
 

 

 

 

 

 

 

Lóðarleigusamningar 

Í upphafi skal endinn skoða 

 

- Meistararitgerð í lögfræði - 

 

 

Erna Ágústsdóttir 

 

 

 

 

Lagadeild 

Félagsvísindasvið 

Karl Axelsson dósent 

Október 2012 

 

  



 

 

 

 

Erna Ágústsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Lóðarleigusamningar 

Í upphafi skal endinn skoða 

 

 

Meistararitgerð í lögfræði 

Leiðbeinandi: Karl Axelsson dósent 

 

 

 

 

 

 

 

Lagadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Október 2012



 

 

 



1 

 

Efnisyfirlit 

1 Inngangur .............................................................................................................................. 3 

2  Almennt um eignarrétt ......................................................................................................... 4 

2.1 Eignarréttur ..................................................................................................................... 4 

2.2 Bein og óbein eignarréttindi ........................................................................................... 9 

2.3 Mismunandi eignarform ............................................................................................... 12 

2.5 Fasteignir ...................................................................................................................... 13 

2.5.1 Almennt ................................................................................................................. 13 

2.5.2 Eignarheimildir og eignarráð landeiganda ............................................................ 15 

2.5.3 Upplýsingar um eignarrétt  yfir fasteign ............................................................... 17 

3 Afnotaréttindi ...................................................................................................................... 19 

3.1 Almennt ........................................................................................................................ 19 

3.2 Hugtakið afnotaréttur ................................................................................................... 19 

3.3 Gundvöllur afnotaréttar ................................................................................................ 20 

3.4 Yfirlit yfir helstu flokka afnotaréttinda yfir fasteignum gegn gjaldi ............................ 22 

3.4.1 Mannvirki .............................................................................................................. 23 

3.4.2 Land ....................................................................................................................... 25 

4 Almennt um lóðarleigu ........................................................................................................ 36 

4.1 Almennt ........................................................................................................................ 36 

4.2 Sögulegt yfirlit .............................................................................................................. 38 

4.3 Sérkenni lóðarleigusamninga ....................................................................................... 40 

4.4 Norænn réttur ............................................................................................................... 42 

4.5 Aðilar lóðarleigusamnings ........................................................................................... 45 

4.6 Felur lóðarleigusamningur í sér yfirfærslu beins eignarréttar ? ................................... 46 

4.7 Stofnunarhættir lóðarleigusambands ............................................................................ 47 

4.7.1 Leigunám ............................................................................................................... 47 

4.7.2 Hefð ....................................................................................................................... 49 

5 Upphaf lóðarleigusamnings ................................................................................................. 51 

5.1 Samningur .................................................................................................................... 51 

5.1.1 Hvenær telst lóðarleigusamningur vera kominn á ? .............................................. 51 

5.1.2 Form samnings ...................................................................................................... 53 

5.1.3 Nauðsyn þinglýsingar lóðarleigusamnings ........................................................... 55 



2 

 

5.1.4 Túlkun staðlaðra samningsforma .......................................................................... 56 

5.2 Úthlutun lóðar .............................................................................................................. 57 

5.3 Heimild ráðherra til þess að víkja frá skilyrðum 1. mgr. 1. gr. laga um eignarrétt og 

afnotarétt fasteigna nr. 19/1966 .......................................................................................... 64 

6 Réttarstaða aðila á meðan samningssamband varir. ............................................................ 68 

6.1 Skil á lóð ....................................................................................................................... 68 

6.1.1 Réttur lóðarhafa til þess að skila lóð og fá lóðargjöld endurgreidd ...................... 68 

6.1.2 Áhrif stjórnsýsluréttar á rétt lóðarhafa til þess að skila lóð og fá lóðargjöld 

endurgreidd ..................................................................................................................... 70 

6.1.3 Áhrif venju á rétt lóðarhafa til þess að skila lóð og fá lóðargjöld endurgreidd ..... 72 

6.1.4 Staða lóðarhafa eftir synjun um skil lóðar og endurgreiðslu lóðargjalda.............. 73 

6.1.5 Ákvæði 9. gr. gatnagerðarlaga nr. 152/2006 ......................................................... 74 

6.2 Leigugreiðslur .............................................................................................................. 75 

6.3 Endurskoðun samningsákvæða .................................................................................... 77 

6.4 Veðsetning og framsal .................................................................................................. 80 

6.5 Lóðarfélög .................................................................................................................... 83 

6.6 Kaupréttur og kaupskylda ............................................................................................ 84 

6.7 Uppsögn lóðarleigusamnings ....................................................................................... 87 

7 Réttarstaða aðila við lok lóðarleigusamnings ...................................................................... 88 

7.1 Gildistíma lóðarleigusamnings lýkur án endurnýjunar ................................................ 88 

7.1.1 Kaupskylda eða skilaskylda ? ............................................................................... 88 

7.1.2  Forkaupsréttur og forleiguréttur ........................................................................... 92 

7.2 Aðrar ástæður sem leiða til þess að leigusambandi aðila lýkur ................................... 93 

7.2.1 Eignarnám ............................................................................................................. 93 

