru líkur á að lögveðsrétturinn færist yfir á þær en það 

þarf þó að kanna sérstaklega hverju sinni.151 

 Fyrir kemur að í lögveðsheimildum mælir sérstaklega fyrir um að lögveð skuli færast á 

vátryggingarfjárhæð og í dæmaskyni má nefna ákvæði 3. mgr. 16. gr. laga um uppbyggingu 

og rekstur fráveitna, þar sem slík fyrirmæli er að finna. 

 Í þeim tilfellum þegar lögveði fylgir ekki persónuleg ábyrgð nokkurs aðila, er 

fullnusturéttur veðhafa bundinn við veðandlagið.152 Eyðileggist veðandlag og lögveðsheimild, 

við þessar aðstæður, er ekki talin ná til vátryggingarbóta, er vandséð að veðhafi muni fá 

nokkuð greitt, sbr. Hrd. 1964, bls. 872 og Hrd. 1966, bls. 477.153 

 
Hrd. 1964, bls. 872 
Í máli þessu hafði varðskip öðlast rétt til björgunarlauna sem tryggð voru með sjóveði í skipi 
sem fórst. Í ljósi þess að skipið hafði farist var eigandi skipsins sýknaður af öllum kröfum um 
greiðslu björgunarlauna. 

 

Hrd. 1966, bls. 477 
Togari rakst utan í hafnargarð og veldur skemmdum en brotnar sjálfur í spón. Í dómnum var 
sérstaklega tekið fram að ábyrgð eigandans takmarkaðist við andvirði togarans sjálfs. 

 

2.9.3.6 Fyrning lögveðs 

Áður hefur verið vikið að þeirri meginreglu sem gildir um lögveð samkvæmt 1. mgr. 27. gr. 

laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007, að þau falli niður ef krafa sem þeim er ætlað að 
                                                
150 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 134. 
151 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 161-168. 
152 Jens Edvin Skoghøy: Panteloven med kommentarer, bls. 47. 
153 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 54-55. 
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tryggja fyrnist. Áhrif reglu þessarar takmarkast af sérreglum í lögveðsheimildum sem mæla 

fyrir um að lögveð falli niður einu til tveimur árum eftir stofnun. Til samanburðar má geta 

þess að í Noregi hafa verið lögfestar sérstakar fyrningarreglur um lögveð sem gera ráð fyrir að 

óþinglýst lögveð fyrnist á tveimur árum en þinglýst lögveð á þremur en fyrnist veðkrafa á 

skemmri tíma falla lögveðin niður samhliða henni.154 

 Fyrning lögveðs rofnar við það að lögð er inn nauðungarsölubeiðni, sbr. Hrd. 1996, bls. 

1992. 

  
Hrd. 1996, bls. 1992 
Ágreiningur í málinu snérist um það hvort kröfur sem stofnuðust á árunum 1992-1995 nytu 
lögveðréttar eða hvort rétturinn hefði fyrnst og lögveðréttur stæði einungis til tryggingar 
kröfunum er stofnaðist til á árunum 1994-1995. Fyrningartími lögveðsins var tvö ár samkvæmt 
lögveðsheimild. Í lagagrein er fjallaði um rof fyrningar vegna nauðungarsölubeiðni var ekki 
tekið fram að lögveðréttur fyrndist vegna slíkrar beiðni og í héraðsdómi var því hafnað að hún 
gæti haft áhrif til rofs. Í dómi Hæstaréttar var hins vegar tekið fram að í framkvæmd væri jafnan 
litið svo á að nauðungarsölubeiðni ylli rofi á fyrningarfresti og þar sem hvorki í lögum né 
lögskýringargögnum kæmi fram að ætlunin væri að víkja frá þeirri framkvæmd héldi hún sér. 

 

 Upphaf fyrningarfrests miðast við stofnun veðkröfunnar og getur verið nauðsynlegt að 

tryggja sér sönnun um það hvenær til hennar stofnaðist, sbr. Hrd. 1996, bls. 3665. Í dómi 

þessum var kröfu húsfélags um viðurkenningu á lögveðrétti í tilteknum eignarhluta fyrir 

greiðslu sameiginlegs kostnaðar eigenda hafnað með þeim rökum að ósannað væri hvenær 

húsfélag hefði greitt kostnaðinn og því óljóst hvort mál hefði verið höfðað innan ársfrests sem 

lögveðsheimildin gerir ráð fyrir. 

 
2.10 Kostir og ókostir lögveða 

2.10.1 Almennt 

Lögveðsheimildirnar eru alls 49 og virðist þannig löggjafinn álita lögveð hentugt úrræði og 

þykir rétt að taka til skoðunar hvers vegna það kunni að vera. 

Ákveðin atriði í eðli lögveða hafa á hinn bóginn lengi þótt gagnrýni verð. Þannig bendir 

Þórður Eyjólfsson á það árið 1934 að lögveð hvíli sem leynd höft á veðandlögum og kunni 

sem slík að vera skaðleg viðskiptalífinu.155 Hann bendir ennfremur á að of víðtæk lögveð 

kunni að valda samningsveðhöfum óeðlilegu tjóni156 en á þeim tíma voru til dæmi þess að 

lögveð næðu til allra eigna veðþola. Slík lögveð hafa nú öll verið felld úr lögum. 

                                                
154 Jens Edvin A. Skoghøy: Panteloven med kommentarer, bls. 481-486. 
155 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 103. 
156 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 241. 
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 Í seinni tíð hafa gagnrýnisraddir gerst háværar. Þannig sendu Samtök banka og 

verðbréfafyrirtækja ásamt Samtökum atvinnulífsins frá sér greinargerð árið 2003 í kjölfar 

Hrd. 2003, bls. 271 (16/2003)157 en niðurstaða í dómi þessum var í meginatriðum sú að yngra 

lögveð var látið ganga framar eldra samningsveði. Í greinargerðinni eru meintir ókostir 

lögveða tíundaðir og efi látinn í ljós um hvort tilvist lögveða í íslensku réttarkerfi sé yfir 

höfuð réttlætanleg.158 

 Þykir ærin ástæða til að taka til skoðunar kosti og galla lögveða. 

 

2.10.2 Kostir 

Telja verður lögveð gædd nokkrum kostum og að lögveðsheimildir séu almennt vart lögfestar 

nema rík rök hnígi að, enda yrði að öðrum kosti erfitt að réttlæta tilvist þeirra í ljósi eðlis 

þeirra sem undantekninga frá þýðingarmikilli jafnræðisreglu skuldaskilaréttar. Einkum verða 

þau hér talin gædd þríþættum kostum nánar tiltekið að þau feli í sér örugga tryggingu, geti 

haft áhrif til að þvinga fram greiðslu og séu úrræði sem aflað geti aðilum, sem bera lögboðna 

skyldu til nánar tiltekinna verka, greiðslu fyrir verk sín. 

 

2.10.2.1 Örugg trygging 

Lögveð gengur við úthlutun andvirðis af nauðungarseldri eign á undan samningsveði sem 

tryggt er með 1. veðrétti í eign, óháð aldri réttindanna.159 Þannig felur lögveð í sér afar örugga 

tryggingu fyrir greiðslu kröfu sem mögulega hefði, að öðrum kosti ekki fengist greidd, sbr., í 

dæmaskyni, Hrd. 2003, bls. 271 (16/2003). 

 
Hrd. 2003, bls. 271 (16/2003) 
Bifreið var seld nauðungarsölu fyrir 1.2mkr. Krafa SA tryggð samningsveði hljóðaði uppá 
rúmar þrjár miljónir króna en lögveðtryggð krafa T, sem stofnaðist síðar hljóðaði hins vegar upp 
á tæplega hálfa miljón. Fékkst lögveðtryggða krafan greidd að fullu en aðeins fengust um 
sjöhundruð þúsund krónur upp í kröfuna sem tryggð var samningsveði. 

 

 Telja verður að kröfur sem tryggðar eru með lögveði séu kröfur sem afar mikilvægt sé að 

fáist greiddar. Má um þetta vísa til ummæla í nefndaráliti sem fram kom í tengslum við 

setningu laga um fjöleignarhús nr. 26/1994 þar sem lögveðsheimild í frumvarpinu var 

andmælt með þeim rökum að rík rök þyrftu að hníga að lögfestingu slíkra heimilda.160 

Löggjafinn tók þessa athugasemd til greina og nam heimildina úr lögunum. Þá virðist það 
                                                
157 Árni Árnason: Upplýsingabanki um tryggingar útlána, bls. 85. 
158 Réttmæti lögveðs, bls. 4-5. 
159 Árni Árnason: Upplýsingabanki um tryggingar útlána 2004, bls. 85. 
160 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 3504-3505. 
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skilyrði þess að lögveðsheimild sé gild að það teljist þjóðfélagslega mikilvægt að krafan 

innheimtist á tryggilegan hátt, sbr. áðurnefndan Hrd. 2003, bls. 271 (16/2003). 
 

Hrd. 2003, bls. 271 (16/2003) 
Í niðurstöðu Héraðsdóms, sem staðfest var í Hæstarétti með vísan til forsendna, sagði að með 
lögveðinu væri ekki brotið í bága við hina stjórnskipulegu jafnræðisreglu og að viðurkennt væri 
að löggjafanum sé heimilt að mæla fyrir um lögveð í ákveðnum eignum til tryggingar kröfu 
þegar það telst vera þjóðfélagslega mikilvægt að hún innheimtist á tryggilegan hátt. 

 

 Það hlýtur að teljast kostur að löggjafinn eigi þann möguleika að tryggja örugglega þær 

kröfur sem rík rök hníga að því að njóti tryggingarverndar og ennfremur er þjóðfélagslega 

mikilvægt að innheimtist tryggilega. 

 

2.10.2.2 Þvingun greiðslu 

Í athugasemdum við lögveðsheimild í frumvarpi til frístundabyggðarlaganna nr. 75/2008 er 

sérstaklega tekið fram að talið sé að lögveðsheimildin sé nauðsynleg félögum í 

frístundabyggð til að geta þvingað fram greiðslu sameiginlegs kostnaðar.161 

 Telja verður að hér sé fram kominn annar kostur lögveða. Telja verður að lögveð geti haft 

áhrif til þvingunar á greiðslu með þrennum hætti. 

 Í fyrsta lagi með nauðungarsölu veðandlagins en áður er getið forgangs lögveðs við 

úthlutun andvirðis nauðungarselds hlutar. 

 Í öðru lagi, sé lögð inn nauðungarsölubeiðni kunna aðrir veðhafar að sjá sér hag í því að 

nýta sér heimild í 14. gr. svl. til að leysa til sín veðréttindin með greiðslu kröfunnar. 

 Í þriðja lagi kann vitneskja skuldara um tilvist lögveðsins að vera honum hvatning til 

greiðslu kröfunnar. 

 

2.10.2.3 Lögboðin skylda til athafna 

Talsvert margar þeirra krafna sem njóta lögveðréttar stofnast vegna athafna sem aðila er skylt, 

lögum samkvæmt að viðhafa. Þannig geta lögveðhafar í mörgum tilfella ekki valið sér 

skuldara svo sem almennt myndi vera með samningsveðhafa. 

 Í athugasemdum við frumvarp til laga um brottfall laga um lífeyrissjóðs sjómanna nr. 

45/1999, kemur fram að forgangur krafna um greiðslu iðgjalda, með lögveði, hafi verið 

réttlættur með því að tryggingin væri lögboðin og því lífeyrissjóðnum ómögulegt að koma í 

veg fyrir skuldasöfnun.162 

                                                
161 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 3224. 
162 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 1852-3. 
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Svipuð sjónarmið eiga við um lögboðin félög en félagsmönnum þeirra er skylt að taka þátt 

í sameiginlegum kostnaði sem til stofnast með lögmætum ákvörðunum og er félögunum 

nauðsynlegt að geta þvingað fram greiðslu gjaldanna, svo sem áður segir, enda þeirra helsti 

tekjustofn.163 

Í athugasemdum við frumvarp til hafnalaga nr. 61/2003 segir þannig að lögveðsheimild 

samkvæmt lögunum réttlætist af móttökuskyldu hafna164 sem jafnframt mælir um í lögunum. 

 

2.10.3 Ókostir 

Lögveð hafa sætt allnokkurri gagnrýni í gegnum tíðina svo sem áður er fram komið en 

gagnrýni þessi hefur einkum snúið að því að lögveð feli í sér mismunun kröfuhafa og eðli 

lögveðs sem leynds hafts á eign. 

 

2.10.3.1 Röskun jafnræðis kröfuhafa 

Það hefur einkum verið fundið lögveðum til foráttu að þau feli í sér frávik frá meginreglu 

skuldaskilaréttar um jafnræði kröfuhafa sem ekki hafa tryggt sér sérstakan forgang fyrir 

kröfum sínum. Þetta getur bitnað á samningsveðhöfum jafnvel þótt veðréttindi þeirra séu 

yngri og má nefna Hrd. 2003, bls. 271 (16/2003) þar sem veðhafi fékk 700.000 kr. lægri 

fjárhæð úthlutað af andvirði nauðungarseldrar eignar þar sem 500.000 kr. var fyrst úthlutað til 

lögveðhafa þrátt fyrir að lögveðréttindin væru yngri en samningaveðréttindin. 

 Löggjafinn virðist viðurkenna, og að einhverju leyti, taka tillit til þessa. Þannig segir í 

athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007 um þá 

tilhögun frumvarpsins að mæla fyrir um að lögveðréttur falli niður ef veðkrafa fyrnist, en 

veðréttur helst að jafnaði við þessar aðstæður, að lögveð kunni að hafa mikil áhrif á stöðu 

veðhafa og tryggi lögveðhafa forgang án sérstakra tryggingarráðstafana. Þyki því eðlilegt, 

með tilliti til annarra veðhafa að lögveð falli niður um leið og krafa fyrnist.165 

Þetta sjónarmið hefur einnig hlotið náð fyrir augum Hæstaréttar og birtast áhrif þess þar, 

einkum í því að lögveðsheimildir eru túlkaðar þröngt og til þeirra eru gerðar ríkar 

skírleikakröfur, sbr. Hrd. 1991, bls. 138 og Hrd. 1992, bls. 1360 sem ítarlega eru reifaðir í 

kafla 2.4. 

 

 

                                                
163 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 3224. 
164 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 4714. 
165 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 686. 
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2.10.3.2 Leynt haft 

Það hefur einnig verið talinn löstur á lögveðum að þau hvíli sem leynt haft á eignum og kunni 

þannig að ógna viðskiptaöryggi.166 

 Meginregla þessi byggir á 32. gr. þl., þar sem mælir sérstaklega fyrir um að lögveð séu 

óháð þinglýsingu um réttarvernd. Í athugasemdum við ákvæðið, sem fylgdu frumvarpi til 

laganna, segir að það hafi komið til athugunar hvort mæla ætti fyrir um að lögveð skuli njóta 

réttarverndar en ekki hafi verið talin þörf á því. Var sú afstaða studd þeim rökum að slík 

tilhögun myndi auka mjög á vinnuálag þinglýsingarembætta og innheimtumanna opinberra 

gjalda. Þá var talið að kaupendum fasteigna væri oftast kunnugt um hver lögveðtryggð gjöld 

kunni að hvíla á eignum og þeim því í lófa lagt að kanna hvort slík gjöld hvíli á hlutaðeigandi 

eign.167 

 Reynslan sýnir hins vegar að það er alls ekki alltaf auðvelt að afla upplýsinga um það 

hvort lögveð hvíli á eignum. 

Í athugasemdum er fylgdu frumvarpi til siglingalaganna, fjallaði um þá tilhögun að mæla 

fyrir um þinglýsingu sem skilyrði réttarverndar sjóveða við nánar tilgreindar aðstæður. Sagði 

þar að með þessu væri ætlunin að auðvelda kaupendum og samningsveðhöfum að átta sig á 

eignarhöftunum er fælust í lögveðinu en reynslan hefði sýnt að upplýsingar frá seljanda væru 

ekki alltaf fullnægjandi í þessu tilvikum.168 

 Þá má finna þess dæmi í dómum að lögveð komi aftan að kaupendum með ýmsum hætti. 

 
Hérd. Rvk. 18. maí 2004 (E-10432) 
Atvik í máli þessu voru þau að við sölu eignarhluta í fjöleignarhúsi var þess látið ógetið af hálfu 
fasteignasölu, sem milligöngu hafði um söluna, að tvö húsfélög væru í húsinu og að lögveð fyrir 
skuld til annars þeirra hvíldi á eignarhlutanum. Varð kaupandi fyrir tjóni af þessum sökum og 
var fasteignasalan dæmd til greiðslu bóta enda hafi henni borið að vekja athygli kaupanda á hinu 
leynda hafti. 

 

Hrd. 1988, bls. 91 
Mótorbátur seldur frjálsri sölu þrátt fyrir að á honum hvíldi lögveð. Nokkru síðar var 
nauðungarsölu bátsins krafist á grundvelli lögveðréttarins og var fallist á hana þrátt fyrir 
mótmæli kaupanda. 

 

2.10.3.3 Réttarreglur óskýrar 

Því hefur verið haldið fram, að þar sem ekki sé fjallað um lögveð í stjórnskipunarreglum, 

engin sé til heildarlöggjöf um lögveð, ekki sé fjallað um þau í lögum um samningsveð og 

                                                
166 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 103. 
167 Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 1403. 
168 Alþt. 1984-85, A-deild, bls. 1055. 



 50 

litlar vísbendingar sé að finna um beitingu þeirra í lögskýringargögnum skorti að nokkru á 

skýrleika í regluverki því sem fjallar um lögveð.169 

 Í athugasemdum við frumvarp til laga um samningsveð fjallaði um þá ákvörðun að taka 

ekki almennar reglur um lögveð upp í lögin. Var sú ákvörðun studd þeim rökum að brýn þörf 

hafi verið á heildarlöggjöf um samningsveð og hafi sú þörf verið brýnni en þörf á 

heildarlöggjöf fyrir lögveðum. Þá er ákvörðunin studd þeim rökum að í ljósi reglna 

þinglýsingalaga, laga um nauðungarsölu og laga um aðför, sé takmörkuð þörf á heildarlöggjöf 

um lögveð.170 

 Þannig virðist löggjafinn ekki hafna því að þörf sé á heildarlöggjöf um lögveð en telur 

hana ekki aðkallandi. 

 

2.10.3.4 Forgangur krafna hins opinbera 

Þeir aðilar sem njóta lögveðréttar eru í afgerandi fjölda tilvika opinberir aðilar og njóta 

einkaaðilar aðeins lögveðs samkvæmt níu af 49 lögveðsheimildum.171 

 Því hefur verið haldið fram að óeðlilegt sé að kröfum opinberra aðila sé tryggður slíkur 

forgangur og sú fullyrðing studd röksemdum sem finna má í athugasemdum við frumvarp til 

laga nr. 32/1974.  

Í frumvarpinu var mælt fyrir um afnám forgangs skattkrafna og annarra krafna ríkissjóðs 

og sveitarfélaga og færð rök fyrir afnáminu. Röksemdir voru þær að ekki væri lengur almennt 

viðhorf að kröfur opinberra aðila ættu að njóta sérréttinda og að það gæti vart skipt ríkissjóð 

eða aðra opinbera aðila meginmáli hvort skattkröfur væru forgangskröfur en kynni hins vegar 

að hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir aðra kröfuhafa.172 

  

2.11 Erlendur réttur 

2.11.1 Almennt 

Við lagasetningu á sviði íslensks veðréttar virðist að einhverju leyti höfð hliðsjón af norskum 

og dönskum réttarreglum.173 Í ljósi þessa þykir mikilvægt að veita yfirlit um reglur tengdar 

lögveðum í þessum löndum. 

 

                                                
169 Réttmæti lögveðs, bls. 14. 
170 Sjá Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2123, Alþt. 1984-85, A-deild, bls. 1055-8 og Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 
1402-1403. 
171 Sjá kafla 4.3. 
172 Alþt. 1988-89, A-deild, bls. 2454. 
173 Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 1402-3 og Alþt. 1984-85, A-deild, bls. 1052-1056 og Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 
2126. 
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2.11.2 Noregur 

Nokkuð ítarlegar reglur gilda um lögveð í Noregi og er 6. kafli norsku veðlaganna sérstaklega 

helgaður lögveðum174 en þegar honum sleppir taka við reglur lögveðsheimildanna.175 

 Lögveð geta að norskum rétti stofnast samkvæmt ákvæðum settra laga en einnig 

samkvæmt öðrum réttarheimildum.176 Í ákvæði § 6-1. í veðlögunum fjallar um lögveð í 

fasteignum. Ákvæðið felur í sér lögveðsheimild fyrir eignarskatti til sveitarfélaganna og 

ennfremur kröfum sveitarfélaga um greiðslu úrgangsgjalds, sópgjalds, og árlegs gjalds fyrir 

vatn og klóak. Ennfremur er þar að finna lögveðsheimild fyrir sameiginlegum kostnaði 

eigenda að eignarhlutum í fjöleignarhúsi. Í ákvæði § 6-2. fjallar um lögveð í lausafé en það 

felur ekki í sér lögveðsheimild og geta lögveð í lausafé einungis stofnast samkvæmt 

sérstökum lögveðsheimildum.177 Sem dæmi um lögveðsheimildir má nefna sjølovens § 51, 

vegtrafikkenslov § 38 og luftfarsloven § 12-3.178 Norskar lögveðkröfur geta þannig verið 

misjafnar en grunnsjónarmið að baki þeim eru að jafnaði þau að löggjafinn telur ríka ástæðu 

til að veita þeim sérstaka tryggingu.179 

 Sérstakar reglur er að finna í veðlögunum um réttarvernd lögveða. Í § 6-1. segir að 

réttarvernd lögveða fyrir kröfum samkvæmt ákvæðinu sé óháð þinglýsingu og að þeim megi 

ekki þinglýsa en að öðru leyti gildi þinglýsingarreglur fullum fetum um lögveð í fasteignum. Í 

ákvæði § 6-2. segir síðan að lausafé sé óháð þinglýsingu um réttarvernd. 

 Í ákvæði § 6-1. segir að lögveð sveitarfélaganna fyrir eignarskatti og gjöldum sem tiltekin 

eru í ákvæðinu séu rétthæst lögveða í fasteignum. Þar á eftir koma lögveð sameigenda í 

fjöleignarhúsi fyrir sameiginlegum kostnaði en önnur lögveð í fasteignum eru réttlægri.180 

Samkvæmt ákvæði § 6-2. sem fjallar um lögveð í lausafé fjallar ekkert um rétthæð og ræðst 

hún algerlega af fyrirmælum í lögveðsheimildum, sé engum slíkum fyrirmælum til að dreifa, 

njóta lögveð líklega rétthæðar eftir hinni almennu reglu um að eldri réttindi gangi framar 

yngri.181 

 Ennfremur fjallar í norsku veðlögunum um fyrningu lögveða, nánar tiltekið í ákvæði § 6-

3. Reglurnar taka til allra lögveða og í þeim segir að óþinglýst lögveð fyrnist á tveimur árum 

frá því að krafa varð gjaldkræf en þinglýstar kröfur á þremur árum. Ennfremur er tekið fram 

að fyrning verði rofin með beiðni um aðfarargerð og að ef kröfu er skipt niður í nokkrar 
                                                
174 Jens Edvin A. Skoghøy: Panteloven med kommentarer, bls. 473. 
175 Jens Edvin A. Skoghøy: Panterett, bls. 138. 
176 Jens Edvin A. Skoghøy: Panterett, bls. 35. 
177 Jens Edvin A. Skoghøy: Panteloven med kommentarer, bls. 480. 
178 Jens Edvin A. Skoghøy: Panteloven med kommentarer, bls. 480-481. 
179 Sjur Brækhus: Pant og annen realsikkerhet, bls. 164. 
180 Jens Edvin A. Skoghøy: Panteloven med kommentarer, bls. 474-477. 
181 Sjur Brækhus: Pant og annen realsikkerhet, bls. 168. 
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greiðslur byrji fyrning þegar síðasta greiðsla átti að fara fram.182 Ennfremur gildir regla í 

ákvæði § 27 í norsku fyrningarlögunum um að óþinglýst lögveð falli niður samhliða 

lögveðkröfu.183 

 

2.11.3 Danmörk 

Helstu réttarheimildirnar um lögveð í dönskum rétti eru lögveðsheimildirnar sjálfar184 en 

reglur þinglýsingalaganna, einkum 4. gr. hafa einnig þýðingu.185 

 Stofnun lögveða í Danmörku á sér stað á grundvelli lagaákvæða en ekki þykir óhugsandi 

að lögveð geti stofnast á grundvelli meginreglna laga þótt það þyki vafasamt.186 Einkum hefur 

þótt koma til greina að lögveð geti stofnast fyrir meginreglur um nýsmíði.187 Þá má taka fram 

að danskir fræðimenn leggja áherslu á að lögveðin stofnist ekki sjálfkrafa fyrir lagasetningu 

heldur þurfi ávallt að koma til þær staðreyndir sem lagaheimildirnar tiltaka sem skilyrði 

stofnunar og ennfremur að stofnun sé óháð viljaafstöðu veðþola.188 

 Kröfur sem tryggðar eru lögveði í Danmörku eru afar sundurleitar og illflokkanlegar.189 

Þær hafa þó verið flokkaðar þannig að í fyrsta lagi sé um að ræða kröfur ríkis og sveitarfélaga 

um greiðslu skatta og gjalda, í öðru lagi kröfur um greiðslu iðgjalda fyrir brunatryggingu, í 

þriðja lagi kröfur vegna útgjalda sem tengjast samgöngum, vatnsveitum og lýsingu, í fjórða 

lagi aðrar kröfur í fasteignum og í fimmta lagi kröfur í skipum og öðru lausfé.190 

 Í ákvæði § 4 í dönsku þinglýsingalögunum mælir fyrir um að kröfur sem falla myndu í 

efstu þrjá flokkana njóti réttarverndar gagnvart þriðja manni án þinglýsingar. 

 Um rétthæð lögveða í dönskum rétti er það að segja að þau munu að meginreglunni til 

ganga framar öðrum réttindum í eign en innbyrðis gilda flóknar, en frávíkjanlegar reglur 

lögveðsheimildanna sjálfra.191 Reglur þessar þykja ólíklegar til að hafa mikið gildi í 

framkvæmd enda myndu kröfur tryggðar lögveði yfirleitt allar fást að fullu greiddar.192 

 

 

 
                                                
182 Jens Edvin A. Skoghøy: Panteloven med kommentarer, bls. 483-486. 
183 Sjur Brækhus: Pant og annen realsikkerhet, bls. 168. 
184 Thomas Rørdam og Vagner Carstensen: Pant, bls. 7-8. 
185 William Edler von Eyben: Panterettigheder, bls. 19-21. 
186 William Edler von Eyben: Panterettigheder, bls. 17. 
187 Thomas Rørdam og Vagner Carstensen: Pant, bls. 8-9. 
188 Hans Verner Højrup: Pant, bls. 15. 
189 Hans Verner Højrup: Pant, bls. 15-16. 
190 William Edler von Eyben: Panterettigheder, bls. 15-16. 
191 William Edler von Eyben: Panterettigheder, bls. 19. 
192 Knut Illum: Tinglysning, bls. 216. 
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3 Einstakar lögveðsheimildir  
3.1 Inngangur 

Aðalréttarheimild um lögveð er lögveðsheimild þess og verða lögveðsheimildirnar 

umfjöllunarefni þessa kafla. 

