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Formáli 

Ritgerð þessi er til meistaraprófs í lögfræði við lagadeild Háskóla Íslands. 

 Hugmyndin að efni ritgerðarinnar kviknaði eftir námskeið í eignarétti hjá Eyvindi G. 

Gunnarssyni prófessor, þar sem farið var stuttlega yfir fylgifé fasteigna. Það sem vakti 

sérstaklega áhuga minn var álitsgerð um það hvort veggfóður nokkurt, er Kjarval hafði málað 

á vinnustofu sinni, teldist fylgifé fasteignarinnar (bls. 76-77). Síðar sat ég námskeið í 

fasteignakauparétti hjá Ívari Pálssyni þar sem farið var nánar yfir hugtakið fylgifé. Löggjöf á 

þessu sviði hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum. Því er áhugavert að rýna í 

löggjöf og dómaframkvæmd og kanna hvort breytinga er þörf. 

 Fasteignakauparéttur snertir afar marga og varðar mikla hagsmuni hjá hinum almenna 

borgara. Flestir standa í þeim sporum að minnsta kosti einu sinni á ævinni að kaupa eða selja 

fasteign og ráðstafa þar bæði eignum sínum og framtíðaraflafé. Þessi víði snertiflötur vekur 

áhuga minn. 

 Leiðbeinandi minn við skrifin var Ívar Pálsson, hrl. Ég vil þakka honum góðar 

ábendingar, hvatningu og handleiðslu. Einnig vil ég þakka mínum nánustu fyrir að hafa 

óbilandi trú á mér og ómælda þolinmæði, nú sem endranær.   

 

 

 Ritgerðin er tileinkuð sonum mínum þremur sem þurft hafa að búa með laganema 

undanfarin fimm ár. Ekki er það alltaf auðvelt hlutskipti. Með því að skila þessari ritgerð vil 

ég sýna þeim að maður getur allt sem maður einsetur sér í lífinu og að það er aldrei of seint að 

byrja. 

 

 

Reykjavík, 2. maí, 2012. 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir. 
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um fylgifé fasteigna. Fylgifé tengist ýmsum öðrum eignum en 

fasteignum, t.d. skipum og flugvélum. Hér verður einblínt á fylgifé fasteigna og orðið fylgifé 

einungis notað í þeirri merkingu. Í fræðikerfi lögfræðinnar falla efnistök ritgerðarinnar undir 

fjármunarétt, nánar tiltekið eignarétt og fasteignakauparétt. Einnig verður fjallað um fylgifé í 

tengslum við leigurétt og nauðungarsölu. Byrjað verður á að skilgeina hugtökin eign, 

eignaréttindi og fasteign. Því næst verður fjallað ítarlega um þær réttarheimildir, sem snerta 

fylgifé fasteigna, og rýnt í hvern lagabálk fyrir sig. Í kjölfarið verða samningar aðila skoðaðir 

og helstu skyldur kaupanda og seljanda við samningsgerð í fasteignaviðskiptum. Farið verður 

yfir notkun staðlaðra samningsskilmála og þýðing neytendakaupa í fasteignakaupum útskýrð. 

Einnig verður borið saman fylgifé ólíkra fasteigna, s.s íbúðarhúsnæðis, atvinnuhúsnæðis, 

jarða og sumarhúsa. Litið verður yfir farin veg í þróun fylgifjár, auk þess sem athugað verður 

hvað er að gerast í þessum efnum hjá frændum okkar á Norðurlöndum og öðrum völdum 

Evrópuþjóðum. Að lokum verður rýnt í skyldur fasteignasala í tengslum við fylgifé. Í 

umfjölluninni er töluvert stuðst við dómaframkvæmd og vísað til Hæstaréttardóma, og einnig 

héraðsdóma og úrskurða eftir því sem við á. 
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2 Hugtakaskilgreiningar 

2.1 Hugtökin eign og eignaréttur 

Í norrænum rétti er byggt á þeirri meginreglu að í eignarrétti felist heimildir til hvers kyns 

umráða og ráðstafana eignar, nema sérstakar takmarkanir séu á því gerðar.
1
 Þetta gildir um 

íslenskan rétt. 

Með tilliti til þessa hefur eignarrétturinn verið skilgreindur á þann hátt að hann sé 

einkaréttur tiltekins aðila, eigandans, til að ráða yfir tilteknum líkamlegum hlut innan þeirra 

marka, sem þessum rétti eru sett í lögum, og af takmörkuðum (óbeinum) eignarréttindum 

annarra aðila, sem stofnað hefur verið til yfir hlutnum.
2
 

Með óbeinum eignarréttindum er t.d. átt við ýmis afnotaréttindi, veðréttindi og fleira. 

Ofangreind skilgreining á eignarréttarhugtakinu telst vera neikvæð. Með því er átt við að hún 

tilgreinir ekki með upptalningu hvaða heimildir eigandinn hefur yfir viðkomandi verðmæti, 

heldur er gengið út frá því að eigandinn njóti allra heimilda nema þeirra sem hafa með beinum 

hætti verið undanskildar eignarráðum hans, annaðhvort með lögum eða samningi.
3
 

Í 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir skammstafað 

stjskr.) segir að eignarétturinn sé friðhelgur og að engan megi skylda til að láta af hendi eign 

sína nema almenningsþörf krefji. Orðið eignarréttur er hér notað í víðtækari merkingu og 

tekur því til hvers kyns eignarréttinda, beinna jafnt sem óbeinna, án tillits til þess hver eignin 

er.
4
 Eins og fram kemur í 1. mgr. 72. gr. stjskr. eru skorður settar við eignarnámi. Þrátt fyrir 

þetta er viðurkennt að löggjafanum sé heimilt að setja lög um almennar takmarkanir á 

eignaréttinum, sem eigendur verða að þola bótalaust. T.d. falla hér undir ýmsar almennar 

takmarkanir á umráða-, afnota- og ráðstöfunarrétti eiganda. Lykilþátturinn er að viðkomandi 

takmörkun sé almenn. Ástæður hennar verða að vera almenns eðlis og hún verður að taka til 

allra eigna af vissu tagi.
5
 

Af eignum eru það fasteignir sem hafa mesta þýðingu fyrir afkomu og efnahagslíf nú til 

dags. Eykur það hið efnahagslega mikilvægi fasteigna að þær má nota til tryggingar fyrir 

lánum, bæði til kaupa á viðkomandi fasteign og einnig til ýmissa annarra fjárfestinga. Vegna 

                                                           
1
 Knud Illum: Dansk Tingsrett, bls. 30 og Sjur Brækhus og Axel Hærem: Norsk Tingsrett, bls. 15 og Thor 

Falkanger: Fast eiendoms rettsforhold, bls. 38. 
2
 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur 1, bls. 4. Þorgeir Örlygsson: Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum, 

Bls. 547 og Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín, bls. 94. 
3
 Þorgeir Örlygsson: Um auðlindir samkvæmt íslenskum rétti, Auðlindanefnd, áfangaskýrsla með fylgiskjölum, 

bls. 40. 
4
 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 545 – 546. 

5
 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 554 – 563. 
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þessarar sérstöðu fasteigna hefur löggjafinn hlutast meira til um réttindi yfir þeim en öðrum 

eignum. 

 

2.2 Hugtakið fasteign 

2.2.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið fasteign með tilliti til málnotkunar á hugtakinu og 

mismunandi merkingar þess eftir lagabálkum. Bæði verður litið til íslensks og norræns réttar í 

þessu tilliti. Skilgreiningin er liður í að afmarka fasteignir sem andlag fasteignakaupa. 

Fasteignir koma við sögu í á annað hundrað lögum á Íslandi. Skoðað verður hverjir mega eiga 

fasteignir á Íslandi, hvort það geti verið fleiri en einn eigandi að fasteign og hvernig þær eru 

afmarkaðar. 

 

2.2.2 Hugtakið fasteign í íslenskri löggjöf  

Hugtakið fasteign er oft skilgreint á þá leið, að fasteign sé afmarkað land ásamt eðlilegum 

hlutum landsins, lífrænum og ólífrænum og þeim mannvirkjum, sem varanlega eru við landið 

skeytt. Ólífrænir hlutar jarðar eru t.d mold, sandur og vatn, sem á fasteigninni liggur eða um 

hana rennur, og málmar í jörðu. Lífrænir hlutar jarðar eru t.d allur gróður sem á henni vex.
6
 

Mikilvægt er þó að gefa því gaum að þessir hlutir eru aðeins hluti fasteignar meðan þeir eru í 

sínu eðlilega sambandi við hana. Hafi þeir verið frá henni skildir hætta þeir að vera hlutar 

hennar og falla því ekki lengur undir réttindi um fasteignir heldur taka aðrar reglur um 

eignaréttindi við.
7
  

Meginreglan er sú að fasteign fylgi öll þau jarðargæði sem finna má á yfirborði hennar. 

Eignarréttur að landi er þó ekki takmarkaður við yfirborð þess; hann er víðtækari en svo. Er 

það viðurkennt í íslenskum rétti að eignarréttur fasteignareiganda nær til umráða og nota jafnt 

undir yfirborði jarðar sem og yfir því. 
8
 Varðandi mannvirki hefur það oft verið sett sem 

skilyrði í dómum að um varanlega skeytingu við landið sé að ræða. Hér er þá litið til 

heimildar til að láta mannvirki standa á fasteigninni og einnig til ytri frágangs. Engin algild 

regla virðist gilda í þessu sambandi. Helstu álitaefnin hafa komið upp varðandi sumarhús og 

vinnuskúra, sem einungis var ætlað að standa á vinnusvæði í takmarkaðan tíma, en töldust þó 

fasteign.  

                                                           
6
 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur 1, bls. 30 

7
 Ólafur Lárusson: Eignaréttur 1, bls. 41-42 

8
 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur 1, bls. 38 
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Þýðing fasteigna í þjóðfélaginu er mikil, enda liggja gífurleg verðmæti í fasteignum 

landsins. Bagalegt er að ekki sé samræmd skilgreining hugtaksins í þeim fjölda lagabálka, 

sem fjalla á einn eða annan hátt um fasteignir. Til að mynda er fasteign ávallt mannvirki í 

augum verkfræðinga. Hið sama gildir um almenna málvenju. Hins vegar flokkast mannvirki, 

sem nýtur engra lóðaréttinda, sem lausafé að lögum. Fasteignir og viðskipti með þær skipta 

miklu máli hér á landi. Eitt af sérkennum íslensks þjóðfélags er hversu almennt eignarhald á 

fasteignum er, einkum íbúðarhúsnæðis.
9
 

Í lögum um fjöleignarhús nr. 26/1994, sem felldu úr gildi lög nr. 59/1976, kemur fram í 

11. gr. að hver eignarhluti, ásamt því sem honum fylgir sérstaklega, og eignarhluti í sameign, 

telst sérstök fasteign, enda sé fullnægt skilyrðum laga um skráningu og mat fasteigna. Þetta er 

í samræmi við 20. gr. laga um fasteignakaup nr. 40/2002 (sem verða hér eftir skammstöfuð 

fkpl.) og þýðir í raun að fjölbýlishús getur samanstaðið af 100 fasteignum. 

 

 Í 2. gr. fkpl. er svohljóðandi skilgreining á hugtakinu fasteign: 

 

Fasteign samkvæmt lögum þessum telst vera afmarkaður hluti lands, ásamt eðlilegum hlutum 

þess, lífrænum og ólífrænum, og mannvirki sem varanlega eru við landið skeytt. Með fasteign er 

einnig átt við eignarhluta í húsi eða öðru mannvirki sem skiptist í fleiri en einn slíkan. 

 

Í þessari ritgerð verður stuðst við þetta hugtak. Síðari hluti skilgreiningarinnar, og sá er 

víkur frá hinni hefðbundnu skilgreiningu, er m.a. reistur á 11. gr. laga um fjöleignarhús, eins 

og nefnt var hér að framan. Er þessi skilgreining víðtækari en sú fyrri og heppilegri til 

notkunar við umfjöllun um fasteignakaup. 

Gaman er að geta þess að við Íslendingar eigum einstaka heimild um landnám á Íslandi í 

Landnámu, sem tekin var saman um 200 árum eftir landnám. Fyrstu heimildir um 

fasteignaeiganda á Íslandi segja frá Ingólfi Arnarsyni:  

 

En Ingólfr nam land milli Olfusár ok Hvalfjarðar fyrir útan Brynjudalsá, milli ok Öxarár, ok öll 

nes út. 

 

Þetta er gífurlega stórt landssvæði, megnið af Gullbringu- og Kjósarsýslu, enda ráðstafaði 

Ingólfur fljótlega stórum hluta landsins til vina og ættingja. Í aldanna rás virðist jarðaskráning 

þó hafa verið ófullkomin og aðeins kirkjan sem fylgdist vel með eignum sínum. 

                                                           
9
 Sigríður Logadóttir: Lög á bók, bls. 234 
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Ljóst er því að hugtakið fasteign í lögfræðilegri merkingu er annað og meira en 

mannvirki. Nánast daglega má þó sjá þessa misskilnings gæta í fjölmiðlum og daglegu tali 

manna á milli. 

 

2.2.3 Er það skilyrði að sami eigandi eigi land og mannvirki ?  

Í skilgreiningu hugtaksins fasteign kemur fram að um afmarkað land sé að ræða og mannvirki 

sem varanlega er við það skeytt. Hvorki er þó gert að skilyrði að eigandi mannvirkis sé einnig 

eigandi hins afmarkaða lands né skiptir fjöldi eigenda máli, hvort sem er að mannvirki eða 

fasteign. Mannvirki geta t.d. talist girðingar, brýr, rafmagnsmöstur, bryggjur og alls kyns 

lagnir í jörðu. 

Á Íslandi er framkvæmdin í sumum sveitarfélögum sú að sveitarfélögin eiga og 

skipuleggja land undir þéttbýliskjarnana og ákveða með hvaða hætti landið skuli nýtt.
10

 

Sveitarfélögin leigja svo íbúunum landið með langtíma-leigusamningum og þannig skiptir 

lóðin ekki um eigendur þótt mannvirkin gangi kaupum og sölum. Þetta á t.d. við um 

Reykjavíkurborg. 

 

2.2.4 Margir eigendur mannvirkis  

Eftir skilgreiningu hugtaksins fasteign í fkpl. eru því engin takmörk sett hversu margir geta 

verið eigendur að fasteign. Í einu fjölbýlishúsi geta því hæglega verið tugir íbúða og enn fleiri 

eigendur. 

 

2.2.5 Hvernig þarf land að vera afmarkað til að teljast fasteign ? 

Skilyrðið um að fasteign sé afmarkaður hluti lands má ekki skýra of þröngt. Ljóst er að hér er 

ekki verið að ræða um landssvæði innan einhvers konar girðinga heldur er nægilegt að 

afmörkun megi lýsa með nokkurri vissu. Meginóvissuþátturinn í þessum skilningi snýr að 

þjóðlendum. Í þjóðlendulögum nr. 58/1998 er þjóðlenda skilgreind í 1. gr. sem landssvæði 

utan eignarlanda, þó að einstaklingar eða lögaðilar kunni að eiga þar takmörkuð 

eignarréttindi. Þjóðlendur eru því landssvæði í eigu íslenska ríkisins og séu mörk þjóðlendu 

nægilega afmörkuð fellur landið undir hina hefðbundnu skilgreiningu á hugtakinu fasteign.
11

 

 

                                                           
10

 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 73  
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2.2.6 Hvað felst í því að mannvirki þurfi að vera varanlega skeytt við land? 

Til þess að mannvirki teljist fasteign þarf það að vera varanlega skeytt við landið. Á það bæði 

við um ytri frágang, sem og heimild til að mannvirkið standi á landinu.
12

 

Sjaldan er þó vafamál hvort mannvirki er varanlega skeytt við land að ytra frágangi. Á 

Íslandi er íbúðarhúsnæði mjög tryggilega skeytt við land. Vafamálin snúa flest að 

sumarhúsum, vinnuskúrum og öðrum færanlegum húsum, sem þó er ætlað að standa á 

tilteknum stað í vissan tíma. 

 

Hrd. 1996, bls. 2195 (167/1995): 

Í máli þessu var um að ræða uppboð er fram fór á færanlegum sumarbústað sem stóð á trébitum. 

Gerðarþoli var ekki viðstaddur og m.a var tekist á um hvort húsið væri lausafé eða fasteign. 

Hæstiréttur komst svo að orði: „Bústaðurinn var ekki skeyttur við fasteignina og er því í 

eignaréttarskilningi lausafé.“ 

 

Færanleg hús geta valdið óvissu á ýmsan hátt, líkt og fram kom í  

 

Úrskurði yfirfasteignamatsnefndar 18.desember 1987: 

Landsvirkjun hafði reist timburhús, sem notuð voru sem starfsmannabústaðir við gerð 

Blönduvirkjunar, og var þeim einungis ætlað að standa þar í sjö ár. Landsvirkjun taldi þetta ekki 

til fasteigna, heldur væri um að ræða bráðabirgðahús og því ekki skylt að greiða fasteignaskatta. 

Svínavatnshreppur gerði kröfu um að húsin yrðu tekin til fasteignamats, þar sem frágangur 

húsanna væri áþekkur og tíðkaðist um sumarhús og ljóst að húsin hefðu full landsréttindi, þar 

sem Landsvirkjun væri eigandi landsins. Nefndin taldi frágang húsanna ekki svo losaralegan að 

þau yrðu talin til lausafjár og hafnaði því kröfu um niðurfellingu fasteignamats og 

fasteignaskatta. 

 

Á hinn bóginn er ekki eins afdráttarlaust svar til við því hversu varanleg réttindi til lands 

þurfa að vera til þess að um fasteign sé að ræða en ekki lausafé. Hér virðist því fara fram 

almennt mat og slík mál hafa oftsinnis ratað til dómstóla. 

Skýrt dæmi um þetta kom fram í svokölluðu Lambastaðamáli, Hrd. 1934, bls. 1007 

(84/1934), þar sem eigandi timburhúss fékk leyfi til að setja húsið niður á túninu á 

Lambastöðum, án þess að því fylgdu nein lóðarréttindi. Deilt var um hvort húsið væri gilt veð 

og komst Hæstiréttur að eftirfarandi niðurstöðu: 

 

„Í máli þessu ríkir veruleg óvissa um það hver lóðarréttindi fylgi húsinu eða hvort þau séu 

nokkur. Og verður þegar af þessari ástæðu að líta svo á að skilyrði til aðfarar hafi ekki verið 

fyrir hendi.“ 

 

                                                           
12

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti, bls. 59 



 

11 

Í þessu máli var húsið ekki talið fasteign og því ekki gilt veð og þar af leiðandi ekki 

aðfararhæft. Dómurinn er í samræmi við þá skilgreiningu fræðimanna, að eign þurfi að vera 

varanlega skeytt við land, bæði hvað varðar ytri frágang og heimild til að láta mannvirki 

standa. 

Í sumum málum virðist Hæstiréttur þó ekki beita framangreindum rökum. Í eftirfarandi 

dómi voru taldar „löglíkur” á að eigninni fylgi lóð og „rökrétt” að eignaréttindi fylgdu húsi: 

 

Hrd. 2001, bls. 2048 (348/2000): 

Málið varðaði réttindi yfir jörðinni Breiðabólstað í Reykholtsdal. S hélt því fram að faðir hennar 

hefði gefið henni gamla íbúðarhúsið á Breiðabólstað og lóð undir það. Ekkert afsal var gefið út. 

Tekist var á um hvort lóðarréttindi fylgdu húsinu. Skilyrðum um hefðartíma var ekki lokið, en 

„jörðin var seld að undanskildri húseigninni og er rökrétt að álíta að henni hafi fylgt lóð sem háð 

væri beinum eignarétti”. Lóðarleiga var aldrei innheimt af eigninni en fasteignagjöld voru 

greidd af húsi og lóð. Sagði Hæstiréttur að „[löglíkur væru] fyrir því að húsinu hafi fylgt 

lóðarréttindi.“ 

 

2.2.7 Hverjir mega eiga fasteignir á Íslandi ? 

Ekki er sjálfgefið að hver sem er geti eignast fasteign. Þeir, sem vilja eignast fasteignir hér á 

landi, hvort sem er fyrir kaup, erfðir, hjúskap eða á annan hátt, verða að vera lögráða og 

uppfylla viss skilyrði samkvæmt lögum nr. 19/1966 um eignarétt og afnotarétt af fasteignum. 

Samkvæmt lögunum er meginreglan sú að einstaklingur þarf að vera íslenskur ríkisborgari 

eða hafa átt hér lögheimili í fimm ár. Dómsmálaráðuneytið hefur þó heimild til að veita 

undanþágur. Sérstakar reglur gilda um þá, sem sem eru ríkisborgarar í ríkjum sem tilheyra 

Evrópska efnahagssvæðinu, eða eru aðilar að EFTA-samningnum.
13

 Sé um ólögráða 

einstakling að ræða verður að gæta þess að fyrir liggi samþykki yfirlögráðanda fyrir kaupum 

og sölu fasteignar. 

Í hjúskaparlögum nr. 31/1993 er að finna lagareglur um takmarkanir á forræði og 

ráðstöfunarrétti maka yfir vissum eignum sínum. Þannig er öðru hjóna óheimilt, án skriflegs 

samþykkis hins, að selja eða veðsetja fasteign sína, ef hún er ætluð sem heimili fyrir 

fjölskylduna eða er notuð við atvinnurekstur beggja hjóna. 

Nýverið sýndi kínverskur kaupsýslumaður, Huan Nubo, áhuga á að kaupa 72% af 300 

ferkílómetra landsvæði við Grímsstaði á fjöllum. Úr varð mikið fjölmiðlafár og almenningur 

ýmist algerlega mótfallinn sölunni eða taldi að þetta yrði leið okkar út úr efnahagshruninu. 

Innanríkisráðherra synjaði auðkýfingnum um leyfi til að kaupa jörðina og taldi Nubo í 
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kjölfarið að íslensk stjórnvöld hefðu sýnt ófagleg vinnubrögð í máli hans. Lögin eru hins 

vegar skýr um þetta atriði og eru sett til að hindra það að landið okkar verði keypt upp af 

erlendum auðkýfingum. 

 

2.2.8 Fasteignahugtakið á Norðurlöndunum 

Á Norðurlöndunum virðist sömu sögu að segja um fasteignahugtakið og hér á landi, þ.e. það 

er ekki alltaf notað í sömu merkingu. Inntak hugtaksins fer eftir því í hvaða sambandi það er 

notað.
14

  

Í Danmörku er fasteign skilgreind með svipuðum hætti og hér á landi. Þó er litið svo á að 

ef fasteign er flutt eða reist á landi annars manns, verði mannvirkið ekki hluti af því, heldur 

nefnt „sjálfstæð fasteign” (d. selvstændig fast ejendom/bygning på andens grund)
15

 Einnig er 

litið á íbúðir í fjöleignarhúsum sem sjálfstæðar fasteignir. 

Í Finnlandi er hugtakið fasteign ekki heldur alltaf skýrt á sama hátt. Í finnskri lögfræði 

hefur verið litið á mannvirki, sem reist er á landi annars manns, sem lausafé en ekki 

fasteign.
16

 

Í Noregi er fasteignahugtakið skýrt með svipuðum hætti og var gert hér lengst af. Af því 

má sjá að íbúðir í fjöleignarhúsum teljast ekki fasteignir að norskum rétti þó lögin um 

fasteignakaup gildi um slík viðskipti.
17

 

Í sænskum rétti er fasteignahugtakið skilgreint á tæknilegri hátt. Er þar átt við það sem 

stofnað hefur verið til á grundvelli laga um fasteignastofnun.
18
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15
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16
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3 Fylgifé fasteigna 

3.1 Inngangur 

Nauðsynlegt er að taka afstöðu til þess hvað telst til fylgifjár fasteignar. Fylgifé er skilgreint 

svo, að þar sé átt við ýmsa muni, lífræna og ólífræna, sem unnt er að skilja frá fasteign, og 

hefðu þeir þá oft eitthvert sjálfstætt fjárhagslegt gildi. 
19

 Í þessum kafla verður hugtakið 

fylgifé skýrt frekar og skoðað við hvaða aðstæður er nauðsynlegt að afmarka það hvað telst til 

fylgifjár fasteigna. Einnig verður fjallað um hvernig fylgifé er greint frá lausafé og skoðað 

hver munurinn er á almennu, sérstöku og lögbundnu fylgifé. 

 

3.2 Þýðing fylgifjár við þrenns konar aðstæður 

Í meginatriðum er það við þrenns konar aðstæður sem nauðsynlegt er að taka afstöðu til þess 

hvað telst fylgifé fasteignar.
20

 Í fyrsta lagi er það mikilvægt við kaup og sölu fasteignar að 

ljóst sé, hvað teljist fylgifé hennar og hvað ekki. Í öðru lagi hefur það þýðingu við afmörkun 

þess, hvert sé andlag fjárnáms í fasteign. Í þriðja lagi skiptir það máli við afmörkun 

samningsveðréttar í fasteignum, þ.e. til hvaða verðmæta veðsetning fasteigna taki til.
21

 

 Um afmörkun samningsveðs í fasteignum gildir 1. mgr. 16. gr. laga um samningsveð, nr. 

75/1997 (hér eftir skammstafað svl.) : 

 

1. Ef annað leiðir ekki af samningi nær veðréttur í fasteign til: 

a. lands eða lóðar, 

b. húsa og annarra bygginga og mannvirkja sem reist hafa verið eða verða á landi eða lóð, 

c. lausafjár sem við kaup og sölu telst venjulegt fylgifé þeirrar fasteignar sem veðsetningin nær 

til og 

d. sameignarréttinda, afnotaréttinda, félagsréttinda og annarra réttinda sem heyra til hinni 

veðsettu eign. 

 

Samkvæmt þessari grein er ljóst að þegar litið er til þess hvað telst venjulegt fylgifé, sem 

veðsetning tekur til, miða lög um samningsveð við það sem telst venjulegt fylgifé við kaup og 

sölu fasteigna. Ekki er því þörf á að fara nánar út í reglur veðréttar um fylgifé, enda reglur 

fasteignakauparéttar lagðar til grundvallar í veðrétti. 

Um andlag fjárnáms segir í 1. mgr. 42. gr. laga um aðför, nr. 90/1989 (hér eftir 

skammstafað afl.) 
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42. gr. Ef fjárnám er gert í fasteign, skrásettu skipi eða loftfari, telst það, ef annað er ekki tekið 

fram, einnig ná til fylgifjár slíkrar eignar, jafnt þess, sem þegar er fyrir hendi, og þess, sem síðar 

verður til. 

Fjárnám má aðeins gera í slíku fylgifé einu út af fyrir sig að ábendingu gerðarþola og með 

samþykki þeirra, sem að öðru leyti eiga réttindi yfir viðkomandi fasteign, skipi eða loftfari, 

nema fylgiféð hafi áður sérstaklega verið veðsett gerðarbeiðanda til tryggingar kröfunni og 

veðréttindi hans njóti verndar gagnvart þeim, sem að öðru leyti eiga réttindi yfir því. 

 

Almennt er ekki hægt að stofna til sjálfstæðs eignaréttar yfir fylgifé, heldur er það háð 

eignarétti þess er á eignina. Ákvæðið hér að framan er undantekning frá þessari reglu. Þar er 

gert ráð fyrir því að heimilt sé að gera aðför í fylgifénu einu saman, ef gerðarþoli bendir á það 

til fjárnáms, en þó því aðeins að aðrir þeir, sem eiga réttindi yfir fasteigninni, samþykki þessa 

ráðstöfun. Almenna reglan um nauðungarsölu er þó sú að krafa um nauðungarsölu nær einnig 

til fylgifjár hennar og yrðu verðmætin seld saman á uppboði. Almennt er litið svo á að 

fasteignin og fylgifé hennar séu í eigu sama aðila en það er ekki ófrávíkjanlegt. Nánar verður 

fjallað um fylgifé eigna við nauðungarsölu síðar. 

 

3.3 Fylgifé við kaup og sölu fasteigna 

Eins og áður hefur komið fram teljast til fasteignar hlutir sem hafa verið varanlega við landið 

skeyttir, s.s. hús og hvers konar mannvirki, ef samband þeirra við landið er ekki til 

bráðabirgða. Til fasteignar telst þá ýmiss konar útbúnaður sem er í slíku sambandi við 

mannvirkið að hann myndi með henni fjárhagslega heild og verði ekki frá henni skilin, nema 

það hafi í för með sér erfiðleika og jafnvel fjártjón.
22

 

 

Hrd. 1993, bls. 1931(410/1993): 

Rafverktaki lagði rafmagn í hótel á Skólavörðustíg og áskildi sér að allt raflagnaefni yrði hans 

eign þar til fullnaðaruppgjör hefði farið fram. Þegar til gjaldþrotaskipta kom, án þess að 

fullnaðaruppgjör hefði farið fram, krafðist verktakinn viðurkenningar á eignarétti sínum á 

raflagnaefninu. Kröfu hans var hafnað. Segir í dómi Hæstaréttar: „Raflagnir í hús eru að 

verulegu leyti felldar inn í loft og veggi og verða við það hluti af húsinu, óaðskiljanlegur frá því 

nema með miklum kostnaði og sóun verðmæta. Af því leiðir, að slíkt efni til húsbyggingar 

verður ekki, svo gilt sé að lögum, selt með svokölluðum eignaréttarfyrirvara. Ber af þeirri 

ástæðu að sýkna varnaraðila af kröfum sóknaraðila.“ 

 

Oft er gerður greinarmunur á verðmætum, sem teljast fylgifé fasteignar, og verðmætum, 

sem teljast hluti fasteignar. Hins vegar eru mörkin á milli fasteignarinnar og fylgifjár hennar 

                                                           
22

 Knud Illum: Fast Ejendom Bestanddele og Tilbehör, bls. 42-43 



 

15 

harla óljós. Með fylgifé er átt við ýmsa muni, sem unnt er að skilja frá fasteign, og hafa þá 

oftast sjálfstætt fjárhagslegt gildi.
23

  

 

Hrd. 1955, bls 134  (5/1954): 

Hér var tekist á um hvort miðstöðvarketill og þakskífa hafi verið innifalin í kaupum húseignar 

við Drápuhlíð í Reykjavík. Húsið var selt á byggingarstigi og seljandi taldi að greiða ætti 

sérstaklega fyrir þetta. Kaupandi taldi þetta innifalið í kaupunum. Ekki var gerður skriflegur 

samningur um húsakaupin og ekkert skriflegt til um þau verðmæti sem hér um ræðir. 

Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að ekki bæri að greiða sérstaklega fyrir þessi verðmæti. 

 

Í máli þessu virðist ekki liggja fyrir hvort um fylgifé fasteignarinnar er að ræða eða hluta 

af fasteigninni sjálfri. Ljóst er að Hæstiréttur telur að hvorttveggja, miðstöðvarketillinn og 

þakskífan, eigi að fylgja með í kaupunum. án þess að greiða skuli sérstaklega fyrir. Hér er þó í 

báðum tilvikum um að ræða muni sem hafa sjálfstætt fjárhagslegt gildi. 

Fræðimenn eru ekki allir sannfærðir um mikilvægi aðgreiningarinnar og telur Gaukur 

Jörundsson að aðgreiningin í fasteign og fylgifé fasteignar hafi yfirleitt ekki raunhæfa 

þýðingu að lögum. Það sé fyrst og fremst málvenja sem liggi henni til grundvallar.
24

 

Sú staðreynd að hlutur sé fylgifé fasteignar hefur aðallega þá þýðingu, að samningar um 

eignina, t.d. kaup og sala eða veðsetning, eru taldir ná til fylgifjárins, án þess að það þurfi að 

taka það sérstaklega fram í samningnum.
25

 

Þegar skera skal úr um, hvaða verðmæti teljast almennt til fasteignar eða fylgifjár hennar, 

geta fyrirmæli einstakra laga komið að haldi og einnig venjur í tilteknum lögskiptum, t.d. við 

fasteignasölu. 