8 Samantekt og niðurstöður .................................................................................................... 94 

Heimildaskrá .......................................................................................................................... 97 

Dómaskrá ............................................................................................................................. 101 

Viðauki I: .............................................................................................................................. 104 

Viðauki II: ............................................................................................................................ 147 

 

  



3 

 

1 Inngangur 

Margvíslegir samningar eru til um afnot fasteigna. Slíkir samningar taka bæði til mannvirkja 

sem lands. Miklir fjárhagslegir hagsmunir búa að baki eignarrétti tengdum fasteignum og 

því er mikilvægt að skýrar reglur séu í gildi varðandi afnot þeirra. Samt sem áður er engin 

samræmd eða heildarlöggjöf til um afnotasamninga af landi. Markmið þessarar ritgerðar er 

að varpa ljósi á inntak afnotasamninga af landi með megináherslu á lóðarleigu. Með það að 

markmiði voru m.a. skoðuð form lóðarleigusamninga tíu fjölmennustu sveitarfélaga landsins 

auk þess sem aflað var upplýsinga frá starfandi lögfræðingum Fasteignaskrár;  frá 

sýslumannsembættum landsins og  sveitarfélögum.  Í ritgerðinni verður sjónum ekki beint að 

afnotarétti af jörðum eða jarðarhlutum til búrekstrar eða annars atvinnurekstrar á sviði 

landbúnaðar nema þess þurfi til skýringar. 

Í upphafi ritgerðarinnar, öðrum kafla, verða eignarrétti gerð skil og í kjölfar þess verður 

fjallað almennt um afnotaréttindi í þriðja kafla. Þar er leitast við að gera grein fyrir 

hugtakinu afnotaréttur og sett fram flokkun afnotaréttinda  fasteigna eftir andlagi þeirra. Í 

fjórða kafla fá lóðarleigusamningar frekari umfjöllun og rýnt verður í inntak þeirra, sérkenni 

þeirra og sögu og farið verður stuttlega yfir stöðu þeirra í norrænum rétti. Í fimmta kafla 

verða þau álitaefni rakin sem snerta lóðarleigusamninga við upphaf þeirra, s.s. stofnun 

þeirra, úthlutun lóðar og heimild ráðherra til til að víkja frá skilyrðum 1. mgr. 1. gr. laga um 

eignarrétt og afnotarétt fasteigna nr. 19/1966. Í sjötta kafla verður fjallað um álitaefni tengd 

réttarstöðu aðila á meðan samningssamband varir, svo sem hvort lóðarhafi eigi rétt til þess 

að skila úthlutaðri lóð gegn endurgreiðslu og álitaefni tengd leigugreiðslum, endurskoðun 

samningsákvæða, veðsetningu, framsali, lóðarfélögum, kauprétti, kaupskyldu og uppsögn. Í 

sjöunda kafla verður fjallað um réttarstöðu aðila við lok lóðarleigusambands. Í þeim kafla 

eru tilgreindar mögulegar ástæður þess að lóðarleigusamningi ljúki og fjallað sérstaklega um 

tvær ástæður þess. Það er þegar gildistíma lóðarleigusamnings lýkur án endurnýjunar og 

þegar lóðarleiguréttindi eru tekin eignarnámi. Að lokum eru niðurstöður ritgerðarinnar 

dregnar saman.  
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2  Almennt um eignarrétt 

2.1 Eignarréttur 

Eignarréttur er friðhelgur samkvæmt stjórnarskrá lýðveldisins Íslands sem og 

Mannréttindasáttmála Evrópu.
1
 Þessa meginreglu er að finna að í 72. gr. stjskr. Þar segir:  

 
1. mgr.: Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína 

nema almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir. 

2 mgr.: Með lögum má takmarka rétt erlendra aðila til að eiga fasteignaréttindi eða hlut í 

atvinnufyrirtæki hér á landi. 

 

Ákvæði 1. mgr. 72. gr. stjskr. hefur haldist óbreytt allt frá 1874. Túlkun ákvæðisins er eitt  

vandasamasta viðfangsefni stjórnskipunarréttar og hefur reynt oftar á  það í 

dómaframkvæmd en nokkur önnur mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar. Ekki þótti ástæða 

til breytinga á ákvæðinu við endurskoðun mannréttindakaflans árið1995 þar sem það þótti 

hafa staðist vel tímans tönn.
2
 

Mörg Evrópuríki voru treg til að setja eignarréttarákvæði í Mannréttindasáttmála Evrópu 

og því er eignarréttarákvæðið að finna í 1. gr. 1. viðauka sáttmálans. Orðalag þess er mjög 

almennt og veitir ríkjunum nokkuð opnar heimildir til takmarkana. Ákvæðið hljóðar svo: 

 

1.mgr.: Öllum mönnum og lögaðilum ber réttur til að njóta eigna sinna í friði. Skal 

engan svipta eign sinni, nema hagur almennings bjóði og gætt sé ákvæða í lögum og 

almennra megin reglna þjóðaréttar.  