Reglur lögveðsheimildar eru sérreglur gagnvart meginreglum þeim sem tíundaðar eru í 

almenna hluta ritgerðarinnar og ganga því framar þeim ef reglurnar rekast á (lex specialis). 

 Lögveðsheimildirnar eru að jafnaði mjög kjarnyrtar. Í flestum þeirra fjallar aðeins um hver 

sé veðhafi, hvert veðandlagið sé og hvaða kröfur séu tryggðar með lögveði. Önnur atriði þarf 

að meginreglunni til að ráða af samræmisskýringu við aðrar reglur heimildarlaganna. 

 Umfjöllun um einstök lögveð verður bundin við fyrirfram valin atriði. Með þessu er 

ætlunin að tryggja samræmi og skilvirkni í umfjöllun. 

 Í fyrsta lagi fjallar um stofnun lögveða. Eru dregin fram skilyrði þau sem 

lögveðsheimildirnar setja fyrir stofnun. 

 Í öðru lagi fjallar um veðkröfuna sjálfa. Eðli kröfunnar er jafnan tiltekið, enda gilda líkar 

reglur um eðlislíkar kröfur. 

 Miklu hlýtur að skipta hver nýtur veðréttinda, hver verður að þola þau og á hvaða eign þau 

hvíla og er því fjallað sérstaklega um veðhafa, veðþola og veðandlag hverju sinni. 

 Í sjötta kafla fjallar um hvort, og þá hvaða tryggingarráðstafanir séu nauðsynlegar til að 

tryggja réttarvernd einstakra lögveða. 

 Eitt af megineinkennum veðréttinda er eðli þeirra sem forgangsréttindi og þykir því rétt að 

taka rétthæð hvers lögveðs fyrir sig til skoðunar. 

 Annað af megineinkennum veðréttinda er eðli þeirra sem fullnusturéttindi og því er tekið 

sérstaklega til skoðunar með hverjum hætti fullnustu verði leitað með nauðungarsölu sem 

þykir raunhæfasta aðferðin við fullnustu. 

 Að lokum fjallar síðan um fyrningu lögveða en algengt er að í lögveðsheimildum mæli 

fyrir um sérstakan gildistíma lögveða sem stofnast samkvæmt þeim.  

 

3.2 Lög um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009 

Í lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009, fjallar um starfrækslu 

sveitarfélaganna á fráveitum og ennfremur um réttindi og skyldur notenda þeirra, sbr. 1. gr. 

laganna. 
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 Stofnun lögveðs samkvæmt 3. mgr. 16. gr. er háð því skilyrði að tengigjald samkvæmt 1. 

mgr. 13. gr. eða fráveitugjald samkvæmt 1. mgr. 14. gr. sé ekki greitt á gjalddaga. Gjalddagi 

er ákveðinn í gjaldskrá samkvæmt 15. gr., sbr. 2. mgr. 13. gr. og 4. mgr. 15. gr. 

 Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 3. mgr. 16. gr. eru kröfur 

sveitarfélaga um greiðslu þjónustugjalda,193 nánar tiltekið tengigjalds, sbr. 1. mgr. 13. gr. og 

fráveitugjalds, sbr. 1. mgr. 14. gr., sem heimilt er að innheimta af öllum fasteignum sem 

tengdar eru eða tengjast munu fráveitu sveitarfélags nema þeim sem ekkert vatn rennur inn í 

eða út úr.194 

 Veðhafi er sveitarfélag það sem innheimtir tengigjald samkvæmt 1. mgr. 13. gr. eða 

fráveitugjald samkvæmt 1. mgr. 14. gr., sbr. 3. mgr. 16. gr. 

 Veðþoli er eigandi fasteignar sem lætur undir höfuð leggjast að greiða tengigjald 

samkvæmt 1. mgr. 13. gr. eða fráveitugjald samkvæmt 1. mgr. 14. gr. á gjalddaga, sbr. 3. mgr. 

16. gr. sem lagt hefur verið á fasteign hans. 

 Veðandlag er fasteign sem tengigjald samkvæmt 1. mgr. 13. gr. eða fráveitugjald 

samkvæmt 1. mgr. 14. gr. hefur verið lagt á en ekki fengist greitt eða eftir atvikum, 

brunabótafjárhæð hennar, sbr. 3. mgr. 16. gr.195 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 3. mgr. 16. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 3. mgr. 16. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði að 

fara fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. enda þótt veðkröfuhafi sé 

sveitarfélag, sbr. 1. mgr. 13. og 1. mgr. 14. gr. og fjárhæð sé ákveðin í gjaldskrá, sbr. 15. gr., 

þar sem gjaldskráin er ekki staðfest af ráðherra. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 3. mgr. 16. gr. ræðst af almennum reglum, en sérstaklega 

segir í ákvæðinu að lögveðið gangi framar yngri lögveðum. 

 Fyrning lögveðs samkvæmt 3. mgr. 16. gr. á sér stað á tveimur árum frá gjalddaga 

veðkröfu. 

 

3.3 Lög um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús nr. 75/2008 

Í lögum um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús nr. 75/2008, fjallar um innbyrðis 

réttindi og skyldur umráðamanna lóða í frístundabyggð, sbr. 3. mgr. 1. gr. 

                                                
193 Alþt. 2008-09, A-deild, bls. 1107-8. 
194 Alþt. 2008-09, A-deild, bls. 1108. 
195 Alþt. 2008-09, A-deild, bls. 1108. 
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Stofnun lögveðs samkvæmt 3. mgr. 21. gr. er háð því skilyrði að félagsgjöld samkvæmt 8. 

tölul. 2. mgr. 18. gr. séu ekki greidd á gjalddaga eða að hlutdeild í sameiginlegum kostnaði sé 

ekki greidd á tilsettum tíma samkvæmt 2. mgr. 21. gr., sbr. 4. mgr. 21. gr. 

 Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 3. mgr. 21. gr. eru kröfur félaga 

umráðamanna lóða undir frístundahús samkvæmt 17. gr. á hendur félagsmönnum um greiðslu 

félagsgjalda samkvæmt 8. tölul. 2. mgr. 18. gr. og hlutdeild einstakra eigenda í 

sameiginlegum kostnaði af framkvæmdum sem ákveðið er að ráðast í á svæðinu, sbr. 22. gr. 

 Veðhafi er félag umráðamanna lóða undir frístundahús samkvæmt 17. gr. sem ekki hefur 

fengið greidd félagsgjöld, sbr. 8. tölul. 2. mgr. 18. gr. eða hlutdeild í sameiginlegum kostnaði, 

samkvæmt. 2. mgr. 21. gr., sbr. 3. mgr. 21. gr. 

Veðþoli er eigandi eignar í frístundabyggð sem lætur undir höfuð leggjast að greiða 

félagsgjöld samkvæmt 8. tölul. 2. mgr. 18. gr. eða hlutdeild í sameiginlegum kostnaði 

samkvæmt 2. mgr. 21. gr., sbr. 3. mgr. 21. gr. 

Veðandlag er eign veðþola á félagssvæðinu, sbr. 3. mgr. 21. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 3. mgr. 21. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 3. mgr. 21. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði að 

fara fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. þar sem félag umráðamanna 

lóða undir frístundahús samkvæmt 17. gr. er einkaaðili og ekki er í lögunum að finna sérstaka 

heimild til nauðungarsölu án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 3. mgr. 21. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

 Fyrning lögveðs samkvæmt 3. mgr. 21. gr. á sér stað á einu ári frá gjalddaga veðkröfu 

samkvæmt 8. tölul. 2. mgr. 18. gr. og 5. mgr. 21. gr. 

 Í athugasemdum við 21. gr. í frumvarpi til laganna er sérstaklega tekið fram að talið sé að 

lögveðsheimild þessi sé nauðsynleg félögum í frístundabyggð til að geta þvingað fram 

greiðslu sameiginlegs kostnaðar.196 

 

3.4 Lög um almannatryggingar nr. 100/2007 

Í lögum um almannatryggingar nr. 100/2007, fjallar um lífeyris- og sjúkratryggingar 

almannatrygginga, sbr. 1. gr. 

                                                
196 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 3224. 
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Stofnun lögveðs samkvæmt 61. gr. er háð því skilyrði að iðgjöld samkvæmt 3. mgr. 36. gr. 

séu ekki greidd á gjalddaga. Gjalddagar eru ákveðnir í reglugerð, sbr. 3. mgr. 59. gr. 

 Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 61. gr. eru kröfur ríkissjóðs, sbr. 1. 

mgr. 36. gr. á hendur útgerðarmönnum um greiðslu iðgjalda vegna slysatryggingu sjómanna 

samkvæmt 27. gr., sbr. 3. mgr. 36. gr. 

 Veðhafi er ríkissjóður samkvæmt 1. mgr. 36. gr., sbr. 61. gr. 

 Veðþoli er útgerðarmaður sem lætur undir höfuð leggjast að greiða iðgjöld samkvæmt 3. 

mgr. 36. gr., sbr. 61. gr. fyrir sjúkratryggingu sjómanna á skipi hans. 

 Veðandlag er hlutaðeigandi skip veðþola, sbr. 61. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 61. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur lögveðið 

þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 61. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins getur farið fram 

á grundvelli 61. gr. án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms, sbr. 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl., 

þar sem veðkröfuhafi er ríkissjóður og fjárhæð kröfunnar er ákveðin í 3. mgr. 36. gr. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt  61. gr. ræðst af sérstakri reglu í ákvæðinu sem mælir svo 

fyrir að lögveðið skuli ganga fyrir öðrum veðum en lögveðum fyrir gjöldum ríkissjóðs. 

Ítarlega fjallar um reglu þessa í kafla 2.8.3.4.2, en niðurstaða þeirrar umfjöllunar var sú að 

lögveðið sé réttlægra, lögveðum fyrir gjöldum til ríkissjóðs, lögveðum sem rétthærri eru 

lögveðum fyrir gjöldum til ríkissjóðs og sjóveðum.  

 Fyrning lögveðs samkvæmt 61. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfunnar, sbr. a-lið 1. 

mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.5 Lög um gatnagerðargjald nr. 153/2006 

Í lögum um gatnagerðargjald nr. 153/2006, fjallar um sérstakan gjaldstofn fyrir sveitarfélögin 

til töku sérstaks skatts, gatnagerðargjalds, sbr. 1. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 2. mgr. 8. gr. er háð því skilyrði að gatnagerðargjöld 

samkvæmt 3. gr. séu ekki greidd á gjalddaga. Gjalddagar eru ákveðnir í 7. gr. laganna. 

Veðkröfur þær sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 2. mgr. 8. gr. eru kröfur 

sveitarfélags, sbr. 1. mgr. 3. gr. á hendur lóðar- og/eða byggingarleyfishafa, sbr. 2. gr. um 

greiðslu sérstaks skatts, gatnagerðargjalds, sbr. 3. gr.197 

Veðhafi er sveitarfélag það sem innheimtir gatnagerðargjald samkvæmt 3. gr., sbr. 2. mgr. 

8. gr. 

                                                
197 Páll Hreinsson: „Gatnagerðargjöld,“ bls. 169-170. 
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 Veðþoli er eigandi fasteignar sem lætur undir höfuð leggjast að greiða gatnagerðargjald 

sem lagt er á fasteign hans samkvæmt 3. gr. á gjalddaga, sbr. 2. mgr. 8. gr. 

Veðandlag er fasteign sem gatnagerðargjald samkvæmt 3. gr. hefur verið lagt á en ekki 

fengist greitt, sbr. 2. mgr. 8. gr. Komi til þess eftir að fasteignagjald hefur verið lagt á eign að 

eigninni sé skipt upp í nýja eignarhluta, getur sveitarfélagið leitað fullnustu allrar kröfunnar í 

hverjum eignarhluta fyrir sig. 

 
Hrd. 2002, bls. 2547 (340/2002)  
Gatnagerðargjöld höfðu verið lögð á eign sem síðar var skipt niður í tvo eignarhluta. Snérist 
deila í málinu um það, hvort leita þyrfti fullnustu helmings kröfu um greiðslu gjaldanna í 
hvorum eignarhluta fyrir sig eða hvort leita mætti fullnustu fyrir henni allri í öðrum. 
Niðurstaðan í Hæstarétti var sú að leita mætti fullnustu kröfunnar allrar í öðrum eignarhlutanum 
enda héldist veð í þeirri eign sem það stofnaðist í. 

 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 2. mgr. 8. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 2. mgr. 8. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins getur farið 

fram á grundvelli 2. mgr. 8. gr. án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms, sbr. 5. tölul. 1. 

mgr. 6. gr. nsl., þar sem veðkröfuhafi er sveitarfélag, sbr. 1. mgr. 3. gr. og fjárhæð kröfunnar 

er ákveðin í 4. gr. Það er þó skilyrði þess að fallist verði á nauðungarsölu með þessum hætti 

að ekki sé óvissa um gildi veðkröfunnar. 

 

Hrd. 1992, bls. 1563 
Nauðungarsölu var krafist á fasteign fyrir greiðslu áfallinna gatnagerðargjalda. Á sama tíma átti 
sér stað deila um ýmis atriði í tengslum við álagninguna og var í ljósi þessa talið ófært að láta 
nauðungarsölu fara fram á grundvelli 5. tölul. 1.mgr. 6. gr. nsl. 

 

 
Hrd. 1992, bls. 1618 
Nauðungarsölu var krafist á fasteign fyrir greiðslu áfallinna gatnagerðargjalda. Á sama tíma var 
deilt um fyrir dómstólum hvort álagningin stæðist reglur stjórnarskrár. Niðurstaða í Hæstarétti 
var sú að óvissa væri um gildi veðkröfunnar og í ljósi þessa gæti nauðungarsala á grundvelli 5. 
tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. ekki farið fram að svo stöddu. 

 

Í þessu samhengi skiptir einnig máli hvort endanleg greiðsla gjaldanna hafi í raun farið fram 

og krafan sé þannig niður fallin en óvissa kann að skapast um það ef greiðsla hefur verið í 

formi viðskiptabréfa. Ef sveitarfélag tekur við viðskiptabréfi sem greiðslu gatnagerðargjalda 

verður það að árita fyrirvara á bréfið þess efnis að greiðslan sé ekki endanleg nema kröfur 
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samkvæmt bréfunum fáist greiddar. Að öðrum kosti fellur lögveðið niður, sbr. Hrd. 1995, bls. 

1966 og Hrd. 1989, bls. 327. 

 
Hrd. 1995, bls. 1966 
Sveitarfélag tók í þessu máli við tveimur víxlum sem greiðslu gatnagerðargjalda og gaf út 
fyrirvaralausa kvittun þar sem sérstaklega var tekið fram að skuldin væri greidd. Greiðslufall 
varð síðar á víxlunum og í máli sem höfðað var til greiðslu víxilskuldarinnar hélt sveitarfélagið 
því fram að lögveð fyrir gatnagerðargjöldunum væri enn í gildi. Því var hafnað í héraðsdómi 
með þeim rökum fullnaðargreiðsla hefði farið fram. 

 

Hrd. 1989, bls. 327 
Í málinu höfðu gatnagerðargjöld verið greidd með afhendingu skuldabréfa og var deilt um hvort 
lögveð væri þannig fallið niður með því að endanlega greiðsla veðkröfunnar hefði farið fram. Í 
Hæstarétti var talið að svo væri ekki og var sú niðurstaða studd þeim rökum að á bréfin væri 
ritaður fyrirvari þess efnis.  

 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 2. mgr. 8. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er þannig 

réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 2. mgr. 8. gr. á sér stað á tveimur árum ári frá gjalddaga 

veðkröfu, sbr. 3. gr. Er hér um að ræða breytingu frá því sem áður var en samkvæmt eldri 

lögum var gildistími lögveða fyrir gatnagerðargjöldum ekki afmarkaður sérstaklega í lögunum 

og fyrnast lögveð sem stofnuðust samkvæmt 4. gr. laga nr. 17/1996, samhliða 

gatnagerðargjöldunum, sbr. Hérd. Rvk. 4. september 2009 (Z-1 2009). 

 
Hérd. Rvk. 4. september 2009 (Z-1 2009) 
Deilt var um fyrningartíma lögveðs samkvæmt 4. gr. eldri laga um gatnagerðargjald nr. 
17/1996. Niðurstaða í héraðsdómi var sú að þar sem fyrningarfrestur væri ekki tiltekinn í eldri 
lögunum hlyti krafan að fyrnast eftir hinni almennu reglu um samhliða fyrningu veðkröfu og 
lögveðs. 

 

Í athugasemdum við 8. gr. í frumvarpi til laganna er sérstaklega tekið fram að 

lögveðsheimildin samkvæmt lögunum sé ítarlegri en lögveðsheimild fyrir gatnagerðargjöldum 

samkvæmt eldri lögum. Breytingin felst í því að sérstaklega er nú tekið fram að lögveð 

stofnist á gjalddaga og gildi í tvö ár frá honum.198 

 

3.6 Lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 

Í lögum um stjórn fiskveiða nr. 116/2006, fjallar um úthlutun veiðiheimilda og úrræði 

löggjafans til að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu nytjastofna á Íslandsmiðum, sbr. 1. 

gr. 
                                                
198 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 1147. 
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Stofnun lögveðs samkvæmt 2. mgr. 23. gr. er háð því skilyrði að veiðigjald samkvæmt 1. 

mgr. 20. gr. sé ekki greitt á eindaga sem er 15 dögum eftir gjalddaga. Gjalddagar eru ákveðnir 

í 1. mgr. 23. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 2. mgr. 23. gr. eru kröfur ríkissjóðs á 

hendur eigendum skipa um greiðslu veiðigjalds samkvæmt 1. mgr. 21. gr. Veiðigjald er 

opinbert gjald en ekki er með öllu ljóst hvort gjaldið sé þjónustugjald eða skattur en talið var 

við gerð laganna, að lagaheimildin væri það skýr að óþarfi væri að skera úr um það.199 

 Veðhafi er ríkissjóður samkvæmt 1. mgr. 21. gr., sbr. 2. mgr. 23. gr. 

 Veðþoli er eigandi skips sem lætur undir höfuð leggjast að greiða veiðigjald samkvæmt 1. 

mgr. 20. gr. á gjalddaga, sbr. 2. mgr. 23. gr. sem lagt er á skip hans. 

 Veðandlag er hlutaðeigandi skip í eigu veðþola, sbr. 2. mgr. 23. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 2. mgr. 23. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 2. mgr. 23. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins getur 

farið fram á grundvelli 2. mgr. 23. gr. án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms, sbr. 5. 

tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl þar sem veðkröfuhafi er ríkissjóður, sbr. 1. mgr. 21. gr. og fjárhæð 

kröfunnar er ákveðin í 21. gr. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 2. mgr. 23. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 2. mgr. 23. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfunnar, sbr. 

a-lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.7 Tollalög nr. 88/2005  

Í tollalögum nr. 88/2005, fjallar um tolla og innheimtu þeirra. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 1. mgr. 128. gr. er háð því skilyrði að aðflutningsgjöld sem 

sett eru samkvæmt lögunum eða öðrum lögum, sbr. 194. gr. séu ekki greidd á gjalddaga. 

Gjalddagar eru ákveðnir í 120. – 122. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 1. mgr. 128. gr. eru kröfur um 

greiðslu aðflutningsgjalda sem lögð eru á innflytjendur samkvæmt heimildum í lögunum og 

öðrum lögum, sbr. 194. gr í ríkissjóð. Sérstaklega er tekið fram í 3. mgr. 136. gr. að 

undirboðs-og jöfnunartollar heyri undir 128. gr. Hugtakið aðflutningsgjöld er skilgreint 

þannig í lögunum að um sé að ræða toll og aðra skatta og gjöld sem greiða beri við 

                                                
199 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 5569. 
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tollmeðferð vöru við innflutning, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. Hugtakið verður ekki skýrt rýmra 

en leiðir af orðanna hljóðan. 

 
Hrd. 1991, bls. 138 
Deilt var um hvort söluskattur teldist til aðflutningsgjalda samkvæmt 54. gr. eldri tollalaga nr. 
54/1969 og væri þannig tryggður með lögveði í innfluttri vöru. Ekki var að finna skilgreiningu á 
hugtakinu í lögunum og var niðurstaðan sú í héraðsdómi, sem staðfestur var í Hæstarétti með 
skírskotun til forsendna, að lögveðréttur geti því aðeins talist vera fyrir hendi að ótvíræð 
lagaheimild standi til grundvallar en talið var að á það skorti í þessu tilfelli. 

 

Í eldri lögum um söluskatt nr. 10/1960 sagði að um væri að ræða skatt sem greiða bæri við 

tollmeðferð vöru en hann myndi samkvæmt því heyra undir skilgreiningu núgildandi laga á 

aðflutningsgjöldum en söluskattur var lagður niður með lögum um virðisaukaskatt nr. 

50/1988. 

 Veðhafi samkvæmt 1. mgr. 128. gr. er ríkissjóður, svo sem ráðið verður af 1. mgr. 123. gr.  

 Veðþoli er eigandi hinnar innfluttu vöru skv. 1. mgr 128. gr. Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. er 

aðili sem flytur vöru til landsins til endursölu, afhendingar án endurgjalds eða eigin nota 

ábyrgur fyrir greiðslu aðflutningsgjalda samkvæmt ákvæðum laganna og ákvæðum annarra 

laga eftir því sem við getur átt, sbr. 194. gr. Ef eignarréttur í hlutnum hefur ekki færst milli 

aðila virðist þannig stofnast lögveð í vöru veðþola án persónulegrar ábyrgðar hans á greiðslu 

veðkröfunnar. 

Veðandlag er hlutaðeigandi innflutt vara, sbr. 1. mgr. 128. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 1. mgr. 128. gr. er óháð grandleysi eigenda og helst við 

eigendaskipti að því er fram kemur í ákvæðinu. Nýtur lögveðið þannig réttarverndar án 

sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 1. mgr. 128. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins getur 

farið fram á grundvelli heimildar í 2. mgr. 128. gr. án undangengins dóms, sáttar eða 

fjárnáms, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 1. mgr. 128. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 1. mgr. 128. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfunnar, 

sbr. a-lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

Í athugasemdum við 128. gr. í frumvarpi til laganna er sérstaklega tekið fram að 

lögveðsheimildin sé ólík eldri lögveðsheimild fyrir aðflutningsgjöldum að því leyti að hún 

taki ekki til sekta. Þá er tekið fram að óþarfi hafi þótt að taka fram að lögveð gangi framar 
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haldsrétti, svo sem gert var í eldri lögveðsheimild, þar sem það felist í almennum reglum 

veðréttar.200 

 

3.8 Lög um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33/2004 

3.8.1 Almennt 

Í lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33/2004, fjallar um með hverjum hætti 

verja á haf og strendur gegn athöfnum, sem stofnað geta heilbrigði manna, lifandi auðlinda 

hafsins, lífríkis eða umhverfi hafsins í hættu eða hindrað lögmæta nýtingu hafs og stranda, 

sbr. 1. mgr 1. gr. Ennfremur hvernig bregðast beri við mengunaróhöppum, sbr. 2. mgr. 1. gr. 

Í lögunum er að finna fjórar lögveðsheimildir og munu þær hljóta sjálfstæða umfjöllun 

hver fyrir sig enda gilda um þau ólíkar reglur. 

 

3.8.2 Ákvæði 1. mgr. 21. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 1. mgr. 21. gr. laga nr. 33/2004 er háð því skilyrði að 

mengunargjald sem lagt er á samkvæmt sama ákvæði sé ekki greitt á gjalddaga. Ekki er 

sérstaklega fjallað um gjalddaga í lögunum en í 1. mgr. 21. gr. segir að innheimta 

mengunargjaldsins fari fram á grundvelli gjaldskrár sem ráðherra setji samkvæmt sama 

ákvæði. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 1. mgr. 21. gr. eru kröfur hafna og 

svæðisráða á hendur mengunarvaldi um greiðslu sérstaks þjónustugjalds,201 mengunargjalds, 

samkvæmt sama ákvæði fyrir kostnaði af aðgerðum tengdum bráðamengun af völdum 

mengunarvalds. 

 Veðhafi er höfn sem innheimtir mengunargjald samkvæmt 1. mgr. 21. gr. 

 Veðþoli er eigandi fasteignar sem gjöldin eru lögð á, sem lætur undir höfuð leggjast að 

greiða mengunargjald samkvæmt 1. mgr. 21. gr. á gjalddaga. 

 Veðandlag er viðkomandi skip eða fasteign, sbr. 1. mgr. 21. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 1. mgr. 21. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 1. mgr. 21. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins getur 

farið fram á grundvelli 1. mgr. 21. gr. án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms, sbr. 5. 

tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl., þar sem veðkröfuhafi er höfn og fjárhæð kröfunnar er ákveðin í 

gjaldskrá staðfestri af ráðherra. 

                                                
200 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3606. 
201 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 899-900. 
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Rétthæð lögveðs samkvæmt 1. mgr. 21. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 1. mgr. 21. gr. á sér stað á einu ári frá stofnun, sbr. sama 

ákvæði. 

 

3.8.3 Ákvæði 2. mgr. 21. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 2. mgr. 21. gr. laga nr. 33/2004 er háð því skilyrði að 

mengunargjald sem lagt er á samkvæmt sama ákvæði sé ekki greitt á gjalddaga. Ekki er 

sérstaklega fjallað um gjalddaga í lögunum en í 2. mgr. 21. gr. segir að innheimta 

mengunargjaldsins fari fram á grunni gjaldskrár sem ráðherra setur samkvæmt sama ákvæði. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 2. mgr. 21. gr. eru kröfur ríkissjóðs á 

hendur mengunarvaldi um greiðslu sérstaks þjónustugjalds, mengunargjalds, samkvæmt sama 

ákvæði af aðgerðum tengdum bráðamengun af völdum mengunarvalds.202 

 Veðhafi er ríkissjóður, sbr. 2. mgr. 21. gr. 

 Veðþoli er eigandi fasteignar eða skips sem lætur undir höfuð leggjast að greiða 

mengunargjald sem lagt er á eign hans samkvæmt 2. mgr. 21. gr. á gjalddaga. 

 Veðandlag er viðkomandi skip eða fasteign, sbr. 2. mgr. 21. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 2. mgr. 21. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 2. mgr. 21. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins getur 

farið fram á grundvelli 2. mgr. 21. gr. án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms, sbr. 5. 

tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl., þar sem veðkröfuhafi er ríkissjóður og fjárhæð kröfunnar er ákveðin í 

gjaldskrá staðfestri af ráðherra. 