 

Hrd. 1939, bls. 553 ( 7/1939): 

Í máli þessu fjarlægði seljandi innréttingu og skáp úr fasteign, auk þess sem hann skipti á 

vöskum; fjarlægði stóran vask og setti annan minni í hans stað. Í dóminum vísar Hæstiréttur 

skýrt til venju: „Stefndi hefir ekki sannað gegn mótmælum áfrýjenda, að umræddur 

eldhúsbúnaður hafi verið sérstaklega undanskilinn, er hann seldi áfrýjendum nefnda húseign. 

Það er venja, að slíkur eldhúsbúnaður fylgi húseignum við eignarskipti, sé ekki um annað 

samið, og hefir stefndi ekki sannað, að munum þeim, er í máli þessu greinir, hafi verið svo 

háttað, að ofangreind regla taki ekki til þeirra.“ 

 

Frekar verður fjallað um venjur og lagafyrirmæli í síðari köflum. 

Algengt sjónarmið, sem lagt er til grundvallar í fasteignakaupum, er að ef fasteign telst 

verulega áfátt, ef tilteknir hlutir fylgja henni ekki, eru allar líkur á að sá hlutur teljist hluti af 
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fasteigninni sjálfri.
26

 Að sama skapi er munur talinn hluti fasteignar ef hann er rammlega eða 

varanlega skeyttur við landið eða mannvirki sem á því stendur. Þegar svo er þarf að athuga 

hvort verðmæti hlutarins/hlutanna sé bundið við tengsl þeirra við landið eða mannvirkið. Ef 

verðmætið myndi rýrna mikið eða færi að verulegu leyti forgörðum við aðskilnað frá 

fasteigninni, er eðlilegt að telja þá til fasteignarinnar eða fylgifjár hennar. 

Í framangreindum dómum er ýmis útbúnaður, t.d. rafmagnsleiðslur og lagnir, sem er í 

slíku sambandi við mannvirkið, að verðmætin mynda fjárhagslega heild, og verða ekki frá 

henni skilin nema það valdi spjöllum og fjártjóni.
27

 Eins og fram kom í  Hrd. 1993, bls. 1931, 

er varðaði raflagnirnar á Skólavörðustíg, sem fjallað var um hér að framan, kemst Hæstréttur 

svo að orði: 

 

„Raflagnir í hús eru að verulegu leyti felldar inn í loft og veggi og verða við það hluti af húsinu, 

óaðskiljanlegur frá því nema með miklum kostnaði og sóun verðmæta.“ 

 

Skilgreiningin á því hvort hlutir eru fylgifé eða hluti fasteignar veltur oft á því hvort 

almennt er talið, að hluturinn þurfi að tilheyra fasteigninni svo að hún geti talist fullbúin til 

þeirra afnota sem hún er ætluð til hverju sinni. Miðað er við að án slíkra hluta væri eigninni 

ábótavant, hvort sem litið er til kaupa, sölu eða leigu.
28

 Hvaða hluti er nákvæmlega um að 

ræða er ómögulegt að telja svo að tæmandi sé. Fer það bæði eftir því hvernig eignin er og til 

hvaða afnota hún er ætluð, og einnig venju á hverjum stað og tíma. 

Ljóst er því að fram þarf að fara sjálfstætt mat hverju sinni, sem ræðst þá meðal annars af 

því hvernig fasteign er um að ræða, þar sem ekki er sjálfsagt að fylgifé sé það sama í 

atvinnuhúsnæði annars vegar og íbúðarhúsnæði hins vegar. Við kaup og sölu fasteigna er litið 

svo á að kaupin nái einnig yfir fylgifé, án þess að þurfi að taka það sérstaklega fram í 

kaupsamningi.
29

 Einnig ber að hafa í huga, hvort hinni seldu eign yrði talið áfátt, ef tiltekinn 

búnaður eða aukahlutir fylgdu ekki; ef svo væri, benti það frekar til þess að umrædda hluti 

beri að telja til fylgifjár. Einnig hvort hlutirnir eru varanlega eða nákvæmlega skeyttir við hina 

seldu eign. Eftir því sem tengslin eru sterkari bendir það frekar til að hlutina beri að telja til 

fylgifjár. Fari verðmæti að verulegu leyti í súginn séu aukahlutirnir fjarlægðir, bendir það til 

þess að telja megi hlutina til fylgifjár.
30

 

                                                           
26

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarrétti 1, bls. 62 
27

 Knud Illum: Fast ejendom Bestanddele og Tilbehör, bls. 42-43 
28

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarrétti 1, bls. 62 
29

 Ólafur Lárusson: Eignaréttur 1, bls. 42 
30

 Sjur Brækhus og Axel Hærem: Norsk Tingsret, bls. 9 
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Að lokum er vert að minnast þess að til að hlutir geti talist fylgifé við kaup er áskilið að 

þeir hafi verið til staðar við skoðun, eða sérstaklega um það samið að þeir fylgdu fasteigninni. 

 

3.4 Aðgreining fylgifjár og lausafjár 

Eins og áður hefur komið fram er deilt um nauðsyn þess að greina á milli fasteignar og 

fylgifjár hennar, þar sem litið er svo á að kaup á fasteign taki einnig til fylgifjár hennar án 

þess að taka þurfi það sérstaklega fram í kaupsamningnum. Hins vegar hefur þýðingu að 

afmarka fylgifé frá öðrum lausafjármunum sem ekki teljast fylgifé. Slík afmörkun er þó 

matskennd og verður ekki ákvörðuð með almennri lagareglu. Skoða þarf hvert einstakt tilvik 

og taka afstöðu til þess hvað teljist fylgifé og hvaða verðmæti falli þar fyrir utan.
31

 

 

Hrd. 2002, bls. 14 ( 447/2001): 

Í þessu máli var deilt um ýmsa innanstokksmuni á Hótel Akureyri og hvort þessir munir teldust 

fylgifé eða lausafé. Um var að ræða 19 fataskápa, 19 minibari, 19 skápa fyrir öryggishólf, 19 

höfðagafla fyrir rúm og 19 spegla í römmum. Umræddir munir voru allir smíðaðir utan hússins 

við Hafnarstræti 67, en þeir síðan fluttir á staðinn og settir þar upp. Í einhverjum tilvikum hafði 

verið sett ein og ein skrúfa í bak skápa og fleiri muna, væntanlega til að láta líta svo út, að um 

naglfastar innréttingar væri að ræða. Héraðsdómur kemst svo að orði: „Yrði ekki séð að nefndar 

skrúfur gætu gegnt öðru hlutverki þar sem húsgögnin séu þung og massíf og standi sjálf án 

festinga. Innréttingarnar hafi verið festar við fasteignina og myndi það valda raski og 

skemmdum á húsnæðinu, yrðu þær fjarlægðar. Munirnir hafi verið sérsmíðaðir fyrir þessa 

tilteknu fasteign og hafi lítið notagildi utan hennar.“ Niðurstaða héraðsdóms var staðfest af 

Hæstarétti : 

 

„Dómurinn hefur skoðað hina umdeildu muni í húsinu við Hafnarstræti 67. Er það mat dómsins, 

að munirnir geti haft sjálfstætt fjárhagslegt gildi líkt og t.d. bókahillur og venjuleg 

skrifstofuhúsgögn. Myndi það valda mjög óverulegu tjóni á fasteign varnaraðila Hótels 

Akureyrar ehf., ef munirnir yrðu fjarlægðir. Það myndi hins vegar að sjálfsögðu hafa töluverðan 

kostnað í för með sér fyrir varnaraðila Hótel Akureyri ehf. að afla sér sambærilegra muna, en sá 

kostnaður er máli þessu óviðkomandi. Þá geta hvorki þær festingar, sem settar hafa verið t.a.m. í 

bak fataskápanna, né sú staðreynd, að munirnir eru allir úr líku smíðaefni og mynda því 

samstæða heild, haft áhrif við úrlausn þess, hvort um lausafé sé að ræða eða fast fylgifé 

fasteignar. 

 

Að öllu framangreindu athuguðu er það afdráttarlaus niðurstaða dómsins, að allir umræddir 

munir séu lausafé, en ekki fast fylgifé fasteignarinnar að Hafnarstræti 67.“ 

 

Í málinu var um að ræða húsgögn, sem voru smíðuð utan hússins, en síðar flutt þangað til 

uppsetningar. Húsgögnin voru þung og gegnheil og töluverðir fjármunir lágu í þeim, en ekki 

var talið skipta máli þó að húsgögnin væru í stíl við aðra húsmuni hótelsins. 
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Dómurinn lítur einnig fram hjá því að búið var að negla í bakið á skápunum og bendir á að 

salerni og dyrakarmar eru festir á svipaðan hátt. Dómurinn kemst þó að því að það myndi 

valda óverulegu tjóni að fjarlægja munina og að munirnir geti haft töluvert sjálfstætt gildi. Sú 

staðreynd, að miklir fjármunir liggi í húsgögnunum, gerir þau ekki frekar að fylgifé og því 

teljast þau lausafé. 

Lausafé hefur oft verið skilgreint neikvætt, þ.e. að eignir sem ekki teljast fasteignir, séu 

lausafé. Eins og gildir um fasteignir þarf þó að skoða hvert tilvik um sig.
32

 Lausafé getur talist 

hluti af fasteign þegar það hefur tengst landi eða byggingu með varanlegum hætti, s.s.  

túnþökur, byggingarefni, tré og fleira. Og að sama skapi geta efni, sem töldust hluti 

fasteignar, orðið lausafé eftir að þau eru skilin frá landinu, s.s. túnþökur skornar eða hús rifin. 

 

Hrd. 1991, bls. 1474 (173/1989):  

Hvítasunnusöfnuðurinn átti „hús“, sem hafði staðið hálfbyggt í mörg ár, og á endanum lét 

sveitarfélagið rífa húsið, sem hafði verið byggt í heimildarleysi. Hvorki höfðu verið greiddir 

fasteignaskattar af umræddri eign né brunatryggingar. Ekki var eðlilega að verkinu staðið af 

hálfu sveitarfélagsins er láðist að senda tilkynningar eða viðvararnir. Talið var að af húsinu 

stafaði bæði hrun- og fokhætta. 

 

“Við ákvörðun bóta þykir ekki fært að meta „húsið” sem fasteign, enda var það byggt í óleyfi, 

og fullyrt verður, að leyfi til að ljúka smíði þess hefði ekki fengist, m.a. vegna þess, að 

undirstöður eru ófullnægjandi, sbr. gr. 7.1. byggingarreglugerðar nr. 292, 1979.“  „Húsið” var 

því bætt sem byggingarefni s.s. lausafé. 

 

Fylgifé er jafnan skilgreint sem þeir hlutir, sem mögulegt er að skilja frá fasteign og hafa 

þá sjálfstætt fjárhagslegt gildi, s.s. lyfta í háhýsi.
33

 Það má einnig lýsa fylgifénu svo að til þess 

teljist sjálfstæðir hlutir, sem oftast eru í tengslum við eign, en hafa einkenni lausafjár.
34

 

Ólafur Lárusson kemst svo að orði að það fari eftir því sem almennt er talið hvort 

fasteignin þurfi að vera búin til þeirra afnota sem hún er ætluð til og hvort eignin teljist því 

aðeins fullgild til leigu eða sölu, að þessir hlutir fylgi henni.
35

 Ólafur segir þetta mismunandi 

eftir venjum á hverjum stað og tíma, og eftir því hver eignin er, en hlutir eru þó einungis 

fylgifé fasteignarinnar meðan samband þeirra við eignina varir.
36

 

 

 

 

                                                           
32

 Páll Sigurðsson: Kauparéttur, bls. 46 og Ólafur Jóhannesson: Lög og réttur, bls. 176 
33

 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 33 
34

 Knud Illum: Dansk Tingsret, bls. 57 
35
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36

 Ólafur Lárusson: Eignaréttur 1, bls. 42 



 

19 

Hrd. 1987, bls. 253(186/1985): 

Selt var verslunarhúsnæði og ýmislegt lausafé. Um kaupin voru gerðir tveir samningar, annars 

vegar um fasteignina og hins vegar um lausaféð, sem var nákvæmlega tilgreint, nema 

mjólkurkælir og frystiskápur. Deilt var um ástæðu þess að þessir munir voru ekki á listanum, 

þ.e. hvort þeir væru fylgifé og hafi því ekki þurft að taka það fram sérstaklega, eða hvort þeir 

hafi ekki átt að fylgja með í kaupunum. Héraðsdómarinn gekk á vettvang og skoðaði aðstæður 

og þrátt fyrir að mjólkurkælirinn og frystiklefinn hafi verið felldir inn í vegginn komst hann að 

þeirri niðurstöðu að „[m]jólkurkælir og frystiklefi [væru] ekki fylgifé fasteignarinnar á Skeiði í 

lagalegum skilningi. Búnaður þessi [væri] sambærilegur öðrum tækjakosti, sem að vísu [mætti 

teljast] nauðsynlegur í matvöruverslunum s.s. frystikistum, hillum o.s.frv. en [teldist] þó ekki 

fylgifé viðkomandi fasteigna“. Einnig tekur dómarinn það skýrt fram að ekki sé hægt að líta á 

kælitækin og hitakerfi verslunarinnar sem eina heild, eins og stefnandi hélt fram, þar sem sá 

varanlegi búnaður, sem notaður er til að hita upp húsnæði, sé fylgifé viðkomandi fasteignar 

 

Meirihluti Hæstaréttar tók ekki afstöðu til fylgifjárins. Þótti lausafjársamningurinn ónákvæmur 

hvað varðaði mjólkurkælinn og frystiklefann. Taldi dómurinn tækin ekki innifalin í þeim 

samningi. 

 

Ljóst er að kaup og sala fasteigna eru oft og tíðum stærstu samningar, sem einstaklingar, 

stofnanir og lögaðilar gera, og því mikilvægt að vanda til verka. Eftir hraða tækniþróun 

undanfarinna áratugi hefur húsnæði fjölskyldunnar smám saman orðið tæknivæddara og í 

mörgum tilvikum hlaðið þægindum. Í kjölfarið kemur spurningin um hvað eigi að fylgja 

fasteigninni við sölu hennar eða leigu. Í næstu köflum verður leitast við að skoða fylgifé 

fasteigna frá ýmsum hliðum, s.s. flokkun fylgifjár og réttarheimildir. 

 

3.5 Almennt, sérstakt og lögbundið fylgifé 

Fræðimenn hafa fjallað um flokkun fylgifjár og skipt því í almennt og sérstakt fylgifé, jafnvel 

lögbundið. Þessi flokkun hefur í raun litla hagnýta þýðingu. Hún er tilkomin vegna þess að 

mögulegt er að lausafé, sem almennt teldist ekki til fylgifjár fasteignar, sé gert að fylgifé 

hennar með samningi. Meginreglan er sú að ef ekkert er sérstaklega tekið fram í samningi 

telst almennt fylgifé hluti viðkomandi fasteignar. Með samingi milli aðila er hvorttvegga 

mögulegt, að undanskilja hluti, sem almennt teldust vera fylgifé, og einnig að munir, sem 

almennt teljast ekki til fylgifjár, séu gerðir að fylgifé með samningi. Þegar hið síðastnefnda á 

við er talað um sérstakt fylgifé. Vert er að benda á að hér er þó ekki átt við það sama og nefnt 

er „sérstakt fylgifé“ í 24. og 25. gr. fkpl. Hið sérstaka fylgifé, sem hér um ræðir, grundvallast 

á samningi milli aðila. Sem dæmi má nefna að í 1. mgr. 24. gr laga um samningsveð, nr. 

75/1997, er gert ráð fyrir því að ef um það hefur verið samið, séu rekstartæki, er tilheyra 
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atvinnurekstri sem stundaður er í fasteign, sem varanlega er útbúin fyrir slíkan atvinnurekstur, 

veðsett með fasteigninni.
37

 Einnig má benda á heimild í 45. gr. jarðalaga, nr. 81/2004. 

Lögbundið fylgifé eru þeir lausafjármunir, sem eru gerðir að fylgifé fasteigna með 

sérstökum fyrirmælum í lögum, en væru það ekki að öðrum kosti.
38 

Í næstu köflum verður gerð grein fyrir helstu réttarheimildum um fylgifé fasteigna og 

fjallað um samninga og helstu vísireglur sem stuðst er við í dómsúrlausnum. 

 

3.6 Söguleg þróun reglna um fylgifé á Íslandi 

Þegar á tímum Rómarréttarins var gerður greinarmunur á fasteignum annars vegar og lausafé 

hins vegar. Á dögum bændasamfélagsins voru jarðirnar helstu eignir manna og undirstaða 

efnahags þeirra, en húsakostur var í þá tíð fábreyttur. Í fornum lögbókum er víða vikið að því 

hvernig staðið skuli að viðskiptum með jarðir. Til að mynda er í handritum þeim frá 

þjóðveldisöld, sem nefnd voru Grágás, fjallað um sölu á jörð í 174. kafla Landbrigðaþáttar. 

Kemur þar fram að selji maður land sitt skuli viðkomandi meðal annars gera grein fyrir 

landamerkjum, reka, afréttum og öllum gæðum er fylgja jörðinni.
39

 Í Landbrigðabálki 

Járnsíðu, 2. kap., sem lögtekin var 1271, koma þessi atriði einnig fram. Auk þess segir:  

 

„Hann skal heimila honom fe þat allt, sem þar kann finnaz i iorðu oc a iordu nema eigendr verðe 

til.“
40

 

 

 Jónsbók, sem lögtekin var 1281, hefur að geyma eftirfarandi ákvæði um landamerki og 

lagakaup í Landbrigðabálki, kap. 6: 

 

„Nú vill maðr selja land sitt við verði, þá skuli þeir kveða á um merki með sér, um land ok 

skóga ok engjar ok reka, veiðar ok afréttu ef eru, ok allra gæða skulu þeir geta þeirra, er því 

landi eigu at fylgja, þó at þat sé í onnur lond, eða aðrir men eigi þanneg ítök…Hann skal 

handsala honum land þat með þeim ummerkjum hálfum er landinu eigu að fylgja…hann skal 

heimila honum fé þat alt, sem þar kann finnaz í iorðu ok á nema eigandi verði at.“
41

 

 

 Í téðum lögbókum er vikið að margvíslegum réttindum, sem geta þarf um í slíkum 

viðskiptum, t.d. varðandi reka, veiði og ítök. Að fylgifé er ekki vikið, nema ef til vill þar sem í 

tilvitnuðum orðum Járnsíðu og Jónsbókar er talað um að heimila kaupandanum fé það allt, 
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 Ólafur Lárusson: Eignaréttur 1, bls. 42-43 
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sem þar kann að finnast í jörðu og á jörðu. Þarna eru ekki nefnd nein ákveðin verðmæti sem 

rétturinn nær til. Því getur verið um að ræða verðmæti sem falla undir hugtakið fylgifé. 

 Með tilkomu þéttbýlis urðu jarðirnar ekki eini efnahagsgrundvöllurinn. Húsnæðið sjálft 

var farið að skipta meira máli en áður og varð sífellt flóknara og tæknilegra. Ýmiss konar 

lagnir komu í íbúðir og margs konar rafmagnstæki. Eftir því sem húsnæðið og innréttingarnar 

urðu flóknari og verðmætari varð spurningin um hvað fylgja eigi fasteiginni við sölu áleitnari. 

 Árið 1886 kom út bókin Lögfræðisleg formálabók eftir þá Magnús Stephensen og L.E. 

Sveinbjörnsson. Þar segir m.a.: „Sé kaupsamningur gjörður, á að taka greinilega fram í honum  

[…] hvað fylgja skuli fasteigninni.“
42

 Hér er sjálfsagt bæði átt við réttindi og skyldur, auk 

fylgifjár. Ekki er að sjá á sýnishornum af kaupsamningum um kaup á húseignum í kaupstað 

eða verslunarstað að vikið sé að fylgifé. Þó er í sýnishorni af afsalsbréfi fyrir húsi í 

verslunarstað án undangengins skriflegs samnings vikið að fylgifé, með þeim orðum að 

húseignin sé seld og afsöluð „með öllu múr og naglföstu“. 

 Árið 1911 kom út ný útgáfa, er bar heitið Ný lögfræðisleg formálabók. Þar kemur fram að ekki 

þurfi að geta um venjulegt fylgifé í kaupsamningi, þar sem það fylgi í kaupum og sölu án þess 

að getið sé sérstaklega. Dæmi um þetta eru hurðir, gluggar, eldfæri, brýr ofl.
43 

 Það er ekki fyrr en í formálabók, sem kom út 1975, að nákvæmar er kveðið á um fylgifé. 

Þar segir í sýnishorni af kaupsamningi: „Með í kaupum þessum fylgja einnig: föst, ásniðin 

teppi á allri íbúðinni, innbyggður bókaskápur í húsbóndaherbergi, ljós í eldhúsi og 

baðherbergi og spegill í baðherbergi og loks allar gluggatjaldafestingar.“
44 

 Reglur um fylgifé voru ekki lögfestar á Íslandi fyrr en með fkpl. frá 2002. Fram að því var 

beitt ákvæðum laga um lausafjárkaup með lögjöfnun, ásamt því að stuðst var við ýmsar 

ólögfestar reglur, venjur og dómafordæmi. Í aðdraganda lagasetningarinnar var haft samráð 

við alla helstu hagsmunaaðila á réttarsviðinu, auk þess sem litið var til norskrar lagasetningar. 

 Áður höfðu einnig lengi verið í gildi lög um fasteignasölu. Í þeim lögum voru ákvæði, 

sem lúta að réttindum og skyldum þeirra, er hafa milligöngu um fasteignaviðskipti. Má nefna 

lög nr. 47/1938, um fasteignasölu, lög nr. 34/1986, um fasteigna- og skipasölu, sem leystu þau 

af hólmi, og núgildandi lög, sem komu í stað þeirra síðastnefndu, og eru nr. 54/ 1997, um 

fasteigna-, fyrirtækja- og skipasölu. Með lögunum frá 1986 voru gerðar veigamiklar 

breytingar á skyldum þeirra, sem hafa milligöngu um fasteignakaup, m.a. mælt fyrir um að 

þeir skuli leggja fram ítarleg söluyfirlit, þar sem fram koma mikilvægar upplýsingar um 
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fasteign er þeir bjóða til sölu. Reglum þessum var haldið við lagabreytinguna 1997, en þær þó 

flestar fluttar í reglugerð, sem sett hefur verið samkvæmt þeim lögum. Þá má nefna að í 

lögum um fjöleignarhús, nr. 26/1994, 25. gr., hafa verið mikilvæg ákvæði um 

upplýsingaskyldu þeirra er selja eignir, sem falla undir lögin, og þeirra sem hafa um það 

milligöngu. 

 Í dómsmálum milli aðila að kaupsamningum um fasteignir, þar sem fjallað var um 

ágreining um viðskiptin, var málatilbúnaðurinn og niðurstaðan oftast reist á lögum um 

lausafjárkaup, nr. 39/1922, annaðhvort með lögjöfnun eða annars konar tilvísun til þeirra. Á 

sumum sviðum fasteignakaupa var ekki unnt að beita reglum laganna um lausafjárkaup, s.s. 

reglum um tómlæti og hinum sérstaka fyrningarfresti 54. gr. þeirra.
45

 Á þessum sviðum var 

beitt almennum reglum kröfuréttar eftir því sem við gat átt.  

 Brátt heyrðust fjölmargar gagnrýnisraddir, sem töldu réttaróvissu ríkja á sviðinu, og að 

nauðsyn væri á heildarlögum um fasteignakaup á Íslandi, enda skipta dómar í 

fasteignakaupamálum hundruðum á síðustu áratugum. Í lögunum felst því ótvírætt mikil 

réttarbót fyrir kaupendur og seljendur, og ekki óvarlegt að segja að með lagasetningunni hafi 

verið stigið mjög stórt skref í hagsmunabaráttu fasteignaeigenda. 
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4 Réttarheimildir um fylgifé 

4.1 Inngangur 

Orðið réttarheimild þýðir viðhlítandi stoð eða grundvöllur undir réttarreglu. Sigurður Líndal 

skilgreinir hugtakið svo: „Réttarheimildir eru þau viðmið – gögn, sú háttsemi, þær hugmyndir 

og hvaðeina annað – sem almennt er viðurkennt að nota skuli eða nota megi til rökstuðnings 

þegar réttarreglu er slegið fastri eða hún mótuð almennt eða í ákveðnu tilfelli.”
46

 Í 

skilgreiningunni er tekið fram að tilteknar heimildir skuli nota eða megi nota. Hér er það haft í 

huga að sumar réttarheimildir eru frjálsar og aðrar bindandi. Það hefur löngum verið talið að 

lög og venja séu bindandi heimildir. Fordæmi dómstóla hafa ekki verið talin bindandi 

réttarheimildir, en eru það þó í reynd. Hæstiréttur einn er óbundinn. Aðrar réttarheimildir eru 

meginreglur laga, almenn réttarvitund, kenningar fræðimanna, eðli máls og lögjöfnun. 

Í þessum kafla verður fjallað um hvar helst er að finna ákvæði um fylgifé í settum lögum. 

Einnig verður rýnt í fordæmi og venjurétt, sem er mjög mikilvægur á þessu sviði. 

 

4.2 Ákvæði laga um fylgifé  

Æðsta réttarheimild okkar er stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944. Ekki er fjallað þar 

beint um fylgifé. Í 72. gr. er kveðið á um friðhelgi eignaréttarins og að lagaheimild þurfi til að 

skerða hann. Skör lægra eru sett lög og eru ákvæði um fylgifé að finna í nokkrum lagabálkum 

sem eiga það sammerkt að hafa tekið gildi á undanförnum tuttugu árum eða svo. Ákvæðin um 

fylgifé eru því öll frekar nýleg og hafa styrkt réttarstöðu samningsaðila til muna. Nú verður 

farið yfir það í hvaða lögum helst er fjallað um fylgifé. 

 

4.2.1 Lög um fasteignakaup nr. 40/2002 

Lög um fasteignakaup voru sett árið 2002. Í lögunum felst mikil réttarbót fyrir kaupendur og 

seljendur fasteigna og er ekki óvarlegt að segja að með lagasetningu þessari hafi verið stigið 

eitt stærsta skrefið í hagsmunabaráttu fasteignareigenda um árabil. Áður giltu ekki sérstök lög 

um fasteignakaup hér á landi og hafði eldri kaupalögum nr. 39/1922 verið beitt með lögjöfnun 

um fasteignakaup um áratugaskeið. 

Ákvæði um fylgifé fasteigna eru í 22. - 25.gr. fkpl. Eru ákvæðin skýr og auðskiljanleg. 

Meginreglan kemur fram í 22. gr. fkpl.: 
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Leiði annað ekki af kaupsamningi telst fasteign gölluð ef hún hefur ekki þann búnað eða réttindi 

sem segir í 23.–25. gr., enda hafi búnaðurinn eða réttindin verið fyrir hendi við skoðun, eða átt 

að fylgja samkvæmt lögum, kaupsamningi, öðrum gögnum eða venju. Leiki vafi á hvort 

búnaður eða réttindi telst fylgifé fasteignar skal einkum litið til þess hvort viðurhlutamikið væri 

að skilja búnaðinn eða réttindin frá fasteign, hvort verðmæti búnaðar eða réttinda sé í 

einhverjum mæli háð tengslum við eignina, þau séu nauðsynleg fyrir eðlileg afnot hennar eða 

geti best nýst þar. 

 

Seljanda er skylt að afhenda fylgifé fasteignar með henni án sérstaks endurgjalds, nema um 

annað sé samið. 

 

Í 1. mgr. 22. gr. fkpl. segir að réttaráhrif gallahugtaksins eigi við ef búnaður sá, sem á að 

fylgja eigninni skv. 23.-25.gr. fkpl. og var til staðar við skoðun, er ekki afhentur. Áskilið er að 

búnaðurinn hafi átt að fylgja samvæmt lögum, kaupsamningi, öðrum gögnum eða venju. Hér 

er réttarheimildinni venju gert hátt undir höfði og önnur gögn stafa t.d. frá fasteignasala, og 

hafa verið útbúin í söluferlinu. Í 22. gr. er fjallað um réttaráhrif þess að fylgifé sé ekki afhent. 

Ekki er útskýrt nánar hvað felist í hugtakinu fylgifé. Í 2. málsl. 1. gr. er einnig vísiregla, þar 

sem bent er á að leiki vafi á því hvort um fylgifé sé að ræða skuli líta til þess hvort 

viðurhlutamikið yrði að skilja búnaðinn eða réttindin frá fasteign og hvort verðmæti myndu 

þá fara forgörðum, eða hvort búnaðurinn sé nauðsynlegur svo að hægt sé að nýta eignina á 

eðlilegan hátt. Reglan er í samræmi við leiðbeiningarreglur, sem settar hafa verið fram af 

fræðimönnum.
47

 Hér ber m.a. að skoða hvort verðmætin séu að einhverju leyti háð tengslum 

við eignina, séu nauðsynleg fyrir eðlileg afnot eignarinnar eða geti best nýst þar. Reglan veitir 

aðeins vísbendingu um hvaða atriði skipta máli við mat á því hvort búnaður eða réttindi telst 

fylgifé eða ekki. Reglan veitir á hinn bóginn ekki vísbendingu um skilin á milli hluta sem 

fylgja fasteigninni sjálfri og þess er telja ber fylgifé. 

Í 2. mgr. 22. gr. kemur fram að seljanda er skylt að afhenda fylgifé fasteignar án sérstaks 

endurgjalds nema samningur milli aðila segi til um annað. Þessa reglu höfðu dómstólar áður 

mótað, sbr. t.d. Hrd. 1955, bls. 134, þar sem hús var keypt á byggingarstigi og Hæstiréttur taldi 

að miðstöðvarketill og þakskífa fylgdu með í kaupunum.(reifun á bls. 15) 

Sönnunarbyrðin er hjá seljanda, ef hann lítur svo á að eitthvað, sem telja ber almennt 

fylgifé, eigi ekki að fylgja með eða þá að honum beri sérstök greiðsla fyrir búnað eða réttindi. 

Nauðsynlegt er þá að samningur milli aðila kveði á um slíkt. Dómstólar hafa komist að þeirri 

niðurstöðu að það þurfi að koma skýrt fram í samningi að kaupandi samþykki að eftirláta 

seljanda fylgiféð. 
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Hrd. 1987, bls. 253(186/1985): 

Í málinu var deilt um galla og fleira. M.a var krafist bóta úr hendi seljanda vegna þess að hann 

hafði fjarlægt hillur úr arinherbergi sem áttu að fylgja samkvæmt kaupsamningi. Í dómi 

Hæstaréttar segir að seljendur hafi ekki sannað, að kaupandi hafi fallist á að láta hillurnar af 

hendi, og því beri þeim að greiða honum skaðabætur til jafnvirðis andvirði þeirra. 

 
Hrd. 1939, bls. 553 (7/1939): 

Sama var uppi á teningnum hér. Seljandi tók niður innréttingu og skáp og skipti vask út fyrir 

minni vask. Seljandi taldi að ekkert af því, sem hann tók, hafi verið þannig lagað fylgifé með 

húsinu, að sér hafi verið óheimilt að taka það. Hæstréttur kemst svo að orði: „Stefndi hefir ekki 

sannað gegn mótmælum áfrýjenda, að umræddur eldhúsbúnaður hafi verið sérstaklega 

undanskilinn, er hann seldi áfrýjendum nefnda húseign. Það er venja, að slíkur eldhúsbúnaður 

fylgi húseignum við eignarskipti, sé ekki um annað samið, og hefir stefndi ekki sannað, að 

munum þeim, er í máli þessu greinir, hafi verið svo háttað, að ofangreind regla taki ekki til 

þeirra.“ 

 

 Í 23. gr. fkpl. er nánar útlistað hvað telja beri til fylgifjar fasteigna. 