2. mgr.: Eigi skulu þó ákvæði undanfarandi málsgreinar á nokkurn hátt rýra réttindi ríkis 

til þess að fullnægja þeim lögum sem það telur nauðsynleg til þess að geta haft hönd í 

bagga um notkun eigna í samræmi við hag almennings eða til þess að tryggja greiðslu 

skatta eða annarra opinberra gjalda eða viðurlaga.
3
  

 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur lagt rúman skilning í hugtakið eign og hagsmunir 

sem falla undir vernd eignarréttarákvæðisins eru því mjög umfangsmiklir. Þá hefur  

dómstóllinn talið ákvæðið fela í sér rétt til sanngjarnra bóta vegna eignarsviptingar þótt 

ákvæðið kveði ekki á um rétt til skaðabóta. Ástæður þess eru þær að bótalaus eignarsvipting 

þykir fela í sér brot gegn meðalhófsreglu. Vernd Mannréttindasáttmálans gengur þó skemur 

að því leyti að hún tryggir ekki rétt til fullra bóta líkt og gert er í 1. mgr. 72. gr. 

stjórnarskárinnar.
4
  

                                                 
1
 Hér eftir verður stjórnarskrá Íslands skammstöfuð stjskr. Vernd Mannréttindasáttmála Evrópu felst í  1. gr. 1. 

viðauka við sáttmálann. 
2
 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 543-544.  

3
 Þess má geta að ,,hönd í bagga“ er þýðing á orðinu „control“ í enskri útgáfu viðaukans. 

4
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 443-444. 
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En hvað felst í hugtökunum eignarréttur og eign sem njóta umræddrar friðhelgi í 

stjórnlögum og Mannréttindasáttmálanum? Eignarréttur er afstætt hugtak og hefur verið 

skilgreint á jákvæðan hátt af eldri fræðimönnum, en á neikvæðan hátt af yngri 

fræðimönnum. Jákvæð skilgreining eignarréttar felur í sér upptalningu heimilda eigandans. 

Samkvæmt henni er andlag eignarréttar eign, sem skilgreind er sem hvers konar sérstakur 

ákveðinn ytri munur, sem fjárhagslegir eða andlegir hagsmunir eru tengdir við, sem eðlilegt 

er af ástæðum sem lögin viðurkenna, að tilheyri ákveðnum aðila þannig að honum séu 

heimil yfirráð þess sem eiganda. Með munum er átt við líkamleg og ólíkamleg fjárhagsleg 

verðmæti. Ákveðnar heimildir felist í eignarrétti: umráða- og hagnýtingarréttur, þ.e. eiganda 

sé heimilt að ráða yfir eign sinni og nýta hana. Ráðstöfunarréttur, þ.e. heimild til að ráðstafa 

eign með löggerningi. Skuldsetningarréttur, þ.e. eignir manna séu grundvöllur lánstrausts 

þeirra. Eiganda sé einnig heimilt að láta eign ganga að erfðum og eigandi geti leitað sér 

aðstoðar dómstóla og yfirvalda til verndar rétti sínum. Þessar heimildir séu aðal einkenni 

eignarréttar og eigi við hvaða eign sem er.
5
 Jákvæð skilgreining hugtaksins er ekki tæmandi 

og gripu yngri fræðimenn því til þess ráðs að skilgreina eignarrétt með neikvæðum hætti. 

Eignarréttur væri einkaréttur eigandans til yfirráða tiltekins líkamlegs hlutar, innan þeirra 

marka sem sett eru í lögum og af takmörkuðum réttindum annarra aðila yfir hlutnum.
6
 Þessi 

skilgreining er í raun inntak beins eignarréttar.
7
 Eignarréttur í víðtækari merkingu hefur 

verið greindur í beinan eignarrétt, takmörkuð eignarréttindi (óbeinan eignarrétt), 

kröfuréttindi og réttindi til hugverka og auðkenna.
8
 Óbeinum eignarréttindum verða gerð skil 

hér síðar, en í stuttu máli má segja að þegar eignarheimildum beins eignarréttar er skipt og 

þær komast í hendur fleiri aðila sé um óbein eignarréttindi að ræða.
9
  

Ákveðin tengsl verða að vera á milli eignar og eiganda til þess að eignarréttur hans hafi 

stofnast og skapast hafi réttarstaða sem fær eigandanum ákveðin einkaumráð eða 

einkaforræði tiltekinna gæða, þ.e. einstaklingseinkaréttur. Réttarreglur sem tryggja öllum 

almenningi heimildir til mismunandi víðtækra umráða eða afnota geta því ekki talist eign í 

því sambandi. Það þýðir að þjóðin eða almenningur getur hvorki talist eigandi í skilningi 1. 

mgr. 72. gr. stjskr. né í hefðbundnum lögfræðilegum skilningi hugtaksins eignar.
10

   

                                                 
5
 Ólafur Lárusson: Eignaréttur, bls. 10-12. Sjá einnig Vinding Kruse: Ejendomsretten I, bls. 154-156.  