Rétthæð lögveðs samkvæmt 2. mgr. 21. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 2. mgr. 21. gr. á sér stað á einu ári frá gjalddaga, sbr. sama 

ákvæði. 

 

3.8.4 Ákvæði 23. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 23. gr. laga nr. 33/2004 getur borið að með tvennum hætti. 

Annars vegar þannig að dagsektir sem lagðar eru á samkvæmt sama ákvæði eru ekki greiddar 
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þegar greiðslu er krafist. Hins vegar þannig að kostnaður af því að láta vinna verk fyrir aðila 

sem bar vinnuskyldu er ekki greiddur þegar greiðslu er krafist. 

 Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 23. gr. eru kröfur ríkissjóðs, á hendur 

aðila sem sinnir ekki fyrirmælum ofangreindra aðila, um greiðslu dagsekta, sbr. 23. gr. eða 

kostnaðar af verki sem stofnað er til samkvæmt heimild í sama ákvæði. 

 Veðhafi er ríkissjóður, sbr. 2. mgr. 4. gr., sem lagði á dagsekt eða stofnaði til kostnaðar 

samkvæmt 23. gr. 

 Veðþoli er eigandi fasteignar sem dagsekt var lögð á eða olli því með aðgerðarleysi sínu 

að Umhverfisstofnun stofnaði til kostnaðar, sbr. 23. gr. 

 Veðandlag er viðkomandi hús, lóð, farartæki, skip eða mannvirki, sbr. 23. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 23. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur lögveðið 

þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta dagsekta samkvæmt 23. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins getur farið fram á 

grundvelli 23. gr. án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms, þar sem veðkröfuhafi er 

ríkissjóður og fjárhæð kröfunnar er ákveðin í 23. gr., sbr. 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. Hins 

vegar er fjárhæð kostnaðar ólögákveðin og getur því nauðungarsala fyrir honum einungis 

farið fram á grundvelli fjárnáms samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

Rétthæð lögveðs samkvæmt 23. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er þannig 

réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 23. gr. á sér stað á einu ári frá því að greiðslu var krafist, sbr. 

sama ákvæði. 

 Tekið er fram í almennum athugasemdum við frumvarpið að sú nýbreytni sé lögð til að 

dagsektir sem lagðar eru á samkvæmt lögunum njóti tryggingar með lögveði.203 

 

3.8.5 Ákvæði 3. mgr. 27. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 3. mgr. 27. gr. laga nr. 33/2004 er háð því skilyrði að dómþoli sé 

dæmdur til greiðslu sektar samkvæmt 1. mgr. 27. gr., til greiðslu málskostnaðar eða kostnaðar 

eftirlitsaðila.  

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 3. mgr. 27. gr. eru kröfur um greiðslu 

sekta í ríkissjóð fyrir brot á gegn lögunum í heild,204 sbr. 1. mgr. 27. gr., þ.e. brot gegn þeim 
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reglum, bann- og boðreglum, sem talist geta falið í sér lýsingu refsinæmrar háttsemi,205 

málskostnað og kostnað eftirlitsaðila tengdum brotinu, á hendur dómþola. 

 Veðhafi er ríkissjóður, sbr. 3. mgr. 27. gr. 

 Veðþoli er eigandi skips sem tengist broti gegn lögunum sem dómur um greiðslu sekta, 

sbr. 1. mgr. 27. gr. hefur fallið um, eða greiðslu málskostnaðar, eða kostnaðar eftirlitsaðila, 

sbr. 3. mgr. 27. gr. Ekki er skilyrði samkvæmt lögunum að sá sem dæmdur er til greiðslu 

sekta sé eigandi skipsins. 

 Veðandlag er skip það sem brotinu tengist, sbr. 3. mgr. 27. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 3. mgr. 27. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 3. mgr. 27. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins verður að 

fara fram á grundvelli 3. mgr. 27. gr. á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl., þar 

sem fjárhæð kröfunnar er ólögákveðin. 

Rétthæð lögveðs samkvæmt 3. mgr. 27. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 3. mgr. 27. gr. á sér stað á einu ári frá stofnun, sbr. sama 

ákvæði. 

 

3.9 Lög um olíugjald og kílómetragjald nr. 87/2004 

Í lögum um olíu- og kílómetragjald nr. 87/2004, fjallar um álagningu og innheimtu opinberra 

gjalda, nánar tiltekið olíu- og kílómetragjalda. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 8. mgr. 21. gr. er háð því skilyrði að kílómetragjald eða 

sérstakt kílómetragjald samkvæmt 13. gr. sé ekki greitt á eindaga, en eindagi er ákvarðaður í 

2. mgr. 14. gr., eða aðili sé dæmdur til greiðslu sekta samkvæmt 4. eða 5. mgr. 19. gr. 

Samhliða stofnun sektarinnar stofnast lögveð fyrir greiðslu hennar. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 8. mgr. 21. gr. eru kröfur ríkissjóðs á 

hendur eigendum ökutækja um greiðslu skatta, kílómetragjalda eða sérstaks kílómetragjalds, 

samkvæmt 13. gr. eða greiðslu sekta sem dæmdar eru samkvæmt 4. eða 5. mgr. 19. gr. 

 Veðhafi er ríkissjóður samkvæmt 3., sbr. 8. mgr. 21. gr. 

 Veðþoli er eigandi ökutækis sem lætur undir höfuð leggjast að greiða kílómetragjald eða 

sérstakt kílómetragjald samkvæmt 13. gr. á eindaga eða er dæmdur til greiðslu sekta 

samkvæmt 4. eða 5. mgr. 19. gr. 
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 Veðandlag er hlutaðeigandi ökutæki í eigu veðþola, sbr. 8. mgr. 21. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 8. mgr. 21. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 8. mgr. 21. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins getur 

farið fram á grundvelli 8. mgr. 21. gr. án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms, sbr. 5. 

tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. þar sem veðkröfuhafi er ríkissjóður og fjárhæð kröfunnar er ákveðin í 

13. gr. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 8. mgr. 21. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 8. mgr. 21. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfunnar, sbr. 

a-lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.10 Lög um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004 

Í lögum um vatnsveitur sveitarfélaganna nr. 32/2004, fjallar um starfsrækslu sveitarfélaganna 

á vatnsveitum sem ætlað er að fullnægja vatnsþörf almennings, heimila og fyrirtækja, sbr. 1. 

mgr. 1. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 2. mgr. 9. gr. er háð því skilyrði að vatnsgjöld sem lögð eru á 

samkvæmt 6. gr. séu ekki greidd á gjalddaga eða að heimæðargjöld samkvæmt 7. mgr. 5. gr. 

séu ekki greidd á tilskildum tíma. Vatnsgjald má innheimta samhliða fasteignaskatti og skulu 

gjalddagar þá vera þeir sömu, sbr. 3. mgr. 6. gr. en ekki virðist skylt að hafa þennan háttinn á. 

Í 7. mgr. 5. gr. fjallar um hvenær heimæðargjöld verði fyrst gjaldkræf og stofnast lögveð 

þannig í fyrsta lagi á þeim tímapunkti sem þar er tiltekinn. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 2. mgr. 9. gr. eru kröfur sveitarfélags, 

eða stofnunar eða félags, sem að meiri hluta er í eigu ríkis eða sveitarfélaga, og framselt hefur 

fengið skyldur og réttindi sveitarfélaga, samkvæmt lögunum, sbr. 1. mgr. 4. gr., á hendur 

eiganda fasteignar sem skilyrði álagningar gjalda samkvæmt 6. gr. eða 7. mgr. 5. gr. eiga við 

um, eftir atvikum um greiðslu sérstaks skatts, vatnsgjalds, sbr. 6. gr. eða þjónustugjalds, 

heimæðargjalds, sbr. 7. mgr. 5. gr. 

Veðhafi er hlutaðeigandi sveitarfélag, eða stofnun eða félag, sem að meirihluta er í eigu 

ríkis eða sveitarfélaga og framselt hefur fengið skyldur og réttindi sveitarfélaga samkvæmt 

lögunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. 

Veðþoli er eigandi fasteignar sem lætur undir höfuð leggjast að greiða vatnsgjald 

samkvæmt 6. gr. eða heimæðargjald samkvæmt 7. mgr. 5. gr. á gjalddaga, sbr. 2. mgr. 9. gr. 
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 Veðandlag er fasteign sú sem vatnsgjald, sbr. 6. gr. eða heimæðargjald, sbr. 7. mgr. 5. gr. 

hefur verið lagt á en ekki fengist greitt, sbr. 2. mgr. 9. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 2. mgr. 9. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 2. mgr. 9. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði að 

fara fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. enda þótt veðkröfuhafi sé 

sveitarfélag eða annar opinber aðili samkvæmt 1. mgr. 4. gr., og fjárhæð kröfu sé ákveðin í 

gjaldskrá, sbr. 10. gr., þar sem gjaldskráin er ekki staðfest af ráðherra. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 2. mgr. 9. gr. ræðst af almennum reglum, en sérstaklega segir 

í ákvæðinu að lögveðið gangi framar yngri lögveðum. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 2. mgr. 9. gr. á sér stað á tveimur árum frá gjalddaga. 

 Í athugasemdum við 2. mgr. 9. gr. er fylgdu frumvarpi til laganna er sérstaklega tekið fram 

að þrátt fyrir orðalagsbreytingar á lögveðsheimildinni sé hún efnislega samhljóða 

lögveðsheimild samkvæmt eldri lögum.206 

 

3.11 Hafnalög nr. 61/2003 

Í hafnalögum nr. 61/2003, er að finna reglur um hafnir sem notaðar eru til afgreiðslu og 

þjónustu skipa, afgreiðslu á vörum, ökutækjum og farþegum og við löndun á fiski, sbr. 1. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 2. mgr. 21. gr. er háð því skilyrði að skipagjald samkvæmt a-

lið 1. tölul. 1. mgr. 17. gr. sé ekki greitt á gjalddaga. Höfnum virðist að einhverju marki 

heimilt að semja við skuldara veðkröfu um hvernig framkvæmd greiðslu skuldarinnar skuli 

háttað án þess að lögveð falli niður. 

 
Hérd. Vestfj. 16. mars 2006 (E-76 2005) 
Í máli þessu hafði útgerðarmaður ekki greitt nokkra reikninga vegna skipagjalda. Gerði höfnin 
þá samning við hann um greiðslu skuldarinnar sem innihélt uppsagnarákvæði kæmi til 
greiðslufalls. Fór svo að samningnum var sagt upp á grundvelli þessa ákvæðis. Fyrir héraðsdómi 
var fallist á kröfu hafnarinnar um að sá hluti skuldarinnar samkvæmt samningnum sem enn væri 
ógreiddur væri tryggður með lögveði í hlutaðeigandi skipi. 

 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 2. mgr. 21. gr. eru kröfur hafna, sbr. 

1. mgr. 17. gr. á hendur skipstjóra, útgerðarmanni og eiganda skips, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 17. 

gr. um greiðslu þjónustugjalds, skipagjalds, samkvæmt a- lið 1. tölul. 1. mgr. 17. gr. 

 Veðhafi er sú höfn sem lagði skipagjaldið á, samkvæmt a-lið 1. tölul. 1. mgr. 17. gr., sbr. 

2. mgr. 21. gr. 
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 Veðþoli er eigandi skips sem lætur undir höfuð leggjast að greiða skipagjald samkvæmt a-

lið 1. tölul. 1. mgr. 17. gr. á gjalddaga, sbr. 2. mgr. 21. gr. 

 Veðandlag er viðkomandi skip eða vátryggingarfé, sbr. 2. mgr. 21. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 2. mgr. 21. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 2. mgr. 21. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins getur 

farið fram á grundvelli sérstakrar heimildar í sama ákvæði án undangengins dóms, sáttar eða 

fjárnáms, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

Rétthæð lögveðs samkvæmt 2. mgr. 21. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 2. mgr. 21. gr. á sér stað á tveimur árum frá stofnun þess, sbr. 

sama ákvæði. 

 Í athugasemdum við 21. gr. er fylgdu frumvarpi til laganna kemur fram að lögveðsheimild 

þessi sé sambærileg lögveðsheimild eldri hafnalaga. Þá segir þar að tilvist 

lögveðsheimildarinnar réttlætist af móttökuskyldu hafna samkvæmt 1. mgr. 21. gr.207 

 

3.12 Lög um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003 

Í lögum um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003, fjallar hvernig draga beri úr úrgangsmyndun, 

um endurnýtingu, endurnotkun og förgun úrgangs, sbr. 1. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 5. mgr. 37. gr. er háð því skilyrði að gjöld fyrir eftirlitsskylda 

starfsemi samkvæmt sama ákvæði séu ekki greidd á gjalddaga. Ekki fjallar í lögunum um 

gjalddaga en gjöldin eru innheimt samkvæmt gjaldskrá, sbr. 5. mgr. 37. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 5. mgr. 37. gr. eru kröfur 

sveitarfélaga á hendur eigendum fasteigna sem sæta eftirliti sveitarfélaga samkvæmt 

lögunum, um greiðslu sérstaks þjónustugjalds, gjalds fyrir eftirlitsskylda starfsemi samkvæmt 

ákvæðum laganna, sbr. 5. mgr. 37. gr. 

Veðhafi er sveitarfélag það sem innheimtir gjöld samkvæmt 5. mgr. 37. gr., að því er fram 

kemur í sama ákvæði. 

 Veðþoli er eigandi fasteignar sem lætur undir höfuð leggjast að greiða gjöld samkvæmt 5. 

mgr. 37. gr. á gjalddaga, sbr. 5. mgr. 37. gr. 

 Veðandlag er viðkomandi fasteign, sbr. 5. mgr. 37. gr. 
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 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 5. mgr. 37. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 5. mgr. 37. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins getur 

farið fram á grundvelli sama ákvæðis án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms, sbr. 5. tölul. 

1. mgr. 6. gr. nsl. þar sem veðkröfuhafi er sveitarfélag og fjárhæð kröfunnar er ákveðin í 

gjaldskrá sem ráðherra setur, sbr. 4. mgr. 37. gr. 

Rétthæð lögveðs samkvæmt 5. mgr. 37. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 5. mgr. 37. gr. á sér stað á tveimur árum frá gjalddaga 

veðkröfu. 

 

3.13 Lög um eftirlit með skipum nr. 47/2003 

3.13.1 Almennt 

Í lögum um eftirlit með skipum nr. 47/2003, fjallar um hvernig haga beri eftirliti með skipum 

og hvaða kröfur beri að gera um gerð og búnað þeirra, sbr. 6. mgr. 1. gr. 

Tvær lögveðsheimildir er að finna í lögunum og munu þær hljóta sjálfstæða umfjöllun. 

 

3.13.2 Ákvæði 4. mgr. 28. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 4. mgr. 28. gr. laga nr. 47/2008 er háð því skilyrði að skipagjald 

samkvæmt 1. mgr. 28. gr. eða þjónustugjöld sem innheimt eru á grundvelli 3. mgr. 28. gr. séu 

ekki greidd á gjalddaga. Gjalddagar eru ákveðnir í 1. mgr. 28. gr. Þá stofnast til lögveðs fyrir 

gjöldum sem innheimt eru samkvæmt heimild í 3. mgr. 28. gr. Um gjöldin fjallar nánar í 

gjaldskrá sem ráðherra setur. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 4. mgr. 28. gr. eru kröfur á hendur 

eigenda skipa um greiðslu sérstaks skatts208, skipagjalds, í ríkissjóð, samkvæmt 1. mgr. 28. gr. 

og kröfur Siglingastofnunar Íslands um greiðslu þjónustugjalda fyrir skoðun á skipum og 

búnaði þeirra, útgáfu skírteina, samþykkt smíðalýsinga og teikninga og aðra lögboðna 

þjónustu, sbr. 3. mgr. 28. gr. 

Veðhafi er ríkissjóður, sbr. 4. mgr. 28. gr.  

 Veðþoli er eigandi skips sem lætur undir höfuð leggjast að greiða skipagjald samkvæmt 

sama ákvæði á gjalddaga, sbr. 4. mgr. 28. gr. eða þjónustugjöld samkvæmt 3. mgr. 28. gr. 
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 Veðandlag er skip sem skipagjald samkvæmt 1. mgr. 28. gr. eða þjónustugjöld samkvæmt 

3. mgr. 28. gr. hafa verið lögð á en ekki verið greidd, sbr. 4. mgr. 28. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 4. mgr. 28. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta lögveðs, samkvæmt 4. mgr. 28. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins, getur 

farið fram á grundvelli sama ákvæðis, sbr. 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. án undangengins dóms, 

sáttar eða fjárnáms, þar sem veðkröfuhafi er ríkissjóður og fjárhæð krafna um skipulagsgjald 

er ákveðin í 1. mgr. 28. gr. og fjárhæð þjónustugjaldanna er ákveðin í gjaldskrá sem ráðherra 

setur.  

Rétthæð lögveðs samkvæmt 4. mgr. 28. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 4. mgr. 28. gr. á sér stað á einu ári frá gjalddaga, sbr. sama 

ákvæði. 

 

3.13.3 Ákvæði 33. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 33. gr. laga nr. 47/2003 er háð því skilyrði að dómari nýti sér 

heimild til að ákveða að sekt samkvæmt 29. gr. fylgi lögveð. Stofnun lögveðs með þessum 

hætti er studd þeim rökum í athugasemdum við 33. gr. í frumvarpi til laganna, að fortakslaus 

stofnun lögveðs kunni að vera ósanngjörn enda sé ekki sjálfgefið að hinn brotlegi sé eigandi 

skips eða að eigandi skipsins hagnist af brotum gegn lögunum.209 Af þessum ummælum 

virðist mega ráða að dómara sé einungis rétt að dæma lögveð í skipi vegna sekta fyrir brot 

sem eigandi skipsins fremur eða hagnast á með einhverjum hætti. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 33. gr. eru kröfur um greiðslu sekta í 

ríkissjóð fyrir brot gegn ákvæðum laganna, sbr. 29. gr.210 

 Veðhafi er ríkissjóður, sbr. 33. gr. 

 Veðþoli, sbr. 33. gr. er eigandi skips sem dæmdur er til greiðslu sektar samkvæmt 29. gr. 

fyrir brot gegn lögunum eða eigandi skips sem hagnast af broti gegn lögunum sem tengist 

skipi hans, sem annar aðili er sektaður fyrir og dómari ákveður að sektum skuli fylgja lögveð. 

 Veðandlag er skip og búnaður dómþola, eða aðila sem hagnast af broti hans, sbr. 33. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 33. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur lögveðið 

þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

                                                
209 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 1742. 
210 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 1742. 
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 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 33. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði að fara fram 

á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

Rétthæð lögveðs samkvæmt 33. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er þannig 

réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 33. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfunnar, sbr. a-lið 1. 

mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.14 Lög um skipamælingar nr. 146/2002 

Í lögum um skipamælingar nr. 146/2002, fjallar um mælingar skipa og útgáfu skjala í 

tengslum við þær. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 2. mgr. 9. gr. er háð því skilyrði að gjöld samkvæmt 1. mgr. 9. 

gr. séu ekki greidd á gjalddaga. Ekki fjallar um gjalddaga í lögunum en gjöldin eru innheimt 

samkvæmt gjaldskrá, sbr. 1. mgr. 9. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 2. mgr. 9. gr. eru kröfur 

Siglingastofnunar Íslands á hendur eigenda skips um greiðslu þjónustugjalda fyrir mælingar 

skipa, endurmælingu skipa, yfirferð á mælingum, útgáfu og endurútgáfu mælibréfa, sbr. 1. 

mgr. 9. gr.211 

Veðhafi  er ríkissjóður samkvæmt 1., sbr. 2. mgr. 9. gr. 

 Veðþoli er eigandi skips sem lætur undir höfuð leggjast að greiða gjöld samkvæmt 1., sbr. 

2. mgr. 9. gr. 

 Veðandlag er viðkomandi skip, sbr. 2. mgr. 9. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 2. mgr. 9. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 2. mgr. 9. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins getur farið 

fram á grundvelli sama ákvæðis án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms, þar sem 

veðkröfuhafi er ríkissjóður og fjárhæð kröfunnar er ákveðin í gjaldskrá sem staðfest er af 

ráðherra, sbr. 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

Rétthæð lögveðs samkvæmt 2. mgr. 9. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er þannig 

réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 2. mgr. 9. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfunnar, sbr. 

a-lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

                                                
211 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 852. 
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3.15 Lög um búfjárhald nr. 103/2002 

3.15.1 Almennt 

Í lögum um búfjárhald nr. 103/2005, fjallar um aðbúnað og vörslu búfjár, sbr. 1. gr. 

Þrjár lögveðsheimildir er að finna í lögunum og mun hver þeirra hljóta sjálfstæða 

umfjöllun. 

 

3.15.2 Ákvæði 2. mgr. 9. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 2. mgr. 9. gr. laga nr. 103/2002 er háð því skilyrði að til kostnaðar 

sem tiltekinn er í 1. mgr. 9. gr. stofnist. Stofnast þá krafa um endurgreiðslu kostnaðarins og 

samhliða henni lögveð samkvæmt 1., sbr. 2. mgr. 9. gr. Komi í ljós að girðingu í kringum hið 

friðaða svæði var ábótavant ber umráðamaður lands sjálfur kostnað af fóðrun og geymslu.212 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 2. mgr. 9. gr. eru kröfur 

sveitarstjórnar eða umráðamanns lands, sbr. 2. mgr. 9 .gr. á hendur umráðamanni búfjár um 

greiðslu sannanlegs kostnaðar vegna þess að búfé kemst inn á friðað svæði, sbr. 8. gr. 

samkvæmt 1. mgr. 9. gr. 

 Veðhafi samkvæmt 2. mgr. 9 .gr. er sveitarfélag eða umráðamaður lands sem stofnað hefur 

til kostnaðar samkvæmt 1. mgr. 9. gr. 

 Veðþoli er umráðamaður búfjár sem kemst inn á friðað svæði í skilningi 8. gr. með þeim 

afleiðingum að til kostnaðar stofnast sem tiltekinn er í 1. mgr. 9. gr. 

Veðandlag er hlutaðeigandi búfé, sbr. 2. mgr. 9. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 2. mgr. 9. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 2. mgr. 9. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði að 

fara fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. enda er fjárhæð kröfu ekki 

lögákveðin. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 2. mgr. 9. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er þannig 

réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 2. mgr. 9. gr. á sér stað samhliða fyrningu kröfu, sbr. a-lið 1. 

mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

 

 

                                                
212 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 2185. 
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3.15.3 Ákvæði 15. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 15. gr. laga nr. 103/2002 er háð því skilyrði að til kostnaðar 

stofnist samkvæmt sama ákvæði. Stofnast þá krafa um endurgreiðslu kostnaðarins og 

samhliða henni lögveð, sbr. einnig, 15. gr. 

 Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 15. gr. eru kröfur sveitarstjórnar og 

lögreglustjóra á hendur umráðamanni búfjár um greiðslu kostnaðar af því að koma við 

eftirlitsaðgerðum, eftir að umráðamaður búfjár hefur meinað eftirlitsmanni aðgangi að búfénu, 

samkvæmt 15. gr., sbr. 4. mgr. 10. gr. 

 Veðhafi samkvæmt 15. gr. er sveitarstjórn eða lögreglustjóri sem stofnað hefur til 

kostnaðar samkvæmt 4. mgr. 10. gr. 

 Veðþoli er umráðamaður búfjár sem meinað hefur eftirlitsmanni aðgangi að búfé sínu með 

þeim afleiðingum að til kostnaðar stofnast samkvæmt 4. mgr. 10. gr., sbr. 15. gr. 

 Veðandlag er búfé hlutaðeigandi umráðamanns, sbr. 15. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 15. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur lögveðið 

þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu með nauðungarsölu veðandlagsins getur farið fram á grundvelli 15. gr. 

án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms, sbr. 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl., þar sem 

veðkröfuhafi er sveitarstjórn eða lögreglustjóri og fjárhæð kröfunnar er ákveðin í gjaldskrá 

staðfestri af ráðherra, sbr. 4. mgr. 10. gr. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 15. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er þannig 

réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 15. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfu, sbr. a-lið 1. 

mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.15.4 Ákvæði 7. mgr. 16. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 7. mgr. 16. gr. laga nr. 103/2002 er háð því skilyrði að til 

kostnaðar stofnist samkvæmt 1.- 6. mgr. 16. gr. Samhliða kröfu um greiðslu kostnaðarins 

stofnast lögveð, sbr. 7. mgr. 16. gr. Eftirlitsaðili ber þó sjálfur kostnað af tilefnislausri 

tilkynningu213 svo sem fram kemur í ákvæðinu. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 7. mgr. 16. gr. eru kröfur 

sveitarstjórnar, lögreglustjóra og eftirlitsaðila á hendur umráðamanni búfjár um greiðslu 

kostnaðar af framkvæmd aðgerða samkvæmt 1.- 6. mgr. 16. gr. 

                                                
213 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 2187-8. 



 73 

Veðhafi er sveitarstjórn, lögreglustjóri eða eftirlitsaðili sem ráðist hefur í kostnað 

samkvæmt 1.- 6. mgr., sbr. 7. mgr. 16. gr. 

 Veðþoli samkvæmt 7. mgr. 16. gr. er umráðamaður búfjár sem aðgerðum samkvæmt 1.- 6. 

mgr. 16. gr. hefur verið beitt um. 

 Veðandlag er viðkomandi búfé, sbr. 7. mgr. 16. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 7. mgr. 16. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu með nauðungarsölu veðandlagsins getur farið fram á grundvelli 7. 

mgr. 16. gr. án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms, sbr. 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl., þar 

sem veðkröfuhafi er sveitarstjórn eða lögreglustjóri og fjárhæð kröfunnar er ákveðin í 

gjaldskrá staðfestri af ráðherra, sbr. 4. mgr. 10. gr. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 7. mgr. 16. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 7. mgr. 16. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfu, sbr. a-

lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.16 Girðingarlög nr. 135/2001 

Í girðingarlögum nr. 135/2001, fjallar um forræði yfir girðingum og kostnaðarskiptingu við 

uppsetningu girðinga á landamerkjum, sbr. 1. mgr. 1. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 2. mgr. 12. gr. er háð því skilyrði að til kostnaðar stofnist sem 

tiltekinn er í sama ákvæði. Samhliða kröfu um endurgreiðslu kostnaðarins stofnast lögveð, 

sbr. einnig 2. mgr. 12. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 2. mgr. 12. gr. eru kröfur 

sveitarstjórnar á hendur umráðamanni lands um greiðslu kostnaðar af því að láta fjarlæga 

ónothæfar girðingar og girðingarflækjur af landi hans, sbr. 2. mgr. 12. gr. 

 Veðhafi er sveitarstjórn sem kostnað hefur haft af aðgerðum samkvæmt 2. mgr. 12. gr., 

sbr. sama ákvæði. 