 

Til fylgifjár fasteignar telst: 

a. Hlutir sem tengjast fasteign og eiga að gera það samkvæmt lögum, stjórnvaldsreglum eða 

yfirvaldsákvörðunum teknum á grundvelli þeirra. 

b. Hlutir eða búnaður sem keyptur er með opinberri aðstoð eða fyrir fjármuni sem hið opinbera 

mælir fyrir um að skuli renna til hluta eða búnaðar til afnota á fasteigninni. 

c. Hlutur í sameign, afnotaréttindi og önnur óbein eignarréttindi er fylgja fasteign og hlutur sem 

heyrir til rekstri fasteignar. 

d. Ógjaldfallin leiga og aðrar ógjaldfallnar kröfur sem tilheyra fasteigninni. 

e. Inneign í hússjóði eða framkvæmdasjóði fjöleignarhúss eða öðrum sambærilegum sjóðum. 

 

Upptalning sú, sem gerð er í greininni, er í dæmaskyni og alls ekki tæmandi.
48

 Einnig er 

áskilið að búnaður sá eða réttindi, sem um ræðir, hafi verið til staðar við skoðun eða átt að 

fylgja samkvæmt kaupsamningi, eða öðrum gögnum um kaupin. 

Skipta má upptalningunni í 23. gr í tvennt-: Annars vegar er fjallað um hluti eða búnað, 

sem telja ber fylgifé; hins vegar er fjallað um réttindi, þ.e bæði óbein eignarréttindi og 

kröfuréttindi, sem tilheyra fasteigninni. 

 

A-liður 23. gr. fkpl. 

Í fyrsta lagi er fjallað um hluti sem tengjast fasteigninni og eiga að gera það samkvæmt 

lögum, stjórnvaldsreglum eða yfirvaldsákvörðunum teknum á grundvelli þeirra. Hér er fyrst 

og fremst um að ræða búnað til brunavarna eða slökkvistarfs, loftræstingar, mengunarvarna, 

ferlimála fatlaðra o.fl. Reglur þær, sem hér er vísað til, eru ófrávíkjanlegar í sjálfu sé. Það 

breytir því ekki þó að búnaðurinn þarf að vera til staðar við skoðun til að um sé að ræða 
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fylgifé. Ef eldvarnarbúnaður er ekki til staðar við skoðun og samþykki tilboðs, er hann ekki 

fylgifé, enda þótt skylt sé að hafa búnaðinn í eigninni. Við söluna, þ.e. þegar afhending fer 

fram, tekur kaupandi að sér þá skyldu að fullnægja slíkum kröfum gagnvart stjórnvöldum eins 

og fram kom í eftirfarandi dómsmáli. 

 

Hrd. 2001, bls. 918 (336/2000): 

Bótakröfu vegna ágalla á brunavörnum samkvæmt athugasemdum eldvarnaeftirlits tveimur 

árum eftir kaupin var einnig hafnað, enda hefði vottorð þess um ágætt ástand eldvarna í húsinu 

legið fyrir þegar afsal var gefið út. Talið var, að síðari aðfinnsluefni eldvarnaeftirlitsins hefðu 

verið á þann veg að ríkari kröfur hefðu verið gerðar þá en tveimur árum fyrr. Við þær aðstæður 

og með sérstöku tilliti til þess að málsaðilar höfðu gagngert samið um að óska úttektar opinberra 

eftirlitsaðila um eldvarnir, áður en gengið yrði frá afsali, voru þessar aðfinnslur ekki taldar vera 

þess eðlis að um leynda galla hefði verið að ræða. 

 

B-liður 23.gr. fkpl. 

Í b-lið greinarinnar er fjallað um hluti eða búnað, sem keyptur er með opinberri aðstoð, 

eða fyrir fjármuni, sem hið opinbera mælir fyrir um, að renna skuli til búnaðar eða afnota á 

fasteigninni. Sem dæmi má nefna búnað sem komið hefur verið upp með styrk frá 

Framkvæmdarsjóði fatlaðra til að auðvelda aðgengi þeirra eða veru í fasteigninni.
49 

 

C-liður 23. gr. fkpl. 

Í c-lið greinarinnar er greint frá því að fylgifé telst hlutur í sameign og hlutir sem tilheyra 

rekstri sameignarinnar. T.d. eldvarnarbúnaður eða sérstakur búnaður til rekstrar 

fasteignarinnar. Þessi stafliður kann að merkja rýmkun á eldri reglum um fylgifé fasteigna, ef 

lagðar eru til grundvallar forsendur í Hrd. 1987, bls. 253, þar sem mjólkurkælir og frystiklefi 

töldust ekki til fylgifjár í verslunarhúsnæði. 

Í c-lið er einnig rætt um ýmis eignar- og kröfuréttindi, sem eiga það sameiginlegt að fylgja 

fasteigninni, eða eru komin til vegna hennar, s.s. arður. Þessi réttindi flytjast ekki frá seljanda 

yfir til kaupanda fyrr en við afhendingu, sbr. meginregluna í 13. gr. fkpl. Ef gjalddagi 

greiðslna er eftir afhendingu verða aðilarnir að skipta þessu hlutfallslega, þannig að skiptin 

miðist við afhendingu.
50

  

Að auki er fjallað um afnotaréttindi og önnur óbein eignarréttindi sem telja skuli fylgifé. 

Hér er t.d. átt við rétt til uppreksturs í landi annarrar jarðar. Slíkum réttindum er oft þinglýst 

sem kvöð á þá fasteign þar sem réttindi eru nýtt. Ef upp kemur vafi eða deilur í slíkum 
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málum, liggur sönnunarbyrðin hjá þeim er heldur því fram að fasteign fylgi afnotaréttur eða 

önnur óbein eignarréttindi.  

 

Hrd. 1920, bls. 1 (30/1919): 

S taldi sig eiga rekaspýtu er rak á land á landskika sem hann hafði keypt. Hvergi var tekið fram í 

kaupsamningi að rekaréttur fylgdi með í kaupum á skikanum. Rekaréttur er sérstakur réttur, sem 

jörðum fylgir, og sérstök ákvæði til um hann í lögum. Því hefði þurft að taka það fram í 

kaupsamningnum ef rekaréttur jarðarinnar hefði að einhverju leyti átt að fylgja með í sölunni til 

stefnda. I, eigandi jarðarinnar, fékk því bætur vegna þess að S fjarlægði rekaspýtuna. 

 

  Önnur réttindi sem hægt er að fella hér undir eru heitavatnsréttindi eins og fram kom í 

dómi Hrd. 2003, bls. 3524 þar sem talið var að réttur fasteignar til 5 sekúndulítra af heitu 

vatni frá Orkuveitu Reykjavíkur, væri fylgifé fasteignar og ekki heimilt að skilja frá henni 

eftir sölu nema gegn greiðslu. 

 

D-liður 23. gr. fkpl. 

Þessi stafliður fjallar um ógjaldfallin kröfuréttindi sem fylgja fasteigninni. Ekki er algengt 

að önnur kröfuréttindi fylgi fasteign en einhvers konar leigugreiðslur, þegar hluti fasteignar 

eða önnur réttindi eru leigð út. Slíkar greiðslur geta komið til ef hluti fasteignar er leigður út, 

t.d veiðiréttindi.
51

 Hér er, eins og fyrr segir, miðað við afhendingu og skal greiðslum skipt 

hlutfallslega samkvæmt því. 

 

E-liður 23. gr fkpl. 

Síðasti liður 23. gr. fkpl. mælir fyrir um að inneign í hússjóði eða framkvæmdasjóði 

húsfélags fjöleignarhúss, eða öðrum sambærilegum sjóðum, sé fylgifé þeirrar fasteignar sem 

greitt hefur verið fyrir. Um leið og greitt hefur verið í hússjóð eða framkvæmdarsjóð 

húsfélags, hefur eigandi fasteignarinnar ekki lengur ráðstöfunarrétt yfir þeim fjármunum, 

heldur húsfélagið sem heldur utan um hússjóðinn. Húsfélagið ráðstafar svo greiðslunum í 

rekstur og viðhald fjöleignarhússins. Við sölu fasteignar skulu liggja fyrir upplýsingar um 

fjárhagsstöðu húsfélagsins, sem getur varðað kaupanda miklu. Fjárhagsstaða húsfélags getur 

verið allt frá því að vera mjög neikvæð, þannig að yfir vofi að taka lán til að rétta hana af, í að 

fasteigninni fylgi há inneign í sjóði sem veitir kaupendum nokkurt öryggi.  

 

Í 24. og 25. gr. fkpl. eru reglur um hvað telja beri fylgifé ólíkra tegunda húsnæðis.  
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Í 24. gr. fkpl. eru reglur um hvað telja beri fylgifé íbúðarhúsnæðis, gistihúsa, veitingahúsa, 

skrifstofuhúsnæðis og annars húsnæðis, sem ætlað er til rekstar. Þessi grein felur að hluta í sér 

það sama og kemur fram í 23. gr. Ekki kemur ótvírætt fram í athugasemdum frumvarps þess, 

er varð að fkpl., ástæða þess að ákveðið var að lögfesta regluna í 24. gr. 

Í athugasemdum frumvarps þess, er varð að fkpl., kemur skýrt fram að ekki er um 

tæmandi talningu að ræða og að stuðst hafi verið við stöðluð kaupsamningsform við 

samningu greinanna. Þar segir m.a: 

 

„Við samningu greinanna hefur verið höfð hliðsjón af þeim kaupsamningsformum, sem notuð 

eru í framkvæmd og byggjast að hluta á venjum, þeim reglugerðarákvæðum, sem áður er vísað 

til, og því sem telja má viðurkennt í íslenzkri lögfræði.“
52

 

 

 Þær reglugerðir, sem vísað er til, eru reglugerð um fasteignaskráningu og fasteignamat, nr. 

406/1978, með síðari breytingum, og reglugerð um lögboðna brunatryggingu fasteigna, nr. 

809/2000. 

 Tekið er fram í 24. gr. fkpl. að til fylgifjár teljist innréttingar og búnaður, sem annaðhvort 

er skeyttur varanlega við fasteignina eða sérstaklega að henni sniðinn. T.d er hér átt við lagnir, 

rafmagnsleiðslur og loftnet sem fest eru á fasteignina. Auk gólfteppa, sem eru föst eða 

sérstaklega tilsniðin, er hér einnig átt við gluggabúnað, bað- og eldhúsinnréttingar og tæki 

sem felld eru inn í innréttingar. 

 Með 24. gr. fkpl. er því lögfest venjubundin framkvæmd á því hvað teljist til fylgifjár 

fasteignar. Ákvæðið er lögfesting á venjum, sem bæði hafa fest sig í sessi sem ákvörðun á 

skattaandlagi fasteignar, brunatryggingum, og við kaup og sölu fasteigna. 
53

 Eins og áður 

hefur verið fjallað um er fylgifé fasteigna breytilegt eftir tíð og tíma og því er hér ekki um 

tæmandi talningu að ræða. 

 Í 25. gr. fkpl. er fjallað um fylgifé fasteigna, sem ætlaðar eru til landbúnaðarframleiðslu. 

Þetta eru viðbótarreglur við aðrar reglur fkpl. og því gilda 22.-24. gr. um fylgifé 

íbúðarhúsnæðis á jörðu. Ákvæðið kveður á um að til fylgifjár fasteignar, sem ætlaðar eru til 

landbúnaðarframleiðslu, teljist tæki og búnaður sem eru varanlega við jörðina skeytt eða að 

henni sniðin. Ökutæki, s.s. traktorar og heybindivélar, teljast því ekki til fylgifjár, en 

mjaltakerfi í fjósi og uppsett búr fyrir dýr flokkast sem fylgifé. 

 Við setningu laganna um fasteignakaup skapaðist umræða um hvort greiðslumark í 

landbúnaði væri fylgifé lögbýla. Þegar frumvarp til laga um fasteignakaup var lagt fram á 
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Alþingi var eftirfarandi ákvæði í 2. mgr. 25. gr.: „Greiðslumark bújarðar telst ekki til fylgifjár 

hennar.“ 

 Þetta þykir eðlilegt í ljósi þess að verðmæti þessara réttinda eru svo mikil að þau eru oft 

verulegur hluti af heildarverðmæti fasteignarinnar. Þá eru réttindin framseljanleg og þurfa því 

ekki að fylgja lögbýlinu um aldur og ævi. Loks er óheimilt að veðsetja þessi réttindi með 

þeirri eign sem þau tilheyra og geta þau því ekki orðið andlag fullnustu. Óljóst er þó hvers 

vegna framangreint ákvæði var fellt út úr frumvarpinu. Talið er að það hafi átt að taka það til 

umfjöllunar við endurskoðun á jarðalögum. 

 Í fræðilegri umfjöllun um framleiðsluréttindi í landbúnaði hefur verið komist að þeirri 

niðurstöðu að þau gætu því hvorki talist almennt né sérstakt fylgifé fasteignar, heldur væru 

þau sérstök fasteignaréttindi.
54 

 

4.2.2 Lög um aðför nr. 90/1989 (afl.) 

Í 42. gr. aðfararlaga er fjallað um fylgifé við aðför: 

 

42. gr. Ef fjárnám er gert í fasteign, skrásettu skipi eða loftfari, telst það, ef annað er ekki tekið 

fram, einnig ná til fylgifjár slíkrar eignar, jafnt þess, sem þegar er fyrir hendi, og þess, sem 

síðar verður til. 

Fjárnám má aðeins gera í slíku fylgifé einu út af fyrir sig að ábendingu gerðarþola og með 

samþykki þeirra, sem að öðru leyti eiga réttindi yfir viðkomandi fasteign, skipi eða loftfari, 

nema fylgiféð hafi áður sérstaklega verið veðsett gerðarbeiðanda til tryggingar kröfunni og 

veðréttindi hans njóti verndar gagnvart þeim, sem að öðru leyti eiga réttindi yfir því.
55

 

 

 Í 1. mgr. ákvæðisins kemur fram sú regla, að fjárnám í fasteign taki einnig til fylgifjár, ef 

afstaða er ekki tekin til þess álitaefnis í gerðinni sjálfri. Með þessu var lögfest regla sem áður 

var talin gilda um þetta í framkvæmd. 

 Í 2. mgr. 42. gr. eru reistar skorður við að fjárnám verði einungis gert í fylgifé þeirra 

eigna, sem hér á undan voru taldar. Þær takmarkanir, sem hér koma fram, eru settar með tilliti 

til hagsmuna annarra en gerðarbeiðanda, sem eiga veð eða önnur tryggingarréttindi í 

viðkomandi eign með fylgifé hennar. Í þessum efnum verður að hafa í huga að fylgifé getur 

verið nauðsynlegt til viðhalds eignar og hún þannig tapað verðgildi sínu svo að um munar, ef 

fylgiféð yrði ekki til óheftra nota í þessu skyni. Eign þarf að eiga sér sjálfstæða tilvist og ekki 

er mögulegt að gera fjárnám í hluta af eigninni, s.s. þaki fasteignar, hurðum, gluggum eða  

öðru slíku, sem er hluti fasteignarinnar. Það væri einungis til þess fallið að rýra verðmæti 
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eignarinnar. Því væri andstætt hagsmunum gerðarbeiðanda og gerðarþola, þar sem ganga má 

út frá því að eign sé verðmætari sem heild. Því er hagstæðara fyrir alla aðila að hrófla ekki við 

fylgifénu einu og sér.  

 Í 53. gr. afl. er einnig fjallað um fylgifé:  

 

53. gr. Óheimilt er gerðarþola að ráðstafa hinu fjárnumda á nokkurn hátt, sem farið gæti í bága 

við rétt gerðarbeiðanda. 

Gerðarþola er heimilt að nýta fylgifé, sem fjárnám í eign tekur einnig til eftir 1. mgr. 42. gr., að 

því leyti, sem nauðsynlegt er til eðlilegra nota eignarinnar.
56

 

 

 Í 1. mgr. 53. gr. kemur sú regla fram, að gerðarþoli megi ekki ráðstafa hinu fjárnumda á 

nokkurn hátt, sem fari í bága við rétt gerðarbeiðanda. Réttindi gerðarbeiðanda, sem hér hafa 

mesta þýðingu, eru þau tryggingarréttindi, sem hann öðlast almennt yfir hinu fjárnumda fyrir 

kröfu sinni, og fela bæði í sér heimild hans til að hinu fjárnumda verði komið í verð til 

fullnustu kröfu hans og að því verði ekki ráðstafað á einhvern hátt, sem fari í bága við þá 

hagsmuni hans. Regla 1. mgr. 53. afl. gr. snýr einkum að banni við að gerðarþoli ráðstafi hlut 

í andstöðu við umrædd réttindi. Slíkt gæti bakað gerðarþola skaðabótaskyldu eða varðað hann 

refsingu. 

 Í 2. mgr. 53. gr. afl. kemur fram sérregla til að taka af öll tvímæli um að gerðarþola sé 

heimilt að nýta fylgifé með fasteign, skipi eða loftfari til eðlilegra nota eignarinnar, ef fjárnám 

hefur í senn verið gert í viðkomandi eign og fylgifénu. Með slíkri notkun gerðarþola ætti staða 

gerðarbeiðanda almennt ekki að rýrna, þar sem fylgiféð er þá orðið hluti af sjálfri eigninni og 

verðmæti þess hefur að sama skapi færst þar á milli. Heimild gerðarþola til nýtingar fylgifjár 

er bundin því, að það sé notað til endurbóta á eða viðskeytingar við eign, sem gerðarbeiðandi 

á einnig fjárnám í. Má gerðarþoli því ekki nýta það í þágu annarrar eignar, sem 

gerðarbeiðandi á ekki réttindi yfir. Ef fjárnám hefur einungis verið gert í fylgifénu samkvæmt 

heimild í undantekningarreglu 2. mgr. 42. gr., yrði gerðarþola hins vegar með öllu óheimil 

notkun þess, sbr. 1. mgr. 53. gr.
57

 

 

4.2.3 Lög um kyrrsetningu og lögbann nr. 31/1990 (ksl) 

Í lögum um kyrrsetningu og lögbann er á einum stað fjallað um fylgifé í 2. mgr. 20. gr:  
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20. gr… 

[...] 

Óheimilt er gerðarþola að nýta eða fara með kyrrsetta eign, sem hann heldur umráðum yfir, á 

nokkurn hátt sem farið gæti í bága við rétt gerðarbeiðanda. Gerðarþola er þó heimilt að nýta 

fylgifé fasteignar, skips eða loftfars sem kyrrsett hefur verið með slíkri eign, að því leyti sem 

nauðsynlegt er til eðlilegra nota hennar.
58

 

 

 Í 3. mgr. 20. gr. ksl. kemur fram að gerðarþola er óheimilt að nýta eða ráðstafa kyrrsettri eign á 

nokkurn þann hátt sem gæti stangast á við hagsmuni gerðarbeiðanda. Gerðarþola er þó heimilt að nýta 

fylgiféð, sem kyrrsett hefur verið með eigninni, að því leyti sem nauðsynlegt er til eðlilegra nota 

hennar. Hér er því litið svo á að öll eðlileg nýting fylgifjár sé heimil en óheimilt að fjarlægja eða 

skemma fylgifé eignarinnar. 

4.2.4 Lög um nauðungarsölu nr. 90/1991(nsl) 

Í lögum um nauðungarsölu eru reglur um hvernig fara skal með fylgifé við nauðungarsölu: 

 

14. gr. Nú berst sýslumanni beiðni um nauðungarsölu á eign sem beiðni liggur þegar fyrir um 

og þær styðjast báðar annaðhvort við heimild skv. 6. eða 8. gr., og skal þá sameina meðferð 

beiðnanna og telja báða þá sem þær bárust frá gerðarbeiðendur. 

Ákvæðum 1. mgr. skal beitt þótt sá sem ný beiðni berst frá krefjist einnig nauðungarsölu á 

fylgifé með eigninni sem eldri beiðni tók ekki til, en upp frá því tekur nauðungarsalan til allra 

eignanna í senn. Ákvæðum 1. mgr. verður enn fremur beitt þótt ný beiðni gangi skemur en eldri 

í þessum efnum.
59

 

 

 Samkvæmt 2. mgr. 14. gr. er skylt að sameina meðferð tveggja beiðna, þótt síðari beiðnin 

fjalli í senn um nauðungarsölu tiltekinnar eignar og fylgifé með henni. Sú fyrri varðar hins 

vegar aðeins sölu á eigninni sjálfri. Þessi regla hefur t.d. í för með sér, að ef beiðni berst fyrst 

um nauðungarsölu á tilteknu verksmiðjuhúsi, en síðar kemur fram beiðni um sölu á sama 

verksmiðjuhúsi og tilteknum vélum, sem hafa verið veðsett gerðarbeiðanda í einu lagi, þá yrði 

meðferð beiðnanna sameinuð þótt sú yngri nái til eigna sem sú eldri tók ekki til. Samkvæmt 3. 

mgr. 19. gr. þyrfti þá ekki að auglýsa sérstaklega um þessa breytingu á umfangi 

nauðungarsölunnar í Lögbirtingablaði. Þótt mælt sé fyrir um skyldu til að sameina meðferð 

beiðna við þessar aðstæður, breytir það ekki því að sýslumanni væri heimilt að skilja 

beiðnirnar að við framkvæmd á sölu eignanna og leita aðskildra boða í þær samkvæmt 

fyrirmælum 30. gr. 
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 Samkvæmt 2. mgr. 14. gr. er einnig skylt að sameina meðferð tveggja beiðna, þótt fyrri 

beiðni nái til fleiri eigna en sú síðari. Þetta afbrigði er í reynd andhverfan við þá, sem er lýst í 

næsta lið hér á undan, og þarfnast því væntanlega ekki frekari skýringa. 
60

 

Í 3. mgr. 17. gr. kemur fram að ef gerðarbeiðandi krefst í einu lagi nauðungarsölu á 

fasteign, skrásettu skipi eða skrásettu loftfari annars vegar og lausafé, sem fylgir slíkri eign, 

hins vegar, verður fyrirmælum 2. þáttar beitt um allar eignirnar í senn, bæði fasteignina, 

skipið eða loftfarið og fylgifé eignarinnar. Með þessari reglu er leitast við að mæta þörfum 

þeirra, sem hafa t.d. fengið í einu lagi samningsveð í verksmiðjuhúsi og vélabúnaði, sem 

tilheyrir rekstri í húsinu, en nokkuð er um það í framkvæmd að lausafé sé veðsett á þennan 

hátt með fasteign, skipi eða loftfari þegar lánastofnanir eiga í hlut. 

 

17. gr. Auk fasteigna taka ákvæði þessa þáttar til nauðungarsölu á lóðarleiguréttindum, 

kaupleiguréttindum, erfðafesturéttindum, erfðaábúðarréttindum og öðrum samsvarandi 

réttindum yfir fasteign, að því leyti sem þau geta gengið kaupum og sölu, svo og mannvirkjum 

sem eru skeytt við land annars manns. 

Þá gilda ákvæði þessa þáttar um nauðungarsölu á skrásettum skipum, sem eru fimm 

[brúttótonn]
1)

 eða stærri, og skrásettum loftförum. 

Ef gerðarbeiðandi krefst í senn nauðungarsölu á eign sem á undir 1. eða 2. mgr. og lausafé sem 

fylgir henni verður ákvæðum þessa þáttar einnig beitt um fylgiféð.
61

 

 

 Rétt er að vekja athygli á því, að þótt 3. mgr. 17. gr. heimili gerðarbeiðanda að krefjast 

nauðungarsölu í einu lagi á umræddum eignum, getur sýslumaður neytt heimildar í 30. gr. til 

að leita boða í hverja eign fyrir sig. Leiðir þannig 3. mgr. 17. gr. ekki fortakslaust til þess að 

eignirnar verði seldar í einu lagi þótt nauðungarsölu sé krafist á þeim öllum í senn. 

 

Hrd. 1995, bls. 2049 (140/1995 ): 

Málsatvik eru þau að Á og M áttu íbúð sem Íslandsbanki varð eigandi að við nauðungarsölu. 

Þau dvöldust áfram í íbúðinni og er starfsmaður Íslandsbanka skoðaði íbúðina, eftir að þau 

höfðu loksins afhent lyklana, kom í ljós að það vantaði ýmislegt hefðbundið fylgifé, sem var í 

íbúðinni við nauðungarsöluna, s.s. marga fataskápa og rafmagnstæki, s.s. eldavél, helluborð og 

viftu. Ákæruvaldið höfðaði mál gegn þeim fyrir fjárdrátt, skv. 1.mgr. 247. gr. almennra 

hegningarlaga nr 19/1991. Ákærðu neituðu sök en gátu ekki gefið skýringu á hvarfi fylgifjárins. 

 

Héraðsdómur dæmdi þau bæði sek og leit svo á að þau hafi borið ábyrgð á húsnæðinu á 

umræddum tíma og að þeim hafi borið að skila því í sama ástandi og það var, er nauðungarsalan 

fór fram. Þau höfðu ein lykla að húsnæðinu og nær óhugsandi að aðrir hefðu haft slíkan aðgang 

að húsinu án þeirrar vitneskju. Sýknaði dómurinn á grundvelli sönnunarskorts, sbr. 45. gr. laga 

nr. 19/1991 
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 Í þessu máli var búið að fjarlægja fylgifé úr íbúðinni. Hefur borið á slíkum atvikum eftir að 

efnahagslíf Íslendinga tók dýfu árið 2008. Getur verið torsótt að eltast við fylgiféð í slíkum málum. 

 Í 30. gr. nsl. er fjallað um það tilvik þegar nauðungarsala tekur til fleiri eigna í senn, sem þó mætti 

ráðstafa hverri fyrir sig.  

 

30. gr. Nú nær nauðungarsala í senn til fasteignar eða skrásetts skips eða loftfars og fylgifjár 

með slíkri eign, og má þá sýslumaður ákveða að bjóða eignina upp eina sér og svo fylgiféð út af 

fyrir sig ef hann telur sennilegt að hærri boð fáist samanlagt með þeim hætti. Eins má fara að 

þegar nauðungarsala tekur annars í einu lagi til eigna sem mætti ráðstafa hverri fyrir sig. 

Þegar nauðungarsala tekur til eigna með þeim hætti sem segir í 1. mgr. má sýslumaður einnig 

ákveða að leita boða í þær þannig að annars vegar verði boðið í þær allar í senn og hins vegar 

hverja fyrir sig. Slíkt má ákveða þótt þegar sé lokið að leita boða á annan hvorn veginn. 

Ef boða er leitað sérstaklega í hverja eign fyrir sig verður aðeins ráðstafað þeim fjölda þeirra 

sem þarf til að veita gerðarbeiðendum fullnustu. Séu horfur á að ekki þurfi að ráðstafa öllum 

eignunum er sýslumanni rétt að taka tillit til óska gerðarþola um það í hverri röð boða verði 

leitað í þær.
62

 

 

 Má segja að ákvæði 30. gr. veiti sýslumanni þrjá kosti til að velja úr þegar uppboð fer 

fram. Hann gæti í fyrsta lagi farið þá leið, að bjóða eignirnar einfaldlega allar upp í einu lagi. 

Sýslumaður gæti í öðru lagi farið þá leið, sem er mælt fyrir um í 1. mgr. 30. gr., að bjóða 

hverja eign upp fyrir sig eða eftir atvikum að bjóða nokkrar þeirra upp í senn og svo aðrar 

sjálfstætt. Heimildin til þessa er þó háð því skilyrði 1. mgr. 30. gr., að sýslumaður telji að 

hærri boð muni fást samanlagt í eignirnar á þennan hátt en með því að bjóða þær upp saman. Í 

þriðja lagi getur sýslumaður ákveðið að neyta heimildar 2. mgr. 30. gr. til þess að leita boða í 

eignirnar á tvo vegu; annars vegar með því að kalla eftir boðum í þær allar í einu og hins 

vegar með því að leita boða í hverja um sig. Á þann hátt fengi sýslumaður beinan samanburð 

á því hvor leiðin teljist árangursvænni og gæti þá tekið boði eða boðum eftir því hvor 

kosturinn hafi gefið betri raun. 

 Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að ákjósanlegt sé eða jafnvel nauðsynlegt að fara þær 

leiðir sem 1. og 2. mgr. 30. gr. heimila. Eitt nærtækasta tilefnið kemur fram í 3. mgr. 30. gr., 

þar sem segir að ef bjóða á upp fleiri en eina eign og boða er leitað í hverja fyrir sig, þá verði 

aðeins ráðstafað þeim fjölda sem þarf til að fullnægja kröfum gerðarbeiðenda. Ef hugsanlegt 

er að ekki þurfi að ráðstafa öllum eignunum til fullnustu handa gerðarbeiðendum væri ótækt 

að bjóða þær allar upp í einu lagi nema gerðarþoli óskaði þá gagngert eftir því. Eins má nefna 

að ástæða gæti verið til að leita sjálfstæðra boða í eignir samkvæmt ákvæðum l. eða 2. mgr. 

30. gr., ef réttindi eru ekki þau sömu í öllum eignunum, enda gæti þá reynst örðugt að ráða 
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fram úr því hvað hver rétthafi eigi að fá í sinn hlut, þótt reyndar sé að finna annað úrræði til 

lausnar á slíkum vandkvæðum í 2. mgr. 50. gr. frumvarpsins. 

 

Hrd. 1990, bls. 1147 (337/1990): 

Um var að ræða nauðungaruppboð á eignum frystihússins á Flateyri. Ágreiningur stóð milli 

fyrri eiganda uppboðseignar og kaupanda, varðandi það, hvaða lausafé fylgdi með fasteign við 

sölu hennar á nauðungaruppboði. Deilt var um hvort blásari, hitaelement og stýrisspjöld teldust 

fylgifé. Ekki komu fram neinar athugasemdir um fylgifé í uppboðsskilmálum og af því er 

ályktað að eignin hafi verið seld með venjulegu fylgifé, án þess að fram hafi komið hvaða 

lausafé teljist fylgifé fasteignarinnar. 

 

Hæstiréttur vísaði í málinu til úrskurðar uppboðshaldara. Samkvæmt 5. mgr. 2. gr. laga nr. 

57/1949 um nauðungaruppboð, ber uppboðshaldara að úrskurða um öll atriði varðandi uppboð. 

Úrskurður uppboðsréttar Ísafjarðarsýslu gagnályktaði frá ofangreindu lagaákvæði og komst að 

því að uppboðshaldari skuli ekki skera úr öðrum ágreiningi en þeim, er snúi að 

uppboðsmeðferðinni. Um leið og boð hæstbjóðanda er samþykkt lýkur vissum þætti í 

uppboðsmeðferðinni og eftir það hefur uppboðshaldari ekki áhrif á það, hvað tilheyri 

uppboðsandlaginu. Ágreiningur milli kaupanda og fyrri eiganda eignarinnar, varðandi fylgifé 

fasteignarinnar, verður því eftir þann tíma ekki talinn þáttur í uppboðsmeðferðinni og málinu 

vísað frá dómi ex officio. 

 

4.2.5 Húsaleigulög nr. 36/1994 (hll) 

Í húsaleigulögum er að finna nokkrar greinar sem fjalla um fylgifé: 

 

14. gr. Leiguhúsnæði skal, þegar það er afhent leigjanda, vera í því ástandi sem almennt er talið 

fullnægjandi miðað við fyrirhugaða notkun þess og staðsetningu. 

Húsnæðið skal við afhendingu vera hreint, rúður heilar, læsingar og rofar virkir, hreinlætis-, 

hitunar- og eldhústæki í lagi, sem og vatns- og frárennslislagnir. 

Fylgifé sem var til staðar við sýningu þess sé eigi sérstaklega um annað samið.
63

 

 

 Hér er lögfest sú regla, sem hafði verið viðhöfð í framkvæmd, að leiguíbúð skuli fylgja 

allt það fylgifé er var til staðar, er íbúðin var sýnd væntanlegum leigutökum, nema um annað 

sé samið.  

 

18. gr. Leigjanda er skylt að fara vel með hið leigða húsnæði og í samræmi við umsamin afnot 

þess. 