6
 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 4. Sjá einnig t.d. Sjur Brækhus og Axel Hærem: Norsk tingsret, bls. 

15. 
7
 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr  eignarétti I, bls. 22-23. 

8 
Gaukur Jörundsson: Um eignarnám, bls. 58-70. 

9
 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur I, bls. 6.  

10
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 452 - 453 
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 Ekki hafa allir verið á einu máli um hvort fjárhagsleg réttindi séu skilyrði þess að réttindi 

falli undir eignarhugtakið. Þegar ófjárhagsleg réttindi eru skert gætu önnur 

mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar veitt réttindunum vernd. Þótt það sé megineinkenni 

fjármunaréttinda að þau verði metin til fjár, á það ekki við um öll réttindi sem til eignarréttar 

teljast. Réttindi yfir verðlausum munum fela í sér einkaumráð og einkaforræði og eru þannig 

tengd einum aðila fremur en öðrum. Slík réttindi hafa í flestu tilliti samstöðu með öðrum 

eignarréttindum. Leiðir það til þess að þess verður ekki krafist að réttindi verði fortakslaust 

að teljast fjárhagslega verðmæt svo þau geti skoðast sem eign, m.a. í skilningi 72. gr. stjskr. 

Einnig er sú skoðun studd réttaröryggissjónarmiðum og með tilliti til þeirra sem til réttar 

kalla yfir þeim verðmætum. Verðmæt réttindi geta orðið óverðmæt og öfugt.
11

  

 Hugtakið eignarréttur er ekki skilgreint í stjórnarskránni, en hér á landi er þó löngu 

viðurkennt, í framkvæmd og af fræðimönnum, að stjórnarskráin noti orðin eignarrétt og eign 

í víðtækri merkingu, þ.e. bæði um beinan og óbeinan eignarrétt.
12

 Eins og fram kemur í kafla 

2.2 falla afnotaréttindi í flokk óbeinna eignarréttinda og njóta afnotasamningar því verndar 

72. gr. stjskr.  

Eign getur verið í eigu eins einstaks manns en jafnframt geta fleiri aðilar átt eign saman, 

í sameign. Hugtakið eignarréttur er ekki afmarkað eftir því hver eigandinn  er. Allir eigendur 

njóta verndar skv. 1. mgr. 72. gr. stjskr. Engu skiptir hvort eigandi er einstaklingur eða 

lögpersóna. Þjóðerni, búseta, efnahagur  o.s.frv. skipta ekki máli. Opinberar stofnanir og 

félög sem ekki eru í eigu ríkisins njóta verndar 1. mgr. 72. gr. stjskr., t.d. sveitarfélög.
13

 

Samkvæmt 2. mgr. 72. gr. stjskr. skerðir 1. mgr. greinarinnar ekki heimild löggjafans til þess 

að takmarka rétt erlendra ríkisborgara og erlendra lögaðila til þess að eiga hér 

fasteignaréttindi eða hlut í atvinnufyrirtæki. Einungis er um heimild löggjafans að ræða en 

ekki skyldu til takmarkana.
14

 Löggjafinn nýtir sér þessa heimild t.d. í lögum um eignarrétt 

og afnotarétt fasteigna nr. 19/1966.  

Eignarréttarvernd 1. mgr. 72. gr. stjskr. er ekki alger. Skerða má eignarréttinn með 

eignarnámi en 2. ml. 1. mgr. setur því skorður með kröfunni um almannaþörf, lagaheimild 

og fullar bætur.
15

 Þegar eigandi er skyldaður til að láta af hendi eignarrétt stofnast yfirleitt 

samtímis samsvarandi eignarréttur öðrum til handa, oftast sveitarfélagi eða ríki. Það er þó 

ekki skilyrði að eignarrétturinn færist úr höndum eiganda. Um eignarnám getur einnig verið 

                                                 
11

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti, bls. 6-7. 
12

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 546-547. 
13

 Ólafur Lárusson: Eignaréttur I, bls. 10. 
14

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 567-568. 
15

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 554-555.  



7 

 

að ræða ef eigendum eru bönnuð eðlileg og venjuleg afnot eigna sinna eða komið er með 

öllu í veg fyrir þau, sbr. Hrd. 1999, bls. 2666 (461/1998). Þar taldi Hæstiréttur að starfræksla 

sorpstöðvar í næsta nágrenni við fyrirhugaða sumarhúsabyggð  hefði komið með öllu í veg 

fyrir nýtingu landsins í því skyni. Skerðing eignarréttindanna þótti svo veruleg, varanleg og 

sérstök að hún varð ekki talin til almennra skerðinga sem menn verða að þola bótalaust. 