 Veðþoli er er sá aðili sem vanrækt hefur skyldur sínar samkvæmt 2. mgr. 12. gr. með þeim 

afleiðingum að sveitarstjórn þarf að stofna til kostnaðar samkvæmt sama ákvæði. Ákvæði 

þessu er ætlað að hafa rúmt gildissvið að því leyti að það tekur til allra umráðamanna landa 

sem hafa haft lóð til umráða í eitt ár, jafnvel aðeins á leigu.214 

 Veðandlag er viðkomandi jörð, sbr. 2. mgr. 12. gr. 

                                                
214 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1099. 
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 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 2. mgr. 12. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 2. mgr. 12. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði að 

fara fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. enda fjárhæð kröfunnar 

ólögákveðin. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 2. mgr. 12. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 2. mgr. 12. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfunnar, sbr. 

a-lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.17 Lög um útvarpsgjald og innheimtu þess nr. 122/2000 

Í lögum um útvarpsgjald og innheimtu þess nr. 122/2000, fjallar um innheimtu útvarpsgjalds 

en innheimtu gjaldsins var hætt frá og með 1. janúar 2009, svo sem fram kemur í 

bráðabirgðaákvæði V. í lögum um Ríkisútvarpið ohf. nr. 6/2007.  

Stofnun lögveðs samkvæmt 1. mgr. 15. gr. laganna er háð því skilyrði að útvarpsgjald sé 

ekki greitt á tilsettum tíma. Þar sem álagningu útvarpsgjalds hefur verið hætt verður vart séð 

að þessu skilyrði verði fullnægt nú. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 1. mgr. 15. gr. eru kröfur um greiðslu 

útvarpsgjalds sem stofnuðust til og með 31. desember 2008 og enn eru ógreiddar og ófyrndar. 

 Veðhafi samkvæmt lögveðsheimildinni er Ríkisútvarpið ohf., sbr. 3. mgr. 13. gr. laga um 

Ríkisútvarpið ohf. nr. 6/2007. 

 Veðþoli er eigandi viðtækis sem lét undir höfuð leggjast að greiða útvarpsgjaldið. 

 Veðandlag samkvæmt 1. mgr. 15. er viðtæki skuldara að hinu vangreidda gjaldi.  

 Réttarvernd lögveðs er óháð sérstökum ráðstöfunum og helst þrátt fyrir eigendaskipti svo 

sem sérstaklega er tekið fram í 1. mgr. 15. gr. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 1. mgr. 15. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins, virðist 

geta farið fram á grundvelli 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. án  undangengins dóms, sáttar eða 

fjárnáms, þar sem fjárhæð útvarpsgjaldsins var lögákveðin.   

Rétthæð lögveðs samkvæmt 1. mgr. 15. gr. ræðst af sérstökum fyrirmælum í 

lögveðsheimildinni en lögveðinu er ætlað að ganga fyrir hvers konar eldri höftum í 

hlutaðeigandi viðtækjum. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 1. mgr. 15. gr. á sér stað á þremur árum frá gjalddaga, sbr. 2. 

mgr. 15. gr. 
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3.18 Lög um brunavarnir nr. 75/2000 

Í lögum um brunavarnir nr. 75/2000, fjallar um eldvarnaeftirlit og viðbúnað við eldsvoðum og 

mengunaróhöppum á landi, sbr. 1. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 3 mgr. 29. gr. er háð því skilyrði að til kostnaðar stofnist 

samkvæmt 2. mgr. 29. gr. Til lögveðs stofnast samhliða kostnaðinum, sbr. 3. mgr. 29. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 3. mgr. 29. gr. eru kröfur 

sveitarfélags á hendur aðila sem ekki hlýðir fyrirmælum slökkviliðsstjóra um úrbætur á 

fasteign til samræmis við reglur laganna, um greiðslu kostnaðar sveitarfélagsins af aðgerðum 

til úrbóta samkvæmt 2. mgr. 29. gr. Lögveðsheimild fyrir slíkum úrræðum var fyrst tekin upp 

árið 2000 með umræddum lögum en fram að því var kostnaður af þvingunarúrræðum ekki 

tryggður með lögveði.215 

 Veðhafi samkvæmt 3. mgr. 29. gr. er sveitarfélag það sem stofnar til kostnaðar samkvæmt 

2. mgr. 29. gr. 

 Veðþoli er eigandi fasteignar sem lætur undir höfuð leggjast að hlýða fyrirmælum 

slökkviliðsstjóra um úrbætur á fasteign sinni til samræmis við reglur laganna með þeim 

afleiðingum að sveitarfélag neyðist til að stofna til kostnaðar samkvæmt 2. mgr. 29. gr., sbr. 3. 

mgr. 29. gr. 

 Veðandlag er viðkomandi fasteign eða lóð, sbr. 3. mgr. 29. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 3. mgr. 29. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 3. mgr. 29. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði að fara 

fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. Það er raunar sérstaklega tekið fram 

í ákvæðinu að hlutaðeigandi gjöld megi innheimta með fjárnámi. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 3. mgr. 29. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 3. mgr. 29. gr. á sér stað samhliða fyrningu kröfu, sbr. a-lið 1. 

mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.19 Lög um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 22/1998 

Í lögum um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 22/1998, fjallar 

um að hvaða marki erlendum skipum er heimilt að sigla og veiða í íslenskri fiskveiðilandhelgi 

og viðbrögð við brotum á þessum reglum. 

                                                
215 Alþt. 1999-00, A-deild, bls. 4065. 
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Stofnun lögveðs samkvæmt 2. mgr. 15. gr. er háð því skilyrði að dómþola sé gert að greiða 

sekt samkvæmt 11. eða 12. gr., málskostnað eða kostnað af upptöku samkvæmt 14. gr. en 

samhliða stofnast lögveð til tryggingar á umræddum kröfum. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 2. mgr. 15. gr. eru kröfur á hendur 

dómþola um greiðslu sekta fyrir brot gegn lögunum, þ.e. bann- og boðákvæðum þeirra,216 sbr. 

11. og 12. gr., upptöku, sbr. 14. gr. og greiðslu málskostnaðar í ríkissjóð. 

 Veðhafi er ríkissjóður, sbr. 2. mgr. 15. gr. 

Veðþoli er eigandi skips sem tengist broti sem sektir hafa verið dæmdar fyrir samkvæmt 2. 

mgr. 15. gr., sbr. 11. eða 12. gr., eða dæmdur hefur verið til greiðslu málskostnaðar eða 

upptöku, sbr. 14. gr. 

 Veðandlag er skip það sem tengist brotinu, sbr. 2. mgr. 15. gr. 

 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 3. mgr. 16. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði 

líklega að fara fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. en það er ekki 

fullvíst. Veðkröfuhafi er ríkissjóður, sbr. 2. mgr. 15. gr. en fjárhæð kröfunnar er aðeins 

lögákveðin að því marki að í lögunum mælir fyrir um að hún skuli vera á bilinu 400.000 kr. til 

4.000.000 kr. en fjárhæð innan þessara marka fari eftir eðli og umfangi brots. Í athugasemdum 

við 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. í frumvarpi til laganna segir að ákvæðið eigi við í þeim tilvikum 

þegar fjárhæð kröfu ræðst af lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum217 en í því tilfelli sem hér er til 

skoðunar hefur dómari allrúmar heimildir til að ákvarða fjárhæð kröfunnar og er niðurstaðan 

hér, í ljósi þessa sú að nauðungarsölu verði ekki krafist samkvæmt umræddu ákvæði. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 2. mgr. 15. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 3. mgr. 16. gr. á sér stað samhliða fyrningu kröfu, sbr. a-lið 1. 

mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.20 Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 

3.20.1 Almennt 

Í lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, fjallar um hollustuvernd, 

mengunareftirlit, vöktun, rannsóknir og fræðslu tengda þessum atriðum, sbr. 1. mgr. 3. gr. 

laganna. 

Þrjár lögveðsheimildir er að finna í lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir og mun 

hver fyrir sig hljóta sjálfstæða umfjöllun. 

                                                
216 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 179-181. 
217 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 908. 
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3.20.2 Ákvæði 3. mgr. 12. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 3. mgr. 12. gr. laga nr. 7/1998 er háð því skilyrði að gjöld 

samkvæmt sama ákvæði séu ekki greidd á gjalddaga. Gjalddagar eru ekki ákveðnir í lögunum 

en gjöldin eru innheimt samkvæmt gjaldskrá settri með stoð í 3. mgr. 12. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 3. mgr. 12. gr. eru kröfur 

sveitarfélaga á hendur eftirlitsskyldum aðilum samkvæmt ákvæðum laganna um greiðslu 

sérstaks þjónustugjalds fyrir eftirlitsskylda starfsemi samkvæmt lögunum, svo sem fyrir 

eftirlit, útgáfu starfsleyfa og vottorða, sbr. sama ákvæði. 

Veðhafi er sveitarfélag sem unnið hefur hina gjaldskyldu þjónustu samkvæmt 3. mgr. 12. 

gr. en ekki fengið hana greidda. 

 Veðþoli er eigandi fasteignar sem lætur undir höfuð leggjast að greiða gjöld samkvæmt 

ákvæði 3. mgr. 12. gr. 

 Veðandlag er hlutaðeigandi fasteign, sbr. 3. mgr. 12. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 3. mgr. 12. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 3. mgr. 12. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði að 

fara fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. enda þótt veðkröfuhafi sé 

sveitarfélag og fjárhæð sé ákveðin í gjaldskrá, sbr. 3. mgr. 12. gr., þar sem gjaldskráin er ekki 

staðfest af ráðherra. 

Rétthæð lögveðs samkvæmt 3. mgr. 12. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 3. mgr. 12. gr. á sér stað á tveimur árum frá gjalddaga, sbr. 

sama ákvæði. 

 

3.20.3 Ákvæði 5. mgr. 25. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 5. mgr. 25. gr. laga nr. 7/1998 er háð því skilyrði að gjöld 

samkvæmt 1. mgr. 25. gr. séu ekki greidd á gjalddaga. Gjalddagar eru ekki ákveðnir í 

lögunum en gjöldin má innheimta samkvæmt gjaldskrá settri með stoð í 5. mgr. 25. gr. en að 

öðru leyti gilda um gjöldin samþykktir sveitarfélags þeim tengdar. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 3. mgr. 12. gr. eru kröfur 

sveitarfélaga á hendur aðila sem sætir eftirliti eða nýtir sér þjónustu samkvæmt samþykkt 

settri með heimild í 1. mgr. 25. gr. um greiðslu þjónustugjalda fyrir veitta þjónustu eða eftirlit 
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með einstökum þáttum sem tilteknir eru í umræddri samþykkt og tengjast fasteign, sbr. 5. 

mgr. 25. gr. 

Veðhafi er sveitarfélag sem unnið hefur hina gjaldskyldu þjónustu samkvæmt samþykkt 

sveitarfélags, sbr. 1. mgr. 25. gr. án þess að fá hana greidda, sbr. 5. mgr. 25. gr. 

 Veðþoli er eigandi fasteignar sem lætur undir höfuð leggjast að greiða gjöld samkvæmt 

samþykkt sveitarfélags, sbr. 1. mgr. 25. gr. að því er fram kemur í 5. mgr. 25. gr. 

 Veðandlag er hlutaðeigandi fasteign, sbr. 5. mgr. 25. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 5. mgr. 25. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 5. mgr. 25. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði að 

fara fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. enda þótt veðkröfuhafi sé 

sveitarfélag og fjárhæð sé ákveðin í gjaldskrá, sbr. 3. mgr. 12. gr., þar sem gjaldskráin er ekki 

staðfest af ráðherra. 

Rétthæð lögveðs samkvæmt 5. mgr. 25. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 5. mgr. 25. gr. á sér stað á tveimur árum frá gjalddaga, sbr. 

sama ákvæði. 

 

3.20.4 Ákvæði 2. mgr. 27. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 2. mgr. 27. gr. laga nr. 7/1998 er háð því skilyrði að 

heilbrigðisnefnd láti vinna verk samkvæmt heimild í 1., sbr. 2. mgr. 27. gr. Samhliða stofnun 

endurkröfu heilbrigðiseftirlits fyrir kostnaði af verkinu stofnast lögveð, sbr. 1. mgr. 27. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 2. mgr. 27. gr. eru kröfur 

heilbrigðiseftirlits á hendur aðila sem ekki hefur sinnt fyrirmælum hennar innan tiltekins 

frests, sbr. 1. mgr. 27. gr. um greiðslu kostnaðar sem til er kominn vegna vanhirðu og óþrifa 

eða heilsuspillandi aðstæðna í húsi, á lóð eða í farartæki að því er fram kemur í 2. mgr. 27. gr. 

Veðhafi er sveitarfélag sem sér um hlutaðeigandi heilbrigðiseftirlit samkvæmt 2. mgr. 27. 

gr. 

 Veðþoli samkvæmt 2. mgr. 27. gr. eigandi húss, lóðar eða farartækis sem sinnir ekki 

tilmælum heilbrigðisnefndar með þeim afleiðingum að hún neyðist til að stofna til kostnaðar 

samkvæmt 1. mgr. 27. gr. 

 Veðandlag er viðkomandi hús, lóð eða farartæki, sbr. 2. mgr. 27. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 2. mgr. 27. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 
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 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 2. mgr. 27. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði að 

fara fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. enda kostnaður ekki 

lögákveðinn. 

Rétthæð lögveðs samkvæmt 2. mgr. 27. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 2. mgr. 27. gr. á sér stað tveimur árum frá gjalddaga, sbr. 

sama ákvæði. 

 

3.21 Lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 79/1997 

Í lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 79/1997, fjallar um nýtingu nytjastofna, þ.e. 

sjávardýra og sjávargróðurs, innan íslenskrar fiskveiðilandhelgi samkvæmt 1. gr., sbr. 1. mgr. 

2. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 2. mgr. 19. gr. er háð því skilyrði að dómþoli sé dæmdur til 

greiðslu sekta samkvæmt 16. gr., upptöku samkvæmt 17. gr. eða málskostnaðar, stofnast þá 

lögveð samhliða. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 2. mgr. 15. gr. eru kröfur á hendur 

dómþola um greiðslu sekta fyrir brot gegn lögunum samkvæmt, þ.e. bann- og boðreglum,218, 

sbr. 11. og 12. gr., upptöku, nánar tiltekið greiðslu fjárhæðar að andvirði aflans, sbr. 2. mgr. 

16. gr. og málskostnaðar í ríkissjóð. 

 Veðhafi er ríkissjóður, sbr. 2. mgr. 19. gr. 

 Veðþoli er eigandi skips sem tengist broti sem sektir hafa verið dæmdar fyrir, sbr. 16. gr. 

eða upptaka samkvæmt 17. gr. eða greiðsla málskostnaðar. 

 Veðandlag er hlutaðeigandi skip, sbr. 2. mgr. 19. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 2. mgr. 19. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 3. mgr. 16. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði 

líklega að fara fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. en það er ekki 

fullvíst. Veðkröfuhafi er ríkissjóður, sbr. 2. mgr. 15. gr. en fjárhæð kröfunnar er aðeins 

lögákveðin að því marki að í lögunum mælir fyrir um að hún skuli að hámarki vera 4.000.000 

kr. og við ítrekað brot á bilinu 400.000 kr. til 8.000.000 kr. en fjárhæð innan þessara marka 

fari eftir eðli og umfangi brots. Hér verður því haldið fram að fullnusta samkvæmt 5. tölul. 1. 

                                                
218 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð bls. 179-181.  
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mgr. 6. gr. nsl. komi ekki til greina vegna veðkröfu samkvæmt 3. mgr. 16. gr. Um rökstuðning 

vísast til kafla 3.19. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 2. mgr. 19. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 3. mgr. 16. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfunnar, sbr. 

a-lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 Sérstaklega er tekið fram í athugasemdum við 19. gr. í frumvarpi til laganna að ákvæðið 

sé óbreytt frá eldri lögum.219 

 

3.22 Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 

3.22.1 Almennt 

Í skipulags– og byggingarlögum nr. 73/1997, fjallar um skipulagsáætlanir, meðferð skipulags- 

og byggingarmála og undirbúning og eftirlit með mannvirkjagerð, sbr. 1. gr. laganna. 

Þrjár lögveðsheimildir er að finna í lögunum. Mun hver þeirra hljóta sérstaka umfjöllun. 

 

3.22.2 Ákvæði 3. mgr. 35. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 3. mgr. 35. gr. laga nr. 73/1997 er háð því skilyrði að 

skipulagsgjöld samkvæmt 1. mgr. 35. gr. séu ekki greidd á gjalddaga. Gjalddagar eru ákveðnir 

3. mgr. 35. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 3. mgr. 35. gr. eru á kröfur hendur 

eigendum mannvirkja, sbr. 1. mgr. 35. gr. um greiðslu skatts, skipulagsgjalds, í ríkissjóð, 

samkvæmt reglum 35. gr. 

 Veðhafi er ríkissjóður samkvæmt 1., sbr. 3. mgr. 35. gr. 

 Veðþoli er eigandi mannvirkis sem lætur undir höfuð leggjast að greiða skipulagsgjald 

samkvæmt 1. mgr. 35. gr. á gjalddaga. 

 Veðandlag er mannvirki sem skipulagsgjald samkvæmt 1. mgr. 35. gr. hefur verið lagt á 

en ekki fengist greitt, sbr. 3. mgr. 35. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 3. mgr. 35. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 3. mgr. 35. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins getur 

farið fram á grundvelli sama ákvæðis án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms, sbr. 5. tölul. 

                                                
219 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 4331. 
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1. mgr. 6. gr. nsl., þar sem veðkröfuhafi er ríkissjóður, sbr. 1., sbr. 3. mgr. 35. gr. og fjárhæð 

kröfunnar er ákveðin í 2. mgr. 35. gr. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 3. mgr. 35. gr. ræðst af sérstökum fyrirmælum í ákvæðinu en 

þar segir að lögveðið gangi fyrir öllum öðrum veðkröfum er á eigninni hvíla. Ítarlega fjallar 

um þessa reglu í kafla 2.8.3.3.1, en telja verður lögveðið rétthæst lögveða í fasteignum ásamt  

lögveðum sem stofnast samkvæmt 7. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995. 

Innbyrðis rétthæð lögveða samkvæmt þessum lögveðsheimildum ræðst af aldri þeirra enda 

fyrirmæli lögveðsheimildanna um rétthæð samhljóða. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 3. mgr. 35. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfunnar, sbr. 

a-lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.22.3 Ákvæði 3. mgr. 55. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 3. mgr. 55. gr. laga nr. 73/1997 er háð því skilyrði að leyfisgjöld 

samkvæmt 53. og 54. gr. séu ekki greidd á gjalddaga. Gjalddagar eru ákveðnir af 

sveitarstjórnum, sbr. 1. mgr. 55. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 3. mgr. 55. gr. eru kröfur 

sveitarfélaga á hendur eigendum mannvirkja sem nýta sér gjaldskyld úrræði samkvæmt 53. gr. 

og 54. gr. um greiðslu þjónustugjalda, framkvæmda- og byggingarleyfisgjalda, sbr. 53. gr. og 

bílastæðagjalds, sbr. 54. gr. 

 Veðhafi er sveitarfélag það sem leggur á leyfisgjöld samkvæmt 53. eða 54. gr. en fær þau 

ekki greidd, sbr. 3. mgr. 55. gr. 

 Veðþoli samkvæmt 3. mgr. 55. gr. er eigandi fasteignar sem lætur undir höfuð leggjast að 

greiða leyfisgjöld samkvæmt 53. eða 54. gr. á gjalddaga. 

 Veðandlag er viðkomandi fasteign eða lóð, sbr. 3. mgr. 55. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 3. mgr. 55. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 3. mgr. 55. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði að 

fara fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. enda þótt veðkröfuhafi sé 

sveitarfélag og fjárhæðir krafna séu ákveðnar í gjaldskrám samkvæmt 53. og 54. gr., sbr. 3. 

mgr. 55. gr. þar sem gjaldskrárnar eru ekki staðfestar af ráðherra. 

Rétthæð lögveðs samkvæmt 3. mgr. 55. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 3. mgr. 55. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfunnar, sbr. 

a-lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 
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3.22.4 Ákvæði 8. mgr. 56. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 8. mgr. 56. gr. laga nr. 73/1997 er háð því skilyrði að til kostnaðar 

stofnist sem tiltekinn er í 1.- 7. mgr. 56. gr. Jafnhliða endurkröfu um greiðslu kostnaðarins 

stofnast lögveð, sbr. 8. mgr. 56. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 8. mgr. 56. gr. eru kröfur 

sveitarfélaga og eftir atvikum ríkissjóðs, á aðila sem gerst hefur sekur um ólöglega 

mannvirkjagerð með þeim hætti að ofangreindir aðilar hafa þurft að stofna til kostnaðar, sbr. 

1.- 7. mgr. 56. gr. um endurgreiðslu kostnaðarins. 

 Veðhafi samkvæmt 8. mgr. 56. gr. er sveitarfélag, eða eftir atvikum ríkissjóður, sem 

stofnað hefur til kostnaðar samkvæmt 1.- 7. mgr. 56 gr. 

 Veðþoli er byggingaraðili sem ráðist hefur í ólöglega mannvirkjagerð með þeim 

afleiðingum að sveitarfélag eða ríkissjóður hefur þurft að stofna til kostnaðar samkvæmt 1.- 7. 

mgr. 56. gr., sbr. 8. mgr. 56. gr. 

 Veðandlag er allt efni sem notað hefur verið við byggingarframkvæmdirnar, sbr. 8. mgr. 

56. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 8. mgr. 56. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 8. mgr. 56. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði að 

fara fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. enda fjárhæð kröfu 

ólögákveðin. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 8. mgr. 56. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 8. mgr. 56. gr. á sér stað samhliða fyrningu kröfu, sbr. a-lið 1. 

mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.23 Lög um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum nr. 49/1997 

Í lögum um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum nr. 49/1997, fjallar um hvernig unnið 

skuli að vörnum gegn tjóni og slysum af völdum snjóflóða og skriðufalla, sbr. 1. gr. laganna. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 1. mgr. 12. gr. er háð því skilyrði að gjald samkvæmt sama 

ákvæði sé ekki greitt á gjalddaga. Gjaldið ber að innheimta samhliða iðgjöldum til 

viðlagatrygginga, sbr. 1. mgr. 12. gr. og fer eftir lögum um Viðlagatryggingu Íslands um 
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innheimtu. Rétt þótti þó að taka sérstaklega fram í ákvæðinu, til áréttingar, að lögveð væri 

fyrir iðgjöldum samkvæmt 1. mgr. 12. gr.220 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 1. mgr. 12. gr. eru kröfur á hendur 

eigendum brunatryggðra húseigna, um greiðslu sérstaks skatts, gjalds í ofanflóðasjóð, 

samkvæmt 1. mgr. 12. gr. 

 Veðhafi er ríkissjóður, sbr. 1. mgr. 12. gr. 

 Veðþoli er eigandi vátryggðrar eignar sem lætur undir höfuð leggjast að greiða gjald 

samkvæmt 1. mgr. 12. gr. á gjalddaga. 

 Veðandlag er hlutaðeigandi vátryggð eign samkvæmt lögum um Viðlagatryggingu Íslands 

nr. 55/1992 að því er fram kemur í 1. mgr. 12. gr. Eignir sem skylt er að tryggja eru tilteknar í 

5. gr. þeirra laga. Þar á meðal eru allar húseignir og lausafé sem brunatryggt er hér landi, sbr. 

1. mgr. umræddrar 5. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 1. mgr. 12. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 1. mgr. 12. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins getur 

farið fram á grundvelli sama ákvæðis án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms, sbr. 5. tölul. 

1. mgr. 6. gr. nsl., þar sem veðkröfuhafi er íslenska ríkið og fjárhæð kröfunnar er ákveðin 1. 

tölul. 1. mgr. 12. gr. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 1. mgr. 12. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 1. mgr. 12. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfunnar, sbr. 

a-lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.24 Lög um sjóvarnir nr. 28/1997 

Í lögum um sjóvarnir nr. 28/1997, fjallar um varnir gegn sjávarflóðum og landbroti af völdum 

ágangs sjávar, sbr. 1. mgr. 1. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 10. gr. er háð því skilyrði að krafa um greiðslu kostnaðar 

samkvæmt 2. mgr. 7. gr. stofnist á hendur landeiganda. Samhliða kröfunni stofnast lögveð, 

sbr. 10. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 10. gr. eru kröfur á hendur 

hlutaðeigandi landeigendum um greiðslu 1/8 hluta kostnaðar af varnaraðgerðum á landi þeirra 

sem þeir hafa hag af, sbr. 2. mgr. 7. gr. 

                                                
220 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2626. 
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 Veðhafi er ríkissjóður, sbr. 1. mgr. 7. gr. 

 Veðþoli samkvæmt 10. gr. er landeigandi sem lætur undir höfuð leggjast að greiða sinn 

kostnaðarhluta, sbr. 2. mgr. 7. gr. 

 Veðandlag er viðkomandi landareign og þau mannvirki sem á henni standa, sbr. 10. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 10. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur lögveðið 

þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 10. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði að fara fram 

á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. enda fjárhæð veðkröfu ekki lögákveðin. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 10. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er þannig 

réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 10. gr. á sér stað samhliða fyrningu kröfu, sbr. a-lið 1. mgr. 

27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.25 Lög um fiskveiðar utan lögsögu Íslands nr. 151/1996 

Í lögum um fiskveiðar utan lögsögu Íslands nr. 151/1996, fjallar um nýtingu íslenskra skipa af 

nytjastofnum, þ.e. sjávardýrum eða sjávargróðri, utan lögsögu Íslands, sbr. 1. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 2. mgr. 16. gr. er háð því skilyrði að dómþoli sé dæmdur til 

greiðsla sekta, sbr. 1. mgr. 14. gr., sakarkostnaðar eða upptöku, sbr. 13. gr. Lögveð stofnast 

samhliða, sbr. 2. mgr. 16. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 2. mgr. 16. gr. eru kröfur á hendur 

aðila sem dæmdur hefur verið fyrir brot gegn ákvæðum laganna, sbr. 1. mgr. 14. gr., eða 

upptöku fyrir stórfelld gáleysisbrot eða ásetningsbrot gegn reglum settum samkvæmt 2. mgr. 

7. gr., um greiðslu sekta, sbr. 1. mgr. 14. gr., fjárhæðar upptöku, sbr. 2. mgr. 13. gr. og/eða 

sakarkostnaðar í ríkissjóð, sbr. 2. mgr. 16. gr. 

 Veðhafi er ríkissjóður að því er fram kemur í 2. mgr. 16. gr. 

 Veðþoli er eigandi skips sem tengist broti gegn lögunum sem sektir hafa verið dæmdar 

fyrir, sbr. 1. mgr. 14. gr. eða að hinn brotlegi hefur verið dæmdur til greiðslu sakarkostnaðar 

eða upptöku samkvæmt 14. gr., sbr. 2. mgr. 16. gr. 