Verði hið leigða húsnæði eða fylgifé þess fyrir tjóni af völdum leigjanda, heimilismanna eða 

annarra manna sem hann hefur leyft afnot af húsnæðinu eða umgang um það skal leigjandi gera 

ráðstafanir til að bæta úr tjóninu svo fljótt sem verða má. Ef leigjandi vanrækir þessar skyldur 

sínar er leigusala heimilt að láta fara fram viðgerð á kostnað leigjanda. Áður skal þó leigusali 

veita leigjanda frest í einn mánuð til þess að ljúka viðgerðinni. Áður en leigusali lætur 

framkvæma viðgerðina skal hann leita álits byggingarfulltrúa og samþykkis hans fyrir 

kostnaðinum að verki loknu.
64
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 Í 18.gr. hll. er kveðið á um skyldur leigutaka til að fara vel með hið leigða húsnæði og í 

samræmi við þau afnot er samið var um. Hér er oft litið til niðurlags 63. gr. laganna og gert 

ráð fyrir öfugri sönnunarbyrði þannig að leigutaki þurfi að sýna fram á að tjón á húsnæði, sem 

verður á meðan hann hefur afnot þess, sé ekki af hans völdum. Þetta kemur fram í Hrd. 1989, 

bls. 722. Þar segir í héraðsdómi, sem var staðfestur að þessu leyti af Hæstarétti: „Varðandi 

bótakröfu […] vegna skemmda á hurðum […] hefur leigutaki ekki sýnt fram á að þær 

skemmdir séu honum óviðkomandi.“ 

 Þegar leigutíma lýkur ber leigutaka að skila af sér húsnæðinu og tilheyrandi fylgifé í sama 

ástandi og hann tók við því, þannig að leigusali geti tekið það til hagnýtingar. 

 
63. gr. Að leigutíma loknum skal leigjandi skila húsnæðinu í hendur leigusala ásamt tilheyrandi 

fylgifé í sama ástandi og hann tók við því. Ber leigjandi óskerta bótaábyrgð á allri rýrnun 

húsnæðisins eða spjöllum á því, að svo miklu leyti sem slíkt telst ekki eðlileg afleiðing 

venjulegrar eða umsaminnar notkunar húsnæðisins eða stafar af atvikum sem voru leigjanda 

sannanlega óviðkomandi.
65

 

 

 Ef leigutaki hefur framleigt húsnæði verður hann sjálfur að hlutast til um að koma 

framleigutökum út úr húsnæðinu og gæta þess að allt sé eins og það var er leigutaki tók við 

húsnæðinu. Leigutaki á að skila húsnæðinu í hendur leigusala í sama ástandi og hann tók við 

því, hvorki betra né verra.
66

 

 
Hérd. Reykn. 16. September 2010 (1129/2010): 

Við skil húsnæðis sem var í útleigu var íbúðin í mjög slæmu ástandi. Brá leigusali því á það ráð 

að nýta tryggingarfé sem var um 300.000.- kr til að greiða fyrir vinnu við málningu og 

lagfæringar. Leigutaka ber að skila húsnæðinu ásamt tilheyrandi fylgifé í sama ástandi og hann 

tók við því. Dómurinn kemst að því að hér átti að fá óháðan aðila til að framkvæma úttekt. 

Samkvæmt 19.gr. hll. Ber leigusala að sjá um viðhald m.a. málningu. Leigutakar viðurkenndu 

fyrir dómi að börn þeirra eyðilögðu hurð að verðmæti 12.000.-kr og dregst það frá tryggingunni. 

Að öðru leyti skyldi leigusali endurgreiða tryggingarféð. 

 

 Í 66. gr. hll. er regla sem nauðsynlegt er að skoða með tilliti til 28. gr. hll.: 

 

66. gr. Leigjanda er heimilt að flytja brott með sér fastar innréttingar og annað þess háttar 

fylgifé sem hann hefur sjálfur kostað til húsnæðisins, enda komi hann því aftur í upprunalegt 

ástand, sbr. þó 28. gr.
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 Hér kemur fram að leigusali eignast endurbætur á húsnæði, án sérstaks endurgjalds, nema 

breytingar hafi verið gerðar með samþykki leigusala og samkomulagi um skiptingu kostnaðar 

og hvernig með skuli fara við lok leigutíma. Leigusali virðist einnig geta átt kröfu á því að 

leigutaki fjarlægi endurbæturnar, sbr. tilvísun í lok 28. gr. til 66. gr. og komi hinu leigða í 

upphaflegt horf. 

 
Álit kærunefndar húsaleigumála í málinu 3/1997: 

Í málinu var m.a. deilt um það hvort leigutaka atvinnuhúsnæðis hefði verið heimilt við leigulok 

að hafa á brott með sér skáp, sem hann lét setja upp eftir að útstillingarveggur var tekinn niður 

að tilstuðlan leigusala. Kærunefnd taldi að gögn málsins bentu ekki til þess að skápurinn gæti 

talist til fastra innréttinga. Samkvæmt 66. gr. hll. væri leigutaka heimilt að að flytja á brott með 

sér fastar innréttingar og annað þess háttar fylgifé sem hann hefur sjálfur kostað til húsnæðisins, 

enda komi hann því aftur í upprunalegt horf. Ekkert þótti liggja fyrir um það í málinu, að eftir 

að skápurinn var fjarlægður, væri húsnæðið í öðru en upprunalegu formi. Það var því álit 

kærunefndarinnar að leigutaka hefði verið heimilt að fjarlægja hinn umdeilda skáp. 
 

 Að lokum er í 71. gr. hll. fjallað um skyldu aðila leigusamnings til að láta fara fram úttekt 

á hinu leigða húsnæði við afhendingu þess eða við skil í lok leigutímans ef annar aðilinn 

krefst þess. Í úttektinni er mikilvægt að skrá ítarlega lýsingu á húsnæðinu og fylgifé þess. 

 

4.2.6 Lög um samningsveð nr. 75/1997 (svl) 

Ekki hefur verið um það deilt á Íslandi að heimilt sé og eigi að vera að veðsetja fasteignir, 

enda hafi þær um langa hríð gegnt mikilvægu hlutverki sem trygging í fjármálalegum 

samskiptum manna. Kemur það til af tvennu, því að verðmæti fasteigna er oft mikið og ekki 

síður hinu að fram fer opinber skráning réttinda yfir þeim, sem gerir auðvelt að fylgjast með 

því, hverjir eru eigendur þeirra og hver óbein takmörkuð eignarréttindi hvíla á þeim.
68 

 Í 11. gr. svl. er fjallað um framsal á veði: 

 

11. gr. 

1. Veðréttur er því eigi til fyrirstöðu að hinu veðsetta (veðandlaginu) sé afsalað nema annað 

leiði af samningi eða ákvæðum laga. Sérstakt afsal á hlutum veðandlagsins eða á fylgifé þess er 

aðeins heimilt með samþykki veðhafa nema slíkt afsal skerði ekki tryggingarréttindi veðhafa.
69

 

 

 Síðari málsliður 1. mgr. 11. gr. hefur það að markmiði að tryggja, að sérstökum hlutum 

veðandlagsins eða fylgifé þess verði ekki afsalað, nema samþykki veðhafa komi til. Slíkt afsal 

gæti í vissum tilvikum leitt til þess, að veðréttur veðhafa í því, sem frá hefur verið skilið, yrði 

ekki gerður gildandi gagnvart nýjum eiganda vegna traustfangsreglna, auk þess sem slík 

skipting veðandlagsins getur haft ýmiss konar óhagræði í för með sér fyrir veðhafann. Þykir 
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því rétt að áskilja samþykki hans í þeim efnum, nema þegar slíkt getur gerst án þess að því 

fylgi hætta fyrir veðhafa, t.d. þegar nýr hlutur kemur í staðinn fyrir eldri hlut o.s.frv. Eigandi 

fasteignar getur því ekki skilið frá eigninni hluta af henni þannig að veðrétturinn nái ekki til 

þess hluta eftir sem áður, t.d. ekki selt byggingarlóð úr landi veðsettrar jarðar. Veðhafinn 

myndi halda veðrétti sínum í hinum fráskilda hluta eignarinnar eftir sem áður.
70

 

 Í 16. gr. svl. er fjallað um afmörkun á veðrétti í fasteign.  

 

16. gr. 

1. Ef annað leiðir ekki af samningi nær veðréttur í fasteign til: 

a. lands eða lóðar, 

b. húsa og annarra bygginga og mannvirkja sem reist hafa verið eða verða á landi eða lóð, 

c. lausafjár sem við kaup og sölu telst venjulegt fylgifé þeirrar fasteignar sem veðsetningin nær 

til og 

d. sameignarréttinda, afnotaréttinda, félagsréttinda og annarra réttinda sem heyra til hinni 

veðsettu eign.
71

 

 

 Hér kemur fram að ákvæðið er frávíkjanlegt, sbr. orðalagið „ef annað leiðir ekki af 

samningi“. 

 Ákvæði 16. gr. byggja á þeirri forsendu, að hús, byggingar og önnur mannvirki á lóð séu í 

eigu veðsala. Ekki er fjallað um veðsetningu mannvirkja, sem eru í eigu annarra en veðsala. 

Skiptir í slíkum tilvikum mestu máli, hvort réttur þriðja manns nýtur verndar gagnvart 

veðhafa, eða, ef litið er á málið frá hinu sjónarhorninu, hvort veðhafinn geti unnið 

traustfangsrétt. 

 Samkvæmt a-lið 1. mgr. 16. gr. nær veðréttur í fasteign til lands eða lóðar. Er þetta í 

samræmi við þá skilgreiningu á fasteignarhugtakinu, að fasteign sé afmarkað land ásamt 

eðlilegum hlutum landsins, lífrænum og ólífrænum, og þeim mannvirkjum, sem varanlega eru 

við landið skeytt. 

 Í b-lið 1. mgr. 16. gr. kemur fram sú túlkunarregla, að veðsetning nái til húsa, bygginga og 

annarra mannvirkja, sem reistar hafa verið eða verða á landi eða lóð. Engan veginn er 

sjálfgefið að veðréttur eigi í þessum tilvikum bæði að ná til þeirra bygginga, sem fyrir hendi 

eru, þegar til veðsetningar er stofnað, og þeirra, sem síðar eru reistar. Má segja að veðhafi 

hljóti með því hagnað, sem hann hefur ekki látið neitt endurgjald fyrir. Til þess er hins vegar 

að líta að oftast er það svo, að nýjar byggingar koma í stað eldri, og það gæti leitt til 

vandkvæða við fullnustuna, ef veðrétturinn nær ekki líka til nýrra bygginga og mannvirkja. 

Gildir þetta, nema aðilar hafi samið á annan veg. 
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 Við ákvörðun þess hvað séu hús, aðrar byggingar og mannvirki á landi eða lóð í skilningi 

1. mgr. 16. gr. og 1. mgr. 17. gr. svl., hlýtur meginviðhorfið að vera hvort byggingarnar eða 

mannvirkin eru af varanlegri gerð, þannig að verðmæti þeirra sé að miklum mun meira sem 

hluti fasteignarinnar en sem sjálfstætt verðmæti. 

 Við ákvörðun þess hvað sé venjulegt fylgifé fasteignar í skilningi c-liðar 1. mgr. 16. gr., 

verður að byggja á hefðbundnum sjónarmiðum um það, hvað telst fylgifé fasteigna við kaup 

og sölu þeirra. Hér er því í raun vísað á fkpl. og byggt á þeim sjónarmiðum er þar gilda. 

 Að hlutur sé fylgifé fasteignar hefur aðallega þá þýðingu að samningar um eignina, t.d. 

sala á henni eða veðsetning, eru taldir ná til fylgifjárins án þess að það þurfi að taka það 

sérstaklega fram í samningnum. Þetta mat er afstætt eins og fram er komið og getur verið 

mjög mismunandi eftir því hvernig fasteign er um að ræða og til hvaða nota hún er ætluð. 

 Þeir hlutir, sem ekki teljast fylgifé fasteignar samkvæmt almennum reglum, þ.e. almennt 

fylgifé eða fylgifé í þrengri merkingu, eru stundum gerðir að fylgifé með samningi og er þá 

kallað sérstakt fylgifé eða fylgifé í rýmri merkingu. Í því felst að viss réttindi yfir viðkomandi 

fasteign, eins og t.d. veðréttindi, taka þá einnig til þessara verðmæta með sama hætti og væru 

þeir fylgifé hennar. Gleggsta dæmið um slíkt er heimild sú, sem fram kemur í 24. gr. svl.: 

 

24. gr. Afmörkun veðréttarins. 

1. Þegar rekstraraðili veðsetur fasteign sem er varanlega útbúin með þarfir tiltekins 

atvinnurekstrar í huga nær veðréttur í fasteigninni, ef um það hefur verið samið, einnig til 

rekstrartækja sem heyra rekstrinum til. Veðsetningin gerist samtímis veðsetningu þeirrar eða 

þeirra fasteigna þar sem reksturinn fer fram. 

2. Með rekstrartækjum er átt við vélar, tæki, áhöld, innréttingar, innbú og annan útbúnað. 

3. Veðréttur í rekstrartækjum, sem á hvílir söluveð, nær til þess réttar sem veðsali á hverju sinni 

í viðkomandi hlut. 

4. Veðréttur í rekstrartækjum samkvæmt þessari grein nær hvorki til skráningarskylds lausafjár 

né heldur þeirra verðmæta sem verða veðsett samkvæmt ákvæðum 28., 29., 30., 31. og 32. gr. 

5. Veðrétturinn nær til rekstrartækjanna í heild eins og þau eru á hverjum tíma. Ef rekstur 

veðsala skiptist í fleiri einingar sem rekstrarlega séð eru aðskildar og þar sem atvinnureksturinn 

fer fram í fleiri fasteignum en einni er heimilt að veðsetja rekstrartæki hverrar einingar 

sérstaklega. 

6. Eftir að fasteign hefur verið veðsett með rekstrartækjum verður ekki stofnað til veðréttar í 

rekstrartækjunum einum meðan rekstrarveðsamningur er í gildi. 

 

 Ákvæði þetta hefur haft verulegar breytingar í för með sér fyrir þá, er stunda 

atvinnurekstur, þegar þeir veðsetja lausafé ósundurgreint með fasteignum. Innihald 

ákvæðisins er því að þegar rekstraraðili veðsetur fasteign, sem er varanlega útbúin með þarfir 

tiltekins atvinnurekstrar í huga, nær veðréttur í fasteigninni, ef um það hefur verið samið, 

einnig til rekstrartækja. Í þessu felst með öðrum orðum að heimilt er að veðsetja rekstrartækin 

með fasteigninni, enda sé fullnægt því skilyrði, að fasteignin sé varanlega útbúin með þarfir 
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tiltekins atvinnurekstrar í huga. Ekki er þó um heimild til veðsetningu heildarsafns að ræða án 

veðsetningar fasteignarinnar, heldur er miðað við að veðsetning rekstrartækja, ásamt fasteign, 

sé almennt til þess fallin að auka verðmæti veðréttinda í fasteignum í rekstri. Af þessu leiðir 

að rekstrartæki í skilningi 1. mgr. 24. gr. svl. verða ekki veðsett sem sérstakt ósundurgreint 

heildarsafn, þótt einstakir munir verði hins vegar veðsettir. Veðsetning rekstrartækjanna í 

heild gæti að vísu farið fram í einu og sama veðbréfinu, en þá þyrfti að auðkenna sérhvert 

verðmæti.
72

 

 

4.2.7 Lög um húsnæðissamvinnufélög nr. 66/2003 

Í lögum um húsnæðissamvinnufélög er minnst á fylgifé í nokkrum greinum. Verður nú farið 

yfir þær stuttlega: 

 Í 14. gr. laganna er lögð áhersla á úttekt á íbúð í upphafi og við lok búsetusamnings. 

Væntanlegur eða fráfarandi búseturéttarhafi skal vera viðstaddur úttekt, svo og fulltrúi frá 

húsnæðissamvinnufélagi, og hvor um sig samþykkja úttektina með undirritun sinni. 

Úttektaryfirlýsing, sem aðilar hafa undirritað, hefur sönnunargildi varðandi skil og ástand 

íbúðar. Hér er nauðsynlegt að fram komi hvert er fylgifé íbúðarinnar og ástand þess. 

 Í 15. gr. er fjallað um viðhald búsetuíbúða. Í 2. mgr. 15. gr. er fjallað um viðhald sem 

búseturéttarhafa er skylt að annast á sinn kostnað og þau atriði tilgreind. Í 4. mgr. er fjallað 

um tjón af völdum búseturéttarhafa og hvernig úr skuli bætt. Húsnæðissamvinnufélag getur 

látið framkvæma viðgerð á kostnað búseturéttarhafa og þá eftir atvikum skert 

búseturéttargjald viðkomandi búseturéttarhafa um það sem nemur kostnaðinum. 

 Í 24. gr. er kveðið á um hvernig skal skila búsetuíbúð. Í greininni er áréttað að 

búseturéttarhafi beri ábyrgð á allri rýrnun og spjöllum á íbúð umfram eðlilegt slit vegna 

notkunar. Þannig ber að skilja ákvæði um að íbúð skuli vera í sama ástandi við skil og í 

upphafi þegar búseturéttarhafi tók við íbúðinni. 

 

4.2.8 Ábúðarlög nr. 80/2004 

Í 2. gr. ábúðarlaga eru ýmsar skilgreiningar. Í 11. mgr. 2. gr. er eftirfarandi skilgreining: 

 

Mannvirki merkja í lögum þessum hvers konar byggingar og fylgifé þeirra sem er varanlega 

skeytt við land
73

. 
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 Í 46. gr. er kveðið á um frágang og skil ábúðarjarðar, mannvirkja o.fl. Mikilvægt er að við 

ábúðarlok sé ábúðarjörð skilað í sama ástandi og ábúandi tók við henni. Þetta á við um öll 

mannvirki og fylgifé sem eiga ekki að vera í síðra ástandi en þegar ábúandi tók við jörðinni. 

Eðlilegt þykir þó að taka tillit til notkunar og viðhalds á eigninni. 

 

4.2.9 Jarðalög nr. 81/2004 (jl)  

Í 17. mgr. 2. gr. er ákvæði, sem er samhljóma 11. mgr. 2. gr. ábúðarlaga, sem fjallað var um 

hér að ofan.  

 Í 45.gr. er fjallað um ættaróðul. Um ættaróðul gilda mjög sérstakar reglur og á það sama 

við um fylgifé. Hér er ýmislegt fellt undir hugtakið fylgifé sem almennt telst ekki fylgifé og 

gildir það eingöngu um ættaróðul. 

 

45. gr. fylgifé 

Óðalseigandi og aðrir geta ánafnað ættaróðali fylgifé, s.s. kvikfénað, verkfæri, húsmuni eða 

annað, og er það þá fylgifé óðalsins sem skylt er að halda við og endurnýja. Opinberir styrkir 

sem veittir eru til framkvæmda og umbóta á óðalsjörðum verða eign óðalsins.
74

 

 

 Hér er ekki um venjubundið fylgifé að ræða heldur um að ræða rýmkaða skýringu á 

hugtakinu fylgifé og ýmislegt fellt undir hugtakið sem ekki er venja að fella undir það. Hér 

myndi því vera um sérstakt fylgifé að ræða. Húsgögn, kvikfénaður og verkfæri eru í engum 

tilfellum hefðbundið fylgifé fasteignar. 

 Í 48. gr. jl. kemur fram að ekki má gera aðför í ættaróðali eða fylgifé þess nema um 

áhvílandi veðskuldir sé að ræða eða opinber gjöld sem hvíla á eigninni sjálfri. Í 3. mgr. 49. gr. 

er kveðið á um að ef enginn þeirra sem rétt áttu til óðalsins vill taka við jörðinni, skal 

sýslumaður selja hana með tilheyrandi fylgifé. Eins og áður sagði eru framangreindar reglur 

einskorðaðar við óðul og eiga ekki við um aðrar jarðir. 

 

4.2.10 Lög um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús nr. 75/2008 

Í lögum um frístundabyggð er minnst á fylgifé á einum stað, eða í 27.gr. laganna. Þar er 

fjallað um réttaráhrif sáttar og úrskurðar og í 4. mgr. 27.gr kemur fram að ef skila á lóðinni 

skuli einnig skila fylgifé og ekki í verra ástandi en lóðin var í þegar leigutaka mátti vera 

kunnugt um kæru leigusalans. 
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4.3 Venjuréttur 

Venjur skipta miklu máli í samskiptum manna. Viðurkennt er í íslenskum rétti að háttsemi, 

sem menn hafa fylgt um ákveðið árabil og að uppfylltum nánar tilgreindum skilyrðum, geti 

orðið grundvöllur fyrir réttarreglu, eða með öðrum orðum að venjan geti orðið réttarheimild.
75

 

Venjurétturinn hefur stuðlað að því að segja má fyrir um tiltekið ferli í þjóðfélaginu með því 

að hann tryggir að sams konar tilvik séu meðhöndluð á sama hátt. Oft hefur venjan þá mótast 

á löngum tíma. Af öllum venjurétti eru viðskiptavenjur þær venjur sem oftast reynir á í 

framkvæmd. Samningar vísa þá oft í venjur, annaðhvort berum orðum eða að tiltekin venja sé 

forsenda samnings. Útbreiðsla venju skiptir miklu máli og er mikilvæg þegar meta á hvort 

viðurkenna eigi viðskiptavenju. 

 

Hrd. 1966, bls. 231 (86/1965): 

Í málinu var deilt um eldavélarsamstæðu sem á hvíldi eignaréttarfyrirvari. Íbúðin, sem vélin var 

í, var seld og samkvæmt samningi fylgdi vélin, en kaupendur voru grandlausir um 

eignaréttarfyrirvarann. Fyrir Fógetarétti var krafist innsetningargerðar og þar benti gerðarþoli á 

þá viðskiptavenju að slík eldhústæki fylgi með við kaup og sölu fasteigna, nema annað sé 

sérstaklega tekið fram. Fógetaréttur féllst á innsetningargerðina og bendir m.a. á að ekki skipti 

máli, þó eldavélarsamstæðan sé í umráðum annarra en upphaflegra kaupenda, né skipti máli 

grandleysi íbúðarkaupanda. Hæstiréttur synjaði hins vegar um gerðina með eftirfarandi 

rökstuðningi: „þar sem eldavélarsamstæðan var felld inn sem einn hluti af innanbúnaði í 

eldhúsinu á nefndu húsi og áfrýjendur keyptu húsið grandlaus um eignaréttarfyrirvarann, verður 

honum eigi beitt gegn áfrýjendum, sem öðlast hafa traustnámsrétt til eldavélasamstæðunnar.“ 

 

Venja getur myndast í samskiptum tveggja aðila, þannig að hana beri að leggja til grundvallar 

í samskiptum þeirra. 

 

Hrd. 1948, bls. 100 (144/1946): 

A hafði íbúð á leigu í húsi E, sem krafðist útburðar vegna vanskila á leigugreiðslum. Leitt var í 

ljós að A hafði greitt E húsaleigu fyrir marga mánuði í einu eftir á og án þess að E gerði 

fyrirvara vegna þessara greiðsluhátta. Ósannað var að E hefði skorað á A að breyta þessum 

greiðsluháttum fyrr en hann krafðist útburðar. Taldist A ekki hafa fyrirgert leigurétti sínum 

vegna vanskila. 

 

 Venjur geta, eins og rakið er hér að framan, myndast á milli samningsaðila. Einnig er 

algengt að venjur geti myndast á ákveðnum svæðum/landshlutum (staðbundnar) og svo eru 

venjur breytilegar eftir tímabilum. 

 Það er venja í fasteignaviðskiptum á Íslandi að eldhúsinnréttingar fylgi með í kaupunum 

og því algerlega óheimilt að fjarlægja slíkan búnað nema sérstaklega hafi verið um það samið. 
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Slíkar reglur eru ekki algildar í Evrópu og mun verða fjallað nánar um það síðar í ritgerðinni 

hvernig regluverkið er í öðrum löndum. 

 

Hrd. 1939, bls. 553  (7/1939): 

Í máli þessu fjarlægði seljandi innréttingu og skáp úr fasteign, auk þess sem hann skipti á 

vöskum, fjarlægði stóran vask og setti annan minni í hans stað. Í dóminum vísar Hæstiréttir til 

venju með sérlega skýrum hætti: „Stefndi hefir ekki sannað gegn mótmælum áfrýjenda, að 

umræddur eldhúsbúnaður hafi verið sérstaklega undanskilinn, er hann seldi áfrýjendum nefnda 

húseign. Það er venja, að slíkur eldhúsbúnaður fylgi húseignum við eignarskipti, sé ekki um 

annað samið, og hefir stefndi ekki sannað, að munum þeim, er í máli þessu greinir, hafi verið 

svo háttað, að ofangreind regla taki ekki til þeirra.“ 

 

Eins og ljóst má vera, er erfitt að gera sér grein fyrir því hvaða venja tíðkast á hverjum 

stað, á hverjum tíma. Örar breytingar verða í tæknimálum og fasteignir eru stöðugt að verða 

betur útbúnar tækjum og tólum. Í dag er t.d. að ryðja sér til rúms að vera með vínkæla í 

eldhúsum, og ekki er langt síðan að uppþvottavélar voru aðeins fyrir útvalda. Fyrir ekki svo 

mörgum árum tíðkaðist að taka sjónvarpsloftnet með sér við flutninga. Núna telst 

sjónvarpsloftnet fylgifé fasteignar og má jafnvel búast við að þróunin verði sú að í náinni 

framtíð verði gervihnattadiskar einnig taldir fylgifé. 

Varhugavert getur verið að viðurkenna viðskiptavenjur, sem eiga rót að rekja til 

ákvarðana sem einn aðili setur einhliða sér til hagsbóta. T.d. ef verktakafyrirtæki, sem selur 

mikið af fasteignum, setur íþyngjandi samningsskilmála í kaupsamninga sína. 

Verktakafyrirtæki getur því ekki ákveðið einhliða að fjarlægja allt fylgifé, s.s. innréttingar úr 

fasteignum sínum fyrir sölu, og vísað til viðskiptavenju. 

Fyrir kemur að tekist er á um venjur á mismunandi sviðum eins og gerðist í eftirfarandi 

dómi. 

 

Hrd. 1992, bls. 1551 (177/1992): 

Í þessu máli var tekist á um það hvort gólfteppi, sem keypt var á skemmtistað, væri fylgifé eða 

ekki. Komst Hæstiréttur svo að orði: „Samkvæmt almennum skilningi vátryggingaskilmála fyrir 

fasteignir teljast gólfteppi eins og þau, sem hér um ræðir, ekki hluti fasteignar, nema sérstaklega 

sé um það samið. Samkvæmt almennum vátryggingaskilmálum Húsatrygginga Reykjavíkur, 3. 

tölulið, nær vátryggingin einungis til teppa, sem eru límd eða negld niður og eru í sameign 

eigenda fjölbýlishúss. Önnur teppi fást því ekki bætt úr vátryggingunni. Sömu reglur gildi hjá 

öðrum vátryggingafélögum, sem brunatryggja fasteignir. 

 

Samkvæmt venju í fasteignaviðskiptum, sem m. a. kemur fram í stöðluðum 

kaupsamningseyðublöðum um íbúðarhúsnæði, eru tilsniðin teppi talin með hefðbundnu fylgifé 

fasteignar, hafi þau verið þar til staðar. Það er álit matsmanna, að það sé einnig venjuhelgað, að 

tilsniðin teppi í atvinnuhúsnæði séu hefðbundið fylgifé fasteignar með sama hætti og um 

íbúðarhúsnæði væri að ræða. Í fasteignaviðskiptum er litið svo á, að ef teppi eru tilsniðin á gólf, 
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teljist þau hefðbundið fylgifé, hvort sem þau eru varanlega skeytt við gólfið, t. d. límd, eða 

liggja laus á gólfinu. 

 

Niðurstaða matsmanna er sú, að þau teppi, sem hér um ræðir, séu ekki orðin hluti 

fasteignarinnar, þar sem þau eru ekki varanlega skeytt við hana. Teppin myndu hins vegar 

teljast eðlilegt fylgifé fasteignarinnar, þar sem þau eru sérstaklega tilsniðin á gólf þessa tiltekna 

húsnæðis.“ 

 

Niðurstaða Hæstaréttar er því sú að teppin séu ekki hluti fasteignarinnar heldur fylgifé hennar, 

en þó skuli fjarlægja þau vegna þess að engar líkur séu að því leiddar, að brottnám teppanna 

valdi teljandi tjóni á húsakynnum sóknaraðila. Enda hafi sóknaraðilar ekki sýnt fram á, að 

skilmálar um húsnæðið eða reglur um traustfang standi í vegi fyrir rétti varnaraðila. 

 

Hér er því ljóst að viðmið Húsatrygginga Reykjavíkur annars vegar og venjur í 

fasteignaviðskiptum hins vegar, stangast á þegar kemur að gólfteppum. 

Reglurnar um fylgifé eru mótaðar af venjum, þar sem ákvæði um fylgifé komu fyrst inn í 

lög með fkpl. árið 2002. Fram að því var byggt á lögjöfnun frá lausafjárkaupalögun, auk venju 

og fordæma, eins og rakið var í kafla 3.6. 

Venjur geta einnig verið ólíkar eftir því hvort um er að ræða fasteignakaup eða leigu. Ekki 

er heldur sjálfgefið að sömu hlutir og teljast almennt eða sérstakt fylgifé íbúðarhúsnæðis, 

teljist sjálfkrafa almennt fylgifé annarra fasteigna, t.d. verslunarhúsnæðis eða veitingastaðar. 

Nánar verður fjallað um ólíkt fylgifé ólíkra fasteigna síðar í ritgerðinni. 

Vert er að geta þess að venjur eiga enn stóran þátt í því að ákvarða hvað telst fylgifé og 

verður komið nánar að því í kafla 5.6. um staðlaða samningsskilmála. 

 

4.3.1 Sönnunarbyrði venju 

Fram er komið að reglur um fylgifé fasteigna hafa þróast af venjum og fordæmum. Oft eru 

aðilar þó ekki sammála um efni venjunnar eða hvort venja hafi myndast og skiptir þá máli 

hver ber sönnunarbyrðina fyrir venjunni. Í einkamálaréttarfari er það meginregla að dómarar 

hafa frjálst sönnunarmat, sbr. 1. mgr. 44. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991 (hér eftir 

skamstöfuð eml.). Samkvæmt henni metur dómari hverju sinni hvort sýnt hafi verið nægilega 

fram á að atvik hafi gerst eða að atriði sé með tilteknum hætti. Í 2. mgr. 44. gr. eml. er svo 

fjallað um venjur. Þar kemur fram að sá, sem ber fyrir sig venju sem réttarheimild í máli, 

verður að sanna að hún sé til og hvers efnis hún sé. 

 



 

44 

4.4 Fordæmi 

Fordæmi eru mikilvæg réttarheimild og hefur töluverður fjöldi dóma fallið um fylgifé 

fasteigna. Með hugtakinu fordæmi er átt við að dómsúrlausn hafi gengið um tiltekið 

réttaratriði og sú úrlausn verði fyrirmynd í öðru dómsmáli.
76 

Ekkert í settum lögum skyldar dómendur eða aðra handhafa úrlausnarvalds til að fara eftir 

fordæmum. Reynslan sýnir að héraðsdómstólar líta til úrlausna Hæstaréttar og Hæstiréttur 

hvaflar sjaldan frá fyrri úrlausnum. Reynslan er því sú að í lögskiptum sínum leggja menn 

fordæmi til grundvallar. Til þess að teljast fordæmi verður dómur að fela í sér sjálfstæða 

viðbót við þær réttarheimildir, sem lagðar eru til grundvallar niðurstöðu dómsins, og hafa 

eitthvað sérstakt, sem vert er að skoða við úrlausnir síðari mála. Undanfarin ár hafa fordæmi 

orðið mikilvægari og fyrirferðarmeiri sem réttarheimild. Fyrir því liggja ýmsar ástæður. Fyrst 

og fremst eru dómar miklu aðgengilegilegri en áður var. Þeir eru birtir á tölvutæku formi og 

eru leitarvélar og vefir sífellt að verða betri og þægilegri að vinna með.
77

 Sérreglur um fylgifé 

eru mótaðar af fordæmum og venjum. Þó er einnig fleira sem dómstólar líta til við úrlausnir 

deilumála. Mikilvægt atriði er kaupsamningurinn, sem seljandi og kaupandi hafa gert með sér, 

auk þess sem litið er til ýmissa vísireglna. Í dómaframkvæmd virðast héraðsdómstólar frekar 

hafa tilhneigingu til að fjalla sérstaklega um fylgifé, en Hæstiréttur fer oftar þá leið að rýna í 

samninga aðila. 