Hugtakið eignarnám er því ekki skilyrði bótaréttar og verndar 72. gr. stjskr. Eðli afskipta af 

eign þarf að skoða í hverju tilviki og stundum þarf jafnframt að meta hvort eignarréttur yfir 

verðmætum hafi í raun legið hjá eignarnámsþola.  Það er ekki heldur skilyrði að 

eignarrétturinn stofnist öðrum til handa við eignarnám, þar sem eignarnám getur falið í sér 

eyðileggingu verðmæta. Það þýðir þó ekki að  skipun um eyðileggingu verðmæta sé alltaf 

eignarnám, til dæmis getur skipun um eyðileggingu einungis vegna hættulegra eiginleika 

hennar ekki talist eignarnám.
16

 

Með eignarnámi er átt við nauðungarafsal eða nauðungarafhendingu á eignarrétti, beinum 

eða óbeinum. Eigandi er skyldaður til að láta  eignarrétt sinn yfir tilteknum verðmætum af 

hendi í heild eða hluta. Við eignarnám færist eignarréttur að jafnaði öðrum til handa, oftast 

ríki eða sveitarfélagi. Eignarnám er ekki heimilt nema almenningsþörf krefji, til þess sé 

lagaheimild og að fullar bætur komi fyrir eign þá sem tekin er, sbr. 72. gr. stjskr. Þessi 

skilyrði eru einungis að hluta útskýrð nánar í almennum lögum, meðal annars í lögum um 

framkvæmd eignarnáms nr. 11/1973, en þar er fyrst og fremst að finna formreglur.
17

 Þar sem 

ákvæði þeirra laga sleppir gildir skilyrði 1. mgr. 72. gr. um ágreining varðandi eignarnám og 

framkvæmd þess. Fyrrgreint skilyrði um almenningsþörf er matskennt og engin formleg 

skilgreining til á hugtakinu. Almenningsþörf er einhverskonar samfélagslegir hagsmunir 

sem liggja að baki eignarnámsákvörðun, en ekki persónulegir hagsmunir fárra manna. Ekki 

er gerð krafa um víðtæka samfélagslega hagsmuni eða að öll þjóðin þurfi að eiga hagsmuna 

að gæta. Skilyrði almenningsþarfar felur í sér að tiltekin aðstaða eða starfsemi sé svo 

þýðingarmikil að hún réttlæti eignarnám og að tillitið til aðstöðunnar eða starfseminnar knýi 

á um eignarnám. Almennt viðhorf er að mati löggjafans um almannahagsmuni verði ekki 

haggað af dómstólum. Hins vegar kunna dómstólar að líta til þess á hvaða forsendum og 

sjónarmiðum matið er reist. 
18 

 

Lagaheimildir um eignarnám geta verið sértækar og almennar. Sértækar heimildir eru 

þannig úr garði gerðar að lögin veita tilteknum aðila heimild til eignarnáms á tilteknum 

                                                 
16

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi: 464-465  
17

 Hér eftir lög um framkvæmd eignarnáms. 
18

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 466-468. 
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gæðum. Sem dæmi eru lög um eignarnámsheimild fyrir bæjarstjórn Ísafjarðar á lóð og 

mannvirkjum undir hafnarbryggju, nr. 49/1913. Vegna slíkra laga er mat stjórnvalda til 

eignarsviptingar yfirleitt lítið eða ekkert. Almennar lagaheimildir til eignarnáms eru mun 

algengari. Þær veita alltaf eignarnámsheimild þegar ákveðnar þarfir eru fyrir hendi.  Dæmi 

um almenna eignarnámsheimild er að finna í 50. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Ef um 

almenna heimild er að ræða er óþarfi að setja lög um hvert einasta eignarnám. Stjórnvöldum 

er þess í stað falið að meta í hvert skipti hvort almenningsþörf sé fyrir hendi eður ei. Mat 

almannahagsmuna er þó hlutverk löggjafans og því má almenn eignarnámsheimild í lögum 

ekki vera of almenn. Samkvæmt 17. gr. laga um framkvæmd eignarnáms leysa dómstólar úr 

ágreiningi varðandi lögmæti eignarnáms, það er hvort fullnægjandi lagaheimild hafi verið 

fyrir eignarnámi og hvort hún standist 72. gr. stjórnarskrárinnar.
19

  

Þriðja skilyrði eignarnáms um að fullt verð skuli koma fyrir þegar maður er sviptur eign 

sinni er tíðþrætt, þá sérstaklega forsendur bótaákvörðunar og útreikningsaðferðir. Aðeins 

skulu greiddar bætur fyrir fjárhagslegt tjón. Endurgjald skal greitt vegna verðmæti eignar 

sem og bætur fyrir fjárhagslegt óhagræði sem eignarnámið hefur í för með sér. Lagaákvæði 

um ákvörðun fjárhæð bótanna er ekki að finna, en þó fjalla lög um framkvæmd eignarnáms 

um aðferðir við ákvörðun bóta við sérstakar aðstæður. Meginreglan er sú að verðgildi 

eignarinnar skuli bætt til handa eignarnámsþola á þeim tíma sem eignarnámið fer fram. 