 Veðandlag er viðkomandi skip, sbr. 2. mgr. 16. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 2. mgr. 16. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 2. mgr. 16. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði 

líklega að fara fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. en það er ekki 

fullvíst. Veðhafi er ríkissjóður en fjárhæð kröfunnar er aðeins lögákveðin að því marki að í 
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lögunum mælir fyrir um að hún skuli að hámarki vera 4.000.000 kr. og við ítrekað brot á 

bilinu 400.000 kr. til 8.000.000 kr. en fjárhæð innan þessara marka fari eftir eðli og umfangi 

brots. Hér verður því haldið fram að fullnusta samkvæmt 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. komi ekki 

til greina vegna veðkröfu samkvæmt 3. mgr. 16. gr. Um rökstuðning vísast til kafla 3.19. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 2. mgr. 16. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 2. mgr. 16. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfunnar, sbr. 

a-lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.26 Lög um tekjustofna sveitarfélaga 4/1995 

Í lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995, fjallar um fasteignaskatt, framlög úr 

jöfnunarsjóði og útsvör til sveitarfélaga, sbr. 1. gr. 

 Stofnun lögveðs samkvæmt 7. gr. er háð því skilyrði að fasteignarskattur sem lagður er á 

samkvæmt 1. mgr. 3. gr. sé ekki greiddur á gjalddaga. Gjalddagar eru ákveðnir í 4. mgr. 4. gr. 

Þrátt fyrir þessi ákvæði laganna er sveitarfélagi sem veðkröfuhafa heimilt að falla frá kröfum 

um greiðslu bæði skattsins og stofnun lögveðsins. Lögveðhafa er frjálst að gefa réttindi sín 

eftir með samningi enda þótt skilyrði stofnunar séu uppfyllt svo sem fram kemur í Hérd. Suðl. 

25. janúar 2007 (Z-4 2006). 

 
Hérd. Suðl. 25. janúar 2007 (Z-4 2006) 
Við útgáfu afsals hlutaðeigandi lóðar árið 1979 gerðu sveitarfélagið og kaupandi lóðarinnar 
samning sem fól í sér að sveitarfélagið myndi ekki innheimta fasteignaskatt af lóðinni. 
Sveitarfélagið innheimti skattinn heldur ekki í 23 ár á eftir, en hóf síðan aftur álagningu 
skattsins en eigandi lóðarinnar andmælti með þeim rökum að samningurinn væri í fullu gildi og 
honum yrði ekki rift einhliða. Var fallist á þessi rök í héraðsdómi og þannig ekki talið að lögveð 
hafi stofnast fyrir kröfunni og nauðungarsölu ennfremur hafnað. 

 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 7. gr. eru kröfur sveitarfélaga á 

hendur eigendum skattskyldra fasteigna, sbr.1. mgr. 3. gr. um greiðslu sérstaks skatts, 

fasteignaskatts eftir reglum 3. gr. Ef afla á viðurkenningardóms um lögveðrétt fyrir 

fasteignaskatti virðist nóg að leggja fram afrit af álagningarseðli og veðbókarvottorði til að 

fallast megi á kröfuna að því gefnu að stefndi hreyfi engum mótmælum. 

 
Hérd. Vestfj. 4. apríl 2007 (E-56 2007) 
Stefndi átti heimili á óþekktum stað í Danmörku og ekki náðist í hann. Var því felldur 
útivistardómur í málinu en í dómnum er tekið fram að þar sem afrit af álagningarseðli og 
veðbókarvottorði samræmist málatilbúnaði stefnanda sé rétt að fallast á kröfu hans. 
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Hérd. Vestfj. 4. apríl 2007 (E-57 2007) 
Stefndi átti heimili á óþekktum stað í Írlandi og ekki náðist í hann. Var því felldur 
útivistardómur í málinu en í dómnum er tekið fram að þar sem afrit af álagningarseðli og 
veðbókarvottorði samræmist málatilbúnaði stefnanda sé rétt að fallast á kröfu hans. 

 

 Veðhafi er sveitarfélag sem leggur á fasteignaskatt samkvæmt 1. mgr. 3. gr. en fær hann 

ekki greiddan. 

Veðþoli er sá eigandi fasteignar sem lætur undir höfuð leggjast að greiða fasteignaskatt 

samkvæmt 1. mgr. 3. gr. á gjalddaga, sbr. 7. gr. Fasteignaskatturinn er nánar tiltekið lagður á 

þinglýstan eiganda eignar og ef eign hefur verið skipt upp í tilgreinda eignarhluta ber hver 

eigandi aðeins ábyrgð á greiðslum af sínum eignarhluta. Lögveð í eignarhlutanum stendur 

jafnframt aðeins til tryggingar greiðslu á þeim fasteignaskatti sem lagður hefur verið réttilega 

á eignarhlutann og er eigandi hans skuldari, sbr. Hrd. 1996, bls. 371. 

 

Hrd. 1996, bls. 371 
Þannig hagaði til í máli þessu að hlutaðeigandi fasteign hafði verið metin fasteignamati árið 
1969. Árið 1989 var eignaskiptayfirlýsing gerð um hana og árið 1991 var gerður um hana 
eignasamningur. Þrátt fyrir þetta var fasteignaskattur lagður á eignina í samræmi við 
fasteignamatið frá 1969 og ráð gert fyrir samkvæmt því að allur skatturinn félli á eignina í heild 
og einn og sami maðurinn væri skuldari. Í Hæstarétti var tekið fram að álagning fasteignaskatts 
beindist að eiganda viðkomandi eignar og að hann væri einungis skuldari að þeim 
fasteignaskatti sem lagður væri á eign hans. Þannig naut aðeins sá hluti fasteignaskattsins sem 
tók til eignarhluta veðþola í máli þessu, lögveðtryggingar í eignarhlutanum. 

 

Veðandlag er fasteign sem fasteignskattur samkvæmt 1. mgr. 3. gr. hefur verið lagður á en 

ekki fengist greiddur, sbr. 7. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 7. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur lögveðið 

þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 7. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins getur farið fram á 

grundvelli sama ákvæðis, sbr. 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. án undangengins dóms, sáttar eða 

fjárnáms, þar sem veðkröfuhafi er sveitarfélag og fjárhæð kröfunnar er ákveðin í 3. gr. 

Nauðungarsala samkvæmt þessu getur þó aðeins farið fram að því tilskildu að ekki sé óvissa 

um gildi veðkröfunnar, sbr. Hrd. 1992, bls. 87. 

 

Hrd. 1996, bls. 371 
Krafist hafði verið nauðungarsölu fyrir fasteignaskatti en beiðninni var hafnað með þeim rökum 
að í ljósi ágreinings aðila um lögfylgjur erfðafestusamnings, tengdum veðkröfunni, væri uppi 
óvissa um réttmæti hennar og gæti því nauðungarsala ekki farið fram samkvæmt ákvæði 5. 
tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 
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 Rétthæð lögveðs samkvæmt 7. gr. ræðst af sérstökum fyrirmælum í ákvæðinu en þar segir 

að lögveðið gangi fyrir öllum öðrum veðkröfum er á eigninni hvíla. Ítarlega fjallar um þessa 

reglu í kafla 2.8.3.3.1, en telja verður lögveðið rétthæst lögveða í fasteignum ásamt  lögveðum 

sem stofnast samkvæmt 3. mgr. 35. gr. skipulags-og byggingarlaga nr. 73/1997. Innbyrðis 

rétthæð lögveða samkvæmt þessum lögveðsheimildum ræðst af aldri þeirra enda fyrirmæli 

lögveðsheimildanna um rétthæð samhljóða. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 7. gr. á sér stað á tveimur árum frá gjalddaga, sbr. sama 

ákvæði. Fyrningarfrestur rofnar við það að lögð er inn nauðungarsölubeiðni. 

 

Hrd. 1996, bls. 1992 
Deilt var um áhrif þess á fyrningu lögveðs fyrir fasteignaskatti samkvæmt lögum um tekjustofna 
sveitarfélaga að lögð væri inn nauðungarsölubeiðni. Niðurstaðan varð sú að fyrning rofnaði við 
nauðungarsölubeiðnina. 

 

3.27 Lög um brunatryggingar nr. 48/1994 

Í lögum um brunatryggingar nr. 48/1994, fjallar um skyldutryggingu húseigenda, 

brunatryggingu, sbr. 1. mgr. 1. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 1. mgr. 7. gr. er háð því skilyrði að iðgjöld af sjúkratryggingu, 

sbr. 1. mgr. 1. gr. séu ekki greidd á gjalddaga eða að til matskostnaðar stofnist fyrir tilstilli 

húseiganda samkvæmt 4. eða 5. mgr. 2. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 1. mgr. 7. gr. eru kröfur 

vátryggingarfélaga á hendur húseigendum vegna vangreiddra iðgjalda og kröfur 

Fasteignaskrár Íslands um greiðslu kostnaðar af endurmati húseignar á hendur eiganda 

húseignarinnar samkvæmt 4. eða 5. mgr. 2. gr., sbr. 1. mgr. 7. gr. 

Veðhafi er vátryggingarfélag sem hefur ekki fengið iðgjöld greidd á gjalddaga eða 

ríkissjóður vegna kostnaðar, sbr. 1. mgr. 7. gr. 

Veðþoli er eigandi húseigna sem lætur undir höfuð leggjast að greiða iðgjöld af 

brunatryggingu samkvæmt 1. mgr. 1. gr. á gjalddaga, sbr. 1. mgr. 7.gr. Iðgjöldin eru nánar 

tiltekið lögð á þinglýstan eiganda eignar og ef eign hefur verið skipt upp í tilgreinda 

eignarhluta ber hver eigandi aðeins ábyrgð á greiðslum af sínum eignarhluta. Lögveð í 

eignarhlutanum stendur jafnframt aðeins til tryggingar greiðslu á þeim iðgjöldum sem lögð 

hafa verið réttilega á eignarhlutann og er eigandi hans skuldari, sbr. Hrd. 1996, bls. 371, en 

þar voru iðgjöld samkvæmt umræddri lögveðsheimild aðeins talin hvíla á eignarhluta stefnda 

að því marki sem eignarhlutfalli hans í heildareign nam. Ef eigendur að óskiptri fasteign eða 

einum eignarhluta í fasteign eru fleiri en einn og annar aðili lætur af eignarrétti sínum þarf að 
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láta vátryggingarfélagið vita til að koma í veg fyrir að annar eigandinn þurfi að tvígreiða 

iðgjaldið en þá stofnast lögveð fyrir iðgjaldinu í bæði skiptin. 

 
Hérd. Rvk. 18. apríl 2008 (E-4919 2007) 
Deilan í máli þessu var til komin af því að stefnandi taldi sig hafa þurft að tvígreiða iðgjald 
vegna brunatrygginga og krafði vátryggingarfélagið af þessum sökum um endurgreiðslu síðari 
greiðslunnar. Maðurinn hafði átt hina brunatryggðu fasteign með eiginkonu sinni til 13. maí 
2004 en átti hana eftir það einn. Hann lét hins vegar vátryggingarfélagið ekki vita og greiddi 
greiðsluseðil á nafni konu hans fyrir árið 2005. Þegar vátryggingarfélagið fékk vitneskju um 
eigendaskiptin felldi það trygginguna niður, endurgreiddi eiginkonunni og krafðist 
nauðungarsölu veðandlagsins. Greiddi maðurinn þá. Í héraðsdómi var niðurstaðan sú að með 
því að maðurinn lét félagið ekki vita hver greiddi eða um eigendaskiptin hafi allar athafnir þess 
verið lögmætar og var það sýknað af kröfu um endurgreiðslu. 

 

 Veðandlag samkvæmt 1. mgr. 7. gr. eru viðkomandi húseignir. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 1. mgr. 7. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 1. mgr. 7. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins getur farið 

fram á grundvelli sérstakrar heimildar í 1. mgr. 7. gr. án undangengins dóms, sáttar eða 

fjárnáms, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

Rétthæð lögveðs samkvæmt 1. mgr. 7. gr. ræðst líklega af almennum reglum þrátt fyrir 

fyrirmæli í ákvæðinu um að lögveð skuli ganga fyrir öllum öðrum skuldbindingum sem á 

þeim hvíla nema sköttum til ríkissjóðs. Um reglu þessa fjallar ítarlega í kafla 2.8.3.3.2. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 1. mgr. 7. gr. á sér stað á tveimur árum frá gjalddaga. 

 

3.28 Lög um fjöleignarhús nr. 26/1994 

Í lögum um fjöleignarhús nr. 26/1994, fjallar um réttindi og skyldur eigenda fjöleignarhúsa, 

sbr. 1. mgr. 1. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 1. mgr. 48. gr. er háð því skilyrði að félagsgjöld samkvæmt 

49. gr. séu ekki greidd á gjalddaga eða að hlutdeild í sameiginlegum kostnaði, sbr. 43. gr. sé 

ekki greidd á tilsettum tíma, eða að einn félagsmaður greiði hlutdeild annarra í sameiginlegum 

kostnaði en þá stofnast lögveð samhliða endurkröfu, sbr. 3. mgr. 48. gr. Til að lögveð stofnist 

fyrir kröfu húsfélags um greiðslu sameiginlegs kostnaðar verður hún að byggja á lögmætri 

ákvörðun félagsins í skilningi laganna. 

 

Hérd. Rvk. 3. desember 2009 (E-6963 2009) 
Í málinu var deilt um hvort lögveð hafi stofnast fyrir kröfu húsfélags á hendur eiganda séreignar 
vegna greiðslu sameiginlegs kostnaðar af viðhaldsframkvæmdum. Ekki var talið að svo væri og 
var ástæða þess sú að ákvörðun húsfélags sem það byggði kröfu sína á, fjallaði einungis um það 
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að safna bæri tilboðum en náði ekki lengra. Þannig skorti lögmæta ákvörðun til þess að lögveð 
gæti stofnast. 

 

Hérd. Rvk. 19. júní 2009 (E-914 2009) 
Deilt er um kostnað af gluggaskiptum og heldur eigandi séreignar því m.a. fram að honum beri 
ekki að greiða kostnaðinn vegna þess að hann sé „óhóflegur og ósanngjarn“. Niðurstaðan var sú 
að ákvörðun væri lögmæt og með því að mæta ekki á fund húsfélagsins og koma þar 
sjónarmiðum sínum á framfæri gæti eigandinn ekki vikið sér undan greiðsluskyldu á þessari 
forsendu. Lögveð var dæmt fyrir kostnaðinum. 

 

Hérd. Rvk. 26. júní 2008 (E-331 2007) 
Í máli þessu var því haldið fram að ákvörðun væri ólögmæt af þeirri ástæðu, m.a. að einn þeirra 
er greiddu atkvæði starfaði hjá þeirri verkfræðistofu sem falið var verk með ákvörðun. 
Héraðsdómur hafnaði þessu og dæmdi lögveð fyrir kostnaði af viðkomandi verki. 

 

Hérd. Rvk. 20. maí 2007 (E-6115 2007) 
Deilt var um kröfu húsfélags á hendur einum eiganda séreignar vegna þakleka og lögveð fyrir 
henni og snérist álitaefnið um það hvort einfaldur meirihluti samkvæmt d-lið 41. gr. dygði til 
lögmætrar ákvörðunartöku. Talið var að því marki sem framkvæmdir voru nauðsynlegar til að 
lagfæra leka ætti húsfélagið kröfu á hendur eigandanum. Hins vegar var fallist á það með 
honum að útlitsbreytingar á þakinu sem fólu í sér að þakið var gert hátt, bratt og áberandi frá 
götunni væru veruleg breyting á húsinu sem útheimti samþykki allra eigenda, sbr. a-lið 41. gr. 
Stofnaðist ekki lögveð fyrir þessum hluta kröfunnar. 

 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 4. mgr. 21. gr. eru kröfur húsfélaga 

samkvæmt. 56. gr. á hendur félagsmönnum, um greiðslu félagsgjalda samkvæmt 49. gr. og 

hlutdeild einstakra eigenda í sameiginlegum kostnaði húsfélaga eins og hann er skilgreindur í 

43. gr., sbr. 4. mgr. 26. gr. Ennfremur eru kröfur félagsmanns sem efnt hefur sameiginlega 

fjárskuldbindingu, sbr. 43. gr. og eignast þannig endurkröfurétt á hendur húsfélaginu eða 

öðrum eigendum í hlutfalli við hlutdeild þeirra í viðkomandi kostnaði, að frádregnum hluta, 

sínum, veðkröfur, samkvæmt 4. mgr. 21. gr. Nokkur dæmi um kröfur sem falla hér undir er að 

finna í Hérd. Rvk. 5. febrúar 2008 (E-4325 2006). 

 
Hérd. Rvk. 5. febrúar 2008 (E-4325 2006) 
Eigandi tiltekins eignarhluta hafði greitt nokkra reikninga fyrir hönd húsfélags og gerði 
endurkröfu á hendur eiganda annars eignarhluta. Um var að ræða kostnað vegna skráningar á 
kennitölu húsfélagsins, uppsetningu brunaveggs á milli eignarhluta málsaðilanna, breytinga á 
heimlögn, tilfærslu á inntaki símans, endurnýjunar á skólplögn undir húsinu og 
eignaskiptasamnings. Fallist var á allar kröfur stefnanda. 

 

Þá er ennfremur skilyrði þess að eigandi sérstaks eignarhluta í fjöleignarhúsi geti krafið 

sameigendur sína um hlutdeild í kostnaði sem hann hefur greitt, að lögmæt ákvörðun 

húsfélags, eða sameigenda ef eigendur eru bara tveir, liggi að baki. 
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Hérd. Rvk. 23. nóvember 2007 (E-1296 2006) 
Eigendur eignarhluta í tvíbýli ákveða sameiginlega að ráðast í viðhaldsframkvæmdir en tóku 
ekki frekari ákvarðanir í tengslum við þær. Annar eiganda tók síðan sjálfur án samráðs við hinn 
ákvörðun um að hefja framkvæmdirnar og gerði það og lét vinna verkið. Gerir hann síðan 
endurkröfu á hendur hinum eigandanum og krafðist viðurkenningar á lögveði í eignarhluta hans. 
Báðum kröfum var hafnað með þeim rökum að hinum eigandanum hafi ekki verið veitt færi á 
að veita samþykki sitt eða eiga neina hlutdeild í ákvarðanatökunni. 

 

Veðhafi samkvæmt 1. mgr. 48. gr. er húsfélag sem ekki hefur fengið félagsgjöld, sbr. 49. 

gr. eða hlutdeild í sameiginlegum kostnaði, sbr. 43. gr. greiddan, eða eigandi séreignar sem 

greitt hefur kostnað hinna, sbr. 43. gr. 

 Veðþoli er eigandi séreignar sem lætur undir höfuð leggjast að greiða sameiginlegan 

kostnað, sbr. 43. gr. eða félagsgjöld samkvæmt 49. gr. á gjalddaga, sbr. 1. mgr. 48. gr. Eigandi 

og þar með veðþoli í þessum skilningi er sá er fer með þinglýsta eignarheimild að einstökum 

eignarhluta, sbr. Hrd. 2002, bls. 3027 (109/2002). 

 

Hrd. 2002, bls. 3027 (109/2002) 
Krafa var gerð um viðurkenningu lögveðréttar í stökum eignarhluta vegna ógreiddra 
hússjóðsgjalda, á hendur konu sem greitt hafði gjöldin um nokkurt skeið fyrir mann sinn. Kona 
þessi var ekki þinglýstur eigandi eignarinnar heldur maður hennar. Á þeirri forsendu var konan 
sýknuð af viðurkenningarkröfunni. 

 

 Veðandlag er viðkomandi eignahluti í fjöleignarhúsi, sbr. 1. mgr. 48. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 1. mgr. 48. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu fer fram með þeim hætti að aflað er dóms um skyldu eiganda að 

séreignarhlut, um skyldu til hans til að selja eignarhluta sinn eftir reglum 55. gr., en 

nauðungarsölu er síðan krafist á grundvelli 3. mgr. 8. gr. laganna að því er fram kemur í 5. 

mgr. 55. gr. Fullnusta lögveðréttar samkvæmt 48. gr. er háð því að veðkrafan teljist ekki 

greidd. Krafa kann að teljast greidd fái húsfélag lán. 

 
Hrd. 2005, bls. 1787 (120/2005) 
Í málinu deildi um hvort lögveð í tilteknum eignarhluta væri niður fallið sökum þess að 
veðkrafa væri þegar greidd. Niðurstaðan var sú að hlutdeild eiganda umrædds eignarhluta í 
kostnaðinum hafi verið greidd með láni, sem húsfélagið tók í þágu eignarhlutans með 
samkomulagi við eigandann. 

 

Rétthæð lögveðs samkvæmt 1. mgr. 48. gr. ræðst af almennum reglum en sérstaklega segir 

í ákvæðinu að lögveðið gangi framar yngri lögveðum. 
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Fyrning lögveðs samkvæmt 1. mgr. 48. gr. á sér stað á einu ári frá stofnun samkvæmt 3., 

sbr. 4. mgr. 48. gr. Frestur þessi þykir nokkuð skammur og af honum leiðir að húsfélag verður 

að athafna sig hratt.221 Sérstaklega er tekið fram í 4. mgr. 48. gr. að lögsókn eða 

nauðungarsölubeiðni rjúfi fyrningu lögveðsins en sú athugasemd er líkast til óþörf þar sem 

þannig myndi almennt vera, sbr. Hrd. 1996, bls. 1992.222 

 
Hérd. Rvk. 26. júní 2008 (E-331 2007) 
Í máli þessu hélt stefndi því fram að lögveðréttindi stefnanda samkvæmt 48. gr. væru fyrnd að 
hluta án þess að tiltaka hver hluti það væri. Breytti stefnandi þá kröfugerð sinni með þeim hætti 
að hann felldi niður kröfu um viðurkenningu lögveðs fyrir kröfum frá 25. október 2007 en málið 
var höfðað 30. október 2008. Næsta lögveð stofnaðist 25. nóvember 2007 og önnur síðar. Í 
héraðsdómi er tekið fram að með breytingunni á kröfugerð stefnanda sé þar með engin 
krafnanna fyrnd. 

 

Rétt virðist, og stundum nauðsynlegt, húsfélögum að tryggja sér sönnun um það hvenær 

þau stofnuðu til kostnaðar. 

 
Hrd. 1996, bls. 3665 
Í máli þessu komu fram mótmæli af hálfu veðþola gegn því að viðurkenndur yrði lögveðréttur í 
eignarhluta hans í fjöleignarhúsi þar sem lögveðrétturinn væri fyrndur. Fallist var á þessi 
mótmæli í Hæstarétti og talið að þar sem húsfélagið hefði engin gögn lagt fram sem sannað 
gætu að til kostnaðar hafi stofnast innan árs áður en til máls var höfðað væri lögveðið fyrnt. 

 

Í frumvarpi til laganna var ennfremur gert ráð fyrir að bótakröfur séreigenda að einstökum 

eignarhlutum samkvæmt 51. gr. gagnvart öðrum eigendum nytu tryggingar með lögveði en 

tekið var fram að líklega myndi lítið reyna á reglu þessa þar sem tryggingar myndu yfirleitt ná 

yfir kostnaðinn.223 Í nefndaráliti var hins vegar talið að í ljósi þess að lögveð feli í sér 

mismunun kröfuhafa þurfi rík rök að hníga að lögfestingu lögveðsheimilda og ekki var talið 

að þau væru til staðar í þessu tilviki.224 Var frumvarpinu, í kjölfar nefndarálitsins, breytt á þá 

vegu að lögveðsheimild þess var felld út.225 

 

3.29 Lög um viðlagatryggingu Íslands nr. 55/1992 

Í lögum um viðlagatrygging nr. 55/1992, fjallar um skyldutryggingu gegn tjóni af völdum 

eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða, sbr. 4. gr. 

                                                
221 Hrund Kristinsdóttir: „Lögveðsréttur samkvæmt lögum um fjöleignarhús“, http://www.mbl.is 
222 Sjá nánar kafla 2.9.3.6 
223 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 1049. 
224 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 3504-3505. 
225 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 3506. 
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Stofnun lögveðs samkvæmt 5. mgr. 11. gr. er háð því skilyrði að iðgjöld samkvæmt 1. 

mgr. 11.gr. séu ekki greidd á gjalddaga. Um gjalddaga fjallar í 3. mgr. 11. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 5. mgr. 11. gr. eru kröfur 

vátryggingarfélaga á hendur eigendum húseigna og lausafjár sem skylt er að brunatryggja hér 

á landi, sbr. 1. mgr. 5. gr. um greiðslu iðgjalda fyrir viðlagatryggingu, sbr. 1. mgr. 11. gr. 

 Veðhafi er vátryggingarfélag það sem innheimtir iðgjöld samkvæmt 3., sbr. 5. mgr. 11. gr. 

Veðþoli er eigandi vátryggðrar eignar sem lætur undir höfuð leggjast að greiða iðgjöld á 

gjalddaga samkvæmt 1., sbr. 5. mgr. 11. gr. Iðgjöldin eru nánar tiltekið lögð á þinglýstan 

eiganda eignar og ef eign hefur verið skipt upp í tilgreinda eignarhluta ber hver eigandi aðeins 

ábyrgð á greiðslum af sínum eignarhluta. Lögveð í eignarhlutanum stendur jafnframt aðeins 

til tryggingar greiðslu á þeim iðgjöldum sem lögð hafa verið réttilega á eignarhlutann og er 

eigandi hans skuldari, sbr. Hrd. 1996, bls. 371, en þar voru iðgjöld samkvæmt umræddri 

lögveðsheimild aðeins talin hvíla á eignarhluta stefnda að því marki sem eignarhlutfalli hans í 

heildareign nam. 

 Veðandlag er viðkomandi vátryggð eign, sbr. 5. mgr. 11. gr. Ítarlega fjallar um það í 5. gr. 

hvaða eignir beri að vátryggja en það eru í grundvallaratriðum húseignir og lausafé sem skylt 

er að brunatryggja, sbr. 1. mgr. 5. gr. auk mannvirkja sem tiltekin eru í 2. mgr. 5. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 5. mgr. 11. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 5. mgr. 11. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins getur 

farið fram á grundvelli sérstakrar heimildar í sama ákvæði án undangengins dóms, sáttar eða 

fjárnáms, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 5. mgr. 11. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 5. mgr. 11. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfunnar, sbr. 

a-lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 Í athugasemdum við 11. gr. segir að ákvæði 5. mgr. sé hliðstætt ákvæðum eldri laga en 

hins vegar einfaldað og lagað að reglum hinna nýju laga.226 

 

3.30 Umferðarlög nr. 50/1987 

3.30.1 Almennt 

                                                
226 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1320. 
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Í umferðarlögum nr. 50/1987, er að finna reglur um umferð á vegum, og eftir atvikum lóðum, 

lendum, afréttum og almenningum, samkvæmt 1., sbr. 3. mgr. 1. gr. 