 

Hrd. 2005, bls. 3791 (114/2005): 

M leigði S húsnæði og lóð í Kópavogi árið 1992 og rak S þar bensínsölu. Málsaðilar deildu um 

túlkun á ákvæði í leigusamningi þeirra, þar sem sagði að allt múr- og naglfast yrði eign M að 

leigutíma loknum. M taldi eldsneytisgeyma í jörðu ásamt dælum og tilheyrandi búnaði, sem S 

hafði komið fyrir á lóðinni, falla undir ákvæðið. S mótmælti því. Ágreiningslaust var að M og 

eiginmaður hennar byggðu sölubúð á lóðinni árið 1955 og að þar hafði verið rekin olíu- og 

bensínsala allt frá þeim tíma. Við upphaf leigusamnings endurnýjaði S hins vegar búnaðinn og 

kom fyrir fleiri tönkum og ljóst er að S hafi alla tíð umgengist búnaðinn sem sína eign og 

endurnýjað starfsleyfi vegna hans. Hann hafi tryggt búnaðinn og greitt af honum öll gjöld og 

séð um allt viðhald. Við úrlausn málsins í Héraðsdómi var litið til þess að búnaðurinn var settur 

upp á kostnað S, sem sá einnig um rekstur og viðhald á búnaðinum. Búnaðurinn var því 

afmarkaður frá fasteigninni að þessu leyti og ekkert sem benti til þess að M teldi búnaðinn sína 

eign. Einnig vísar Héraðsdómur til meginreglunnar um að leigutaka sé almennt heimilt að 

fjarlægja þá muni, sem hann hefir skeytt við leigulóð, ef það veldur ekki miklu óhagræði fyrir 

leigusala og auðvelt er að nema viðskeytinguna á brott. S hélt því fram að auðvelt væri að færa 

tankana og dælurnar og það væri væri oft gert og náði M ekki að hrekja þessa fullyrðingu. Að 

framansögðu taldi Héraðsdómur að ekki væri um fylgifé að ræða heldur lausafé og sýknaði S. 

 

Hæstiréttur sneri niðurstöðu Héraðsdóms við, en fjallar þó ekki beint um fylgiféð sem slíkt. 

Hæstiréttur leit til þess að búnaðurinn var að hluta til boltaður niður á steyptar undirstöður og 
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komið fyrir með varanlegum hætti neðanjarðar, einnig þess að það myndi takmarka möguleika 

M til áframhaldandi nýtingar fyrir óbreytta starfsemi. Að lokum var litið til þess að S taldist við 

samningsgerðina hafa haft víðtæka reynslu og þekkingu á samningsgerð á þessu sviði. Varð 

ekki annað ráðið en S hefði við samningsgerðina verið í lófa lagið að kveða skýrt á um að hann 

áskildi sér eignarrétt að búnaðinum í lok leigutímans. Var því fallist á kröfur M. 

 

 Hæstiréttur fjallar ekki heildstætt um fylgiféð sem slíkt, en vísar í að búnaðurinn sé 

boltaður niður og að líta verði á hann sem eina heild með tönkum, dælum og afgreiðslukerfi. 

Þyngst virðist þó vega að S er stórfyrirtæki, sem hefur yfirburði við samningsgerðina. S 

sérhæfir sig í sölu eldsneytis og var því í lófa lagið að kveða skýrt á um hvernig eignarétti að 

búnaðinum skyldi háttað eftir að samningstíma lyki. 

 Í næsta kafla verður fjallað ítarlega um samninga, sérfræðiábyrgð og vísireglur. Einnig 

verður fjallað um neytendakaup, stöðluð samningsákvæði o.fl.  
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5 Samningur aðila um fasteignakaup 

5.1 Inngangur 

Fasteignakaup eru meðal stærstu fjárhagslegu ákvarðana einstaklinga, lögaðila og stofnana. 

Flestir kaupa og selja fasteign að minnsta kosti einu sinni um ævina. Slík viðskipti hafa mikla 

þýðingu fyrir þá sem í hlut eiga. Kaupandi ráðstafar ekki aðeins mestum hluta þeirra fjármuna 

sem hann á, heldur stofnar hann oftast einnig til viðamikilla skuldbindinga við lánastofnanir 

til að fjármagna kaupin og bindur þar með aflahæfi sitt að miklum hluta um langa framtíð. Því 

er mjög mikilvægt að vandað sé til verka og samningar séu nákvæmir og hnökralausir. Í 5. gr. 

fkpl. kemur þó fram að lögin eru frávíkjanleg þegar ekki er um neytendakaup að ræða. Með 

samningi er heimilt að gera hluti að fylgifé, sem almennt væru það ekki annars, og ljóst að 

aðilar geta samið á ýmsa vegu, svo lengi sem það skerðir ekki réttindi þriðja manns. Er þetta í 

samræmi við eina af meginreglum samningaréttarins um samningsfrelsi manna Í henni felst 

m.a. frelsi um efni löggerninga.
78

 Samkvæmt 7. gr. fkpl. er gert ráð fyrir að samningar um 

fasteignir séu skriflegir og verði bindandi með undirritun móttakandans. Það leiðir einnig af 

þinglýsingarlögum nr. 39/1978 að samningi verður ekki þinglýst nema hann sé skriflegur. 

Sömu reglur gilda um stofnun og skuldbindingargildi samninga í fasteignakaupum og öðrum 

samningum  

 Dómstólar líta því til samninga aðila um fasteignina og fylgiféð, og leitast við að túlka og 

fylla samningana sem um fasteignina hafa verið gerðir.  

 

5.2. Túlkun löggerninga – skýring og fylling  

Það er meginregla í samningarétti að samninga eða aðra löggerninga skuli halda eða efna. Í 

túlkun samninga skiptir mestu máli að leitast sé við að leiða í ljós vilja þann eða tilætlun, sem 

að baki yfirlýsingar liggur, að því leyti sem samrýmst getur eðlilegum hugmyndum eða 

trausti, sem yfirlýsingin vekur, eða getur vakið í huga móttakanda hennar.
79

 Ljóst er að 

samningar þarfnast þó ekki túlkunar, nema upp komi sú staða að samningsaðilar leggi ólíkan 

skilning í samninginn, og þá reynir mjög á túlkun og ýmis lögfræðileg vandamál þegar aðilar 

eru ósammála um hvaða merkingu beri að leggja í einstök ákvæði samnings, eða hvaða 

réttaráhrif hann eigi að hafa. Ýmsar ástæður geta legið að baki því að aðilar leggi ólíka 

merkingu í samninginn. Mönnum er misjafnlega gefið að tjá hug sinn og vilja í orðum eða að 

skilja tjáningarhátt annarra. Þá er ekki síður mikilvægt að hyggja að þeirri staðreynd, að 
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flestir, sem kaupa eða selja fasteignir, eru óvanir því og gera ekki marga slíka löggerninga um 

ævina. Oftast leysa aðilar ágreining sinn án atbeina dómstóla. Dæmin sanna þó að oft eru 

borin undir dómstóla ágreiningsefni, er varða réttan skilning á samningsákvæðum. Dómari 

verður þá að grafast fyrir um forsendur samningsins og öðlast skilning á þörfum 

samningsaðilanna, jafnframt því að setja sig í spor löggjafans og finna lausn á deilumáli sem 

er fordæmisgefandi. Dómari leitast þá við að leggja eðlilegan eða sanngjarnan skilning í 

orðalag samningsins, auk þess að bera hagsmuni samningsaðila fyrir brjósti. Á Íslandi 

byggjum við bæði á vilja- og traustkenningu við túlkun samninga. Hin síðarnefnda vegur þó 

meira í fjármunaréttargerningum. 

 

5.2.1 Skýring löggerninga 

Skýring löggerninga beinist að því að draga ályktun um merkingu viljayfirlýsingar af orðalagi 

hennar eða öðru því hátterni sem viljayfirlýsingargjafi tjáði sig með við stofnun viðkomandi 

löggernings. Við skýringu er litið til atriða er snerta málvísindi, sálarfræði, rökfræði o.fl. og 

getur því reynt mjög á mannþekkingu, innsæi og almenna dómgreind túlkandans.
80

 Skýrandi 

leitast við að leggja sem eðlilegastan skilning í hvern löggerning nema báðum aðilum sé tamt 

að nota sérstök orð, s.s. fagmál. 

 Einnig getur verið nauðsynlegt að skoða samningsdrög og kanna þannig tilgang 

samningsgerðarinnar. 

 

5.2.2 Fylling löggerninga 

Fylling gengur framar skýringu hvað varðar það að marka réttaráhrifin á grundvelli 

réttarreglna eða réttarheimilda. Skýring er ekki alltaf lögfræðileg. Fyllingin byggist hins vegar 

á lögfræðilegum aðferðum, þ.e beitingu réttarheimilda.
81

 Hér koma einkum til, auk 

lagaákvæða, venja, fordæmi, lögjöfnun og eðli máls eða meginreglur laga. Viðskiptalífinu er 

mikið hagræði í því að tilteknar venjur eða réttarreglur skapist um hin margvíslegu réttaráhrif 

einstakra tegunda löggerninga, þar sem aðilar þurfa ekki að semja sérstaklega um ýmis atriði 

er almennt teljast felast í viðkomandi löggerningstegund. Fylgir þessu bæði mikill tíma- og 

vinnusparnaður og visst réttaröryggi, þar sem löggjöf á viðskiptasviðinu er jafnan byggð á 

viðteknum venjum. Hér skal bent á að venja þarf ekki að vera orðin að venjurétti til að hún 

geti skipt máli við fyllingu löggerninga. Að lokum er vert að minnast á að óljós 
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samningsákvæði, t.d um fylgifé, ber jafnan að skýra þeim í óhag sem einhliða hefur ráðið 

ákvæðinu. Þetta sjónarmið hefur enn meira vægi ef aðili hefur notið aðstoðar sérfræðings, s.s 

lögfræðings, við samningsgerðina. 

 

Hrd. 2005, bls. 3791 (114/2005): 

Í þessu máli var tekist á um það hvort eldsneytistankar í jörðu væru fylgifé fasteignarinnar. Stórt 

olíufyrirtæki leigði lóð af hjónum og tekist var á um hver ætti tankana í jörðu að leigutíma 

loknum. Um sérfræðiábyrgð og túlkun samnings komst Hæstiréttur svo að orði : „Við túlkun á 

samningi aðilanna verður að líta til aðstæðna við samningsgerðina sem og þess, að stefndi hefur 

atvinnu af eldsneytissölu víða um land og rekur hana ýmist sjálfur eða semur við aðra um slíkt. 

Þá er sölustarfsemi hans ýmist rekin á lóðum sem hann á sjálfur eða hann tekur á leigu hjá 

öðrum. Hann telst því við samningsgerðina hafa haft víðtæka reynslu og þekkingu á 

samningsgerð á því sviði sem um ræðir í málinu og hafa haft nokkurt forskot á áfrýjanda í því 

efni.“ Var því fallist á kröfur M.  

 

 Þyngst virðist vega að S er stórfyrirtæki sem hefur yfirburði við samningsgerðina. S 

sérhæfir sig í sölu eldsneytis og var því í lófa lagið að kveða skýrt á um hvernig eignarétti að 

búnaðinum skyldi háttað eftir að samningstíma lyki. 

 

5.3 Sönnun samningsskilmála 

Dómarar þurfa oft að leysa úr því, hvor málsaðila skuli færa sönnur á fullyrðingar, sem þeir 

hafa í frammi, og hvor þeirra beri hallann af því, ef fullyrðingar verða ekki sannaðar. 

 Almenna reglan er sú að sá, sem byggja vill einhver nánar tiltekin réttindi á samningi, 

verður að sanna, að samningur hafi verið gerður með því efni. T.d. hverju hafi verið lofað, 

hvenær efndir samkvæmt samningnum skuli fara fram o.s.frv.
82

 

 Í fasteignakaupum er miðað við að það sé seljanda að sanna að eitthvað, sem telja beri 

fylgifé, eigi þó ekki að fylgja með og jafnframt að honum beri sérstök greiðsla fyrir búnað eða 

réttindi, sem telja á til fylgifjár.
83

 Við mat á samningum um fasteignakaup, þar sem miklir 

hagsmunir eru í húfi, eru gerðar meiri kröfur en ella um sönnun fyrir því að samkomulag hafi 

í raun náðst um tiltekin atriði. Þetta kom m.a fram í Hrd. 1991, bls. 178 (sem reifaður er á bls. 

25), þar sem seljendur fasteignar fjarlægðu hillur úr arinherbergi. Seljendur gátu því ekki 

sannað að kaupandi hafi samþykkt að hillurnar yrðu fjarlægðar og voru því dæmdir til 

greiðslu skaðabóta. 
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5.4 Vísireglur um fylgifé 

Leiki vafi á því hvort búnaður eða réttindi telst fylgifé fasteignar, skal einkum litið til þess 

hvort viðurhlutamikið væri að skilja búnaðinn eða réttindin frá fasteign. Spurt væri þá, hvort 

búnaðurinn sé rammlega eða varanlega skeyttur við land eða mannvirki. Hér myndi sólpallur 

væntanlega falla undir, sé hann varanlega skeyttur við fasteignina. Og í kjölfarið má spyrja 

hvort brottnám hlutarins myndi valda skemmdum eða tjóni á fasteigninni? 

 

Hrd.1993 bls. 1931 (410/1993): 

Rafverktaki krafðist þess að viðurkenndur yrði eignaréttur hans á öllu raflagnaefni í hóteli á 

Skólavörðustíg. Um þetta sagði Hæstiréttur: „Raflagnir í hús eru að verulegu leyti felldar inn í 

loft og veggi og verða við það hluti af húsinu, óaðskiljanlegur frá því nema með miklum 

kostnaði og sóun verðmæta. Af því leiðir, að slíkt efni til húsbyggingar verður ekki, svo að gilt 

sé að lögum, selt með svokölluðum eignarréttarfyrirvara, þ. e. áskilnaði um eignarrétt seljanda, 

uns kaupverð er greitt. Ber þegar af þeirri ástæðu að sýkna varnaraðila af kröfum sóknaraðila.“ 

 

Hér taldi Hæstiréttur það fela í sér of mikla sóun verðmæta að fjarlægja raflagnir úr 

húsinu, enda má ætla að veðhafar eigi að geta treyst því að verðmæti eignarinnar sé ekki rýrt 

með þessum hætti. 

Eins er skoðað hvort verðmæti búnaðar eða réttinda sé í einhverjum mæli háð tengslum 

við eignina og hvort þau verðmæti myndu jafnvel fara forgörðum ef þau væru skilin frá 

fasteigninni. Jafnvel getur komið fyrir að þau séu nauðsynleg fyrir eðlileg afnot hennar, eða 

geti best nýst þar, og án þess sé fasteign ekki fullgild til sinna nota. Hvort eignin telst fullgild 

til leigu eða sölu fer öðru frekar eftir því hver eignin er og hver venja er á hverjum stað.
84

 

Matið er því alltaf afstætt og getur ráðist af því um hvernig fasteign er að ræða. Slík afmörkun 

verður ekki ákvörðuð með almennri reglu heldur verður að taka afstöðu til þess í hverju tilfelli 

fyrir sig, hvað telja beri fylgifé viðkomandi fasteignar og hvaða verðmæti eru það ekki. 

Fylgifé er oft skilgreint svo að það séu ýmsir munir, sem hægt er að skilja frá fasteign, og hafi 

þá sjálfstætt fjárhagslegt gildi. Í þessu samhengi er hægt að minnast á lyftu eða kæligeymslu 

sem hefur verið sett upp fyrir tiltekinn hluta húseignar. 

A. Vinding Kruse telur að þar sem ekki sé samið sérstaklega um fylgifé, megi fara eftir 

þeirri reglu til leiðbeiningar, að lausafé, sem sérstaklega er útbúið eða tilsniðið fyrir tiltekna 

fasteign, og ætlað til notkunar á henni, fylgi með eigninni. Hér væri þá um að ræða hurðir, 

glugga, hitabúnað (ofna) og annan slíkan innbyggðan búnað.
85 
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Loks má nefna tilgreiningu í reglugerð um fasteignaskráningu og fasteignamat nr. 

406/1978, en þar segir m.a.: 

 

Hús og önnur mannvirki skulu metin ásamt fylgifé sínu. Til fylgifjár teljast munir sem tilheyra 

mannvirki af því tagi, sem um er að ræða. Til fylgifjár teljast þó ekki, þótt skeyttar séu við 

fasteignir, vélar eða önnur tæki til atvinnurekstrar og heldur ekki heimilisvélar að frátöldum 

eldavélum.
86 

 

 Af þessu er ljóst að það skiptir máli, við mat á því hvað telja beri fylgifé, um hvernig 

fasteign er að ræða og í hvaða tilgangi hún skuli notuð. Matið er því afstætt, auk þess sem það 

skiptir máli hvað er venja á hverjum stað og á hverjum tíma. Skilgreiningin í reglugerðinni 

virðist mun þrengri en í fkpl. 

 

5.5 Neytendakaup 

Þegar um neytendakaup er að ræða er óheimilt að víkja frá reglum fkpl. með samningi. Með 

neytendakaupum er átt við kaup á fasteign af seljanda þegar salan er liður í atvinnustarfsemi 

hans og eignin aðallega ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda og fjölskyldu hans. 

Kaupin teljast þó ekki neytendakaup ef seljandi hvorki vissi né mátti vita við samningsgerð að 

fasteignin var keypt í þessu skyni. Þessi regla kemur fram í 6. gr. fkpl. Rökin fyrir þessari 

takmörkun á samningsfrelsinu helgast af því að einstaklingum, sem kaupa íbúðarhúsnæði fyrir 

sig og sína af þeim sem selja fasteignir í atvinnuskyni, sé þörf á þeirri lágmarksvernd sem 

lögin veita, enda ekki jafnræði með aðilum. Þó er heimilt að víkja frá samningi ef það er 

kaupanda í hag. 

 Sem dæmi um neytendakaup á fasteignamarkaði má nefna þegar einstaklingur kaupir 

íbúðarhúsnæði til einkaafnota af stóru byggingarfyrirtæki sem selur tugi íbúða eða fleiri á ári. 

Í seinni tíð hefur verið talið að þetta ákvæði eigi einnig við um banka og lánastofnanir, sem 

selja fasteignir sem þau eignast, auk þess sem ýmis fasteignafélög falla undir ákvæðið, þ.e í 

þeim tilfellum sem kaupandi telst neytandi. Í slíkum tilvikum er ekki jafnræði með aðilum, 

sérstaklega ekki ef kaupandinn er að kaupa í fyrsta sinn.
87 

 

Hrd. 2006, bls. 1326 (360/2005): 

Í málinu keyptu einstaklingar fasteign af einkahlutafélagi. Í dómnum kemur fram að umrædd 

viðskipti fólu í sér neytendakaup í skilningi 6. gr. fkpl. Dómurinn taldi ekki vera skilyrði 
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samkvæmt lögunum að sá, sem selur í atvinnuskyni, hafi staðið að einhverjum framkvæmdum á 

umræddri eign. 

 

 Í 2. mgr. 19. gr. fkpl. er einnig sérákvæði um mat á galla í neytendakaupum, þar sem 

gerðar eru ívið meiri kröfur til eiginleika fasteignar en í öðrum kaupum. Í greininni kemur 

fram að ástand og búnaður fasteignarinnar skuli samræmast opinberum reglum á hverjum 

tíma. Þetta merkir að nýlegt þak á gömlu húsi verður að uppfylla þær kröfur sem gerðar voru 

er þakið var reist. 

 

Hrd. 2005, bls. 4013 (118/2005): 

Kona ein keypti íbúð af byggingarmeistara. Baðherbergið reyndist minna en reglur gerðu ráð 

fyrir og taldist það galli, skv. 2. mgr. 19. gr. fkpl., þrátt fyrir að vera undir gallaþröskuldi. 

 

 Ólíklegt er að niðurstaðan hefði orðið sú sama ef ekki hefði verið um neytendakaup að 

ræða. 

 

5.6 Stöðluð kaupsamningsform 

Í fasteignaviðskiptum eru stöðluð kaupsamningsform mikið notuð
88

. Í þessum stöðluðu 

kaupsamningsformum eru ákvæði um fylgifé
89

, sem má þó breyta ef um það er samið. Eins og 

áður hefur verið greint frá er það kallað sérstakt fylgifé þegar aðilar semja um að munir, sem 

almennt myndu ekki taldir fylgifé, eru gerðir að fylgifé með samningi. Að mati Ólafs 

Jóhannessonar er óþarft að tiltaka í kaupsamningi venjulegt fylgifé fasteignar, s.s. hurðir og 

lykla að þeim, en ef undanþiggja eigi eitthvað af hinu venjulega og eðlilega fylgifé, þurfi að 

taka það sérstaklega fram.
90 

Ljóst er að mikil hagræðing er af slíkum stöðluðum samningsákvæðum. Þó má geta þess 

að ef stöðluð ákvæði eru í ósamræmi við breytingar eða leiðréttingar, sem gerðar eru á 

sannanlegan hátt, skulu breytingarnar ganga framar hinum prentaða texta.
91 

Þegar Viðar Már Matthíasson gaf út bók sína Fasteignir og fasteignakaup árið 2008 setti hann 

fram í bókinni staðlað ákvæði, sem notað var í kaupsamningum um fasteignir: 

 

„Fullgerðri húseign fylgir neðangreint fylgifé að svo miklu leyti, sem það hefur verið til staðar 

við sýningu og eigi sé um annað samið. Í eldhúsi skal vera eldavél, ofn og vifta. Í baðherbergi 

skal vera statív eða hengi fyrir handklæði og w.c. pappír, spegill og/eða skápur yfir eða við 
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vask. Í geymslu skulu vera uppistöður og hillur. Föst ljós og ljósakúplar í eldhúsi og 

baðherbergi og allar múr- og naglfastar innréttingar og tæki fylgja með en ekki gluggatjöld. 

Sjónvarpsloftnet og festingar fylgja.” 

 

 Er höfundur fór á stúfana að skoða kaupsamninga, sem notaðir eru nú fjórum árum eftir 

útgáfu bókarinnar, kom í ljós að ákvæðið, sem er í kaupsamingum í dag, er rýmra. Þrátt fyrir 

töluverða leit reyndist ekki unnt að finna hvenær þessi breyting var gerð eða hver stendur á 

bak við hana. Ákvæðið sem fasteignasalar notast við í dag er eftirfarandi: 

 

Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem var fyrir hendi við skoðun 

og/eða á að fylgja samkvæmt lögum, kaupsamningi, öðrum gögnum 

eða venju. Í eldhúsi skal vera eldavél, ofn og vifta. Í baðherbergi fylgja föst hengi, innréttingar 

og tæki svo og skápur yfir eða við vask. Múr- og naglfastar uppistöður og hillur 

í geymslu. Föst ljós og ljósakúplar skulu vera í eldhúsi, baðherbergi og sérþvottahúsi og a.m.k. 

eitt perustæði í hverju herbergi. Eigninni skulu fylgja allar múr- og naglfastar 

innréttingar, spegilflísar, gluggatjaldastangir og festingar, en ekki gluggatjöld, þó fylgja rimla-, 

strimla- og rúllugluggatjöld. Sjónvarpsloftnet og festingar í eigu seljanda fylgja. 

(þó ekki gervihnattadiskur í séreign ef um hann er að ræða). Í bílskúr fylgir fastur 

ljósabúnaður, rafknúnir hurðaopnarar svo og fastar hillur og skápar.
92

 

 

Eins og sjá má, þegar þessir stöðluðu samningsskilmálar eru bornir saman, hefur 

hugtakið fylgifé verið rýmkað töluvert síðstu ár. Hér hefur verið fest í sessi sú þróun, sem 

hefur myndast fyrir venju á undanförnum árum, og þykir nú sjálfsögð. 

 Ef borin eru saman ákvæðin hafa orðið eftirfarandi breytingar: 

 Í fyrsta lagi er nú sérstaklega tekið fram að fasteign skuli fylgja allt sem var til staðar við 

skoðun og á að fylgja samkvæmt lögum, kaupsamningi, öðrum gögnum eða venju. Með 

öðrum gögnum er hér átt við söluyfirlit eignarinnar sem útbúið er af fasteignasala. Einnig er 

hér sérstaklega fjallað um venju, sem virðist eiga að halda ákvæðinu opnu fyrir breytingum, 

og gefur í skyn að hér sé ekki um tæmandi upptalningu að ræða. 

Engar breytingar virðast gerðar á fylgifé í eldhúsi. Á baðherbergi virðist sem ákvæðið hafi 

verið þrengt. Eldra ákvæðið gerir ráð fyrir standi eða hengi fyrir handklæði og wc-pappír, 

spegli og skáp yfir eða við vask. Nýja ákvæðið kveður á um að fylgja skuli öll föst hengi og á 

það þá væntanlega að ná til þess sem talið er upp í eldra ákvæðinu. Einnig eiga að fylgja 

innréttingar og tæki en ekki er minnst á spegil. Í geymslu skulu vera uppistöður og hillur og 

tekið fram í nýja ákvæðinu að þær skuli vera múr- og naglfastar. Auk ljósakúpla í baðherbergi 

og eldhúsi er bætt við kúpli í sérþvottahúsi, og perustæði skal vera í hverju herbergi. Einnig er 

búið að fella inn í ákvæðið allar speglaflísar og rimla, strimla og rúllugluggatjöld. Ekkert er 

fjallað um fylgifé í bílskúr í eldra ákvæðinu en í hinu nýja er talið upp að fastur ljósabúnaður, 
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rafknúnir bílskúrshurðaopnarar og fastar hillur og skápar fylgi. Hér er því um töluverðar 

breytingar að ræða, sem hafa þróast smám saman í framkvæmd, en voru svo nýlega felld inn í 

hið staðlaða kaupsamningsákvæði.
93

 

Í hinu staðlaða kaupsamningsformi er gert ráð fyrir skoðunarskyldu kaupanda, sem kemur 

einnig fram í 29. gr. fkpl. Þar kemur fram að kaupandi getur ekki borið fyrir sig galla, sem 

hann átti að sjá við skoðun fasteignarinnar. Nánar verður fjallað um það í 6. kafla í 

ritgerðinni. 

Í staðlaða ákvæðinu kemur fram að ef eitthvað af því, sem talið er upp í ákvæðinu, vantar 

í fasteignina við skoðun, fylgir það ekki með nema um annað sé samið. Með öðrum orðum er 

ekki gert ráð fyrir því að seljandi þurfi að fjárfesta í hlutum eingöngu til að uppfylla skyldur 

sínar um fylgifé. Þó er gerð undantekning frá þessu, ef þeir hlutir sem vantar eru forsenda 

fyrir nýtingu hinnar keyptu eignar, s.s. lyklar. Einnig er mögulegt að semja um það, eins og 

áður kom fram, að hlutir sem eru taldir upp sem fylgifé í staðlaða ákvæðinu og eru til staðar 

við sýningu, fylgi ekki með í kaupunum, en þá þarf seljandi að tryggja sér sönnun um þau 

atriði. Upp geta komið vafatilvik, þegar tæki eins og uppþvottavél, ísskápar og þvottavélar, 

sem almennt eru ekki fylgifé fasteignar, eru felld inn í innréttingar og erfitt er að fá sams 

konar tæki svo vel fari. Í slíkum tilvikum verður að semja um þá hluti sérstaklega og jafnvel 

eðlilegt að kaupanda standi til boða að kaupa slíka hluti á markaðsverði. Ef deilt er um slíka 

hluti er nauðsynlegt að skoða söluyfirlit fasteignarinnar, sem ætti að geyma ítarlega lýsingu á 

eigninni. Í lögum um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa, nr. 99/2004, er í 2. kafla laganna 

fjallað ítarlega um mikilvægi þess að söluyfirlit séu vel úr garði gerð. Ef hlutur, sem deilt er 

um, er talinn upp í lýsingu eignar í söluyfirliti, myndi hann teljast hluti fasteignarinnar eins og 

hún er seld og þar með fylgifé hennar. Í samningum um fasteignir má einnig oft sjá að 

fasteign er seld „ásamt því sem fylgir og fylgja ber“ hér er tilvísun í fkpl. því þar kemur fram 

hvað það er sem fylgir fasteign og fylgja ber. 

 

5.7 Samningsskilyrðið „Múr- og naglfast” 

Litið hefur verið svo á að allar múr- og naglfastar innréttingar og tæki fylgi með fasteigninni. 

Annaðhvort er þá litið svo á að allt múr og naglfast teljist beinlínis til fasteignarinnar sjálfrar 

eða fylgifjár hennar. Oft er það svo að það veldur skemmdum á fasteigninni ef fjarlægja á það 

sem búið er að festa við fasteignina með varanlegum hætti. 
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Hrd. 1998, bls. 1307 (116/1987): 

Í þessu máli deildu leigusali og leigutaki um uppgjör við lok leigusamnings. Í samningi þeirra 

kom fram að leigusali eignaðist allar innréttingar sem leigutaki kæmi fyrir í húsnæðinu. 

„Ljóst sé að stefnda hafi verið óheimilt að nema á brott naglfastar innréttingar leiguhúsnæðisins, 

hverju nafni sem nefndust og hvort sem þær snertu veitingareksturinn sérstaklega eða ekki. Í 

leigusamningnum hafi skýrlega verið tekið fram að allar innréttingar yrðu eign leigusala og 

engin undantekning gerð frá því. Ef stefndi hafi viljað undanþiggja ákveðnar innréttingar í þessu 

ákvæði samningsins hafi honum verið í lófa lagið að gera slíkt, t.d. þegar 

viðbótarleigusamningurinn var gerður 21. júní 1985. Það hafi hann hins vegar ekki gert. Því hafi 

allt það sem stefndi setti upp sem naglfastar innréttingar orðið eign stefnanda. Eigi þetta við um 

allar innréttingar, t.d. barborðið, rafmagnstöflur, ljósabúnað, hreinlætistæki, vaska o.s.frv. 

Sönnunarbyrðin um að ákveðnar innréttingar falli ekki undir ákvæði 9. gr. leigusamningsins 

hvíli á stefnda og honum hafi ekki tekist sú sönnun“. 

Gerð var matsgerð þar sem gerð var grein fyrir þeim spjöllum er leigutaki vann á eiginni og var 

leigutaki dæmdur til greiðslu skaðabóta fyrir að hafa fjarlægt og/eða unnið spjöll á naglföstum 

innréttingum í leiguhúsnæðinu. 

 

Mörg dómsmál hafa fallið um slík ákvæði í leigusamningum, sem leigutaki telur sig ekki 

vera bundinn af þegar á reynir. 

Með orðunum „múr- og naglfast“ er þó ekki átt við allt sem fest hefur verið við fasteign. 

Hér er einungis átt við varanlegar festingar. Þá er litið svo á að með því séu lausafjármunir 

gerðir að hluta fasteignarinnar og skapa því með henni eina heild.
94

 Einn nagli í stóran skáp 

nægir ekki til að uppfylla þetta skilyrði eins og fram kom í dómi: 

 

Hrd. 2002, bls. 14 (447/2000): 

Hér var tekist á um það hvort ýmsir munir á Hótel Akureyri væru fylgifé eða lausafé. Um var að 

ræða 19 fataskápa, 19 minibari, 19 skápa fyrir öryggishólf, 19 höfðagafla fyrir rúm og 19 spegla 

í römmum. Ljóst var að munirnir sem voru vandaðir og gegnheilir, voru smíðaðir annars staðar 

og fluttir á Hótel Akureyri. Í einhverjum tilvikum hafði verið sett ein og ein skrúfa í bak 

skápanna. „Dómurinn hefur skoðað hina umdeildu muni í húsinu við Hafnarstræti 67. Er það 

mat dómsins, að munirnir geti haft sjálfstætt fjárhagslegt gildi, t.d. bókahillur og venjuleg 

skrifstofuhúsgögn. Myndi það valda mjög óverulegu tjóni á fasteign varnaraðila Hótels 

Akureyrar ehf., ef munirnir yrðu fjarlægðir. Það myndi hins vegar að sjálfsögðu hafa töluverðan 

kostnað í för með sér fyrir varnaraðila Hótel Akureyri ehf. að afla sér sambærilegra muna, en sá 

kostnaður er máli þessu óviðkomandi. Þá geta hvorki þær festingar, sem settar hafa verið t.a.m. í 

bak fataskápanna, né sú staðreynd, að munirnir eru allir úr líku smíðaefni og mynda því 

samstæða heild, haft áhrif við úrlausn þess, hvort um lausafé sé að ræða eða fast fylgifé 

fasteignar“. 