Miðað er við gangverð eignarinnar en ef notagildi hennar er verðmætara en gangverðið ber 

vafalaust að miða fjárhæð bóta við hærri niðurstöðuna. Löggjafanum er heimilt við greiðslu 

bóta að taka mið af fjárhagslegum ávinningi eignarnámsþola vegna eignarnámsins, til dæmis 

vegna verðhækkana á öðrum eignum hans. Dómstólar hafa endanlegt úrskurðarvald um 

fjárhæð eignarnámsbóta sbr. 17. gr. laga um framkvæmd eignarnáms og þeir hafa 

endurskoðunarvald á því hvort ákvörðun matsnefndar eignarnámsbóta sé lögum samkvæm 

og forsvaranleg.
20

 

Nánar er fjallað um eignarnám sem orsök endaloka lóðarleigusambands í kafla 7.2.1. 

Löggjafinn getur þó sem fyrr segir  einnig heimilað takmarkanir á meðferð, nýtingu og 

ráðstöfun eignarréttinda, án þess að til bótaskyldu stofnist. Tilvik um löggjöf sem takmarka 

hagnýtingu eigna eru t.d. náttúruverndarlög, skipulags- og byggingarlög og 

umhverfisréttarlöggjöf. Löggjöf sem takmarkar heimild eiganda til ráðstöfunar eignar er t.d.  

                                                 
19

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 466-471. 
20

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 473-477. 

http://www.althingi.is/lagas/140a/1913049.html
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auðlinda- og veiðlöggjöf. Þá má nefna 2. mgr. 12. gr. girðingalaga nr. 135/2001, þar sem lög 

leggja skyldu á eiganda til beinna athafna.
21

 

Mörkin á milli eignarnáms, sem skapar bótarétt, og almennra takmarkana á 

eignarréttinum eru ekki alltaf skýr. Samandregið er unnt að hafa til  hliðsjónar fjögur 

eftirfarandi atriði við mat á því hvers eðlis skerðing eignarréttar er: Í fyrsta lagi hvort 

eiginleg yfirfærsla eignarréttar á sér stað eða einungis takmarkanir á ráðstöfunarrétti, þar 

sem yfirfærslan er jafnan talin einkenni eignarnáms þótt sú nálgun sé ekki einhlít. Einnig 

kemur til skoðunar hvort skerðing feli í sér skyldu til ákveðinna ráðstafana eða eingöngu 

bann við tilteknum ráðstöfunum. Í öðru lagi hversu umfangsmikil skerðing er, þ.á m. frá 

hverjum hún stafar, að hverjum hún beinist og hvort hún sé almenn. Þetta sjónarmið felur 

einnig í sér að þegar skerðing er metin þarf að líta til þess hvernig hún fellur að 

grundvallarreglunni um jafnræði. Ef skerðing er almenn og stafar frá löggjafanum er líklegt 

að um almenna takmörkun eignarréttar sé að ræða. Þriðja atriðið varðar það hvort skerðing 

eignarréttar  feli í sér neikvæðar skyldur, þar sem takmarkanir eru gerðar á slíkum rétti; eða 

hinsvegar  jákvæðar skyldur, þar sem mönnum ber skylda til ákveðinna athafna. Fjórða og 

síðasta atriðið snýr að því að líta beri til grundvallarreglunnar um meðalhóf þar sem heimild 

til skerðingar, hvort heldur sem snertir umfang hennar eða réttmæti, tekur mið af 

markmiðum hennar.
22

  

2.2 Bein og óbein eignarréttindi 

Þær heimildir sem í beinum eignarrétti felast eru raktar hér að framan. Skilgreining beins 

eignarréttar lýsir sveigjanlegum rétti.  Ráðstöfunar- og umráðaréttur eigandans dregst saman 

vegna misjafnlega umfangsmikilla takmarkana í lögum eða óbeinna eignarréttinda annarra 

yfir eigninni, sem síðar geta fallið brott og verður eignarrétturinn því aftur ótakmarkaður.
23

 

Þegar heimildum beins eignarréttar er skipt og þær komast í hendur fleiri aðila er um 

óbein eignarréttindi að ræða. Tvo aðila þarf að minnsta kosti, til dæmis afnotahafa og svo 

eigandann. Óbein eignarréttindi eru þrengri en bein eignarréttindi og því oft nefnd 

takmörkuð eignarréttindi. Þeim eru, líkt og beinum eignarréttindum, takmörk sett af löggjöf 

og réttindum annarra. Óbein eignarréttindi má skoða sem hlutdeild í víðtækum eignarrétti 

eigandans, þeirra nýtur við vegna milligöngu eigandans.
24

  

                                                 
21

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 12-15. 
22

 Valgerður Sólnes: ,,Neyðarlagadómarnir og friðhelgi eignarréttarins“, bls. 366 – 367. 
23

 Thor Falkanger:  Fast eiendoms rettsforhold, bls. 47. 
24

 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 6. 
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Að meginstefnu til er mögulegt að stofna til hvers konar óbeinna eignarréttinda yfir eign. 