 Í 34. gr. eldri umferðarlaga nr. 23/1941 var að finna lögveðsheimild fyrir skaðabótum 

vegna tjóns sem hlaust í umferðinni og algengt var að lögveð væru dæmd á grundvelli þessa 

ákvæðis.227 Slíkt ákvæði er hins vegar ekki að finna í umferðarlögum nr. 50/1987.  

Tvær lögveðsheimildir er að finna í umferðarlögum nr. 50/1987 og mun hvor þeirra hljóta 

sjálfstæða umfjöllun. 

 

3.30.2 Ákvæði 4. mgr. 67. gr.  

Stofnun lögveðs samkvæmt 4. mgr. 67. gr. laga nr. 50/1987 er háð því skilyrði að gjald 

samkvæmt 2., sbr. 3. mgr. 67. gr. sé lagt á farartæki. Samhliða álagningu gjaldsins stofnast 

lögveð, sbr. 4. mgr. 67. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 4. mgr. 67. gr. eru kröfur á hendur 

eiganda ökutækis sem ekki hefur verið fært til skoðunar og endurskoðunar á réttum tíma, sbr. 

1. mgr. 67. gr. um greiðslu gjalds í ríkissjóð samkvæmt 2., sbr. 3. mgr. 67. gr. 

 Veðhafi er ríkissjóður, sbr. 4. mgr. 67. gr. 

 Veðþoli er eigandi ökutækis sem sætir álagningu gjalds á ökutæki sitt samkvæmt reglum 

2., sbr. 3. mgr. 67. gr. 

 Veðandlag er viðkomandi ökutæki, sbr. 4. mgr. 67. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 4. mgr. 67. gr. heldur sér við eigendaskipti þrátt fyrir 

grandleysi nýs eigenda, sbr. sama ákvæði og nýtur lögveðið réttarverndar án sérstakra 

ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 4. mgr. 67. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins getur 

farið fram á grundvelli heimildar 4. mgr. 67. gr., sbr. 4. mgr. 109. gr. án undangengins dóms, 

sáttar eða fjárnáms, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 4. mgr. 67. gr. ræðst af sérstökum fyrirmælum í 2. mgr. 109. 

gr. þess efnis að lögveðið skuli ganga fyrir öllum öðrum réttindum en veðum fyrir opinberum 

gjöldum, sem þinglýst hefur verið áður en skoðunargjald var lagt á. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 4. mgr. 67. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfu, sbr. a-

lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 Í athugasemdum við frumvarp til laganna kom fram að lögveðsheimildin væri liður í 

einföldun á innheimtu stöðvunargjalda.228 

                                                
227 Magnús Thoroddsen: Dómar um veðréttindi 1920-1988, bls. 12-17. 
228 Alþt. 1986-87, A-deild, bls. 924. 
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3.30.3 Ákvæði 2. mgr. 109. gr.  

Stofnun lögveðs samkvæmt 2. mgr. 109. gr. laga nr. 50/1987 er háð því skilyrði að gjald 

samkvæmt a.-f. lið 1. mgr. 108. gr. sé lagt á farartæki. Samhliða álagningu gjaldsins stofnast 

lögveð samkvæmt 2. mgr. 109. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 2. mgr. 109. gr. á hendur þeim sem 

ábyrgð ber á stöðvun ökutækis eða lagningu og eiganda ökutækis eða umráðamanni ef það 

greiðist ekki innan tilskilins frests, um greiðslu sektar í ríkissjóð samkvæmt a.-f. lið 1. mgr. 

108. gr. 

 Veðhafi er ríkissjóður, sbr. 2. mgr. 109. gr. 

 Veðþoli er eigandi ökutækis sem gjald er lagt á samkvæmt a.-f. lið 1. mgr. 108. gr. sbr. 2. 

mgr. 109. gr. 

 Veðandlag er viðkomandi ökutæki, sbr. 2. mgr. 109. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 2. mgr. 109. gr. er óháð sérstökum ráðstöfunum ef frá eru 

skilin áhrif eigendaskipta, en lögveðið fellur niður við eigendaskipti ef hinn nýi eigandi vissi 

ekki eða mátti ekki vita um tilvist þess. Þannig verður þinglýsing samkvæmt reglum VII. 

kafla þl. eða önnur ráðstöfun, sem er til þess fallin að vekja athygli á lögveðréttindunum, í 

raun nauðsynleg forsenda réttarverndar komi til eigendaskipta. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 2. mgr. 109. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins getur 

farið fram á grundvelli heimildar í 4. mgr. 109. gr. án undangengins dóms, sáttar eða 

fjárnáms, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

Rétthæð lögveðs samkvæmt 4. mgr. 67. gr. ræðst af sérstökum fyrirmælum í 2. mgr. 109. 

gr. þess efnis að lögveðið skuli ganga fyrir öllum öðrum réttindum en veðum fyrir opinberum 

gjöldum, sem þinglýst hefur verið áður en skoðunargjald var lagt á. 

 Fyrning lögveðs samkvæmt 2. mgr. 109. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfu, sbr. a-

lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.31 Siglingalög nr. 34/1985   

3.31.1 Almennt 

Í siglingalögum nr. 34/1985, er að finna meginreglur á sviði sjóréttar, sem taka til allra 

skráðra og skráningarskyldra skipa á Íslandi, sbr. 1. gr. 

 Tvær lögveðsheimildir er að finna í lögunum og munu þær hljóta sjálfstæða umfjöllun 

hvor fyrir sig. 
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3.31.2 Ákvæði 1. mgr. 197. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 1. mgr. 197. gr. laga nr. 34/1985 er háð því skilyrði að til krafna 

stofnist sem tilteknar eru í 1.- 5. tölul. 1. mgr. 197. gr. en lögveð stofnast samhliða, sbr. 3. 

mgr. 197. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 1. mgr. 197. gr. eru eftirfarandi: 

1. Laun og önnur þóknun sem skipstjóri, skipverjar og aðrir þeir, sem á skip eru ráðnir, eiga rétt 
á fyrir störf um borð. 

 
 Niðurstaða um það hvaða kröfur heyri hér undir virðist í fjölda tilvika ráðast af 

samningssambandi aðila, einkum vinnu-eða ráðningarsamningi sem þeir hafa gert sín í milli, 

sbr. t.d. Hrd. 2001, bls. 2963, Hrd. 1999, bls. 2628, Hrd. 1992, bls. 1945, Hrd. 1993, bls. 365 

og Hrd. 1985, bls. 43. 

 
Hrd. 2001, bls. 2963 
Í málinu deildi um lögmæti uppsagnar munnlegs vinnusamnings aðila og ennfremur launarétt 
samkvæmt honum. Uppsögnin var metin lögmæt þar eð talið var að vinnuveitandi hefði 
fyrirfram lýst því yfir að hann hyggðist ekki standa réttilega við sinn hluta samningsins og var 
talið að starfsmaður skipsins ætti kröfu um greiðslu fyrir þessar sakir. Hins vegar var talið 
sannað í málinu að ráðningarsamningnum hafi einungis verið ætlað að taka til einnar veiðiferðar 
en ekki tveggja svo sem starfsmaðurinn hélt fram. Voru honum dæmd laun bæði fyrir tímabil 
sem hann starfaði í þágu skipsins meðan það var bundið við bryggju en einnig fyrir veiðiferðina 
sem talið var að vinnusamningurinn tæki til. 

 

2. Bætur fyrir lífs- og líkamstjón sem hlotist hefur í beinu sambandi við rekstur skipsins. 
3. Bætur fyrir eignartjón sem hlotist hefur í beinu sambandi við rekstur skipsins enda sé 
bótakrafan eigi byggð á samningi. 
4. Björgunarlaun, bætur fyrir að fjarlægja skipsflak og framlög til sameiginlegs sjótjóns. 
5. Skipagjöld. 

 

Veðhafi vegna kröfu samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 197. gr. þarf ekki að vera ráðinn af 

skipstjóra eða útgerðarmanni heldur koma aðrir aðilar sem ráðnir eru af sjálfstæðum aðilum 

sem t.d. reka veitingastarfsemi um borð einnig til greina.229 Veðhafi samkvæmt 2. - 3. tölulið 

er tjónþoli að tjóni sem tiltekið er í ákvæðunum. Í dæmaskyni má nefna Hrd. 1969, bls. 671, 

þar sem eiginkonu skipstjóra og ólögráða börnum hans voru dæmdar dánarbætur í kjölfar þess 

að skipstjórinn lést í bruna um borð í skipinu.  Veðhafi samkvæmt 4. tölulið er ýmist 

björgunarmaður samkvæmt. 1. mgr. 167. gr., eða aðili sem kostnað hefur af því að fjarlæga 

skipsflak eða hagsmunaeigendur í tengslum við sameiginlegt sjótjón samkvæmt reglum 151. 

gr.  Veðhafi samkvæmt 5. tölulið er kröfuhafi að skipagjöldum. 

                                                
229 Alþt. 1984-85, A-deild, bls. 1054. 
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 Veðþoli samkvæmt 1. mgr. 197. gr. er eigandi hlutaðeigandi skips óháð því hvort krafa 

beinist að útgerðarmanni viðkomandi skips, eiganda þess, afnotahafa, farmsamningshafa eða 

umráðamanni, sbr. 2. mgr. 197. gr. 

 Veðandlag er hlutaðeigandi skip, sbr. 1. mgr. 197. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 1. mgr. 197. gr. er óháð sérstökum ráðstöfunum, sbr. 32. 

gr. þl. að því undanskildu að ef lögveðrétturinn hefur verið staðfestur með dómi eða dómsátt 

og útdrætti úr dóminum eða dómsáttinni hefur ekki verið þinglýst innan sex vikna frá því að 

dómur var upp kveðinn eða dómsátt gerð fellur hann niður gagnvart grandlausum 

viðsemjendum, sbr. 1. mgr. 199. gr. Þannig er þinglýsing við þessar aðstæður beinlínis 

skilyrði réttarverndar. Markmið með þessu fyrirkomulagi er að hjálpa væntanlegum 

kaupendum, samningsveðhöfum og öðrum sem hagsmuna hafa að gæta að átta sig á hinum 

mikilvægu eignarhöftum sem hvíla á skipinu.230 

 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 1. mgr. 197. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði að 

fara fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

Rétthæð sjóveðs í skipi lýtur sérstökum reglum í 198. gr. Gengur sjóveð í skipi fyrir öllum 

öðrum eignarhöftum í því samkvæmt orðalagi ákvæðisins. Kröfum, sem sjóveðréttur fylgir, 

skal fullnægja í þeirri röð töluliða sem þær eru taldar í 1. mgr. 197. gr. og þær, sem taldar eru 

í sama tölulið, eru jafnréttháar sín í milli. Þó skulu þær kröfur, sem taldar eru í 4. tölul. 1. mgr. 

197. gr., ganga fyrir öðrum kröfum sem áður hafa stofnast og af þeim kröfum sem taldar eru í 

4. tölulið., ganga yngri kröfur fyrir eldri. Nánar fjallar um þessa reglu í kafla 2.8.3.4.1. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 1. mgr. 197. gr. á sér stað á einu ári frá stofnun kröfunnar, 

sbr. 201. gr. og óháð veðkröfunni, sbr. Hrd. 1999, bls. 2767. 

 
Hrd. 1999, bls. 2767. 
Í máli þessu var björgunarlauna krafist en einnig viðurkenningar á sjóveðrétti fyrir laununum. 
Stefna var birt þann 22. júní 1998 en krafa stofnaðist 27. september 1996, þegar björgun átti sér 
stað. Var fallist á kröfu um björgunarlaun en kröfu um viðurkenningu sjóveðréttar var hafnað 
með þeim rökum að hann væri fyrndur. 

 

3.31.3 Ákvæði 1. mgr. 204. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 1. mgr. 204. gr. laga nr. 34/1985 er háð því skilyrði að til krafna 

stofnist sem tilteknar eru í 1. - 3. tölul. sama ákvæðis en lögveð stofnast samhliða.  

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 1. mgr. 204. gr. eru eftirfarandi: 

 

                                                
230 Alþt. 1984-85, A-deild, bls. 1055. 
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1. björgunarlaun og kröfur um framlög til sameiginlegs sjótjóns, svo og til kostnaðar sem jafnað 
er niður samkvæmt 86. gr. eða 2. mgr. 157. gr., 
2. kröfur sem stafa af ráðstöfunum eða skuldbindingum er farmflytjandi eða skipstjóri 
samkvæmt stöðuumboði sínu hefur gert fyrir hönd farmeiganda, svo og endurgjaldskröfur þeirra 
ef þeir hafa lagt fram fé til lúkningar kostnaði vegna farms; enn fremur bótakröfur farmeigenda 
fyrir vöru sem seld var í þágu annarra farmeigenda, 
3. kröfur til farmgjalds, bóta fyrir missi farmgjalds og annað tjón sem af því stafar að vara er 
færð í land úr skipi í fermingarhöfn eða meðan á ferð stendur, svo og bætur fyrir aukabiðdaga 
og aðra töf við fermingu eða affermingu eða í ferð skipsins. 
 

Veðhafi samkvæmt 1. tölul. 204. gr. er aðili sem framkvæmt hefur björgun í skilningi 1. 

mgr. 167. gr. og öðlast rétt til björgunarlauna, kröfuhafi vegna sameiginlegs sjótjóns eftir 

reglum 151. gr. svo og kröfuhafi í tengslum við kostnað sem jafnað er niður eftir 86. gr. eða 2. 

mgr. 157. gr. Veðhafi samkvæmt 2. tölul. 204. gr. er aðili sem kostnað hefur haft af 

ráðstöfunum eða skuldbindingum sem skipstjóri eða farmflytjandi, hafa í skjóli stöðuumboðs, 

samið við hann um. Greiði skipstjóri eða farmflytjandi, af eigin fé, kostnað vegna farms, 

myndu þeir njóta veðréttar fyrir kostnaðinum samkvæmt 2. tölulið, ennfremur farmeigendur 

ef vara þeirra er seld í þágu annarra farmeigenda. Veðhafi samkvæmt 3. tölulið getur verið 

aðili sem á kröfu um greiðslu farmgjalds, eða bótakröfu vegna missis farmgjalds eða annarra 

atvika sem tiltekin eru í ákvæðinu. 

Veðsali samkvæmt 204. gr. er eigandi farms sem sjókrafan stofnast í tengslum við. 

 Veðandlag er hlutaðeigandi farmur, sbr. 204. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 204. gr. er óháð sérstökum ráðstöfunum, sbr. 32. gr. þl. 

enda fjallar ekki sérstaklega um hana í lögunum. 

 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 204. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði að fara 

fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

 Rétthæð sjóðveðs samkvæmt 204. gr. lýtur sérreglu 205. gr. sem mælir fyrir um að sjóveð 

í farmi gangi framar öllum öðrum eignarhöftum. Innbyrðis gildir sú regla að kröfur sem taldar 

eru í sama tölulið, eru jafnréttháar en þó því aðeins þær sem taldar eru í 1. og 2. tölulið að þær 

stafi af sama atburði, ella gengur yngri krafa fyrir eldri. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 204. gr. á sér stað á einu ári frá stofnun kröfunnar, sbr. 207. 

gr. 

 

3.32 Lög um aðild Íslands að samningi um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar 

á Norðaustur-Atlantshafi nr. 68/1981 

Í lögum um aðild Íslands að samningi um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á 

Norðaustur-Atlantshafi nr. 68/1981, fjallar um heimild ríkisstjórnarinnar til að fullgilda 
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samning frá 18. nóvember 1980, um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á 

Norðaustur-Atlantshafi og ennfremur um reglugerðarheimild til ráðherra um reglusetningu 

tengda framkvæmd samningsins, sbr. 1. gr. og 2. gr. laganna. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 5. mgr. 3. gr. er háð því skilyrði að dómþoli sé dæmdur til 

greiðslu sektar, sbr. 5. mgr. 3. gr., eða kostnaðar, sbr. 2. eða 4. mgr. 3. gr. Lögveð stofnast 

samhliða, sbr. 5. mgr. 3. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 5. mgr. 3. gr. eru kröfur á hendur 

aðila sem dæmdur hefur verið fyrir brot gegn reglum settum samkvæmt 2. gr., eða til að þola 

upptöku, sbr. 2. mgr. 3. gr. eða kyrrsetningu, sbr. 4. mgr. 3. gr., um greiðslu sektar, sbr. 1. 

mgr. 3. gr., eða kostnaðar, sbr. 2. eða 4. mgr. 3. gr. í ríkissjóð. 

 Veðhafi er ríkissjóður, sbr. 5. mgr. 3. gr. 

Veðþoli eigandi skips sem tengist broti sem sektir hafa verið dæmdar fyrir samkvæmt 5. 

mgr. 3. gr., eða kostnaður, sbr. 2. eða 4. mgr. 3. gr. 

 Veðandlag er hlutaðeigandi skip, sbr. 5. mgr. 3. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 5. mgr. 3. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 5. mgr. 3. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði 

líklega að fara fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. en það er ekki 

fullvíst. Veðkröfuhafi er ríkissjóður en fjárhæð kröfunnar er aðeins lögákveðin að því marki 

að í lögunum mælir fyrir um að hún skuli vera á bilinu 2000 - 40.000 gullkrónur. Hér verður 

því haldið fram að fullnusta samkvæmt 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. komi ekki til greina vegna 

veðkröfu samkvæmt 5. mgr. 3. gr. Um rökstuðning vísast til kafla 3.19. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 5. mgr. 3. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er þannig 

réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 5. mgr. 3. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfunnar, sbr. 

a-lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.33 Lög um framkvæmd samnings um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á 

Norðvestur-Atlantshafi nr. 48/1979 

Í lögum um framkvæmd samnings um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á 

Norðvestur-Atlantshafi nr. 48/1979, fjallar um reglugerðarheimild til handa ráðherra um 

framkvæmd samnings frá 24. október 1978 um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á 

Norðvestur-Atlantshafi, sbr. 1. gr. laganna. 
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Stofnun lögveðs samkvæmt 5. mgr. 2. gr. er háð því skilyrði að dómþoli sé dæmdur til 

greiðslu sekta samkvæmt. 1. mgr. 2. gr., eða kostnaðar, sbr. 2. eða 4. mgr. 2. gr. Lögveð 

stofnast samhliða, sbr. 5. mgr. 2. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 5. mgr. 2. gr. eru kröfur á hendur 

aðila sem dæmdur hefur verið fyrir brot gegn reglum settum samkvæmt 1. gr., eða til að þola 

upptöku, sbr. 2. mgr. 2. gr. eða kyrrsetningu, sbr. 4. mgr. 2. gr., um greiðslu sekta, sbr. 1. mgr. 

2. gr., eða kostnaðar, sbr. 2. eða 4. mgr. 2. gr. í ríkissjóð. 

 Veðhafi er ríkissjóður, sbr. 5. mgr. 2. gr. 

 Veðþoli er eigandi skips sem tengist broti sem sektir hafa verið dæmdar fyrir samkvæmt 1. 

mgr. 2 .gr. eða kostnaður samkvæmt 2. eða 4. mgr. 2. gr., sbr. 5. mgr. 2. gr. 

 Veðandlag samkvæmt 5. mgr. 2. gr. er hlutaðeigandi skip. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 5. mgr. 2. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 5. mgr. 2. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði 

líklega að fara fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. en það er ekki 

fullvíst. Veðkröfuhafi er ríkissjóður en fjárhæð kröfunnar er aðeins lögákveðin að því marki 

að í lögunum mælir fyrir um að hún skuli vera á bilinu 2000 - 40.000 gullkrónur. Hér verður 

því haldið fram að fullnusta samkvæmt 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. komi ekki til greina vegna 

veðkröfu samkvæmt 5. mgr. 2. gr. Um rökstuðning vísast til kafla 3.19. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 5. mgr. 2. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er þannig 

réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 5. mgr. 2. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfunnar, sbr. 

a-lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.34 Lög um gjöld til holræsa, gangstétta og varanlegs slitlags á götum á Akureyri nr. 

87/1970 

Í lögum um gjöld til holræsa, gangstétta og varanlegs slitlags á götum á Akureyri, nr. 

87/1970, fjallar um skyldu fasteignaeigenda á Akureyri til að leggja holræsi við tilteknar 

aðstæður, sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 2. mgr. 1. gr. er háð því skilyrði að til kostnaðar stofnist 

samkvæmt 1. mgr. 1. gr. Samhliða kostnaðinum stofnast lögveð. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 2. mgr. 1. gr. eru kröfur bæjarstjórnar 

Akureyrar á hendur húseiganda sem vanrækir skyldu sína til að láta gera ræsi, á sinn kostnað, 
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er flytji allt skolp frá húsi hans út í göturæsi, sbr. 1. mgr. 1. gr. um greiðslu kostnaðar 

bæjarstjórnarinnar af verkinu samkvæmt 1., sbr. 2. mgr. 1. gr. 

 Veðhafi er bæjarstjórn Akureyrar, sbr. 2. mgr. 1. gr. 

 Veðþoli er húseigandi á Akureyri sem lætur undir höfuð leggjast að sinna skyldu sinni 

samkvæmt 1. mgr. 1. gr. með þeim afleiðingum að Akureyrarbær stofnar til kostnaðar 

samkvæmt sama ákvæði. 

 Veðandlag er viðkomandi húseign eða lóð að því er fram kemur í 2. mgr. 1. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 2. mgr. 1. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 2. mgr. 1. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði að 

fara fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. enda fjárhæð veðkröfu ekki 

lögákveðin. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 2. mgr. 1. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er þannig 

réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 2. mgr. 1. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfu, sbr. a-lið 

1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.35 Lög um landgræðslu nr. 17/1965 

Í lögum um landgræðslu nr. 17/1965, fjallar um hvernig koma eigi í veg fyrir eyðingu gróðurs 

og jarðvegs, og uppgræðslu eyddra og vangróinna landa, sbr. 1. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 3. mgr. 37. gr. er háð því skilyrði að félagsgjöld ákveðin 

samkvæmt 35. gr. og 1. og 2. mgr. 37. gr. séu ekki greidd á eindaga, sbr. 3. mgr. 37. gr. 

Ekkert fjallar um eindaga í lögunum en um málefni félaganna ber að fjalla á aðalfundum, sbr. 

35. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 3. mgr. 37. gr. eru kröfur félaga til 

landgræðslu, sbr. 26. gr. á hendur félagsmönnum um greiðslu gjalda sem stofnast samkvæmt 

ákvörðunum aðalfundar, sbr. 35. gr. eða kostnaðar af aðgerðum á sameignarlandi, sbr. 1. og 2. 

mgr. 37. gr. 

Veðhafi er félag til landgræðslu, sbr. 26. gr. sem ekki hefur fengið greidd félagsgjöld á 

eindaga samkvæmt 1., sbr. 2. mgr. 37. gr. og 3. mgr. 37. gr. 

 Veðþoli er landeigandi sem lætur undir höfuð leggjast að greiða félagsgjöld samkvæmt 1., 

sbr. 2. mgr. 37 gr. á eindaga að því er fram kemur í 3. mgr. 37. gr. 

 Veðandlag er hlutaðeigandi jörð, sbr. 3. mgr. 37. gr. 
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 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 3. mgr. 37. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 3. mgr. 37. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði að 

fara fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. enda fjárhæð veðkrafna 

ólögákveðin. 

Rétthæð lögveðs samkvæmt 3. mgr. 37. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 3. mgr. 37. gr. á sér stað á einu ári frá gjalddaga, sbr. sama 

ákvæði. 

 

3.36 Lög um hvalveiðar nr. 26/1949 

Í lögum um hvalveiðar nr. 26/1949, fjallar um heimildir til hvalveiða og löndunar hvala í 

íslenskri fiskveiðilandhelgi, sbr. 1. mgr. 1. gr. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 5. mgr. 10. gr. er háð því skilyrði að dómþoli sé dæmdur til 

greiðslu sekta, sbr. 1. mgr. 10. gr., eða kostnaðar, sbr. 3. eða 4. mgr. 10. gr. Lögveð stofnast 

samhliða, sbr. 5. mgr. 10. gr. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 5. mgr. 10. gr. eru kröfur á hendur 

aðila sem dæmdur hefur verið til greiðslu sektar samkvæmt 1. mgr. 10. gr. fyrir brot gegn 

ákvæðum laganna og reglugerðum settum samkvæmt b-lið 3. gr., eða 4. gr. til að þola 

upptöku, sbr. 3. mgr. 10. gr. eða kyrrsetningu, sbr. 4. mgr. 10. gr., um greiðslu sekta, sbr. 1. 

mgr. 10. gr., eða kostnaðar, sbr. 3. eða 4. mgr. 10. gr. í ríkissjóð. 

 Veðhafi er ríkissjóður, sbr. 5. mgr. 10. gr. 

Veðþoli er eigandi skips sem tengist broti sem sektir hafa verið dæmdar fyrir samkvæmt 1. 

mgr. 10. gr. eða greiðsla kostnaðar, sbr. 3. eða 4. mgr. 10. gr. 

 Veðandlag er hlutaðeigandi skip, sbr. 5. mgr. 10. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 5. mgr. 10. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur 

lögveðið þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 5. mgr. 10. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði 

líklega að fara fram á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. en það er ekki 

fullvíst. Veðkröfuhafi er ríkissjóður en fjárhæð kröfunnar er aðeins lögákveðin að því marki 

að í lögunum mælir fyrir um að hún skuli vera á bilinu 2000 - 40.000 gullkrónur. Hér verður 

því haldið fram að fullnusta samkvæmt 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. komi ekki til greina vegna 

veðkröfu samkvæmt 5. mgr. 2. gr. Um rökstuðning vísast til kafla 3.19. 
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 Rétthæð lögveðs samkvæmt 5. mgr. 10. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er 

þannig réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 5. mgr. 10. gr. á sér stað samhliða fyrningu veðkröfunnar, sbr. 

a-lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.37 Lög um innlenda endurtryggingu, stríðsslysatryggingu skipshafna o.fl. nr. 43/1947 

Í lögum um innlenda endurtryggingu, stríðsslysatryggingu skipshafna o.fl. nr. 43/1947, fjallar 

um stríðsslysatryggingar og stríðsslysabætur. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 20. gr. er háð því skilyrði að iðgjöld samkvæmt sama ákvæði 

séu ekki greidd á gjalddaga. Ekki fjallar um gjalddaga í lögunum og hlýtur hann því að ráðast 

af ákvæðum vátryggingarsamnings. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 3. mgr. 11. gr. eru kröfur 

vátryggingarfélaga á hendur útgerðarmönnum sem greiðsluskyldu bera samkvæmt 15. gr. um 

greiðslu iðgjalda fyrir stríðsslysatryggingar. 

Veðhafi er vátryggingarfélag sem hefur ekki fengið iðgjöld greidd á gjalddaga, sbr. 20. gr. 

 Veðþoli er eigandi skips sem lætur undir höfuð leggjast að greiða iðgjöld af 

stríðsslysatryggingum samkvæmt 15. gr., sbr. 20. gr. 