 

„Að öllu framangreindu athuguðu er það afdráttarlaus niðurstaða dómsins, að allir umræddir 

munir séu lausafé, en ekki fast fylgifé fasteignarinnar að Hafnarstræti 67“. 
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Hér er um að ræða húsgögn, sem eru smíðuð utan hússins, en síðar flutt þangað til 

uppsetningar. Húsgögnin eru þung og gegnheil og töluverðir fjármunir liggja í þeim. Ekki er 

talið skipta máli þó húsgögnin séu „í stíl“ við aðra húsmuni hótelsins. 

Hér er líka litið framhjá því að búið var að negla í bakið á skápunum. Komast dómarar að 

því að það myndi valda óverulegu tjóni að fjarlægja munina og að munirnir geti haft töluvert 

sjálfstætt gildi. 

Hér er því ljóst að eðlilegt er að taka tillit til þess að sum húsgögn eru skrúfuð í vegg, s.s. 

vegghillur, og hlutur verður ekki sjálfkrafa fylgifé þó að hann sé skorðaður af með nagla. Til 

gamans má skoða gamlan norskan dóm um þetta efni. 

 

RT. 1891, bls. 137: 

Spunavél, sem fest var við gólf og þak með skrúfum og boltum, var hvorki talin vera hluti af 

byggingunni né fylgifé hennar.  

 

Þessi niðurstaða er eðlileg, þar sem hvorki myndi rýrna verðmæti vélarinnar né 

fasteignarinnar við aðskilnaðinn. Hér kemur fram sú regla, að hlutir verða ekki sjálfkrafa 

fylgifé þó að þeir séu skrúfaðir við fasteign. 

Hins vegar er þekkt að skemmdir hafi orðið á fasteignum við að fjarlægja múr- og 

naglfasta hluti, s.s múrbrot og jafnvel brotnar flísar, og þá er seljandi ábyrgur fyrir því. 

 

5.8 Ýmis atriði sem á eftir að semja um er staðlaða ákvæðinu sleppir 

Þar sem staðlaða ákvæðið um fylgifé er ekki mjög yfirgripsmikið koma oft upp atvik sem eru 

á gráu svæði og erfitt getur reynst að leysa úr. Eftir að mikill uppgangur varð á Íslandi á 

árunum 2000-2008 var ýmiss konar lúxusvarningur farinn að sjást í híbýlum fólks og ekki 

alltaf ljóst hvað væri fylgifé og hvað ekki. 

 Höfundur hitti að máli Grétar Jónasson, framkvæmdarstjóra Félags Fasteignasala. Til hans 

berast ýmis mál sem erfitt er að leysa úr. Flest þessara mála er snúa að fylgifé varða 

eldhústæki af ýmsum stærðum og gerðum sem oftlega er búið að smíða innréttingar í 

kringum. Þetta getur orðið vandamál ef um óhefðbundnar stærðir tækja er að ræða, þannig að 

erfitt eða ómögulegt er fyrir kaupendur eignarinnar að finna tæki sem hentar í eldhúsið. Hér er 

þá helst um að ræða sérsmíðaða ísskápa, uppþvottavélar og vínkæla. 

 Einnig sagði Grétar þónokkur mál hafa komið upp varðandi ósætti vegna innfelldra ljósa 

sem eru fjarlægð. Óljóst er hversu mikið ljós teljast skeytt við fasteign og í staðlaða ákvæðinu 

er tæmandi talning á þeim ljósum sem skilja skal eftir. Hins vegar má líta svo á að þegar búið 
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er að fjarlægja innfellda lýsingu sé farið að rýra verðgildi eignarinnar ef ekki finnast önnur 

ljós sem eru jafngóð eða passa í þar til gerð göt í lofti eða veggjum. 

 Reglulega koma einnig upp ágreiningsmál vegna þjófavarnarkerfa, óvenjulegra 

heimilistækja og gervihnattadiska. Misjafnt er hversu mikil verðmæti liggja í þeim hlutum 

sem fjarlægðir eru. Stundum er um að ræða hluti, sem ekki verða metnir til fjár eða eru réttara 

sagt ómetanlegir, t.d þegar seljendur fjarlægja verðlaunagróður úr garðinum eða jafnvel 

listaverk. Einnig geta komið upp mál þar sem um gífurlega fjármuni er að ræða, t.d. þegar 

seljendur fjarlægja heita potta úr garðinum. Í dag eru til mismunandi tegundir af heitum 

pottum og svokallaðir rafmagnspottar hafa verið að ryðja sér til rúms á undanförnum árum. 

Þessir pottar eru með einhvers konar hringrás og eru ekki skeyttir við fasteignina á sama hátt 

og venjulegir heitir pottar. Þeir eru hífðir inn á lóðina/pallinn og eru í raun aðeins ofan á 

pallinum og því auðvelt að færa þá til. Gera má þó ráð fyrir því að kaupendur, sem skoða eign 

með heitum potti í garðinum, telji að hann fylgi með í kaupunum. Í svona málum er því oft 

verið að deila um ómetanlega hluti annars vegar og hins vegar mjög dýra hluti. Í síðara 

tilvikinu getur það skipt kaupendur miklu máli hvort hlutirnir fylgja með eða ekki. Fyrir 

kemur að málin eru leyst án þess að greiðsla komi fyrir, en oft eru svona mál leyst með 

greiðslum, þannig að kaupandi býðst í raun til að kaupa hlutinn af seljanda og gera hlutinn 

þannig að samningsbundnu fylgifé.  

 Ritgerðarhöfundur ræddi einnig við Ásdísi Ósk Valsdóttur, fasteignasala, sem minntist 

atviks er varðaði mjög veglega og rándýra gaseldavél, sem seljendur skildu sannarlega eftir í 

fasteigninni. Kaupendur endurnýjuðu eldhúsið og létu smíða eldhúsinnréttingu í kringum 

eldavélina. Þegar kom að því að elda fyrstu máltíðina kom í ljós að eldavélin var ekki tengd 

og enginn iðnaðarmaður fékkst til að tengja hana, þar sem hún samræmdist ekki EU-

öryggisstöðlum. Í þessu tilviki var málið leyst þannig að seljandi greiddi andvirði nýrrar 

eldavélar. Ásdís Ósk segir að oft komi upp tilvik, er varða stærri heimilstæki í eldhúsi. 

Kaupendur telji sig vera að kaupa uppþvottavél með, vegna þess að hún sé í stíl við háf, eða 

ísskáp sem er í stíl við eldavél. Í sérbýli komi oft upp spurningar sem snerta barnaleiktæki eða 

kofa á lóð. Almenna reglan er sú að leiktæki fylgja ekki. Oft þarf þó að festa bæði rólur og 

kofa við fasteignina, svo að hlutirnir þoli íslenska veðráttu. 

 

5.9 Fylgifé við samningsgerð 

Þegar reynt er að ná samkomulagi um fasteignakaup grípur seljandi oft til þess ráðs að bjóða 

kaupanda eitthvað með í kaupunum, sem ekki myndi fylgja annars. Hér getur verið um að 
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ræða að hnika til afhendingardegi, bjóða betri frágang á fasteigninni, s.s. að lagfæra eitthvað 

sem er bilað, mála veggi eða klippa tré. Einnig reyna seljendur oft að bjóða eitthvað með í 

kaupunum, sem ekki kostar þá bein fjárútlát, en getur komið sér vel fyrir kaupandann. Hér er 

þá um að ræða eitthvað, sem er jafnvel sérsniðið að fasteigninni, án þess að teljast hefðbundið 

fylgifé hennar, og myndi þá teljast samningsbundið fylgifé. Seljandi getur boðið kaupanda að 

skilja eftir gardínur, rafmagnstæki, garðáhöld, húsgögn sem ekki eru naglföst, barnaleiktæki, 

grill eða hvaðeina. Oft kemur þetta sér mjög vel fyrir kaupendur og verður til þess að 

samningar nást, þrátt fyrir að áður hafi borið töluvert á milli. Þessir samningar eru oft gerðir 

samhliða kaupsamningsgerðinni sjálfri og eru stundum munnlegir. Alltaf er þó öruggast að 

hafa samningsbundið fylgifé með í kaupsamningnum, svo að ekki komi upp erfiðleikar með 

sönnunarfærslu ef samningar eru ekki efndir.  
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6 Skyldur kaupenda og seljenda. 

6.1 Inngangur 

Helstu skyldur kaupanda og seljanda í fasteignakaupum eru í raun mjög svipaðar og í 

lausafjárkaupum. Seljanda ber skylda til að afhenda fasteign í umsömdu ástandi og á réttum 

tíma og skylda kaupanda er sú að greiða kaupverðið á umsömdum stað og tíma. Standi annar 

hvor aðilinn ekki við efni samningsins er um að ræða vanefndir sem geta haft í för með sér 

vanefndaafleiðingar með svipuðum hætti og í lausafjárkaupum. Þær vanefndir, sem oftast 

reynir á í fasteignakaupum, eru greiðsludráttur af hendi kaupanda, en galli og 

afhendingardráttur af hendi seljanda. Nú verður farið nánar í þau ákvæði í fkpl., sem tengjast 

skyldum kaupanda og seljanda, eða skoðunarskyldunni og upplýsingarskyldunni. 

 Miðað við fjölda kaupsamninga um fasteignir eru þau ágreiningsefni, sem enda fyrir 

dómstólum, ekki ýkja mörg. Þegar ágreiningur rís er það oftast vegna þess að ekki er vandað 

nægilega til upplýsingagjafar fyrir kaupin af hálfu seljanda og þess löggilta fasteignasala sem 

hefur milligöngu um viðskiptin.
95

 Því er gríðarlega mikilvægt að kaupandi fái réttar og 

nákvæmar upplýsingar um eignina, sem hann hyggst kaupa, þar sem ágallar á fasteign geta 

verið kaupanda óyfirstíganlegir kostnaðarliðir.  

 

6.2 Gallahugtakið í fasteignakauparétti 

Þrátt fyrir fjölda dómsúrlausna er varla hægt að segja að gallahugtakið hafi skýrst verulega á 

undanförnum árum, Þó er ljóst að gera verður greinarmun á göllum annars vegar og öðrum 

annmörkum á fasteign hins vegar. Eingöngu er rætt um galla, þegar kaupandi hefur á 

einhverju stigi eftir kaup, rétt til að hafa uppi vanefndarúrræði. Ljóst er því af framansögðu að 

margs konar annmarkar á fasteign falla utan gallahugtaksins.  

 Fasteignir eru svo margbreytilegar að stærð, gerð og aldri að útilokað er að festa það í lög 

hvað teljist galli.
96

 Reglur um galla eru í 3. kafla fkpl. Er meginregluna að finna í 1. mgr. 18. 

gr. og 1. mgr. 19. gr. fkpl. Skilgreiningin á galla er svohljóðandi: 

 

„Það að fasteign stenst ekki þær kröfur um gæði, búnað og annað, sem leiðir af kaupsamningi 

eða lögum, eða hún hentar ekki til þeira almennu og sérstöku afnota sem seljanda mátti vera 

kunnugt um og kaupandi gat ætlast til, enda eigi ekki við lögbundnar takmarkanir á 

gallahugtakinu.“ 
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 Í fasteignakauparétti er hugtakið galli skýrt á annan hátt en almenn málvenja gerir ráð 

fyrir. Hugtakið getur bæði haft þrengri og víðari merkingu, sem ræðst af því hvað um var 

samið milli aðila, auk þess sem 2. mgr. 18. gr. fkpl. (gallaþröskuldur) þrengir hugtakið í 

fasteignakauparétti.
97

 

 Einnig er vert að minnast á það að úrlausn þess, hvort fasteignin er gölluð eða ekki, er 

almennt óháð vitneskju seljanda.
98

 Gallahugtakið er almennt metið á hlutlægum grundvelli. 

Hinsvegar getur það skipt máli við mat á réttaráhrifum gallans hvort seljandi var grandlaus 

eða ekki. Samkvæmt 1. mgr. 18. gr. fkpl. kemur fram að fasteign telst gölluð ef hún stenst 

ekki kröfur um búnað og annað er leiðir af fkpl. Í þessu felst að kaupandi má gera þá kröfu að 

fasteign hafi það fylgifé sem kveðið er á um í fkpl. og öðrum lögum og 

stjórnvaldsfyrirmælum. 

 Kaupandi má almennt gera þá kröfu að ástand fasteignar, með tilliti til aldurs hennar, 

byggingarefnis, innréttinga og útlits, sé ekki lakara en almennt gengur og gerist um 

sambærilegar jafngamlar eignir.
99

 

 

Hrd. 1972, bls. 577 (71/1971): 

A keypti nýja íbúð í fjölbýlishúsi af byggingaraðila og varð fljótlega vör við sprungur í 

veggjum, sem stöfuðu frá siginni gólfplötu. Matsmenn töldu ekkert athugavert við hönnun eða 

járnabindingu plötunnar og að ekkert benti til mistaka við smíði hússins. Samt sem áður var 

sigið talið meira en A mátti gera ráð fyrir og var ábyrgð felld á seljandann. 

 

 Kaupandi má einnig almennt gera þá kröfu að fasteign hafi þá eiginleika, sem lög og 

reglur mæltu fyrir um á þeim tíma sem fasteignin var byggð, og þarf ekki að una því að 

eiginleikar hennar séu lakari. Ekki getur hann heldur gert kröfu um að eiginleikar hennar séu 

betri.
100

 

 

Hrd. 1962, bls. 705 (156/1961): 

A keypti fasteign í Garðabæ og uppgötvaði fljótlega að vankantar voru á þaki hússins. 

Matsmenn töldu þakviði of veika og ekki í samræmi við byggingarreglugerð eða venjur sem 

þekktar voru. Hæstiréttur komst að því að A hefði mátti treysta því að þakið væri í samræmi við 

byggingarreglugerð og ætti seljandi að bera ábyrgð á því að svo væri ekki. 

 

 Að lokum er vert að fjalla um notagildi fasteignar. Á undanliðnum áratugum hefur 

notagildi beinlínis orðið hluti af skilgreiningu á gallahugtakinu í fasteignakauparétti, sbr. 
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1.mgr. 19.gr fkpl. Þar eru reglur um að fasteign teljist gölluð, ef hún hentar ekki til þeirra 

afnota, sem sambærilegar eignir eru venjulega notaðar til. Undir þennan lið falla bæði ytri 

atvik og einnig þegar eiginleikar fasteignarinnar sjálfrar leiða til takmarkaðra afnota.
101

 Undir 

þennan lið væri því mögulegt að fella atvik, þar sem seljandi hefur fjarlægt mikilvægt fylgifé, 

s.s. eldhúsinnréttingu, sem myndi augljóslega valda því að fasteign, sem ætti að vera heimili 

fjölskyldu, yrði ekki notuð á hefðbundinn hátt og teldist því gölluð. 

 

6.3 Skortur á upplýsingum, 26. gr. fkpl.  

Í 26. gr. fkpl. er kveðið á um að fasteign teljist gölluð ef seljandi hefur ekki látið kaupanda í té 

mikilvægar upplýsingar um eignina. 

 26. gr. fkpl. er svohljóðandi: 

 

Fasteign telst gölluð ef kaupandi hefur ekki fengið þær upplýsingar um hana sem seljandi vissi 

eða mátti vita um og kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Þetta gildir þó 

aðeins ef það hefur haft áhrif á gerð eða efni kaupsamnings að upplýsingarnar voru ekki veittar. 

 

 Lengi hefur verið litið svo á að upplýsingaskylda seljanda sé hluti af gallahugtakinu í 

fasteignakaupum. Talið hefur verið að upplýsingaskylda seljanda fælist bæði í því að veita 

þær upplýsingar sem honum ber og einnig í því að veita réttar upplýsingar. Erfitt er að festa 

hönd á þessari skyldu nákvæmlega, enda er margbreytileiki fasteigna slíkur að það ræðst mjög 

af atvikum hverju sinni hvernig seljandi fullnægir þessari skyldu sinni. Ákvæðið felur í sér að 

seljandi á að eigin frumkvæði að veita þær upplýsingar, sem hann hefur eða má hafa. Í því 

felst að löglíkur eru fyrir því að seljandi þekki fasteign svo vel að hann geti upplýst kaupanda 

um galla á henni,. Um þetta snýst málið fyrst og síðast. Það stendur seljanda nær að upplýsa 

um þetta, enda auðveldara fyrir hann en fyrir kaupanda að leita galla uppi.
102

 Í tengslum við 

fylgifé er mikilvægt að seljandi greini frá því ef eitthvað, sem kaupandi má búast við að sé 

fylgifé, á ekki að fylgja með eigninni. Sem dæmi má nefna það ef fataskápar í herbergjum eru 

allir í samræmi við gólfefni og hurðir og líta út fyrir að vera fastir, en reynast svo lausir. Í 

slíkum tilvikum er eðlilegt að seljandi greini frá þessu þannig að kaupandi telji sig ekki vera 

að kaupa annað en hann fær afhent. Í 26. gr. fkpl. er þó sá fyrirvari gerður að hinar röngu 

upplýsingar hafa ekki tilgreind réttaráhrif ef þetta hafði engin áhrif á efni eða gerð 

kaupsamningsins. Algengast er að vanræksla seljanda á að sinna upplýsingaskyldu leiði til 

þess, að söluverð fasteignar verði hærra en það hefði verið ef kaupandi hefði fengið þær 
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upplýsingar sem honum bar að fá, og þær verið réttar. Það verður því með oðrum orðum að 

vera orsakasamband milli vanrækslu á upplýsingaskyldu eða rangra upplýsinga og þess, að 

kaupsamningur hafi verið gerður. 

 Í fasteignakaupum er þekkingarforskot seljanda jafnan mjög mikið. Oft hefur seljandi 

byggt fasteign eða búið í henni í áratugi og þekkir hana því út og inn. Stafar hin ríka 

upplýsingaskylda seljanda af þessum ástæðum. Ljóst er að efnislegt inntak 

upplýsingaskyldunnar er breytilegt, t.d. eftir þekkingu kaupanda, en yfirleitt er einungis um 

neikvæðar upplýsingar að ræða. Í raun er ekki skilyrði að seljandi hafi vitað um 

upplýsingarnar heldur er nægilegt að hann hafi mátt vita um þær og er talið að eðlileg ástæða 

þurfi að vera fyrir hendi fyrir því, að seljandi vissi ekki um atriðið, sem um ræðir.
103

 Því er þó 

þannig farið að mismiklar kröfur eru gerðar til seljanda, t.d. verða ekki gerðar sömu kröfur til 

seljanda, sem fengið hefur eign í arf og selur hana strax aftur, og til seljanda sem átt hefur 

eign í langan tíma og búið í henni sjálfur. 

 

Hrd. 2004, bls 1147 (304/2003): 

A leysti til sín hús á Akranesi við nauðungarsölu, fékk kauptilboð í eignina samdægurs og 

samþykkti tilboðið. Hann hafði því litla sem enga þekkingu á eigninni. Húsið leit illa út að 

innan sem utan og því var tilboðið töluvert lægra en ásett verð. A var sýknaður af 

skaðabótakröfu vegna galla. 

 

 Upplýsingaskylda seljanda byggir á því að hann skuli upplýsa hvaðeina sem hann veit og 

má vita um, og má ætla að kaupandi þurfi að vita og búist við að fá að vita, til þess að geta 

lagt mat á fasteignina og hvað hann vilji greiða fyrir hana. Í þessu felst að gera grein fyrir 

göllum, sem ekki eru augljósir, og teljast ekki venjulegt slit. Yfirleitt er litið til þess að betra 

er að segja of mikið en of lítið og að ef seljandi þurfi að hugsa sig um áður en hann greinir frá 

einhverju atriði, er honum líklega vísara að gera það. Hann á að segja frá öllu því sem máli 

getur skipt, s.s. varðandi skipulag, nágranna, skordýraplágur, rottugang og fylgifé, svo að fátt 

eitt sé tínt til. Kaupandi þarf með öðrum orðum að fá að vita allt sem rýrir verðmæti 

eignarinnar og sölumöguleika. 

 Réttaráhrif þess að vanrækja upplýsingaskylduna geta í fyrsta lagi verið að vankantar á 

fasteign, sem ekki teldust gallar, teljast vera það. Í öðru lagi að vanefndarúrræði geta verið 

önnur en ella og rýmkar hér réttur til skaðabóta. 
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6.4 Aðgæsluskylda kaupanda, 29.gr. fkpl. 

Í 29. gr. fkpl. er áréttað að skyldur hvíla ekki einvörðungu á seljanda því kaupandi verður 

einnig að sýna ákveðna aðgæslu. 

 

Kaupandi getur ekki borið fyrir sig galla á fasteign sem hann þekkti til eða átti að þekkja til 

þegar kaupsamningurinn var gerður. 

Hafi kaupandi skoðað fasteign, áður en kaup gerðust, eða án nægjanlegrar ástæðu látið undir 

höfuð leggjast að skoða hana, þótt seljandi skoraði á hann um það, getur hann ekki borið fyrir 

sig galla sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun. Þetta á þó ekki við ef seljandi sýndi af sér 

stórkostlegt gáleysi eða framferði hans stríðir með öðrum hætti gegn heiðarleika og góðri trú. 

Ákvæði 1. og 2. mgr. víkja fyrir efni 26. gr. um skort á upplýsingum um fasteign. 

 

 Í 29.gr. er lögð rík skylda á kaupanda fasteignar að skoða eignina gaumgæfilega. Ef hann 

gerir það ekki telst hann ekki hafa sýnt nægilega aðgæslu. Ef vafi leikur á um fylgifé, t.d. 

hvað sé múr- og naglfast, er mikilvægt að kaupandi spyrji seljanda og fái skýr svör um það 

hvað seljandi hyggist taka og hvað muni fylgja fasteigninni. Kaupanda ber að skoða eignina 

eins og góður og skynsamur maður myndi gera. Í þessu felst að ekki þarf að skoða nýja eign 

eins vel og gamla. Skoða þarf vel fasteign, sem sem er bersýnilega í slæmu ástandi, og gefur 

þar með tilefni til ítarlegri skoðunar. Geri kaupandi það ekki getur hann ekki borið fyrir sig 

galla: 

 

Hrd. 1965, bls. 769 (39/1965): 

A keypti kjallaraíbúð í Nökkvavogi af B. Innan mánaðar varð hann var við mikinn raka undir 

gólfi íbúðarinnar og kom þá í ljós að pípulagnir og frágangur á gólfum hafði verið 

óforsvaranlegur. Matsmenn töldu að hér hafi sprungið rör eftir að hann flutti inn og því hafi ekki 

verið við seljanda að sakast. Kaupandi hefði getað skrúfað frá krönum á baðherbergi og í 

eldhúsi við skoðun og séð ryð í vatni og þar af leiðandi átt að gera sér grein fyrir því að 

leiðslurnar væru orðnar gamlar og tærðar. B var sýknaður. 

 

 Í þessu máli var á ábyrgð kaupandans að hafa ekki skrúfað frá vatnskrönum og athugað lit 

á vatninu, enda þótt ólíklegt sé að margir kaupendur geri það við skoðun fasteignar. Kaupandi 

getur því ekki borið fyrir sig galla, sem hann átti að sjá við skoðun, en ef skoðunaraðstaða er 

erfið eða aðstæður þannig að það er ekki unnt að framkvæma skoðunina, hlýtur áhættan af 

göllum að vera hjá seljanda, sem ábyrgð ber á aðstæðum á skoðunarstað.
104

 

 

Hrd. 1994, bls. 2265 (192/1991): 

A keypti fasteign við Yrsufell af B. Síðar kom í ljós að gólf hafði sigið vegna jarðvegsfyllingar 

sem hafði skriðið til. Við skoðun eignarinnar var honum afhent vasaljós til að lýsa inn í gat, sem 

var óupplýst, og ljóst að erfitt var að sjá undir gólfplötuna nema á mjög takmörkuðu svæði. Við 
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þær aðstæður var ekki unnt að komast að því, að jarðvegsfylling hafði skriðið undan stórum 

hluta gólfplötunnar. B var skaðabótaskyldur vegna gallans. 

 

 Gerðar eru ríkari kröfur til sérfróðs kaupanda, en til þess sem enga sérfræðiþekkingu hefur 

á fasteignum: 

 

Hrd.1981, bls. 1422 (149/1979): 

A keypti fasteignina Hrísholt 10 af B. Tekið var fram að enginn leki væri í húsinu og að múrhúð 

virtist í lagi. Síðar sama ár fer að bera á leka og múrhúð byrjar að flagna af. Ljóst er að A 

skoðaði eignina mjög vel, auk þess sem hún fékk til liðs við sig trésmið. A hafði verið tjáð að 

það þyrfti að klæða húsið fljótlega, eins og hefði sýnt sig almennt með hús hlaðin úr holsteini. B 

var sýknuð af öllum kröfum. 

 

 Oft verður ekki ætlast til þess af kaupanda að hann átti sig á því hvaða áhrif tilteknir gallar 

hafi. Þetta gildir einkum um galla sem lúta að hönnunar- eða byggingartæknilegum atriðum. 

Ekki er líklegt að venjulegur maður, sem kaupir fasteign, sem nýlokið er við að byggja, átti 

sig á því hvaða afleiðingar það geti haft ef honum er bent á að hönnun þaks sé óvenjuleg, eða 

útfærsla einhverra byggingartæknilegra atriða. Ósanngjarnt væri að kaupandi gæti ekki borið 

fyrir sig galla sem leiddu af slíkum atriðum.
105

 

 Réttaráhrif þess að kaupanda á að vera kunnugt um galla eru þau að hann tapar rétti til að 

bera fyrir sig vanefndarúrræði og ber því sjálfur áhættuna af gallanum. 

 

6.5 Skörun aðgæsluskyldunnar og upplýsingaskyldunnar, 3.mgr. 29.gr. fkpl. 

Ljóst er að skörun er á milli upplýsingaskyldu seljanda og aðgæsluskyldu kaupanda. Fellst 

það í því að séu ágallar á fasteign, sem eru augljósir og kaupandi getur ekki ætlast til að 

seljandi vekji athygli hans á, þarf seljandi ekki með réttu að upplýsa kaupandann um þá.
106

 

Þetta er tekið fyrir í 3. mgr. 29. gr. fkpl., þar sem fram kemur að 1. mgr. og 2. mgr. 29. gr. 

fkpl. víki fyrir 26. gr. fkpl. Þetta merkir að upplýsingaskylda seljanda stendur óhögguð, þó að 

kaupandi skoði fasteign. Seljandi getur ekki heldur komið sér undan upplýsingaskyldu sinni 

með því að hvetja kaupanda til að skoða fasteignina. Ef vafi rís stendur upplýsingaskylda 

seljanda óhögguð og ef seljandi vanrækir þessa skyldu sýnir hann af sér saknæma háttsemi. 
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6.6 Samantekt 

Af þeim dómum Hæstaréttar, sem gengið hafa um mörk upplýsingaskyldu og aðgæsluskyldu, 

verður ekki séð að nýmælunum í 3. mgr. fkpl. sé nægilega vel fylgt eftir. 

 

Hrd. 15. febrúar 2007 (366/2006): 

A keypti fasteign af B og C sem kröfðust eftirstöðva kaupverðs. A taldi sig eiga skaðabótakröfu 

á hendur B og C vegna þess að samkvæmt skipulagi þurfti að breyta aðkomu að húsinu. Aðilum 

var talið jafnskylt að kynna sér deiliskipulag og seljendur ekki taldir bera ábyrgð á því að veita 

þesar upplýsingar og krafa þeirra um greiðslu eftirstöðva því tekin til greina. 

 

 Einnig þarf að skoða sérstaklega að gerðar eru ríkari kröfur til sérfróðs aðila, og manns 

sem nýtur aðstoðar sérfræðings. Þessar ríku kröfur verða óneitanlega til þess að letja 

kaupanda til að nýta sér þekkingu fagfólks og fara með sérfróðan aðila með sér að skoða eign, 

enda þótt sá hinn sami geti forðað kaupandanum frá því að kaupa köttinn í sekknum. 

Hæstiréttur hefur í mörgum málum fellt ábyrgð á kaupanda þegar hann hefur komið með 

sérfróðan aðila með sér að skoða fasteign. Er Hæstiréttur raunar farinn að teygja sig ansi langt 

í þessum efnum. Vitaskuld er slæmt ef það er ekki augljós hagur kaupanda að viða að sér eins 

miklum upplýsingum um eignina og hægt er áður en ráðist er í fasteignakaup. 

 Í tengslum við 26. gr. fkpl. um upplýsingaskyldu seljanda má velta því fyrir sér hvort það 

er óheppileg þróun að við fasteignasölu hefur rutt sér til rúms aukið þjónustustig 

fasteignasalans, sem sér nú oft um að sýna væntanlegum kaupendum eignir fyrir hönd 

seljanda. Hér hefur því bæst við milliliður á milli kaupanda og seljanda og getur það 

óneitanlega leitt til minna upplýsingaflæðis á milli aðila. Seljandi, sem hefur búið í eign lengi, 

hefur mikla þekkingu á eigninni, en ekki er víst að hann nái að miðla allri þeirri þekkingu til 

fasteignasalans, sem síðar er sá sem situr fyrir svörum hjá kaupandanum við skoðun 

eignarinnar. 

 Einnig má skoða þá stöðu sem fjallað var um að framan, að seljendur eigi það til að 

fjarlægja heita potta úr görðum sem kaupendur telja fylgifé. Gera má ráð fyrir að fella megi 

slík atvik undir 26. gr. fkpl., þar sem upplýsingaskyldan hvílir þá á seljanda að láta vita um 

þær fyrirætlanir sínar, að fjarlægja heitan pott af lóðinni. Í slíkum málum er nauðsynlegt fyrir 

seljanda að tryggja sér sönnun með því að kveða skýrt á um slíkt í kaupsamningi. Ekki eru 

dæmi um þetta í dómasafni, svo að ekki er hægt að segja til um hvernig dómstólar myndu taka 

á slíku máli. 
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7 Skyldur og skaðabótaábyrgð fasteignasala 

7.1 Inngangur 

Í lögum um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa nr. 99/2004 (hér eftir nefnd fsl.) er mælt fyrir 

um margvíslegar skyldur sem hvíla á fasteignasölum. Aðeins verður stiklað á stóru um 

skyldur fasteignasala hér, en farið rækilega í saumana á skaðabótaábyrgð fasteignasala. 

Töluvert hefur borið á því á undanförnum árum að viðskiptamenn fasteignasala höfði slík 

skaðabótamál. 

 

7.2 Skyldur fasteignasala 

Samkvæmt 9. gr. fsl. skal fasteignasali gera skriflegan samning við þann sem leitar til hans 

vegna milligöngu hans um kaup eða sölu eignar. Mikilvægt er að samningur þessi sé gerður 

áður en fasteignasali tekur til við starfið og skal hann þá innihalda upplýsingar um þóknun og 

annað. Í 10.-12. gr. fsl. er að finna reglur fyrir fasteignasala til að útbúa söluyfirlit. Kemur 

ítarlega fram í lögunum hvernig skuli gera það og hvaða upplýsingar söluyfirlit eigi að 

innihalda. Ef seljandi ætlar ekki að afhenda tiltekið fylgifé með fasteigninni er mikilvægt að 

það komi fram í söluyfirlitinu; það er öruggast og tryggir seljandanum þannig sönnun um 

fyrirætlanir sínar. Söluyfirlit skal m.a. innihalda upplýsingar um ástand eignar og galla og 

getur orðið mikilvægt sönnunargagn um ástand eignarinnar ef aðilar verða ósáttir. 