Þó má sjá tilhneigingu í löggjöfinni til að sporna við stofnun ákveðinna réttinda, til dæmis 

ítaksréttinda. Hin takmörkuðu eða óbeinu eignarréttindi tíðkast aðallega um fasteignir, en 

einnig um kröfuréttindi og lausafé.  Óbein eignarréttindi geta stofnast með samningi, 

eignarnámi, fyrir hefð eða fyrir milligöngu handhafa opinbers valds; til dæmis réttur 

samkvæmt kyrrsetningargerð. Yfirleitt  verða þau til þannig að sá aðili sem á beinan 

eignarrétt að verðmæti, fær með samningi öðrum aðila til handa tiltekin réttindi eða 

heimildir yfir hlutnum, til dæmis afnotarétt. Afnotahafinn fær þá afnotaréttinn, en eigandinn 

telst enn eiga eignarrétt yfir verðmætinu, þótt eignarréttur hans sé nú þrengri en áður.
25

    

Helstu flokkar óbeinna eignarréttinda eru afnotaréttindi, ítaksréttindi, haldsréttur, 

veðréttindi, afgjaldsskyldur, forkaupsréttur og réttur samkvæmt kyrrsetningargerð. Hér á 

eftir verður gerð nánari grein fyrir þeim. Handhafar óbeins eignarréttar verða hér eftir, til að 

forðast óskýrleika, ekki kallaðir eigendur, heldur afnotahafar, veðhafar o.s.frv.  

Afnotaréttur heimilar rétthafa hagnýtningu og umráð eignar, sem er háð eignarrétti 

annars manns.
26

 Um afnotaréttindi er nánar fjallað í kafla þrjú.  

Ítaksréttindi fela í sér varanlegt og óuppsegjanlegt framsal þröngra réttinda til 

umráða og nota fasteigna. Fasteignum fylgja margvísleg réttindi, svo sem námuréttindi, 

vatnsréttindi, veiðiréttindi og rekaréttindi. Þessi réttindi eru stundum flokkuð enn frekar, t.d. 

er veiðiréttindum skipt í  fuglaveiðar, dýraveiði, lax- og silungsveiði og veiði sjávarfiska. 

Þessi réttindi er hægt að fá öðrum aðila og skilja þau þannig frá fasteigninni.
27

 Þröng umráð 

og takmörkuð afnot fasteignatengdra réttinda sem skilin hafa verið frá fasteign teljast til 

ítaksréttinda. Í vafatilvikum getur verið erfitt að draga mörk á milli  ítaksréttinda og 

afnotaréttinda. Því umfangsminni sem not og umráð eru, þeim mun meiri líkur eru  á að um 

ítaksréttindi  sé að ræða.
28

 Rétthafi ítaks hefur ekki vörslur þeirrar fasteignar sem ítakið nær 

til. Ítak getur til að mynda falist í rétti jarðeiganda til þess að nýta reka sem kemur á fjörur 

jarðar í eigu annars; beitarrétti á annarri jörð eða rétti landeiganda til umferðar um 

nærliggjandi land.
29

 Flest ítök eru margra alda gömul og þótti löggjafanum þau vera 

ítakshöfum að litlu eða engu gagni en mun hagkvæmara og æskilegra væri að hafa þau í 

höndum  landeigenda sjálfra. Löggjafinn setti því ákvæði til að sporna gegn þeim fjölda 

ítaka í jörðum hér á landi með lögum um lausn ítaka af jörðum nr. 113/1952. Þau ákvæði 

                                                 
25

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 26. 
26

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 26. 
27

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 24. 
28

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 28. 
29

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 28. 
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voru ekki þau fyrstu sem miðuðu að því að koma hlunnindum sem höfðu verið skilin frá 

jörðum, aftur undir þær, þar sem lausn skógar- og veiðiítaka var áður heimiluð.
30

 Ekki eru 

alltaf skýr mörk á milli ítaksréttinda og afnotaréttar og er nánar fjallað um mörk þessara 

réttindi í kafla þrjú.   

Ískylda er eignarréttindi þar sem rétthafi fær ekki bein afnot eða umráð  yfir eign annars 

manns, heldur á hann kröfu til þess að ákveðið ástand haldist á eigninni. Í því sambandi má 

nefna kvöð um ákveðna gerð húsnæðis á lóð eða kvöð um að ekki sé byggt á ákveðnum 

hluta lóðar. Ískylda lýsir sér þannig sem hrein takmörkun á umráðarétti eiganda.
31

  

Haldsréttur er ein tegund tryggingaréttinda, nánar tiltekið hlutaréttartrygginga, þar sem 

greiðsla er tryggð með tilteknu verðmæti. Engin almenn ákvæði eru til um haldsrétt í 

íslenskum rétti en viðurkennt er að haldsréttur sé réttur sem umráðamaður hlutar hefur við 