Veðandlag er viðkomandi skip eða vátryggingarbætur þess, sbr. 20. gr. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 20. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur lögveðið 

þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

 Fullnusta veðkröfu samkvæmt 20. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins yrði að fara fram 

á grundvelli fjárnáms, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

 Rétthæð lögveðs samkvæmt 20. gr. ræðst af almennum reglum. Lögveðið er þannig 

réttlægra eldri, en rétthærra yngri lögveðum, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 

Fyrning lögveðs samkvæmt 20. gr. á sér stað samhliða fyrningu kröfu, sbr. a-lið 1. mgr. 

27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

 

3.38 Lög um ákvörðun leigumála og söluverðs lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar nr. 

86/1943  

Í lögum um ákvörðun leigumála og söluverðs lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar nr. 

86/1943, fjallar um atriði er tengjast viðskiptum Reykjavíkur með lóðir sínar. 

Stofnun lögveðs samkvæmt 2. gr. er háð þeim skilyrðum að krafa um greiðslu leigu 

stofnist með þeim hætti sem greinir í ákvæðinu og að leigan sé ekki greidd á gjalddaga. Ekki 
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fjallar um gjalddaga í lögunum og verður því að telja að hann ráðist af leigusamningnum 

sjálfum. 

Veðkröfur sem tryggðar eru með lögveði samkvæmt 2. gr. eru kröfur Reykjavíkurborgar á 

hendur leigjendum á lóðum til íbúðarhúsabygginga til 75 ára, um greiðslu ársleigu, sbr. 2. gr. 

 Veðhafi er Reykjavíkurborg, sbr. 2. gr. 

 Veðþoli er leigjandi lóðar í Reykjavíkurborg sem lætur undir höfuð leggjast að greiða 

leigu á gjalddaga, sbr. 2. gr. 

 Veðandlag, sbr. 2. gr. er byggingar, sem á leigulóðinni standa. 

 Réttarvernd lögveðs samkvæmt 2. gr. hlýtur enga umfjöllun í lögunum og nýtur lögveðið 

þannig réttarverndar án sérstakra ráðstafana, sbr. 32. gr. þl. 

Fullnusta veðkröfu samkvæmt 2. gr. með nauðungarsölu veðandlagsins getur farið fram á 

grundvelli 2. gr. án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms, sbr. 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

þar sem veðkröfuhafi er Reykjavíkurborg og fjárhæð kröfunnar er ákveðin í reglugerð settri 

samkvæmt 2. gr. 

Réttthæð lögveðs ræðst af sérreglu í 2. gr. sem segir að lögveð í byggingum gangi framar 

öðrum veðskuldum.  

 Fyrning lögveðs samkvæmt 2. gr. á sér stað á tveimur árum frá gjalddaga veðkröfu, sbr. 

sama ákvæði. 

 

4 Flokkun lögveða 
4.1 Inngangur 

Hugtakið lögveð þykir réttast skilgreint neikvætt á þá leið að um sé að ræða öll þau 

veðréttindi sem ekki teljast til samnings- eða aðfararveða en af þessu leiðir að lögveðin eru 

mjög sundurleit enda lögveðsheimildir ólíkar um efni sitt. 

Markmið með flokkun lögveðanna er að draga fram helstu sameiginlegu einkenni þeirra 

og gefa þannig heildarmynd af efni lögveðsheimildanna og er kafli þessi byggður á 

ályktunum af umfjöllunum um einstakar lögveðsheimildir.  

Valin hefur verið sú aðferð að fjalla samhliða í einum flokki um stofnun lögveðs og 

lögveðkröfur þar sem skilyrði stofnunar lögveða fyrir eðlislíkum veðkröfum eru í 

grundvallaratriðum þau sömu og eru nátengd stofnun krafna sem þeim er ætlað að tryggja. 

Að öðru leyti eru lögveðin flokkuð eftir þeim atriðum sem dregin voru fram í 

umfjöllunum um einstakar lögveðsheimildir. Um rökstuðning fyrir því hvers vegna þessi 
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tilteknu atriði hafa verið valin vísast til kafla 3.1. en röksemdir sem þar koma fram eiga einnig 

að öllu leyti við hér. 

 

4.2 Veðkröfur og stofnun lögveða 

4.2.1 Almennt 

Í þessum kafla verða lögveð flokkuð eftir stofnhætti þeirra og kröfum sem þeim er ætlað að 

tryggja. Lögveð og kröfur sem þau tryggja stofnast að jafnaði samtímis231 og stofnun lögveða 

fyrir eðlislíkum kröfum virðist háð sömu skilyrðum. Í ljósi þessa þykir eðlilegt að flokka 

lögveðin samhliða eftir stofnhætti þeirra og eðli veðkrafna sem þeim er ætlað að tryggja. 

  

4.2.2 Opinber gjöld 

Til opinberra gjalda teljast skattar og þjónustugjöld hvort sem þau renna til ríkis eða 

sveitarfélaga.232 Í lögveðsheimildunum 49 má finna 23 dæmi þess að opinber gjöld sé tryggð 

með lögveði. Er því um að ræða algengustu veðkröfurnar samkvæmt íslenskum 

lögveðsheimildum. 

 Munur á sköttum og þjónustugjöldum felst einkum í því annars vegar að strangari kröfur 

eru gerðar til lagaheimildar sem heimilar stjórnvöldum töku skatta en þjónustugjalda, nánar 

tiltekið verður skattlagningarheimild að standast kröfur 40. gr. og 77. gr. stjskr. en einföld 

lagaheimild dugar til að taka megi þjónustugjöld.233 Í öðru lagi felst munurinn í ólíkum 

markmiðum með töku gjaldanna, markmið með töku skatta er almenn tekjuöflun en 

þjónustugjöldum er ætlað að standa að hluta eða öllu leyti undir kostnaði við tiltekna þjónustu 

sem veitt er gjaldanda.234 

 Í athugasemdum við frumvarp til hafnalaganna segir að lögveðsheimild fyrir 

þjónustugjöldum samkvæmt lögunum réttlætist af móttökuskyldu hafnanna en gjöldin eru 

tekin af aðilum sem kjósa að nýta sér þjónustu hafna.235 

Samkvæmt þessu þykir ekki óvarlegt að álykta sem svo að lögveð fyrir þjónustugjöldum 

almennt séð, réttlætist einnig að einhverju leyti af því að gjöldin eru tekin fyrir þjónustu sem 

stjórnvöldum er skylt að veita. 

Í ellefu af þeim lögveðsheimildum sem mæla fyrir um stofnun lögveðs fyrir opinberu 

gjaldi segir beinlínis að lögveð sé fyrir kröfunni frá gjalddaga, eindaga eða frá því að 

                                                
231 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 104. 
232 Innheimta opinberra gjalda, bls. 136. 
233 Páll Hreinsson: Þjónustugjöld, bls. 1-2. 
234 Páll Hreinsson: „Skattur eða þjónustugjald ?, “, http://www.mbl.is. 
235 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 4714. 
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veðkrafan varð gjaldkræf. Í hinum fimm heimildunum segir hins vegar ýmist að gjaldinu fylgi 

lögveð, gjaldið sé tryggt með lögveði eða að lögveð sé í veðandlagi fyrir gjaldinu. Ekki er 

nánar fjallað um stofnskilyrði lögveðanna og verður því að leita svara í almennum reglum.236 

Lögveð stofnast alla jafna samhliða kröfu þeirri sem því er ætlað að tryggja greiðslu á.237 

Greiðslu opinberra gjalda verður í fyrsta lagi krafist á gjalddaga eða eftir atvikum, eindaga. 

Samkvæmt þessu þykir eðlilegt að líta svo á að lögveð stofnist á gjalddaga enda þótt það sé 

ekki sérstaklega tekið fram. Þessi skýring fellur einnig best að sjónarmiðum almennrar 

lögfræði um lagasamræmi en þeim þykir vel líst í sératkvæði í Hrd. bls. 1963, bls. 93, þar sem 

segir að lögskýra skuli ákvæði laga þannig að samræmi fáist og gersamlega eðlislík tilvik hlíti 

eftir því sem kostur er, sömu lagareglu.238 

Í ellefu af 16 hinna umræddu lögveðsheimilda mælir beinlínis fyrir um stofnun lögveðs á 

gjalddaga og slík stofnun samræmist einnig þeirri meginreglu að lögveð og veðkrafa stofnist 

samhliða. Þá hefur verið talið að þegar lögveð er heimilað fyrir skattkröfum sérstaklega, sem 

gjaldfalla á tilteknum tímum stofnist lögveðið sjálfkrafa á gjalddaga.239 Þykja þannig öll rök 

hníga í sömu átt, og verður að telja að stofnun lögveða fyrir opinberum gjöldum sé á 

gjalddaga þeirra, óháð því hvort það er sérstaklega tekið fram í lögveðsheimild. 

 Í þessu samhengi þykir þó rétt að taka fram að veðþoli á rétt á að greiða veðkröfuna á 

gjalddaga, eða eftir atvikum lausnardegi hennar og losa þannig eign sína undan veðböndum. 

Ef þannig fer verður fullnusta lögveðs á grundvelli veðréttarins, í raun, aldrei tæk.240 

 

4.2.3 Sektir, upptaka, málskostnaður 

Alls mælir fyrir um í átta lögveðsheimildum að kröfur um greiðslu sekta skuli tryggðar með 

lögveði. Í sumum þeirra er ennfremur mælt fyrir um lögveð fyrir upptöku eða málskostnaði. 

Tvennt einkennir öðru fremur lögveð tengd sektum. Í fyrsta lagi standa þau öll til 

tryggingar á sektum samkvæmt heimildum í sérrefsilögum og í öðru lagi stofnast þau vegna 

brota sem tengjast skipum. 

Um stofnun lögveða fyrir sektum segir ýmist í lögveðsheimildunum, að lögveð skuli vera 

til tryggingar sektum eða að lögveð skuli fylgja þeim, ef undanskilin er 33. gr. laga um eftirlit 

með skipum nr. 47/2003 þar sem mælir fyrir um heimild dómara til að ákveða hvort lögveð 

skuli stofnast. 

                                                
236 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 81. 
237 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls.104. 
238 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 114-115. 
239 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 102. 
240 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 105. 
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 Eftir meginreglunni um að lögveð stofnist samhliða veðkröfu241 verður að telja að lögveð 

fyrir sektum, upptöku eða málskostnaði stofnist um leið og dómur fellur og þessi skýring 

hlýtur einnig að leiða af orðalaginu um að sektir skuli tryggðar lögveði, eða að þeim fylgi 

lögveð. 

 Um stofnun sekta samkvæmt 33. gr. laga um eftirlit með skipum nr. 47/2003, er það að 

segja að dómara er þar falin heimild til að ákveða hvort lögveð skuli stofnast fyrir sektum en 

við ákvörðun virðist helst eiga að koma til skoðunar hvort eigandi skips sem tengist brotinu 

hafi framið brotið sjálfur eða hagnast á því.242 

 

4.2.4 Kostnaður stjórnvalda af lögboðnum aðgerðum tengdum réttarbrotum 

Alls er í níu lögveðsheimildum mælt fyrir um lögveð til tryggingar á kostnaði opinberra aðila 

af aðgerðum sem þeim er falið í lögunum að vinna á kostnað veðþola. 

 Nánar tiltekið er um að ræða kröfur sem stofnast með eftirfarandi hætti. Með lögum er 

lögð tiltekin skylda á tiltekinn aðila. Í lögunum segir jafnframt að ef aðili þessi sinnir ekki 

hinni lögboðnu skyldu, sé stjórnvaldi heimilt, að uppfylltum lögbundnum skilyrðum, að láta 

vinna verkið á hans kostnað og stofnast lögveð fyrir endurkröfu á hendur aðilanum.  

 Veðkröfum þessum má raunar skipta niður í flokka eftir því hvort stofnun þeirra er háð 

því að stjórnvald beini tilmælum um úrbætur til skuldarans áður en ráðist er í aðgerðir á 

kostnað veðþola eða ekki en slík fyrirmæli er að finna í þremur lögveðsheimildanna. 

  

4.2.5 Félagsgjöld og sameiginlegur kostnaður félagsmanna 

Alls njóta kröfur lögboðinna félaga um greiðslu félagsgjalda og sameiginlegs kostnaðar 

félagsmanna, sem stofnað er til samkvæmt heimildum í hlutaðeigandi lögum, tryggingar með 

lögveði, samkvæmt þremur lögveðsheimildum. 

 Lögveðsheimildirnar samkvæmt lögum um fjöleignarhús og lögunum um frístundabyggð 

eru sambærilegar og var hliðsjón höfð af fyrrnefndu lögunum við samningu hinna síðari.243 Í 

athugasemdum við 19. gr. (sem varð að 21. gr.) er fylgdu frumvarpi til laga um 

frístundabyggð og lóðir undir frístundahús kemur fram að lögveðsheimild sú er felst í 

ákvæðinu sé hliðstæð lögveðsheimildinni í 1. mgr. 48. gr. laga um fjöleignarhús og er 

jafnframt tekið fram að slíkar lögveðsheimildir séu félögunum nauðsynlegar til að þvinga 

                                                
241 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 104. 
242 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 1742. 
243 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 3224. 
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fram greiðslu sameiginlegs kostnaðar.244 Virðist forgangur þessara krafna þannig réttlætast af 

ríkri nauðsyn félaga á því að félagsmenn greiði sannarlega sinn hlut í sameiginlegum kostnaði 

enda eru félögin háð því um tekjur. 

 Lögveðsheimildin samkvæmt lögum um fjöleignarhús tekur reyndar einnig til endurkröfu 

einstakra félagsmanna á hendur hinum vegna krafna sem þeir hafa greitt samkvæmt reglum 

laganna um óskipta ábyrgð félagsmanna á skuldum félagsins. Athygli vekur að í frumvarpi til 

umræddra laga um fjöleignarhús var jafnframt að finna lögveðsheimild er tryggja átti greiðslu 

bótakrafna eigenda að séreignarhlutum í fjöleignarhúsi á hendur öðrum eigendum, sem 

stöfuðu af saknæmri háttsemi.245 Athugasemdir voru gerðar við þessa tilhögun í nefndaráliti 

þar sem tekið var fram að þar eð lögveðréttur feli í sér mismunun kröfuhafa þurfi rík rök að 

hníga að lögleiðingu lögveðsheimilda í fasteignum. Ekki var talið að slík rök væru til staðar í 

þessu tilfelli246 og var frumvarpinu breytt með þeim hætti að lögveðsheimildin var numin 

brott. 

 Í lögum um landgræðslu mælir ennfremur fyrir um að gjöld félagsmanna í félagi til 

landgræðslu sem stofnað er til samkvæmt heimild í lögunum njóti tryggingar með lögveði. 

Reglur um stofnun lögveðs fyrir kröfum húsfélaga, félaga í frístundabyggð og félaga um 

landgræðslu eru skýrar í lögveðsheimildum þeirra. 

Lögveð fyrir kröfum húsfélaga og kröfum félaga í frístundabyggð um greiðslu 

sameiginlegs kostnaðar félagsmanna stofnast við það að félag innir greiðslu af hendi og 

stofnun lögveða fyrir félagsgjöldum stofnast á gjalddaga ef um vanskil er að ræða, sbr. 

lögveðsheimildir fyrir umræddum lögveðum. 

 Lögveð fyrir kröfum félaga um landgræðslu stofnast ef félagsgjöld eru ekki greidd á 

eindaga svo sem sérstaklega er tekið fram í lögunum. 

 

4.2.6 Iðgjöld vegna lögbundinna trygginga 

Í fjórum lögveðsheimildum mælir svo fyrir að kröfur um greiðslu iðgjalda vegna trygginga 

sem lögbundnar eru í sömu lögum, séu tryggðar með lögveði. 

Lögveðsheimildir fyrir iðgjöldum eru ýmist orðaðar þannig að lögveð hvíli á 

veðandlaginu eða að iðgjöldin njóti tryggingar með lögveði í veðandlaginu. Í þessu orðalagi 

felst lítil vísbending og hljóta almennar reglur að koma til fyllingar. Þannig verður líklega að 

                                                
244 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 3224. 
245 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 1049. 
246 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 3504-3505. 
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ætla að lögveð stofnast á gjalddaga iðgjalda eftir meginreglunni um að lögveð og veðkröfur 

stofnist samhliða247 enda þykir ofangreint orðalag lögveðsheimildanna ekki benda til annars. 

 

4.2.7 Sjókröfur 

Sjókröfur eru kröfur sem tilgreindar eru í 1. mgr. 197. gr. og 204. gr. siglingalaga. Kröfur 

þessar voru tilgreindar í Brussel-sáttmálanum svokallaða, frá 1967, og var lögfestingu þeirra 

ætlað að laga íslenskan sjórétt að alþjóðareglum en þó voru nokkrar af kröfum þeim er 

sáttmálinn tiltók, ekki teknar upp í lögin, enda talið ólíklegt að til þeirra muni stofnast í 

tengslum við íslensk skip.248 

 Sjókröfurnar eru margvíslegar. Til þeirra heyra launakröfur, bótakröfur, kröfur um 

björgunarlaun, kröfur um greiðslu farmgjalda, sameiginlegs skipstjóns, kostnaðar í tengslum 

við flutning farms og skipagjöld. Eðlilegt þykir að flokka þessar kröfur sérstaklega enda eru 

þær, ef undanskildar eru kröfur um greiðslu skipagjalda, annars eðlis en kröfur samkvæmt 

öðrum lögveðsheimildum. 

Um stofnun sjóveða samkvæmt siglingalögunum fjallar í 2. - 3. mgr. 197. gr. Í 2. mgr. 

197. gr. segir nánar tiltekið að sjóveð stofnist um leið og krafa sem því er ætlað að tryggja. Í 

3. mgr. 197. gr. segir síðan að sjóveð stofnist hvort heldur sem krafan beinist að 

útgerðarmanni viðkomandi skips, eiganda þess, afnotahafa, farmsamningshafa eða 

umráðamanni. 

 

4.2.8 Aðrar kröfur (dagsektir og leigugreiðslur) 

Þessum flokki er ætlað að tæma tegundir krafna þeirra sem lögveðtryggingar njóta. Í flokkinn 

fara kröfur samkvæmt tveimur lögveðsheimildum. 

 Dagsektir sem Umhverfisstofnun eða viðkomandi heilbrigðisnefnd leggur á vegna þess að 

tilmælum þeirra er ekki hlýtt njóta lögveðtryggingar, sbr. 23. gr. laga um mengun hafs og 

stranda. 

 Þá njóta lögveðréttar, kröfur Reykjavíkurborgar um greiðslu ársleigu eftir lóðir sem 

leigðar eru til íbúðarhúsabygginga til 75 ára, sbr. 2. gr. laga um ákvörðun leigumála og 

söluverðs lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar. 

 Þegar dagsekt er lögð á stofnast samhliða því lögveð fyrir henni. 

                                                
247 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 104. 
248 Alþt. 1984-85, A-deild, bls. 1052-1054. 
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 Lögveð fyrir leigugreiðslum samkvæmt 2. gr. laga um ákvörðun leigumála og söluverðs 

lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar stofnast á gjalddaga leigunnar svo sem sérstaklega er 

tekið fram í ákvæðinu. 

 

4.3 Veðhafar 

4.3.1 Almennt 

Lögveðum má í grundvallaratriðum skipta í tvo meginflokka eftir því hver er veðhafi að þeim. 

Í annan flokkinn fara lögveð opinberra aðila og í hinn lögveð einkaaðila. Til nánari 

glöggvunar þykir heppilegt að skipta lögveðum opinberra aðila í þrjá undirflokka. Í fyrsta 

flokkinn fara lögveð ríkissjóðs, í annan flokkinn fara lögveð sveitarfélaga og í þriðja flokkinn 

lögveð annarra opinberra aðila sem sérstaklega eru nafngreindir í lögveðsheimildum. 

 Þá má skipta lögveðum einkaaðila í þrjá flokka. Í fyrsta lagi lögveð fyrir kröfum 

lögboðinna félaga og félagsmanna, í öðru lagi lögveð fyrir kröfum vátryggingarfélaga og í 

þriðja lagi kröfur einstaklinga. 

 

4.3.2 Lögveð opinberra aðila 

Í afgerandi meirihluta lögveðsheimilda er opinberum aðilum veitt lögveð til tryggingar 

kröfum sínum. Lögveðum þessum má skipta í þrjá flokka eftir því hver hinn opinberi aðili er. 

 

4.3.2.1 Ríkissjóður 

Algengast er að ríkissjóður sé veðhafi eða samkvæmt 26 lögveðsheimildum. Eitt atriði þykir 

öðrum fremur sammerkt með flestum lögveðum fyrir kröfum ríkissjóðs. Það er, nánar tiltekið, 

að í fæstum heimildum fyrir lögveðum til ríkissjóðs er sérstaklega tekið fram að ríkissjóður sé 

veðhafi og ræðst það yfirleitt af samræmisskýringu við önnur ákvæði hlutaðeigandi lagabálks 

eða almennar reglur. Þetta þykir hér torvelda lögskýringu ákvæðanna og oft er óljóst hvort 

ríkissjóður sjálfur eða stofnanir hans séu veðhafar. Lögveð getur aðeins stofnast samkvæmt 

ótvíræðri heimild, sbr. ummæli í Hrd. 1991, bls. 138, sem reifaður er í kafla 2.4.  

 

4.3.2.2 Sveitarfélög 

Lögveð fyrir kröfum sveitarfélaga geta stofnast samkvæmt 17 lögveðsheimildum og er þannig 

næst algengast að sveitarfélög séu veðhafar að lögveðum. 
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4.3.2.3 Aðrir opinberir aðilar 

Aðrir opinberir aðilar sem lögveð geta átt samkvæmt lögveðsheimildunum eru hafnir, 

lögreglustjóri og eftirlitsaðili samkvæmt lögum um búfjárhald.  

 

4.3.3 Lögveð einkaaðila 

Lögveðum einkaaðila þykir mega skipta í fjóra flokka. Í fyrsta flokkinn fara lögveð félaga 

fasteignaeigenda, í annan flokkinn lögveð vátryggingarfélaga, í þann þriðja sjóveð einkaaðila 

og loks skipa fjórða flokkinn lögveð einstakra fasteignaeigenda. 

 

4.3.3.1. Félög fasteignaeigenda 

Í þremur lögveðsheimildum mælir fyrir um lögveð til handa félögum fasteignaeigenda sem 

starfa samkvæmt ákvæðum heimildarlaganna. Er nánar tiltekið um að ræða félög eigenda að 

einstökum eignarhlutum í fjöleignarhúsum (húsfélög) og félög umráðamanna frístundahúsa en 

umræddum aðilum er skylt að reka slík félög. Þriðja félagið er félag sem landeigendur geta 

stofnað samkvæmt heimild í lögum um landgræðslu. 

 Lögveð til lögboðinna félaga fasteignaeiganda hafa verið studd þeim réttlætingarrökum að 

þau séu þeim nauðsynleg til að þvinga fram greiðslu sameiginlegs kostnaðar.249 

 

4.3.3.2. Vátryggingarfélög 

Í þremur lögveðsheimildum mælir fyrir um að tilteknum aðilum sé skylt að tryggja nánar 

tilgreindar eignir og að vátryggingarfélögin eigi lögveð fyrir kröfum sínum um greiðslu 

iðgjalda. 

 

4.3.3.3 Veðhafar að sjóveðum 

Ýmsir aðilar geta talist veðhafar að sjóveðum. Þeir sem starfa á skipum geta átt sjóveð fyrir 

launakröfum og bótakröfum. Ennfremur geta björgunarmenn og þeir sem taka þátt í greiðslu 

sameiginlegs sjótjóns átt sjóveð. Þá geta skipstjórar og farmflytjendur átt kröfur fyrir 

persónulegum kostnaði sínum í tengslum við flutning farms og farmeigendur sjálfir geta átt 

sjóveð ef farmur þeirra er seldur. 

 

 

 

                                                
249 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 3224 
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4.3.3.4 Aðrir einkaaðila 

Umráðamaður lands með friðuðu svæði getur átt lögveð fyrir kostnaði sínum í tengslum við 

það að búfé kemst inn á lóð hans. Einstakir eigendur að eignarhlutum í fjöleignarhúsum eiga 

ennfremur lögveð fyrir endurkröfu greiði þeir hluta annarra í kröfum á hendur húsfélagi. 

 

4.4 Veðþolar 

4.4.1 Almennt 

Það leiðir af eðli máls og felst í hugtakinu veðþoli250 að allir eiga veðþolar það sammerkt að 

vera eigendur veðandlaga. Hins vegar er ekki sjálfgefið að þeir séu jafnframt persónulega 

ábyrgir fyrir greiðslu kröfunnar.251 Þykir einkum mega flokka lögveð í tvo flokka eftir því 

hver er veðþoli þess, nánar tiltekið eftir því hvort veðþolar þeirra eru jafnframt ábyrgir fyrir 

greiðslu veðkröfu eða hvort ábyrgð þeirra sé takmörkuð. 

 

4.4.2 Veðþoli ber ábyrgð á greiðslu veðkröfu 

Þar sem að í afgerandi meirihluta tilvika er sami aðili veðþoli að lögveði og skuldari að 

veðkröfu, þykir nægjanlegt að skilgreina þennan flokk lögveða neikvætt með þeim hætti að í 

hann falli öll þau lögveð sem ekki eru tilgreind í næsta kafla. Þessi flokkun réttlætist einkum 

af því að fjöldi lögveða sem í hann falla sé slíkur að sameiginleg einkenni þeirra séu 

illmerkjanleg. 

Þó má nefna þau sameiginlegu einkenni lögveða í flokki þessum að eigandi ber í 

umræddum tilvikum einnig ábyrgð á greiðslu kröfunnar með öðrum eigum sínum en 

veðandlagi og á rétt á að greiða gjöldin og losa eignina þannig undan veðböndum. 

 

4.4.3 Ábyrgð veðþola takmarkast við veðandlagið 

Telja verður að tilvikum þar sem ábyrgð veðþola takmarkast við veðandlagið megi skipta í 

þrjá flokka. Í fyrsta lagi lögveð vegna gjaldlagningu sökum stöðvunarbrota eða brota við 

lagningu ökutækja, sbr. umferðarlögin, í öðru lagi sjóveðin í siglingalögunum og í þriðja lagi 

lögveð fyrir sektum. 

 

4.4.3.1 Eigandi ökutækis (umferðarlög) 

Í 1. mgr. 109. gr. umfl. fjallar um ábyrgð á greiðslu gjalds vegna brota á reglum um stöðvun 

eða lagningu ökutækis. Mælir þar svo fyrir að gjald hvíli á þeim sem ábyrgð bar á stöðvun eða 

                                                
250 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 19. 
251 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 54-55. 
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lagningu ökutækisins enda þótt það hafi ekki verið eigandi ökutækisins. Ábyrgð getur eftir 

reglum ákvæðisins fallið á eiganda ökutækisins en það er háð þeim skilyrðum að gjaldið sé 

ekki greitt innan tiltekins frests og að ökumaður hafi ekki notað það í algeru heimildarleysi. 