 

Hrd. 2002, bls. 3861 (223/2002): 

Seld var íbúð þar sem kom í ljós að um gólfhalla var að ræða. Fasteignasalinn hafði vitneskju 

um gólfhallann en lét kaupendur ekki vita. Talið var að um galla væri að ræða og að ekki væru 

gerðar meiri kröfur til kaupenda en að þeir framkvæmdu venjulega skoðun á eigininni. Voru 

kaupendur ekki taldir hafa vanrækt aðgæsluskyldu sína en litið svo á að fasteignasalinn, sem 

vissi af gólfhallanum, hefði borið að upplýsa kaupendur um hann. Voru því fasteignasalinn og 

fasteignasalan látin bera óskipta ábyrgð á tjóni kaupendanna vegna gallans. 

 

 Í 1. mgr. 12. gr. fsl. kemur fram að fasteignasali skal sjálfur afla þeirra upplýsinga sem 

fram eiga að koma í söluyfirliti. Í þessu felst m.a að skoða opinberar skrár, auk þess að skoða 

eignina sjálfur fyrir sölu. Í 14. gr. fsl. eru ákvæði um skyldu fasteignasala til að vera 

sjálfstæður og óháður í störfum sínum. Fasteignasali má hvorki sjálfur kaupa eign sem honum 

hefur verið falin til sölumeðferðar né aðrir sem eru hagsmunalega tengdir fasteignasalanum. 

 

Hrd. 1999, bls. 363 (250/1998): 

Fasteignasölu var falið að selja raðhús í einkasölu. Fljótlega bárust tvö tilboð og munaði 50.000 

krónum á þeim. Hærra tilboðið var samþykkt. Í kaupsamningi kom fram að kaupandi væri faðir 
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eins af sölumönnum fasteignasölunnar. Tveimur mánuðum síðar fer seljandi fram á að kaupin 

gangi til baka eða söluverðið sé endurskoðað, þar sem það hafi verið lægra en eðlilegt 

markaðsverð. Dómkvaddir voru matsmenn sem mátu það svo að söluverð eignarinnar hefði 

verið vanmetið um 800.000 kronur. 

 

 Í 2. mgr. 14. gr kemur síðan fram að fasteignasala sé óheimil milliganga um kaup eða sölu 

fasteignar, ef hann eða starfsmenn hans búa yfir sérstökum upplýsingum, sem hafa þýðingu 

við söluna, og aðrir hafa ekki aðgang að. 

 Fasteignasala ber skv. 2. mgr. 15.gr. fsl. að gæta hagsmuna bæði kaupenda og seljenda. 

Þrátt fyrir að skriflegt samningssamband sé á milli fasteignasala og seljanda, og að það sé 

seljandi sem greiðir fasteignasalanum söluþóknun, er fasteignasalinn ekki eingöngu 

umboðsmaður seljandans, heldur verður hann að finna jafnvægi til að þjónusta bæði 

kaupendur og seljendur. 

 

7.3 Skaðabótaábyrgð fasteignasala 

Samband fasteignasala og seljanda/kaupanda fasteignar er í raun dæmigert samningssamband. 

Þrátt fyrir þetta fer skaðabótaábyrgð fasteignasala ekki eftir reglum um skaðabætur innan 

samninga, heldur er rík hefð fyrir því í norrænum rétti að um bótaábyrgð sjálfstætt starfandi 

sérfræðinga, s.s. fasteignasala, gildi reglur um skaðabætur utan samninga.
107

 Í 27. gr. fsl. 

kemur fram að fasteignasali ber ábyrgð á tjóni því, sem hann eða starfsmenn hans valda í 

störfum sínum af ásetningi eða gáleysi. Bótagrundvöllurinn er því sakarreglan eða eftir 

atvikum reglan um vinnuveitendaábyrgð, og sakarmat og sönnun fer eftir reglum 

skaðabótaréttar.  

 Fasteignasalar hafa stöðu sérfræðinga. Reglur um sérfræðiábyrgð leiða að ýmsu leyti til 

betri stöðu tjónþola en leiða má af almennum reglum. 

 Í fyrsta lagi eru gerðar ríkari kröfur um aðgæsluskyldu og vandvirkni en almennt er gert. 

Þessum auknu kröfum hafa dómstólar fylgt eftir með ströngu sakarmati. 

 

Hrd. 1996, bls. 2466 (216/1995): 

Hæstiréttur komst svo að orði: „Þótt ekki sé skylt að hafa í kaupsamningi uppreikning þeirra 

veðskulda, sem seljandi tekur að sér að aflétta, verður að telja, eins og hér stóð á, að sú skylda 

hafi hvílt á fasteignasalanum að afla vitneskju um raunverulega stöðu þeirra.“ 

 

 Í öðru lagi eru gerðar ríkari kröfur til þess sem sérfræðingur sá eða mátti sjá fyrir um 

afleiðingar háttsemi sinnar. Hér er miðað við huglægt mat og gert ráð fyrir að sérfróður eða 
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vel menntaður einstaklingur ætti frekar en aðrir að geta áttað sig á því að tjón gat leitt af 

hegðun hans. 

 

Hrd. 1996, bls. 3178 (260/1995): 

Fasteignasali var dæmdur skaðabótaskyldur með svofelldum orðum: „Hlutu þeir sem reyndir 

fagmenn að sjá, að í umræddum fasteignaviðskiptum fólst meira en lítil áhætta fyrir stefnendur. 

Ósannað er að stefndu hafi gert stefnendum skýrlega grein fyrir því.“ 

 

 Hér eru því greinilega mjög ólíkar kröfur gerðar til þess sem fasteignasalinn átti að sjá 

fyrir og þess sem viðskiptavinurinn átti að sjá fyrir. Er það hlutverk fasteignasalans að gera 

sér grein fyrir áhættunni og vara leikmanninn við. 

 Í þriðja lagi er sönnunarreglum beitt á sérstakan hátt, en hliðrað er til um sönnun, tjónþola 

í vil. Það leiðir oft til strangari ábyrgðar. Þessi sönnunarafbrigði hafa ekki verið algeng í 

dómaframkvæmd. 

 

7.4 Samantekt 

Neytendur njóta töluvert traustrar réttarstöðu gagnvart þjónustu fasteignasala, enda bera 

fasteignasalar ríkar skyldur og skaðabótaábyrgð þeirra er ströng. Ekki er til staðar kærunefnd, 

sem fjallar sérstaklega um fasteignakaup, svo að eina úrræði þess, sem telur á sig hallað í 

fasteignaviðskiptum, er að fara með málið til dómstóla. Að því er varðar fasteignasala skal þó 

bent á eftirlitsnefnd Félags fasteignasala. Hlutverk hennar er að hafa eftirlit með því að 

fasteignasalar starfi eftir lögum, reglugerðum og siðareglum. 

 Það er um margt sérstakt að í fsl. eru mjög ítarleg ákvæði um starfsemi fasteignasala og 

töluvert ítarlegri en gilda um aðrar starfsstéttir. Eins er athugunarvert að þótt það sé seljandi 

fasteignar, sem á í samningssambandi við fasteignasalann, ber fasteignasalanum að sinna 

bæði kaupanda og seljanda jafn-vel, sbr. 15. gr. fsl. Þessi staða fasteignasalans skapar honum 

sérstöðu í samanburði við t.d. lögmenn, og gerir starf hans að mörgu leyti vandasamara.
108

 

 Hvað viðkemur fylgifé virðast fasteignasalar ekki vilja blanda sér í þau mál og benda 

iðulega á staðlaða samningsákvæðið um fylgifé.
109

 Hér má þó velta fyrir sér hvort það er ekki 

eðlilegt að það sé í verkahring fasteignasala, sem er með til sölumeðferðar óvenju verðmæta 

fasteign, hlaðna þægindum, að kanna hug seljenda og hvort til standi að fjarlægja eitthvað við 

flutninga, eða hvort sérhannaðar innréttingar, rafmagnstæki eða annað fylgi með húsinu. Þetta 

hlýtur að hafa áhrif á verðmat eignarinnar og ætti að falla undir upplýsingaskyldu seljanda. Ef 
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seljandi hins vegar áttar sig ekki á skyldum sínum til upplýsingagjafar er það fasteignasalans 

sem sérfræðings, að upplýsa seljandann um skyldur sínar gagnvart kaupandanum. 
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8 Fylgifé mismunandi tegunda fasteigna 

8.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað um það hvort greinanlegur er munur á milli fylgifjár ólíkra gerða 

fasteigna. Skoðað verður hvort fylgifé er það sama hvort sem um íbúðarhúsnæði er að ræða 

eða atvinnuhúsnæði, jarðir eða jafnvel sumarhús. 

 

8.2 Íbúðarhúsnæði 

Eins og fram hefur komið að framan miðast ákvæðin um fylgifé í fkpl. að stórum hluta við 

hefðbundið íbúðarhúsnæði. Staðlaða samingsákvæðið, sem fjallað hefur verið um, miðast 

einnig við íbúðarhúsnæði. Þá hefur verið vitnað til nokkura dóma hér að framan, sem leggja 

línurnar um hvað telst hefðbundið fylgifé íbúðarhúsnæðis. T.d. kemur fram í Hrd. 1955, bls. 

134 að miðstöðvarketill og þakskífa voru talin fylgifé nýbyggingar við Drápuhlíð (reifun á 

bls. 15). Einnig hefur dómurinn staðfest í Hrd. 1939, bls 553 að skápur í eldhúsi og vaskur 

teljist hefðbundið fylgifé með íbúðarhúsnæði (reifun á bls. 15 og 42). Einnig var 

eldavélasamstæða talin fylgifé í Hrd. 1966, bls. 231 (reifun á bls. 41) og í Hrd. 1991, bls. 178 

var seljanda óheimilt að fjarlægja arinhillur úr húsbóndaherbergi og sönnunarbyrði lögð á 

seljanda, ef hefðbundið fylgifé á ekki að fylgja með við sölu eignarinnar (reifun á bls. 25). 

 

8.3 Atvinnuhúsnæði 

Færri reglur og óljósari eru til um atvinnuhúsnæði og hvað skuli teljast til fylgifjár þess. Oft er 

miðað við það hvort fasteignin þurfi að vera útbúin tilteknum hlutum, til að hún henti til 

þeirra afnota, sem hún er ætluð til, og hvort eignin sé aðeins fullgild, að þessir hlutir fylgi 

henni. Er þetta svo mismunandi eftir því hver eignin er og ekki sjálfgefið að þeir hlutir, sem 

teljast hefðbundið fylgifé íbúðarhúsnæðis, teljist sjálfkrafa almennt fylgifé annarra fasteigna, 

s.s. verslunarhúsnæðis eða veitingastaðar. 

 

Hrd.1938, bls. 715 (166/1936 ): 

Verktaki tók að sér að byggja rafstöð fyrir Alþýðuskólann á Laugum. Skólastjórnendur tóku lán 

hjá norsku félagi með 1. veðrétti í rafstöð skólans ásamt öllum leiðslum og lóðarréttindum. 

Samkvæmt Héraðsdómi og Hæstarétti er veðrétturinn heimill. 

 

 Hér eru því greinilega aðrar reglur, sem gilda um skólahús en íbúðarhús, þar sem 

dómaframkvæmd hefur sýnt að raflagnir eru fylgifé í íbúðarhúsnæði. 
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 Í 24. gr. fkpl. er fjallað um fylgifé íbúðarhúsnæðis, gistihúsa, veitingahúsa, 

skrifstofuhúsnæðis og annars húsnæðis sem ætlað er til rekstrar. Þar kemur fram að til 

fylgifjár teljist varanlegar innréttingar og búnaður, sem annaðhvort er skeytt varanlega við 

fasteignina eða er sérstaklega sniðinn að henni. Þetta á meðal annars við um fastan búnað og 

lagnir til hitunar og vatnsmiðlunar, rafmagnsvirki og leiðslur, loftnet og annan móttökubúnað 

í eigu seljanda, sem fest eru á fasteign, föst gólfteppi og önnur gólfefni sérstaklega tilsniðin, 

gluggabúnað, bað- og eldhúsinnréttingar og tæki og vélar sem eru sérstaklega felld inn í 

innréttingarnar og verða hluti af þeim og aðra innbyggða hluta.  

 Erfitt er þó að setja allar tegundir atvinnuhúsnæðis undir sama hatt. Fjölmörg tilvik geta 

komið upp í tengslum við fylgifé. 

 

Hrd. 1987, bls. 253 (186/1985): 

Í máli þessu reyndi m.a. á það hvort mjólkurkælir og frystiklefi teldust fylgifé fasteignar við 

sölu á verslunarhúsnæði. Héraðsdómari gekk á vettvang og taldi tækin ekki vera fylgifé í 

lagalegum skilningi. Búnaður þessi væri sambærilegur öðrum tækjakosti, er að vísu mætti telja 

nauðsynlegan í matvöruverslunum, s.s. hillum, frystiklefum ofl., en teldist þó ekki fylgifé 

viðkomandi fasteignar. Meirihluti Hæstaréttar tók ekki afstöðu til þess hvort um fylgifé væri að 

ræða, heldur staðfesti að búnaðurinn væri ekki innifalinn í samningnum. 

 

 Hér er um búnað að ræða, sem er æskilegt að hafa í slíku húsnæði, sem um ræðir, en er 

samt ekki varanlega skeyttur við fasteignina, og ljóst að ekki muni rýra verðgildi eignarinnar 

þó þessi tæki verði fjarlægð. Einnig er auðvelt að fjarlægja þau, og þau eru ekki sérsniðin fyrir 

þessa eign.(sjá einnig reifun á bls. 19) Í Hrd. 1988, bls. 1307 var barborð bæði sérsniðið inn í 

fasteignina og naglfast og taldist það þannig að gerð og frágangi að það hefði orðið hluti af 

naglföstum innnréttingum húsnæðisins og því fylgifé (reifun á bls. 54).  

 

Hrd. 1952, bls. 114 (55/1951): 

Í málinu, sem varðaði forkaupsrétt að verslun, var reynt að halda því fram að lager með 

verslunarhúsnæðinu væri í raun eins konar fylgifé. Lagerinn var ekki á neinn hátt skeyttur við 

fasteignina og taldist því ekki fylgifé heldur lausafé sem var selt með fasteigninni. 

 

8.4 Jarðir 

Jarðir eru enn ein tegund fasteigna sem ekki er sjálfgefið að hafi sama fylgifé og 

íbúðarhúsnæði. Jarðir eru í eðli sínu ólíkar því, sem á undan hefur verið fjallað um, þar sem 

hér koma til ýmis landgæði og jafnvel náttúruauðlindir. 

 Í 25. gr. fkpl. segir að fylgifé fasteignar, sem ætluð er til landbúnaðar, eru tæki og búnaður 

sem annaðhvort eru varanlega fest við hana eða sérstaklega að jörðinni sniðin. Sérstaklega er 
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tekið fram í lagagreininni að ökutæki og búnaður, sem fylgir þeim, teljast ekki fylgifé 

eignarinnar. Hér má því gera ráð fyrir ýmsum verðmætum, sem tilheyra búskap og eru oft 

sérstaklega smíðuð fyrir hverja eign, s.s. rörmjaltakerfi í fjósi, brynningar- og fóðrunarkerfi í 

gripahúsum, súgþurrkunarkerfi í hlöðum, vökvunarkerfi í gróðurhúsum og fóðrunar- og 

vatnsdælukerfi í fiskeldi o.s.frv. Slík verðmæti er varla hægt að flytja á milli staða nema með 

mikilli fyrirhöfn og kostnaði og jafnvel rýrnun verðmæta. Um öll slík verðmæti verður þó að 

telja tryggilegra að semja í kaupsamningi, þar sem óljóst er hverjar viðskiptavenjur eru í 

slíkum samningum. Margslungin og ólík tilvik geta komið upp. 

 Í c-lið 1. mgr. 16. gr svl. kemur fram að samningur um veðrétt í fasteign nær til lausafjár, 

sem við kaup og sölu telst venjulegt fylgifé þeirrar fasteignar sem veðsetningin nær til. Við 

ákvörðun um það, hvað teljist venjulegt fylgifé fasteignar í skilningi c-liðar 1.mgr. 16. gr., 

verður að byggja á hefðbundnum sjónarmiðum um það hvað telst fylgifé við kaup þeirra og 

sölu. Fram að gildistöku laga nr. 75/1997 um samningsveð var nokkur óvissa um það 

samkvæmt íslenskum rétti, hvort framleiðsluheimildir bújarða fylgdu með veðsetningu 

jarðarinnar eða ekki. Þó var tilhneiging til þess að líta á framleiðsluheimildirnar sem þátt í 

verðmæti jarðar, og að þær fylgdu því með við veðsetningu, nema annað væri sérstaklega 

tekið fram.
110

 

 

SUA, 1992, bls. 89 

Kvörtun A byggðist á því að veðréttur Stofnlánadeildar landbúnaðarins hafi ekki náð til 

fullvirðisréttar jarðarinnar, enda hafi það ekki verið tekið fram í veðskuldabréfum þeim, sem í 

hlut áttu. „Það er hins vegar skoðun mín að sá réttur sé þáttur í verðmæti jarðarinnar og að 

óheimilt hafi verið, þar sem annað er ekki tekið fram, að rýra að mun verðgildi jarðarinnar með 

sölu þess réttar, nema hagsmunir stofnlánadeildarinnar sem veðhafa væru tryggðir eða 

samþykki hennar lægi fyrir”. 

 

 Af ákvæðum svl. má hins vegar ráða að framleiðsluheimildir fylgja ekki lengur með við 

veðsetningu bújarðar. Í 4. mgr. 3. gr. þeirra laga segir að ekki sé heimilt að veðsetja réttindi til 

nýtingar í atvinnurekstri, sem skráð eru opinberri skráningu og stjórnvöld úthluta lögum 

samkvæmt, t.d. aflahlutdeild fiskiskips og greiðslumark bújarðar. Hafi fjárverðmæti það, sem 

réttindin eru skráð á, verið veðsett, er eiganda þess óheimilt að skilja réttindin frá 

fjárverðmætinu, nema með þinglýstu samþykki þeirra, sem veðréttindi eiga í viðkomandi 

fjárverðmæti. 

  Eins og fjallað var um að framan í kafla 4.2.1 var eftirfarandi ákvæði í 2. mgr. 25. gr. fellt 

út úr frumvarpi því er varð að fasteignakaupalögum: 
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„Greiðslumark bújarðar telst ekki til fylgifjár hennar“ 

 

 Þykir þetta eðlilegt í ljósi þess að verðmæti þessara réttinda eru svo mikil að þau eru oft 

verulegur hluti af heildarverðmæti fasteignarinnar; þá eru réttindin framseljanleg og þurfa því 

ekki að fylgja lögbýlinu um aldur og ævi. Í þriðja lagi er óheimilt að veðsetja þessi réttindi 

með þeirri eign sem þau tilheyra og geta þau því ekki orðið andlag fullnustu. Nánar var fjallað 

um þetta í kafla 4.2.9. 

 Í fræðilegri umfjöllun um framleiðsluréttindi í landbúnaði hefur verið komist að þeirri 

niðurstöðu að þau geti því hvorki talist almennt né sérstakt fylgifé fasteignar, heldur séu þau 

sérstök fasteignaréttindi.
111 

 Í 45. gr. jarðalaga nr. 81/2004 er fjallað um fylgifé ættaróðala og þar talin upp ýmis atriði, 

sem ekki teljast til fylgifjár í almennum skilningi, s.s. kvikfénaður, verkfæri, húsmunir og 

annað. Telst slíkt þá fylgifé óðalsins sem skylt er að halda við og endurnýja. 

 Ýmis ágreiningsmál geta komið upp varðandi náttúruauðlindir á jörðum t.d. varðandi 

veiði- og vatnsréttindi. 

 

Hrd. 14. Júní 2007 (580/2006): 

Deilt var um hvort eignarhlut í A hafi verið ráðstafað með jörðinni Hlíðartungu við 

nauðungarsölu hennar, og tilheyrði þannig B og H, eða hvort hann væri ennþá í eigu BK. Við 

nauðungarsölu jarðarinnar á uppboði 12. desember 2002 var lagt fram bréf af hálfu A, þar sem 

gerð var krafa um að gætt yrði hagsmuna A varðandi nauðungarsöluna. Í bréfinu kom fram að 

einn eignarhlutur í A fylgdi jörðinni Hlíðartungu. Taldi Hæstiréttur að vegna þessa hefði B, sem 

varð hæstbjóðandi við uppboðið og gerðist þannig kaupandi að jörðinni, mátt líta svo á að A 

hafi með þessu tekið af tvímæli fyrir sitt leyti um að eignarhlutur í A fylgdi jörðinni við 

nauðungarsölu hennar. B og H höfðu vegna deilunnar greitt með fyrirvara fyrir vatn úr A en 

kröfðust endurgreiðslu. Óumdeilt var að eigendur A áttu rétt á að fá 10 mínútulítra af heitu vatni 

úr veitunni án endurgreiðslu. Þar sem B og H áttu eignarhlut í A var fallist á endurgreiðslukröfu 

þeirra. 

 

 Einnig er oft deilt um veiðiréttindi bæði í sjó, ám og vötnum. Eru það landgæði sem geta 

verið mjög verðmæt og ákvörðunarástæða fyrir kaupum jarðar. 

 

Hrd. 20. Desember 2007 (239/2007): 

Hér var um að ræða nýbýli, Melshorn, sem stofnað var á jörðinni Berufirði árið 1961. Síðar, 

þegar jörðin var seld, kom upp ágreiningur um það hvort veiðiréttindi fylgdu jörðinni. Seljendur 

Melshorns töldu sig vera sameigendur að veiðiréttindum en náðu ekki að sanna það. Melshorn 
var ekki talið eiga veiðiréttindi í ánni. 
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 Hér er einn dómur enn og varðar vatnsréttindi, er voru skilin frá eigninni eftir kauptilboð 

en fyrir kaupsamning: 

 

Hrd. 2003, bls. 3524 (154/2003( 

S, seljandi fasteignar, krafði kaupendur, K, um greiðslu eftirstöðva kaupverðs. K kröfðust sýknu 

á grundvelli skuldajöfnuðar með vísan til þess að S hafði eftir samþykki kauptilboðs, en fyrir 

gerð kaupsamnings um eignina, selt O heitavatnsréttindi, sem fylgt höfðu eigninni lengi. Ekki 

var talið að framganga K við gerð kaupsamningsins yrði skýrð þannig að þau hefðu með henni 

fallist á að gefa eftir hluta af því, sem samið hafði verið um með samþykki á kauptilboði þeirra, 

en greiða engu að síður fyrir eignina sama verð og samist hafði um fyrir hana að réttindum 

þessum meðtöldum. Samkvæmt þessu, og með hliðsjón af efni kaupsamningsins, þóttu K eiga 
rétt til skaðabóta og var krafa þeirra um skuldajöfnuð tekin til greina. 

 

 Ljóst er að jarðir eru margvíslegar og búnar misverðmætum gæðum. Því er eðlilegt að 

skoða hvert tilfelli fyrir sig og væntanlega öruggast fyrir kaupendur að hafa sem flest atriði í 

kaupsamningnum til að tryggja sér sönnun um hvað fylgja beri jörðinni. 

 

8.5 Sumarhús 

Engar sérreglur gilda um kaup og sölu sumarhúsa. Falla þau því undir almenn ákvæði fkpl. 

Hins vegar má ráða af skoðun fasteignaauglýsinga og kaupsamninga um sumarhús að oft eru 

þau boðin til sölu ásamt öllu innbúi, sem fylgir þá með. Ástæða þess að sumarhúsaeigendur 

kjósa að selja innbúið með er væntanlega sú að það er töluverð fyrirhöfn, auk þess sem því 

fylgir kostnaður, að flytja slíkt innbú milli landshluta og á margan hátt hentugra að selja það 

með sumarhúsinu. Einnig má hugsa sér að innbúið sé mögulega gamalt og lítils virði, þó að 

það standi fyrir sínu í sumarhúsinu. Að lokum má gera ráð fyrir því að seljendur sumarhúss 

eigi fullbúið heimili annars staðar og hafi því ekkert við aukabúslóð að gera. Heil búslóð 

myndi þó ekki teljast hefðbundið fylgifé. Ljóst er að þetta færist í aukana og gæti orðið 

viðskiptavenja. 
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9 Sjónarmið varðandi fylgifé á leigumarkaði 

9.1 Inngangur 

Þrátt fyrir að aðaláhersla ritgerðarinnar sé á fylgifé við fasteignakaup, verður ekki hjá því 

komist að skoða reglur og sjónarmið varðandi fylgifé fasteigna á leigumarkaði og hvort þær 

eru að einhverju leyti frábugðnar því sem gengur og gerist við fasteignakaup. Hér verður tæpt 

á lagareglum en farið var yfir þær í 4. kafla hér að framan. Aðaláherslan verður á 

dómaframkvæmd. Við skoðun hennar sést að flestir dómar falla um atvinnuhúsnæði. Fyrir því 

eru líklega tvær ástæður. Sú fyrri er að fylgifé í stórum atvinnuhúsnæðum varðar oft mikil 

verðmæti og þá er líklegra að höfðað sé dómsmál um ósættir. Í öðru lagi eru fyrirtæki oft 

betur í stakk búin fjárhagslega til að fara í dómsmál til að verja hagsmuni sína en 

einstaklingar.  

 

9.2 Kærunefnd húsaleigumála/húsamála 

Kærunefnd húsaleigumála starfar á grundvelli reglugerðar nr. 878/2001 og er ætlað það 

hlutverk að fjalla um hvers kyns ágreining sem upp getur komið við gerð og framkvæmd 

leigusamings. Beiðni um álitsgerð skal vera skrifleg og með henni fylgja nauðsynleg gögn, 

líkt og fram kemur í 6. gr. reglugerðarinnar. Nefndin skilar svo skriflegri og rökstuddri 

álitsgerð um málið og verður ágreiningsefnunum ekki skotið til annars stjórnvalds. Nefndin 

birtir álitsgerðirnar opinberlega. 

 Þann 1. júlí 2010 voru kærunefnd fjöleignarhúsamála, kærunefnd húsaleigumála og 

úrskurðarnefnd frístundahúsamála sameinaðar í eina nefnd sem heitir kærunefnd húsamála. 

Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um ágreining milli eigenda í fjöleignarhúsum, milli 

leigutaka og leigusala íbúðar- og atvinnuhúsnæðis og milli leigusala og leigutaka lóða undir 

hús í frístundabyggð. Slíkar kærunefndir hafa marga kosti, því að, eins og drepið var á hér að 

framan, þá er kostnaðarsamt að fara í dómsmál og mikil réttarbót að almenningur geti skotið 

málum sínum til kærunefndar án mikils tilkostnaðar. Þrátt fyrir leit tókst höfundi þó ekki að 

finna úrskurð varðandi fylgifé. 

 

9.3 Fylgifé með leiguandlagi 

Það telst tvímælalaust almenn regla að umsömdu leiguandlagi eigi að fylgja allt það fylgifé, 

sem venja er að fylgi slíkum eignum, nema það sé sérstaklega undanskilið í samningi 

aðilanna. Ekki er annað að sjá en að miðað sé við ákvæði fkpl. um fylgifé á leigumarkaði. 
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Algengt er að í leigusamningum sé kveðið á um ýmsa muni eða búnað, sem fylgja skuli 

leiguandlaginu, og ef sá búnaður er ekki til staðar við afhendingu telst það til galla sem 

heimilar viðeigandi réttarúrræði.
112

 Samkvæmt 14. gr. hll. skal allt það fylgifé fylgja eign sem 

var til staðar við skoðun, nema um annað sé samið. 

 Að sjálfsögðu geta aðilar að leigusamningi ætíð valið að semja svo um að einhverjir þeir 

munir sem teljast til almenns fylgifjár, skuli ekki fylgja með leigunni, eða að leigutaki mátti 

gera sér það ljóst við skoðun eða fyrir gerð leigusamnings. Varla þarf að taka fram að 

nýtingarréttur leigutaka nær til fylgifjár á sama hátt og ef hann hefði tekið fylgiféð sérstaklega 

á leigu með venjubundnum hætti, hvern hlut fyrir sig. Hið sama gildir þá að sjálfsögðu einnig 

um ábyrgð leigutakans á hlutunum.  

 Í hll. eru tvær sérstakar reglur er varða fylgifé og breytingar á hinu leigða. Í 66. gr. hll. 

kemur fram að leigjanda er heimilt að flytja á brott með sér fastar innréttingar og annað þess 

háttar fylgifé, sem hann hefur sjálfur kostað til húsnæðisins, enda komi hann því aftur í 

upprunalegt ástand, sbr. þó 28. gr. Þar er regla, sem getur orðið leigutökum dýrkeypt ef þeir 

hafa ekki gefið henni gaum, og segir að leigjanda er óheimilt að framkvæma breytingar eða 

endurbætur á hinu leigða húsnæði eða búnaði þess, nema að fengnu samþykki leigusala og 

gerðu samkomulagi um skiptingu kostnaðar og hvernig skuli fara með að leigutíma loknum. 

Að öðrum kosti eignast leigusalinn endurbæturnar án sérstaks endurgjalds við lok 

leigutímans, nema hann kjósi þá eða áður að krefjast þess að leigutaki komi hinu leigða í 

upprunalegt horf, sbr. 66. gr. hll. 

 Þetta þýðir að leigutaki má taka með sér hefðbundið fylgifé sem hann hefur sjálfur komið 

fyrir í eigninni, með því skilyrði að hinu leigða sé skilað eins og tekið var við því.  

 Í 28. gr. er regla sem gengur út á að leigutaki eignast allar breytingar, sem leigutaki gerir á 

húsnæðinu, nema um annað sé samið.  

 

Hrd. 1993, bls. 2192 (163/1991): 

Málavextir voru að tveir menn gerðu leigusamning um húsnæði í Skipholti til reksturs 

biljardstofu. Leigusamningurinn var gerður til fimm ára og að þeim tíma liðnum áttu 

innréttingar að verða eign leigusala. Húsnæðið var afhent fokhelt og innréttuðu þeir biljardstofu. 

Dómkvaddir matsmenn mátu þessar innréttingar á 1.430.000.- kr. Í leigusamningnum kom fram 

að leigutaki hafði heimild til að reka biljardstofu í húsnæðinu. Þegar húsnæðið var tekið á leigu 

var leigusalinn eigandi aðliggjandi húsnæðis en stuttu síðar var sá hluti húsnæðisins, sem lá að 

biljardstofunni, seldur. Kaupandi þess húsnæðis kvartaði undan hávaða frá biljardstofunni og 

þrátt fyrir að ýmsum úrræðum væri beitt til hljóðdempunar kom það í veg fyrir að leigutakar 

hafi fengið rekstarleyfi frá Reykjavíkurborg. Að svo komnu máli var ekki lengur grundvöllur 

fyrir því að efna leigusamninginn og fóru þeir úr húsnæðinu eftir aðeins 23 mánuði af 
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samningstímanum, sem hljóðaði uppá 60 mánuði. Í kjölfarið fóru leigutakarnir fram á að fá 

greiddan kostnað við innréttingar. 

 

Héraðsdómur taldi að tjón þeirra hafi orsakast m.a af innréttingakostnaði, að því leyti sem hann 

nýttist ekki í rekstri þeirra, og skipti þá ekki máli hvort hann mátti nýtast leigusala. Bætur voru 

ákvarðaðar 875.000 og litið til þess að þeir nýttu húsnæðið í 23 mánuði af 60. 

Meirihluti Hæstaréttar staðfesti niðurstöðu héraðsdóms, en lækkaði þó bæturnar í 644.678.- kr. 

Pétur Kr. Hafstein skilaði sératkvæði, þar sem hann taldi leigutaka ekki hafa haft nægilega 

heimild til að ganga frá leigusamningnum, og taldi því um vanefnd að ræða af hálfu leigutaka. 