 

4.4.3.2 Eigandi skips (siglingalög) 

Í ákvæði 2. mgr. 197. gr. siglingalaga er sérstaklega tekið fram að lögveð stofnist samkvæmt 

1. mgr. 197. gr. óháð því hvort krafa beinist að útgerðarmanni viðkomandi skips, eigenda 

þess, afnotahafa, farmsamningshafa eða umráðamanni. 

 

4.4.3.3 Eigandi skips (lögveð fyrir sektum) 

Það er sammerkt öllum lögveðum fyrir sektum, ef frá eru skilin lögveð samkvæmt 33. gr. laga 

nr. 47/2003, að þau geta stofnast án þess að eigandi hafi sjálfur verið dæmdur til greiðslu 

sektanna. Um þessa tilhögun fjallar í athugasemdum við 33. gr. laga nr. 47/2003, þar sem 

rökstudd er breyting frá þessu fyrirkomulagi á þá leið að í stað fortakslausrar stofnunar 

lögveðs fyrir sektum sé dómara falið ákvörðunarvald um hvort lögveð skuli fylgja þeim. Segir 

þar, nánar tiltekið, að ekki sé sjálfgefið að hinn brotlegi sé eigandi skips eða að eigandi 

skipsins hagnist af brotum gegn lögunum en út frá því hafi líklega verið gengið þegar ákveðið 

var í eldri lögum að hafa stofnunina fortakslausa.252 Af þessu virðist mega ráða að meginrökin 

að baki fortakslausri stofnun sekta fyrir lögveðum í skipum án þess að eigandi hafi sjálfur 

verið dæmdur til greiðslu sektanna, séu þau að hann muni ávallt hið minnsta hagnast af 

brotunum. 

 

4.5 Veðandlög 

4.5.1 Almennt 

Í þessum kafla verða lögveðin flokkuð eftir því hver geta verið veðandlög þeirra. Í 

grundvallaratriðum má flokka lögveðin eftir því hvort veðandlög þeirra eru fasteignir, skip, 

ökutæki, eða annað lausafé. Er þessi háttur hafður á við flokkunina hér.  

 

4.5.2 Fasteignir 

Alls mælir svo fyrir í 23 lögveðsheimildum að lögveð skuli stofnast í fasteignum og eru 

fasteignir því algengustu veðandlögin. 

                                                
252 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 1742. 



 113 

 Í nefndaráliti sem félagsmálanefnd lét frá sér í tengslum við setningu laga um 

fjöleignarhús lýsti nefndin þeirri skoðun sinni að þar sem veitingu lögveðréttar feli í raun í sér 

mismunun kröfuhafa verði að telja eðlilegt að farið sé mjög varlega í að viðurkenna slíkan rétt 

fyrir kröfum á fasteignum.253 Í ljósi ummælanna var frumvarpi til laganna breytt á þá vegu að 

brott var felld lögveðsheimild sú er ummælin áttu við.254 

 Af ofangreindu nefndaráliti og breytingartillögunni í kjölfarið þykir óvarlegt að draga 

víðtækar ályktanir en óhætt þykir þó að halda því fram að þau bendi til þess að jafnan muni 

rík réttlætingarrök standa að baki lögveðum í fasteignum. 

 

4.5.3 Skip 

Skip eru veðandlög samkvæmt 18 lögveðsheimildum. 

 Lögveðum í skipum má skipta í tvo flokka eftir stofnheimildum þeirra. Í fyrri flokkinn 

fara lögveð samkvæmt siglingalögum en þau byggja á afar traustum grunni og venju255 og um 

þau gilda óvenju ítarlegar reglur samkvæmt lögunum en XI. kafli laganna, nánar tiltekið 

ákvæði 197. gr. til 214. gr. lúta öll að lögveðum fyrir sjókröfum. Þá njóta veðin sérstöðu að 

því leyti að þau bera sérstakt heiti, sjóveð, sbr. heiti XI. kafla laganna og orðalag ákvæða 

kaflans. 

Í síðari flokkinn fara svo önnur lögveð í skipum. 

 

4.5.4 Ökutæki 

Ökutæki geta verið veðandlög samkvæmt fimm lögveðsheimildum. Í þremur þeirra segir 

beinlínis að veðandlag lögveða samkvæmt lögveðsheimildinni sé ökutæki en í tveimur þeirra 

segir að farartæki séu veðandlög. 

 

4.5.5 Annað lausafé 

Veðandlög samkvæmt öðrum lögveðsheimildum eru af ýmsum toga. Nánar tiltekið eru þau 

búfé, innfluttar vörur, efni við byggingaframkvæmdir, viðtæki og farmur skipa.  

 

 

 

 

                                                
253 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 3504-3505. 
254 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 3506. 
255 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 35-41. 
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4.6 Réttarvernd 

4.6.1 Almennt 

Lögveðum má skipta í tvo flokka eftir því hvort réttarvernd þeirra er háð sérstökum 

tryggingarráðstöfunum eða ekki. 

 

4.6.2 Lögveð óháð tryggingarráðstöfunum um réttarvernd 

Áður hefur í verið vikið að þeirri meginreglu sem gildir um réttarvernd lögveða að hún sé 

óháð sérstökum tryggingarráðstöfunum nema annað sé tiltekið í lögum svo sem sérstaklega 

kemur fram í ákvæði 32. gr. þl. að því er varðar þinglýsingu. Í athugasemdum við ákvæðið í 

frumvarpi til þinglýsingalaganna segir ennfremur að það sé almenn regla að lögveð séu óháð 

þinglýsingu um réttarvernd. Er þannig farið um öll lögveð önnur en þau sem sérstaklega 

fjallar um í kafla 4.6.3. 

 

4.6.3 Lögveð háð tryggingarráðstöfunum um réttarvernd 

Í tveimur lögveðsheimildum mælir svo fyrir að lögveð falli niður við eigendaskipti ef hinn nýi 

eigandi er grandlaus um tilvist þess. 

Þannig segir í 2. mgr. 109. gr. umfl. að lögveð falli niður ef nýjum eiganda var ekki 

kunnugt um tilvist þess. Af þessu leiðir að veðhafa er nauðugur kostur að gera ráðstafanir til 

að tryggja að mögulegum eigendum muni verða kunnugt um tilvist lögveðsins.  

 Í 1. mgr. 199. gr. fjallar um réttarvernd sjóveða við eigendaskipti. Segir þar að ef 

lögveðréttur hefur verið staðfestur með dómi eða dómsátt, sé þinglýsing útdráttar úr dóminum 

eða dómsáttinni, innan sex vikna frá uppkvaðningu dóms eða gerð dómsáttar, skilyrði 

réttarverndar við eigendaskipti gagnvart grandlausum viðsemjendum. 

 

4.7 Rétthæð 

4.7.1 Almennt  

Rétthæð lögveða ræðst af fyrirmælum í lögveðsheimildum, sé þeim til að dreifa. Ef svo er 

ekki virðist taka við meginreglan um að eldri réttindi ganga framar yngri.256 

Lögveðum þykir þannig mega skipta í tvo flokka eftir því hvort rétthæð þeirri lúti almennum 

reglum eða sérreglum í lögveðsheimildum.  

 

 

                                                
256 Sjá kafla 2.8.3.2 
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4.7.1.1 Eldri lögveð ganga framar yngri  

Algengast er, nánar tiltekið í 39 lögveðsheimildum, að engin fyrirmæli sé að finna um rétthæð 

lögveða eða sérstök fyrirmæli um að lögveðin gangi framar yngri lögveðum. Þennan flokk 

þykir þannig eðlilegt að skýra neikvætt með þeim hætti að í hann falli þau lögveð sem ekki 

falla í síðari flokkinn. Af því verður ennfremur ráðið, að sú meginregla gildi um rétthæð 

lögveða, að eldri lögveð, gangi framar yngri.  

 

4.7.1.2 Sérreglur  

Sérreglur um rétthæð lögveða er að finna í alls tíu lögveðsheimildum. Telja verður 

sameiginlegt einkenni flestra þeirra að vera fremur óljósar og ónákvæmar og til þess fallnar að 

valda vandræðum við úthlutun komi til árekstra.  

 

4.8 Fullnusta 

4.8.1 Almennt 

Lögveðum má skipta í flokka eftir því á hvaða grundvelli nauðungarsölu til fullnustu á þeim 

verði krafist. Nánar tiltekið fer flokkun eftir því hvort nauðungarsölu verði fyrst krafist að 

undangengnu fjárnámi, þ.e. á grundvelli 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. eða á grundvelli sérstakrar 

lagaheimildar, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. eða hvort hennar verður krafist án undangengins 

fjárnáms vegna þess að skilyrðum samkvæmt 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. er fullnægt. Þá gildir 

sérregla um fullnustu lögveða samkvæmt lögum um fjöleignarhús. Um ítarlegri umfjöllun um 

skilyrði nauðungarsölu samkvæmt 1., 4., og 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. vísast til kafla 2.7.  

 Aðrar heimildir samkvæmt nauðungarsölulögunum stofnast með samningum eða 

haldsrétti sbr. 2., 3. og 6. tölul. 1. mgr. 6. gr. en ekki verður ráðið af heimildarlögum lögveða 

hvort einstakar kröfur séu tryggðar með þeim hætti. Skýrist flokkunaraðferðin af þessu. 

 

4.8.2 Nauðungarsala samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

Telja verður að nauðungarsala til fullnustu lögveða verði að fara fram á grundvelli 1. tölul. 1. 

mgr. 6. gr. fyrir réttindum samkvæmt 25 lögveðsheimildum. 

 

4.8.3 Nauðungarsala samkvæmt 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

Nauðungarsölu verður aðeins krafist samkvæmt 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. á grundvelli sérstakra 

heimilda í sex lagaákvæðum um lögveð. Allar eru þær orðaðar beinlínis með þeim hætti að 

nauðungarsala geti farið fram án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms en slíkt orðalag er 
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skilyrði þess að nauðungarsala geti farið fram á grundvelli 4. töluliðs, sbr. Hrd. 1997, bls. 

850. 

 

4.8.4 Nauðungarsala samkvæmt 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. 

Skilyrði þess að nauðungarsala geti farið fram samkvæmt 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. eru þau 

að veðhafi sé opinber aðili og að fjárhæð kröfunnar sé ákveðin í lögum, reglugerð eða 

gjaldskrá staðfestri af ráðherra. Skilyrði þessi þykja uppfyllt um 18 lögveðsheimildir en þann 

fyrirvara verður að setja við þessa tölu að orðalagið „fjárhæð kröfu sé ákveðin“ er að nokkru 

leyti opið og óljóst. Um skýringu orðalagsins vísast til kafla 2.7.4.  

 Þá þykir rétt að taka fram í þessu samhengi að nokkuð er um að sveitarfélögum sé falið að 

innheimta gjöld á grundvelli gjaldskráa sem þau bera sjálf ábyrgð á. Hljóta gjaldskrár þessar 

ekki staðfestingu ráðherra en slík staðfesting er skilyrði þess að nauðungarsala geti farið fram 

fyrir kröfu opinbers aðila á grundvelli lögveðsheimildar samkvæmt 5. tölulið. 

 

4.8.5 Fjöleignarhúsalögin 

Sérreglur gilda um fullnustu krafna húsfélaga. Afla ber samkvæmt þeim dóms um skyldu 

eiganda að séreignarhlut til að selja eignarhluta sinn, eftir reglum 55. gr. en nauðungarsölu er 

síðan krafist á grundvelli 3. mgr. 8. gr. laganna að því er fram kemur í 5. mgr. 55. gr.  

 

4.9 Fyrning 

4.9.1 Almennt 

Um fyrningu lögveða gildir sú meginregla samkvæmt a-lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu 

kröfuréttinda, að lögveð fyrnist samhliða veðkröfu sem því er ætlað að tryggja. Frá þessu 

verður þó vikið í einstökum lögveðsheimildum sem mæla fyrir um sjálfstæða fyrningu 

lögveða,257 sbr. 1. mgr. 1. gr. en reglur einstakra lögveðsheimilda eru sérreglur gagnvart 

almennri reglu a-liðs 1. mgr. 27. gr.258 

Samkvæmt þessu má skipta lögveðum í tvo flokka, nánar tiltekið flokk lögveða sem 

fyrnast samhliða veðkröfu sinni og flokk lögveða sem hafa sjálfstæðan fyrningartíma. Lögveð 

sem fyrnast sjálfstætt má síðan flokka eftir því hvaða tímalengd lögveðsheimild þeirra tiltekur 

sem fyrningartímabil.  

 

 

                                                
257 Þórður Eyjólfsson: Um lögveð, bls. 136 
258 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 225-227. 
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4.9.2 Lögveð sem fyrnast samhliða veðkröfu 

Í 27 lögveðsheimildum fjallar ekki sérstaklega um fyrningu lögveðréttinda. Í þessu felst að 

lögveð samkvæmt umræddum lögveðsheimildum fyrnast samhliða veðkröfum sínum, sbr. a-

lið 1. mgr. 27. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda. 

Í þessu samhengi þykir rétt að taka fram að meginreglan um fyrningu kröfuréttinda kemur 

fram í 3. gr. laganna þar sem mælir svo fyrir að þau skuli almennt fyrnast á fjórum árum. 

 

4.9.3 Lögveð sem fyrnast óháð veðkröfu 

Í 22 lögveðsheimildum mælir fyrir um sjálfstæða fyrningu. Þannig fyrnist lögveð á einu ári 

samkvæmt tíu lögveðsheimildum, á tveimur árum samkvæmt tólf og þremur árum samkvæmt 

einni. 

Telja verður að með fyrirvörum um sjálfstæða fyrningu lögveða sé löggjafinn að takmarka 

áhrif lögveða enda fyrnast kröfuréttindi almennt á fjórum árum, sbr. 3. gr. laganna. Slík 

kröfuréttindi njóta þá, ef fyrirvari er í lögveðsheimild um sjálfstæða fyrningu, einungis 

lögveðréttar, eftir atvikum, fyrstu eitt til þrjú árin. 

 
5 Niðurstöður og samantekt 
5.1 Almennt 

Í ritgerð þessari var leitast við að draga fram heildarmynd af regluverki því sem gildir um 

lögveð, leysa úr mögulegri réttaróvissu tengdri lögveðum, og draga fram sameiginleg 

einkenni lögveðanna. Aðferðarfræði sú sem beitt var fólst í því að fjalla fyrst um þær almennu 

reglur sem gilda um lögveð að því marki sem ekki mælir öðruvísi í lögveðsheimildum þeirra. 

Því næst var fjallað um hverja lögveðsheimild fyrir sig. Að endingu voru lögveðin síðan 

flokkuð eftir einkennum þeirra sem helst þóttu skipta máli og byggði sú flokkun á ályktunum 

af umfjöllunum um einstök lögveð. Verða nú tekin saman helstu atriði ritgerðarinnar í stuttu 

máli. 

 

5.2. Almenna umfjöllunin 

Í 2. kafla var fyrir það fyrsta fjallað um skilgreiningu hugtaksins lögveða en fræðimenn 

virðast á eitt sáttir um að hugtakið beri að skýra neikvætt á þá leið að önnur veð en samnings- 

og aðfararveð teljist til lögveða. Var því næst vikið að réttarheimildum þeim sem gilda um 

lögveð. Helsta réttarheimildin um lögveð er lögveðsheimild þess en síðan taka við almennar 

meginreglur. Í umfjöllun um meginreglurnar kom fram að nokkuð væri um að meginreglur 

um lögveð hefðu hlotið lögfestingu en þær væri hins vegar að finna vítt og breitt um 
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löggjöfina enda engri heildarlöggjöf til að dreifa um lögveð. Ennfremur hafa óskráðar 

meginreglur nokkra þýðingu, t.d. ræðst rétthæð lögveða, ef engum tilmælum eða óskýrum 

tilmælum um hana er til að dreifa í lögveðsheimild, af óskráðum meginreglum. Að lokinni 

yfirlitsumfjöllun um helstu réttarreglur sem gilda um lögveð var vikið að meginreglu um 

túlkun lögveðsheimilda en hún felur í sér að lögveðsheimildir beri að skýra þröngt í ljósi eðlis 

lögveða sem undantekninga. Var því næst vikið að stofnun lögveða. Hin almennu og 

sameiginlegu stofnskilyrði lögveða eru þau að fyrir þeim sé gild lögveðsheimild og að 

skilyrði heimildarinnar séu uppfyllt. Var tekið til skoðunar hverjar réttarheimildir geti falið í 

sér lögveðsheimildir. Talið var að sett lög Alþingis geti falið í sér lögveðsheimildir að því 

tilskildu að þau standist reglur stjórnarskrár og feli í sér ótvíræðar heimildir til stofnunar 

lögveðs. Ennfremur var talið að í ljósi þess að lögveð fela í sér undantekningu frá meginreglu 

skuldaskilaréttar um jafnræði kröfuhafa sem ekki hafa aflað réttindum sínum sérstakrar 

forgöngu, þurfi rík rök að hníga að lögfestingu þeirra til að hún geti talist réttlætanleg. Þá var 

talið að lögveð geti stofnast fyrir lögjöfnun og meginreglur laga en aðeins í 

undantekningartilfellum. Ekki var heldur talið útilokað að lögveð geti stofnast fyrir 

réttarvenju enda hefur réttarvenja haft nokkra þýðingu í tengslum við lögveð og þá var talið 

að stjórnvaldsfyrirmæli geti aðeins falið í sér gilda lögveðsheimild að því gefnu að í 

heimildarlögum mæli berum orðum fyrir um að svo skuli vera. Var síðan vikið að reglum um 

mat á því hvort skilyrði lögveðsheimilda séu uppfyllt. Skýra ber skilyrðin þröngt. Því næst var 

fjallað um meginreglur um réttarvernd lögveða en um þau gildir meginregla 32. gr. þl. um að 

þau séu óháð þinglýsingu um réttarvernd en frá þessu getur löggjafinn gert undantekningar 

eins gert hefur verið, að nokkru, í siglingalögum og umferðarlögum. Síðan fjallaði um 

fullnustu lögveða en þeim verður fullnustað með nauðungarsölu, eftir atvikum á grundvelli 1., 

4., eða 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. nsl. en tveir síðarnefndu töluliðirnir fela í sér sérstakt hagræði 

fyrir lögveðhafa, að uppfylltum skilyrðum. Því næst var fjallað um rétthæð lögveða. 

Niðurstöður voru þær að þegar fyrirmæli í lögveðsheimildum skeri ekki úr um innbyrðis 

rétthæð lögveða gildi meginreglan um að eldri réttindi gangi framar yngri (prior tempore, 

potior jure), ennfremur að rétthæst lögveða í fasteignum séu lögveð fyrir skipulagsgjaldi og 

lögveð fyrir fasteignaskatti og að rétthæst lögveða í skipum voru talin vera sjóveð. Að þessari 

umfjöllun lokinni var tekið til skoðunar með hverjum hætti lögveð geti fallið niður. Þeim 

tilvikum má skipta í tvö flokka, nánar tiltekið, tilvik þegar lögveð fellur niður vegna þess að 

lögveðkröfu lýkur, með greiðslu hennar, í tengslum við gjaldþrot eða með fyrningu en þá 

fellur lögveðið niður samhliða. Í síðari flokkinn voru felld atvik er varða eðli lögveðsins 

sjálfs. Þar undir féllu eftirgjöf veðhafa, niðurfelling með lögum að skilyrðum 72. gr. stjskr. 
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uppfylltum, við nauðungarsölu eða eignarnám, vegna þess að veðandlag eyðileggst eða vegna 

sjálfstæðrar fyrningarreglu í lögveðsheimild. Því næst var vikið að kostum og ókostum 

lögveða. Talið var að kostir lögveða væru einkum þeir að í þeim fælist afar örugg trygging 

fyrir þeim kröfum sem löggjafinn teldi öðrum fremur mikilvægt að fengjust greiddar. 

Ennfremur að lögveð séu hentugt úrræði til að þvinga fram greiðslu og að tilveru þeirra og 

nauðsyn megi að einhverju leyti styðja þeim rökum að kröfur lögveðhafa stofnist oft vegna 

þess að þeir vinna af hendi verk sem þeim er skylt lögum samkvæmt að vinna. Í dæmaskyni 

má nefna kröfur fyrir þjónustugjöldum, kostnaði opinberra aðila af lögboðnum aðgerðum og 

félagsgjöld lögboðinna félaga. Ókostir lögveða felast í því að þau raska jafnræði kröfuhafa 

sem ekki hafa gert sérstakar ráðstafanir til að tryggja kröfum sínum forgang, þau hvíla sem 

leynd höft á eignum, um þau gildir flókið regluverk og þau tryggja í langflestum tilvikum 

kröfur opinberra aðila en forgangur krafna ríkisins hefur í seinni tíð þótt illréttlætanlegur. Í 

lok kaflans var fjallað um reglur í norskum og dönskum rétti en nokkur hliðsjón hefur verði 

höfð af reglum þessara landa við lagasetningu í tengslum við veðrétt á Íslandi. Í Noregi fjallar 

með heildstæðum hætti um lögveð í veðlögunum. Þar er m.a. að finna lögveðsheimild, 

umfjöllun um rétthæð lögveða fyrir fasteignum og reglur um réttarvernd lögveða. Í dönskum 

rétti er regluverkið líkara því sem gerist á Íslandi og helstu reglur er að finna í einstökum 

lögveðsheimildum en þó einnig í þinglýsingalögunum. 

 

5.3 Umfjöllunin um einstakar lögveðsheimildir  

Í þriðja kafla var fjallað um einstök lögveð. Gerð var stuttlega grein fyrir heimildarlögum 

hvers um sig og ennfremur fjallað um þau níu atriði er mestu voru talin skipta í tengslum við 

hvert lögveð. Atriði þessi voru nánar tiltekið stofnun, veðkrafa, veðhafi, veðþoli, veðandlag, 

réttarvernd, rétthæð, fullnusta og fyrning lögveða. Lögveðsheimildir er að finna í 36 

lagabálkum en hver umfjöllun felur í raun í sér niðurstöður um viðkomandi lögveð og verður 

þannig að vísa í einstakar umfjallanir, um niðurstöður um einstök lögveð. 

 

5.4. Flokkunin 

Í fjórða kafla voru lögveð flokkuð eftir þeim níu atriðum sem fjallað var um í tengslum við 

þau, í umfjöllunum um einstök lögveð. Byggði sú flokkun á ályktunum af atriðum sem fram 

komu í þriðja kafla. Lögveðin voru þannig flokkuð eftir kröfum sem þeim er ætlað að tryggja 

og jafnframt stofnhætti þeirra enda talið að lögveð fyrir eðlislíkum veðkröfum stofnist með 

sama hætti. Kröfurnar voru flokkaðar í opinber gjöld, sektir, upptöku og málskostnað, 

félagsgjöld og sameiginlegan kostnað félagsmanna í nánar tilteknum lögboðnum félögum 
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fasteignaeigenda, iðgjöld, sjókröfur og aðrar kröfur. Algengast var að lögveðin tryggðu 

opinber gjöld. Lögveðin voru ennfremur flokkuð eftir veðhöfum og voru þeir flokkaðir fyrst í 

einkaaðila og opinbera aðila en síðan í undirflokka. Voru lögveð til handa opinberum aðilum 

miklu mun algengari. Opinberum aðilum var skipt í flokka eftir því hvort um var að ræða 

ríkissjóð, sveitarfélög eða aðra aðila og var algengast að ríkissjóður eða sveitarfélög nytu 

lögveðréttar. Einkaaðilum var skipt í félög fasteignaeigenda, vátryggingarfélög, veðhafa að 

sjókröfum og aðra aðila. Algengast var að félög fasteignaeigenda eða vátryggingarfélög nytu 

lögveðréttar. Voru lögveðin síðan flokkuð eftir veðþolum, nánar tiltekið eftir því, hvort 

veðþolar kunni samhliða því að þurfa að þola veð í eign sinni, að bera persónulega ábyrgð á 

greiðslu skuldarinnar. Í meirihluta tilvika virðist vera sem svo sé. Lögveðin voru flokkuð eftir 

veðandlögum, nánar tiltekið í fasteignir, skip, ökutæki og annað lausafé. Langalgengast er að 

lögveðsheimildir mæli fyrir um lögveð í fasteignum eða skipum. Lögveðin voru síðan flokkuð 

eftir því hvort tryggingarráðstafana væri þörf til að tryggja réttarvernd þeirra en einungis tvær 

lögveðsheimildir mæla fyrir um að réttarvernd lögveðs sé að einhverju leyti háð þinglýsingu 

um réttarvernd. Lögveðin voru því næst flokkuð eftir því hvernig þeim verður fullnustað, 

nánar tiltekið hver grundvöllur nauðungarsölu fyrir þeim geti verið. Þannig virðist fjárnám 

vera skilyrði þess að nauðungarsölu verði krafist, fyrir um helmingi lögveðanna, einungis sex 

sérstakar heimildir er að finna fyrir nauðungarsölu til fullnustu lögveðs en niðurstaðan var sú 

að í sautján tilfellum væri skilyrðum þess að nauðungarsala geti farið fram án sérstakrar 

heimildar eða fjárnáms, talið fullnægt. Sérreglur gilda um fullnustu lögveða samkvæmt lögum 

um fjöleignarhús. Lögveðin voru síðan flokkuð eftir innbyrðis rétthæð þeirra og var 

niðurstaðan sú að hún ráðist að meginreglunni til af aldri þeirra. Að lokum voru lögveð 

flokkuð eftir því hvernig fyrningu þeirra er háttað, þ.e. hvort þau fyrnist samhliða veðkröfu 

eða sjálfstætt samkvæmt tilmælum í lögveðsheimildum en um helmingur lögveðsheimilda 

hefur að geyma fyrirmæli þess efnis. 

 

5.5. Lokaorð 

Fram hefur komið sú gagnrýni í tengslum við lögveð að regluverk tengt þeim sé sundurleitt 

og flókið og óvissa kunni að vera um hvað reglur gildi. Ennfremur að lögveð hvíli sem leynd 

höft á eignum og geti þannig komið aftan að aðilum sem eiga viðskipti með viðkomandi 

eignir. 

 Í ritgerð þessari hefur verið leitast við að draga fram allar þær reglur er máli skipta um 

lögveð, hvort sem er í lögveðsheimildum eða almennum reglum. Ennfremur hafa allar 

vísbendingar í lögskýringargögnum og dómar sem talið var að einhverja þýðingu gætu haft, 
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verið dregnir inn í umfjöllunina með það að markmiði að varpa sem skýrustu ljósi á regluverk 

það er gildir um lögveð, skera úr vafa tengdum þeim, svipta hulunni af því hvaða lögveð hvíla 

kunni á eignum og hver áhrif þeirra kunni að verða. Er það von höfundar að ritgerðin þjóni 

þessum markmiðum. 
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