 

 Hér má velta fyrir sér hvort um fylgifé sé að ræða. Leigutakar taka við húsnæðinu 

fokheldu og leggja út í töluverðan kostnað við innréttingar. Samkvæmt samningi verða þessar 

innréttingar eign leigusala á fimm árum og vegna þess að upp kemur sú staða, að ekki er 

lengur rekstargrundvöllur fyrir biljardstofunni, telst leigusali einungis hafa eignast 

innréttingarnar hlutfallslega miðað við tímann, sem liðinn var af leigusamningnum, eða að 

þriðjungi. Þegar um leiguhúsnæði er að ræða koma oft upp slík vandamál í tengslum við 

kostnað vegna breytinga sem leigutaki tekur að sér að gera á húsnæðinu. Leigutaki kann að 

telja að leigusala beri að standa straum af þessum kostnaði, þar sem hann sé  sá sem hafi hag 

af breytingunum eftir að leigusamningi lýkur. Þó er óljóst hvort slíkar breytingar séu 

leigusalanum til framdráttar eða hvort þær bæti nokkru við húsnæðið fyrir næsta leigutaka. 

Hér er því farin sú leið að miða við að fullur eignaréttur stofnist á þessum fimm árum, sem 

samningurinn náði yfir, og þar sem tíminn varð styttri var miðað við hlutfallslega 

eignamyndun á tímabilinu. 

 Sérstök sjónarmið geta þó komið til greina þegar leigjandi skeytir við eða endurbætir 

fasteign, t.d. með listaverki, sbr. álitsgerð þeirra Bárðar Daníelssonar arkitekts og Garðars 

Gíslasonar lögfræðings, frá 23. október 1972. Málið varðaði myndir er Jóhannes Kjarval 

listmálari málaði á veggfóður í vinnustofu sinni í Austurstræti 12, Reykjavík. Bárður og 

Garðar voru dómkvaddir af yfirborgardómaranum í Reykjavík, til að semja álitsgerð um það 

hvort myndir Kjarvals á veggjum vinnustofunnar teldust til hússins, lausafjár eða fylgifjár. 

Ágreiningur var á milli erfingja Kjarvals og Listasafns Íslands, eiganda hússins, um það hver 

væri eigandi listaverka þessara. Fram kemur í álitsgerðinni að myndirnar þöktu alla veggi 

vinnustofunnar sem ein heild. Alls staðar var málað á sama efnið, venjulegt pappírsveggfóður 

sem límt var á maskínupappír, sem festur var á striga. Síðan segir í álitsgerðinni: 

 

Það er samhljóða álit undirritaðra að veggfóður sé afdráttarlaust hluti af þeirri fasteignar sem 

það er á. En jafn sammála erum við um, að þegar það hefur hlotið þá meðferð, sem hér um 

ræðir, þá komi önnur sjónarmið til greina. Fyrir málunina telst veggfóðrið hluti fasteignarinnar 

samkvæmt reglum um fylgifé fasteigna, en eftir málun listaverkana hrekkur sá flokkur ekki 

lengur til, heldur koma til álita reglur um upphaf eignaréttar. Það er viðurkennd regla íslensks 
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réttar, að leigutaka sé heimilt að taka aftur þær endurbætur, breytingar eða viðskeytingar sem 

hann hefur gert á fasteign þeirri er hann leigir, að svo miklu leyti sem það er hægt án þess að 

fasteignin verði fyrir skemmdum. Þar sem slík brottaka er ekki möguleg verður endurbótin eða 

hinn viðskeytti hluti af fasteigninni. Álit undirritaðra er að auðvelt sé að fjarlægja veggfóðrið og 

þar með myndirnar án þess að valda spjöllum á fasteigninni og óverulegum spjöllum á 

myndunum enda er ljóst hjá báðum aðilum (erfingjum og Listasafni Íslands) að þeir muni 

fjarlægja myndirnar.
113

 

 

 Í þessu tilviki var ekki talið að myndirnar væru fylgifé eignarinnar og er af þessu ljóst að 

meta þarf aðstæður hverju sinni. 

 

9.4 Samantekt 

Í málum um leigu atvinnuhúsnæðis kemur oft upp ósætti að leigutíma liðnum, þar sem aðilar 

hafa ólíkar hugmyndir um verðmæti þeirra viðbóta sem fram hafa farið á húsnæðinu. Líklega 

má segja að ef það, sem leigjandi gerir, hentar sérstaklega vegna rekstrar hans, er erfiðara 

fyrir hann að krefjast greiðslu heldur en ef verðgildi húsnæðisins er bætt almennt.  
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10 Túlkun fylgifjár í vátryggingarsamningum 

10.1 Lögboðin brunatrygging 

Ekkert er fjallað um fylgifé í lögum um vátryggingarsamninga. Hins vegar er skylt að 

brunatryggja allar fasteignir og tekur það til þeirra efnislegu verðmæta húseignar, sem 

eyðilagst geta í eldi, og miðast við byggingarkostnað að teknu tilliti til aldurs, slits, viðhalds 

og ástands eignar. Miðað er við að vátryggingin taki til húseignar ásamt venjulegu fylgifé 

slíkrar eignar. Í 4. gr. reglugerðar um lögboðna brunatryggingu húseigna, nr. 809/2000, er 

talið upp hvað telst fylgifé: 

 

 Vátrygging skal ætíð ná til og tillit til þess tekið í brunabótamati: 

 

a. Fastra innréttinga, s.s. fastra stóla, bekkja og lyftu. 

b. Allra varanlegra lagna, s.s. vatns-, hita-.loftræsti-, skólp-, raf-, síma-, og tölvulagna. 

c. Fylgifjár íbúða, s.s. eldavéla, eimháfa, útvarps- og sjónvarpsloftneta (þó ekki 

gervihnattadiska), fasttengds búnaðar, s.s. eldvarnar og innbrotavarnarbúnaðar, fasttengdra 

lampa í eldhúsum, þvottahúsum, baðherbergjum og snyrtingum og ljósa sem innfelld eru í 

loft og klæðningar. Einnig til gólfefna sem hafa verið tilsniðin fyrir húseignina og varanlega 

komið fyrir í henni, ásamt gluggatjaldaköppum og festingum fyrir gluggatjöld. 

d. Botnplatna og undirstaða ásamt fyllingu, einangrun og lögnum í grunni allt að 1,2 m niður 

fyrir efri brún botnplötu. 

e. Skjólveggja og annarra mannvirkja, s.s. sólpalla, sem eru tengd við hús og koma fram á 

samþykktum uppdráttum. Hafi mannvirki þessi verið reist síðar en húseignin skal bygging 

þeirra hafa verið tilkynnt vátryggingarfélagi og endurmats skv. 8. Gr. hafa verið óskað. 

f. Nauðsynlegs hönnunar- og efniskostnaðar m.a. vegna aukinnar krafna og fyrirmæla opinberra 

aðila eftir að hús var reist. 

g. Við að hreinsa húseign og ryðja burt brunarústum. 

 

 Í þessari reglugerð má sjá að þónokkur atriði eru talin upp hér sem ekki eru í hinu staðlaða 

kaupsamningsákvæði. Fyrst má nefna að tekin er af allur vafi hvað varðar innfelld ljós sem 

hér eru skilgreind sem fylgifé. Einnig er sérstaklega talinn upp búnaður til eldvarna og 

innbrotavarna, sem ekki liggur alltaf ljóst fyrir við fasteignakaup hvort er fylgifé eða ekki. Í 

þriðja lagi er fjallað sérstaklega um sólpalla og girðingar, sem flestum ætti nú að vera ljóst að 

teljist til fylgifjár, enda skeytt við fasteignina. Ekki hefur verið tekið af skarið með þetta 

fylgifé annars staðar.  

 Í eftirfarandi úrskurði var fjallað um fylgifé: 

 

Úrskurðarnefnd í vátryggingarmálum nr. 296/2009: 

Eldur kom upp í skúrbyggingu sem hýsti ljósavél. Á svæðinu var félagsheimili og skammt frá 

því umræddur skúr. Tekist var á um það hvort skúrinn teldist eðlilegt fylgifé. Ljóst var að 
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skúrsins var ekki getið á vátryggingarskírteini og ekki talið að skúrinn væri í þannig sambandi 

við eignina að hann teldist fylgifé. Greiðsluskyldu var hafnað. 

 

10.2 Húseigendatrygging 

Ekki eru til reglugerðir um húseigendatryggingar. Höfundur skoðaði vátryggingarskilmála hjá 

tryggingarfélögunum og kom í ljós að þeir eru nánast samhljóma um tiltekin atriði. 

Vátryggingin tekur til húseignar þeirrar eða hluta húseignar, sem tilgreind er í 

vátryggingarskírteini, og venjulegra fylgihluta hennar, enda hafi verið tekið tillit til þeirra í 

brunabótamati, skv. matsreglum Fasteignaskrár Íslands. Húseigendatrygging bætir þannig tjón 

á rúðum, innréttingum, hreinlætistækjum, keramikhelluborðum, sem og innfelldum skápum. 

Hins vegar er talin ástæða til að telja það sérstaklega upp í skilmálunum að tryggingin tekur 

ekki til tjóns á loftnetum, fánastöngum, girðingum og gróðri.  

 Til gamans má geta þess að vátryggingin bætir tjón af völdum loftfara og hluta sem frá 

þeim falla, sem hlýtur að vera mjög hagnýtt ákvæði. 

 

  



 

80 

11 Norrænn réttur  

11.1 Almennt 

Við undirbúning að samningu frumvarps þess, sem varð að fkpl., var gerð sérstök athugun á 

gildandi reglum um fasteignakaup í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Reglurnar eru nokkuð 

ólíkar milli landanna.
114

 Í framhaldi af athuguninni var metið hvort leita ætti fyrirmyndar í 

rétti þessara nágrannaríkja við lagasetninguna. Ákveðið var að horfa til Noregs og fara 

svipaða leið og farin var þar þegar sett voru ný heildarlög um fasteignakaup 1992.
115

  

 Ólíkar áherslur ríkja í sænskum og dönskum rétti á þessu sviði. Hér á eftir fer stutt 

samantekt yfir helstu reglur sem gilda um fasteignakaup og fylgifé fasteigna á því sviði í 

Danmörku, Svíþjóð og Noregi. 

 

11.2 Danskur réttur 

11.2.1 Lög um fasteignakaup í Danmörku 

Í Danmörku má segja að í gildi sé tvenns konar reglukerfi í fasteignakaupum. Þar hafa ekki 

verið sett heildarlög um fasteignakaup. Fram til ársins 1996 var því nær eingöngu byggt á 

dönsku lögunum um lausafjárkaup, Købeloven, nr. 102, frá 6. Apríl 1906, með síðari 

breytingum. Þessum lögum var beitt eftir því sem átt gat við um fasteignakaup, ýmist með 

lögjöfnun eða á annan hátt.
116

  

 Reglur um fasteignakaup voru því áþekkar á Íslandi og í Danmörku um langt skeið. Þann 

1. janúar 1996 tóku gildi í Danmörku lög um neytendavernd í fasteignaviðskiptum, lov om 

forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, nr. 391, frá 14. Júní 1995. Þau lög gilda 

um viðskipti með fasteignir, sem aðallega eru ætlaðar sem íbúðarhúsnæði fyrir kaupanda. 

Langflest viðskipti með fasteignir í Danmörku falla undir þessi lög en þó er enn byggt á 

dönsku kaupalögunum í þeim tilvikum sem ekki er um neytendakaup að ræða.
117

  

 Samkvæmt dönsku lögunum um neytendavernd í fasteignaviðskiptum getur kaupandi ekki 

byggt á því gagnvart seljanda að fasteign sé gölluð ef seljandi hefur lagt fram ástandsskýrslu 

(tilstandsrapport) um fasteignina við kaupin, ásamt upplýsingum um svokallaða 

eigendaskiptatryggingu.  
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 Ástandsskýrslan skal gerð af aðila með sérþekkingu á sviði bygginga. Hagsmunir 

kaupanda eru tryggðir, a.m.k. að nokkru leyti, með sérstöku ákvæði í 3. gr laganna. Þar kemur 

fram að kaupandi getur krafist skaðabóta úr hendi þess fagaðila, sem gerir ástandsskýrsluna, 

ef í ljós kemur galli sem talið er að hefði átt að geta í skýrslunni. Seljandi getur þannig keypt 

sig frá hugsanlegum gallakröfum af hálfu kaupanda.  

 Reynslan varð þó sú að kaupendur keyptu ekki tryggingarnar, enda þótt seljendur hafi lagt 

fram upplýsingar um þær. Iðgjöld voru mjög há og kaupendur virðast hafa treyst á að sú 

vernd, sem fælist í ástandskýrslunum einum, væri nægileg.  

 Til þess að ráða bót á þessu var lögunum breytt með lögum nr. 437/2000, sem tóku gildi 1. 

júlí 2000. Með þeim lögum voru lagðar ríkari skyldur á þá, sem hafa milligöngu um 

fasteignasölu, til að skýra réttarstöðuna fyrir báðum aðilum og þýðingu þess að ástandsskýrsla 

liggi fyrir og að eigendaskiptatrygging sé tekin.  

 

11. 2. 2 Fylgifé fasteigna í Danmörku 

Hvað varðar fylgifé virðast Danir beita lögum um þinglýsingar, Tinglysningsloven, nr. 158 

frá 2006. Reglurnar hafa þróast í dómaframkvæmd í áranna rás.  

 Í 38. gr. dönsku þinglýsingalaganna er fjallað um veð í fasteignum. Greinin nær til 

fylgifjár, sem hefur verið komið fyrir í fasteigninni á kostnað eigandans, og miðað er við að 

fylgiféð sé til hagsbóta/notkunar fyrir fasteignina. Áhersla er lögð á að viss tenging sé milli 

fasteignarinnar og fylgifjárins, þó að þess sé ekki krafist að það sé múr- og naglfast. Þó þarf 

fylgiféð að vera varanlega fest við eignina, en ekki til bráðabirgða. Miðað er við að það væri 

erfiðleikum bundið að færa það eða að slík tilfærsla myndi rýra verðgildi eignarinnar. 

 

UfR. 1978, bls. 209 (138/1977): 

Gólfteppi var lagt beint ofan á steypu í stofu í einbýlishúsi. Gólfteppið var sérsniðið á gólfið frá 

vegg að vegg og límt niður á steypuna. Við veggina var gólfteppið fest með trélistum. 

Gólfteppið taldist fylgifé. 

 

 Í Danmörku eru öll stærri heimilistæki, svokölluð „hvidevarer“, talin til fylgifjár fasteigna. 

Hér er um að ræða venjuleg heimilstæki, s.s. ísskáp, uppþvottavél, þvottavél og þurrkara, og 

eru til margir dómar um þetta. 

 

UfR. 1978, bls. 221 (3155/1977): 

Uppþvottavél var talin fylgifé vegna þess að hún væri eðlilegur hluti af nútímaeldhúsi. Þó að 

auðvelt væri að fjarlægja uppþvottavélina var hún í stíl við önnur heimilistæki í eldhúsinu og þá 
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þyrfti að fjárfesta í nýrri vél til þess að eldhúsið yrði eins og venjuleg eldhús í svipuðum 

tegundum fasteigna. 

 

 Hins vegar eru smærri heimilistæki ekki fylgifé, s.s. blandarar, ryksugur og kaffivélar. 

Þjófavarnarkerfi hafa heldur ekki verið talin falla undir skilgreininguna á fylgifé. 

 Í atvinnuhúsnæði í Danmörku er miðað við að fylgifé sé það, sem fylgi fasteigninni sjálfri, 

en ekki hlutir, sem eru sérstaklega útbúnir fyrir atvinnureksturinn sem fram fer í fasteigninni. 

Þannig fylgja öll hita- og kælikerfi og ýmislegt fleira, sem talið er að auki verðgildi 

eignarinnar. 

 

UfR. 1973, bls. 238 (127/1972): 

Tóbakssjálfsali var keyptur inn á kaffihús. Sjálfsalinn var hvorki talinn skeyttur við fasteignina 

með varanlegum hætti né væri hann rekstrinum svo nauðsynlegur að hann teldist fylgifé. 

Dómurinn tekur fram að auðvelt sé að flytja sjálfsalann og að hann sé ekki skeyttur við 

fasteignina nema með rafmagnssnúru í tengil. 

 

11.3 Sænskur réttur 

11.3.1 Lög um fasteignakaup í Svíþjóð 

Í Svíþjóð er helstu réttarreglur um kaup, skipti og gjafir á fasteignum að finna í 4. kafla 

lagabálksins Jordabalken, nr. 994, frá 17.desember 1970, sem tók gildi árið 1972. Nokkrar 

breytingar hafa verið gerðar á lögunum á síðari árum, m.a. 1990, þegar sett voru inn ákvæði 

sem miða að því að vernda rétt neytenda í fasteignaviðskiptum.
118

  

 

11.3.2 Fylgifé fasteigna í Svíþjóð 

Svíar voru langfyrstir af Norðurlandaþjóðunum til að lögfesta reglur um fylgifé fasteigna. Það 

gerðu þeir árið 1970, með Jordabalken. Noregur, Danmörk og Finnland létu áratugi líða áður 

en þau hrundu sambærilegri lögfestingu í framkvæmd. 

 Fylgifé er skilgreint sem hlutir, sem tilheyra fasteigninni og eru taldir gagnlegir, óháð því 

hver eigandi fasteignarinnar er. Fylgiféð þarf að vera varanlega skeytt við eignina. Eins og í 

Noregi og Danmörku teljast stærri raftæki, s.s. ísskápur, frystir, þvottavél og þurrkari, til 

fylgifjár. 
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NJA 1996, bls. 139 ( NJA 1996/19): 

Málavextir voru þeir að seljendur fjarlægðu uppþvottavél og innbyggða ryksugu úr seldri eign. 

Hæstiréttur í Svíþjóð tók sérstaklega fram að uppþvottavélar væru eðlilegur hluti af venjulegu 

nútímaeldhúsi og teldust því fylgifé. Innbyggðar ryksugur eru hins vegar ekki nægilega algengar 

á heimilum til að geta talist venjuleg eign hverrar fjölskyldu og var því ekki um fylgifé að ræða. 

 

 Einnig eru talin til fylgifjár tilsniðin sólargluggatjöld og allir fataskápar, hvort sem þeir 

eru innbyggðir eða lausir, innanhúss símkerfi og þjófavarnarkerfi. Sérstaklega er tekið fram 

að ákveðnir hlutir teljist á „gráu svæði“. Eru það gervihnattadiskar, frístandandi örbylgjuofnar 

og frystikistur. Ef upp kemur vafi í þessum efnum er aðilum ráðlagt að gera með sér 

skriflegan samning. Ætli seljandi sér að víkja frá þessum reglum, verður það að koma skýrt 

fram í kaupsamningi. 

 

NJA 1997, bls. 699 ( NJA 1997/115): 

Kaupandi kvartaði vegna þess að við afhendinu fasteignarinnar hafði seljandi fjarlægt 

gervihnattadisk af fasteigninni. Dómurinn taldi gervihnattadiskinn ekki nauðsynlegt fylgifé 

fasteignarinnar, enda var ekkert minnst á diskinn í lýsingu eignarinnar. Kaupandi bar því við að 

diskurinn hafi verið til staðar við sýningu eignarinnar og að hann hafi verið festur við vegginn. 

Seljandi sagði að ekki hefði verið minnst á gervihnattadiskinn í söluyfirliti og því hafi hann ekki 

verið innifalinn í kaupverðinu. Dómurinn tekur sérstaklega fram að til að hlutur teljist fylgifé 

þurfi hann að vera nauðsynlegur fyrir nýtingu eignarinnar auk þess sem hann þurfi að vera svo 

almennur að hann myndi í yfirgnæfandi tilfella fylgja sambærilegri eign. Gervihnattadiskar eru 

ekki svo algengir og teljast því ekki fylgifé fasteigna.  

 

11.4 Norskur réttur 

11.4.1 Lög um fasteignakaup í Noregi 

Í Noregi eru í gildi heildarlög um fasteignaviðskipti, Lov om avhending av fast eiendom, nr. 

93, frá 3. júlí 1992 (avhendingslova). Lög þessi voru samin með hliðsjón af norsku 

lausafjárkaupalögunum, sem tóku gildi 1. janúar 1989 ( lov om kjöp, nr. 27, frá 13. maí 

1988). Eins og áður er getið voru norsku fasteignakaupalögin notuð sem fyrirmynd við 

samningu fkpl. hér á landi. Reglurnar um fylgifé eru þó töluvert rýmri en hér á landi og mun 

fleira er fellt undir hugtakið fylgifé.  

 Í Noregi virðist sem í framkvæmd sé venjulega hafður sá háttur á að seljandi afhendir 

kaupanda útfyllta ástandsskýrslu (n. tilstandsrapport) um fasteign áður en gengið er frá 

kaupsamningi. Ástandsskýrsla þessi hefur þá þýðingu, hafi kaupanda ekki verið kynnt efni 

hennar áður en kaupin voru gerð og kaupverðið verið í samræmi við efni skýrslunnar, að hann 
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getur ekki borið fyrir sig þá galla sem getið er um í skýrslunni.
119

 Í norsku 

fasteignakaupalögunum virðist í engu getið um ástandsskýrslu af þessu tagi. Notkun hennar 

virðist þó geta haft nokkra þýðingu við mat á galla. 

 

11.4.2 Fylgifé í Noregi 

Í 4. gr. 3. kafla í Avhendingslov kemur fram að fylgifé er það sem fylgir fasteign, nema annað 

leiði af samningi; annars telst fasteignin gölluð. Ef upp kemur vafi er miðað við hversu 

auðvelt er að færa hlutinn og hvort hluturinn er nauðsynlegur til eðlilegrar notkunar á 

eigninni, eða nýtist best þar. Fylgifé getur hvorutveggja verið hlutur eða réttindi á fasteign.  

 Í 2. mgr. 4. gr. Avhendingslova er talið upp hvað telst fylgifé og er það m.a. það sem 

fasteigninni fylgir samkvæmt lögum, reglugerðum eða öðrum stjórnvaldsfyrirmælum. Einnig 

hlutir, sem eru greiddir með opinberum styrkjum og sérstaklega ætlaðir fyrir fasteignina. Á 

jörðum er kveðið á um að búnaður þurfi að vera varanlegur en traktorar og aðrar vinnuvélar 

eru ekki fylgifé.  

 Norðmenn hafa útbúið viðmiðunarlista um fylgifé fasteigna. Það skilyrði er gert að 

fylgiféð hafi verið til staðar við skoðun kaupanda og að ekki hafi verið um annað samið milli 

aðila. Á listanum kemur fram þetta orð, „hvitvarer“, sem notað er um stærri rafmagnstæki, s.s. 

eldavél, ísskáp og uppþvottavél. Tekið er fram að smærri rafmagnstæki fylgi ekki með 

fasteignum.  

 Gervihnattadiskar og allar sjónvarps- og útvarpstengingar fylgja en tekið er fram að 

flatskjáir fylgi ekki. Eins fylgja allir fataskápar, hvort sem þeir eru lausir eða innbyggðir. 

Speglaflísar fylgja einnig, hvernig sem þær eru festar við fasteignina. Eldhús og 

baðinnréttingar fylgja með. Einnig er fjallað um sólskyggni eða svokallaðar „markísur“, 

gardínur og innbyggðar ryksugur þar sem ryksugukerfi liggur inni í veggjum hússins. Að 

lokum eru talin upp innfelld ljós, loftkæling, fánastangir, þjófa- og eldvarnarkerfi. 

 

11.5 Samantekt 

Svo sem að framan greinir eru reglurnar um fylgifé svipaðar á Norðurlöndunum, þótt 

skilgreiningin sé töluvert þrengri á Íslandi. Enda þótt lagareglurnar séu ekki samhljóma, eru 

það svipaðir hlutir sem hafa verið felldir undir hugtakið fylgifé á öllum Norðurlöndunum.  

 Á Íslandi hafa þvottavél og þurrkari þó ekki verið talin til fylgifjár. 
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Hrd.1967, bls. 631 (210/1966): 

Í málinu var tekist á um fjárhagslegt uppgjör við lok óvígðar sambúðar. Foreldrar stúlkunnar 

höfðu keypt íbúð fyrir parið, sem átti svo að sjá um að innrétta íbúðina. Eftir að samvistum 

þeirra lauk krafðist M að fá helminginn í útlögðum kostnaði við innréttingu íbúðarinnar og telur 

þar upp í kröfugerð gólfefni, innréttingar o.fl. og einnig þvottavél. Um það komst Hæstiréttur 

svo að orði: „Eigi verður talið, að þvottavélin sé fylgifé íbúðarinnar.“ 

 

 Í sumum löndum eru reglurnar um fylgifé mjög ólíkar því sem við eigum að venjast á 

Íslandi. Í Frakklandi tíðkast að taka eldhúsinnréttingar með sér við flutninga. Þar eru því alls 

kyns lausar einingar vinsælar sem eldhúsinnréttingar, þar sem mikilvægt er að auðvelt sé að 

flytja þær og þær passi á næsta stað.  

 Í Þýskalandi bæta þeir um betur og taka bæði eldhúsinnréttingar og gólfefni, enda eru 

Þjóðverjar skrefi framar öðrum í framleiðslu á smelluparketi.  

 Þegar ritgerðarhöfundur tók Sverri Kristinsson, fasteignasala hjá fasteignasölunni 

Eignamiðlun, tali hafði hann reynslu af slíku máli. Málsatvik voru þau að Sverrir seldi hús hér 

á Íslandi fyrir franskan mann. Þegar kaupendurnir tóku við eigninni brá þeim heldur í brún, 

þar sem búið var að fjarlægja eldhúsinnréttinguna úr húsinu. Franski seljandinn taldi að sömu 

reglur giltu hér á landi og í Frakklandi og taldi því eðlilegt að fjarlægja herlegheitin.  
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12 Lokaorð 

Ljóst er að fylgifé hefur ekki breyst mikið í áranna rás, þrátt fyrir að híbýli fólks hafi gert það 

og óteljandi nútímaþægindi, sem voru ekki til fyrir 20-50 árum eða þóttu sjaldgæfur lúxus, 

teljist nú staðalbúnaður á almennum heimilum. 

 Í samanburði við Norðurlöndin er skilgreining okkar Íslendinga á hugtakinu fylgifé mun 

þrengri. Litlar breytingar hafa orðið í íslenskum rétti og kannski orðið tímabært, í ljósi 

aukinna nútímaþæginda í fasteignum, að rýmka skilgreininguna að einhverju leyti. Eðlilegt 

væri að semja nýtt ákvæði, sem notað væri í samningum um fasteignakaup. Eins og staðan er í 

dag eru dæmi þess að fasteignasölur taki að eigin frumkvæði upp á því að breyta ákvæðinu og 

bæta við það og eins eru til ákvæði þar sem talið er upp ýmislegt sem fylgir ekki, til að forðast 

misskilning. 

 Eðlilegt væri að allar gardínur fylgi, enda þær sérstaklega tilsniðnar fyrir hvern glugga og 

í raun þjóðhagslega óhagkvæmt að kasta þessum verðmætum á glæ; oftast enda gardínur 

lífdaga sína í geymslum, bílskúrum eða Sorpu. Eðlilegra væri að skilja þær eftir fyrir næstu 

íbúa fasteignarinnar. Sömu sjónarmið eiga við um innfelld ljós. Mikið hagræði er í því fólgið 

fyrir kaupanda að þau fylgi með, en lítil not fyrir seljandann að taka þau niður. Getur það 

hreinlega leitt til skemmda á eigninni. Innfelld ljós eru mikið notuð í nýbyggingum í dag og 

þykja góður kostur til að lýsa upp stór rými. Oft fylgja þessum ljósum ýmiss konar ljósdeyfar 

(e. dimmer) og jafnvel fjarstýringar eða sérstakar stýringar frá þjófavarnarkerfum. Þetta eru 

því þægindi, sem kosta mikið í upphafi, en seljandi hefur væntanlega lítil not fyrir að taka 

með sér. 

 Fataskápar eru eðlilegur hluti af vissum rýmum, s.s. svefnherbergjum og forstofu, og ef 

þeir eru til staðar við skoðun ættu þeir að fylgja hvort sem þeir eru naglfastir eða ekki. 

 Þróunin mun líklega verða sú að stærri heimilistæki, sem nágrannar okkar kalla 

„hvidvarer“/„hvitvarer“, verða líklega einnig hluti af fylgifé á Íslandi innan skamms. Með 

orðum Guðmundar Sigurjónssonar, lögfræðings hjá fasteignasölunni Eignamiðlun, þá „hafa 

fasteignasalar lengi beðið þess að fá inn í staðlaða kaupsamningsákvæðið að ísskápur og 

uppþvottavél skuli teljast fylgifé fasteigna“. 

 Oft hefur verið rætt um að fyrst þróunin varð sú að sjónvarpsloftnet séu nú talin fylgifé, 

verði gervihnattadiskar einnig fylgifé innan tíðar. Höfundur telur að gervihnattadiskar séu 

ekki nægilega almenn eign á heimilum landsmanna til að verða fylgifé í náinni framtíð. Nú er 

almennt farið að nota aðra tækni, s.s. sjónvarp í gegnum internet og ljósleiðara. 
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 Einnig má velta fyrir sér væntingum kaupandans hverju sinni. Þegar kaupandi skoðar og 

gerir tilboð í tveggja herbergja sæmilega snyrtilega íbúð, gerir hann væntanlega ekki ráð fyrir 

því að mikil aukaþægindi fylgi þeirri eign. Á hinn bóginn má búast við því að kaupandi, sem 

skoðar og gerir tilboð í fullbúið einbýlishús með öllum nútímaþægindum, hafi aðrar 

væntingar til fylgifjár. Hér gæti t.d. verið um að ræða, innfellda lýsingu, rafmagnstæki af 

dýrustu gerð og í óvenjulegum stærðum í eldhúsi, innanhússímkerfi, þjófavarnarkerfi, 

glæsilegan garð með sólpöllum, barnaleiktæki, heitan pott og listaverk svo eitthvað sé nefnt. 

 Geta þá komið upp ýmis ágreiningsefni og getur einnig munað töluverðum fjárhæðum á 

því hvort slík þægindi eru innifalin í verði og ekki.  

 Hér er eðlilegt að fasteignasalinn, sem sérfræðingur, bendi aðilum á að eðlilegast sé í 

slíkum tilfellum að seljandi tilgreini nákvæmlega hvað fylgi með í kaupunum og hvað ekki. 

Hlýtur það að vera veruleg forsenda þess að fasteignasalinn geti verðlagt eignina með 

eðlilegum hætti. 

 

 Á meðan á ritgerðarskrifunum stóð fékk höfundur tvær áhugaverðar fyrirspurnir frá vinum 

og ættingjum. Í fyrsta lagi var því velt upp hvort kaupendur ættu að þurfa að sætta sig við 

draugagang Draugar verða seint talinn hefðbundið fylgifé, enda rýrnar eignin ekki þó 

draugurinn verði frá henni skilinn. Á hinn bóginn getur verið erfitt að losna við slíka óværu 

og að öllum líkindum verður kaupandi að sættast við nýju sambýlingana. Ennfremur er erfitt 

að sýna fram á galla á fasteigninni; draugagangur verður seint metinn til fjár. 

 

 Í öðru lagi fékk höfundur fyrirspurn um tiltekin viðskipti, sem fram fóru í fasteigninni hjá 

seljanda en þar var stundað vændi Viðskiptavinirnir áttuðu sig ekki á að seljandi væri fluttur 

og olli þetta kaupanda miklu ónæði. Hér er um einhvers konar viðskiptavild að ræða og taldi 

kaupandi taldi vegið að mannorði sínu. Erfitt er að sýna fram á galla í þessum aðstæðum. Ekki 

telst þó heldur eðlilegt að líta á viðskiptavini nefndrar þjónustu sem fylgifé fasteignarinnar. 

 

 Ljóst er að ótal mörg mál geta skotið upp kollinum hvað varðar fylgifé fasteigna. Vonar 

höfundur að rannsókn þessi kunni að reynast þeim, sem reka sig á slík vandamál í framtíðinni, 

bæði áhugaverð og gagnleg.  
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