ákveðnar aðstæður til að halda hlut annars manns áfram í umráðum sínum,  uns tiltekin 

greiðsla hefur verið innt af hendi. Haldsréttur getur bæði orðið til með samningi  og 

samkvæmt lögum. Eigandi missir afnot og umráð hlutarins og er haldsrétturinn því hvatning 

til greiðslu sem leiðir til afhendingu hlutarins. Greiðslan getur jafnt verið tegundarlega 

ákveðin, svo sem peningagreiðsla, sem og afhending ákveðins hlutar. Samkvæmt Hrd. 1993, 

bls. 1919 (299/1993) gengur haldsrétturinn framar veðrétti annarra aðila og getur sá sem 

haldsrétt á krafist andvirðis nauðungarsölu á hlutnum.
32

  

Önnur óbein eignarréttindi sem tilheyra flokki tryggingaréttinda eru veðréttindi. Þau eru 

þekktust allra óbeinna eignarréttinda og hafa mesta þýðingu í fjárhagslegum samskiptum 

manna. Samningur aðila ræður hvaða kröfur njóta verndar og hversu umfangsmikill 

veðrétturinn er. Ákvæði laga geta einnig ráðið hversu umfangsmikill veðrétturinn er. 

Veðréttur er skilgreindur í 1. mgr. 1. gr. laga um samningsveð sem forgangsréttur til þess að 

leita fullnustu fyrir kröfu (veðkröfu) í tilteknu fjárverðmæti eða fjárverðmætum (veðinu). 

Forgangsrétturinn lýsir sér þannig að veðhafinn hefur forgangsrétt fram yfir aðra kröfuhafa 

til fullnustu hinnar  veðbundnu eignar á undan öðrum kröfuhöfum veðþola. Samkvæmt 13. 

gr. laga um samningsveð er meginregla að þegar tveir eða fleiri eiga veðrétt í sama 

verðmæti, gengur eldri réttur framar þeim yngri nema annað leiði af samningi eða reglum, 

sem kveða á um tryggingaráðstafanir til verndar rétti.
33

 Flokkun veðréttinda byggir m.a. á 

mismunandi stofnunarháttum og hefur sú flokkun hvað mesta þýðingu. Þá er gerður  

                                                 
30

 Alþt. 1952, A-deild, bls. 189. 
31

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 26. 
32

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 29. 
33

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 30 – 31. 
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greinarmunur  á samningsveði, aðfararveði og lögveði. Veðréttindi sem stofnað er til með 

löggerningi, fyrir traustfang og í einhverjum tilvikum fyrir hefð, teljast til samningsveðs. 

Lög um samningsveð geyma einungis ákvæði um samningsveð. Veðréttindi sem stofnast 

fyrir atbeina handhafa opinbers valds, vegna fullnustugerða skuldheimtumanna, teljast til 

aðfararveða. Þau veðréttindi sem hvorki teljast til samningsveðs né aðfararveðs nefnast 

lögveð.
34

 Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. laga um samningsveð er með sjálfsvörsluveði átt við 

veðrétt þar sem veðsali heldur umráðum hins veðsetta þrátt fyrir veðsetninguna. 

Sjálfsvörsluveðréttur öðlast réttarvernd við þinglýsingu í samræmi við ákvæði 

þinglýsingalaga. Hinsvegar er með handveði átt við um veðrétt þar sem veðsali er sviptur 

umráðum hins veðsetta, sbr. 3. mgr. 1. gr. laga um samningsveð. Réttarvernd handveðs felst 

því í umráðasviptingu, sbr. 2. mgr. 22. gr. laga um samningsveð. 

Afgjaldsskyldur lýsa sér þannig að eigandi fasteignar er skyldur til að inna af hendi fjár- 

eða vinnuframlag í þágu annars. Skyldan er varanlega tengd við fasteign þannig að hver sá 

sem verður eigandi fasteignarinnar er skyldur til að inna framlagið af hendi. Þessi tegund 

óbeinna eignarréttinda hefur tæpast þýðingu lengur hér á landi.
35

   

Forkaupsréttur er réttur aðila  til þess að kaupa eign að vissum skilyrðum uppfylltum, ef 

eigandi selur eign sína og mögulega við annars konar aðilaskipti en sölu. Kaupréttur felur 

hins vegar í sér rétt aðila til þess að kaupa eign, óháð því hvort eigandinn hafi tekið 

ákvörðun um sölu.
36

   

Réttur samkvæmt kyrrsetningargerð felur í sér óbein eignarréttindi. Hann stofnast með 

bráðabirgðagerð sem sýslumaður framkvæmir. Kyrrsetning eigna hefur í för með sér haft á 

umráða- og ráðstöfunarrétti eigandans og hún miðar að því að tryggja skuldheimtumönnum, 

að eignirnar verði til taks þegar gengið er að skuldara.
37

 

2.3 Mismunandi eignarform 

Eignarhald getur verið á nokkra vegu. Í þessum kafla  verður leitast við að gera grein fyrir 

þeim helstu en ekki er um tæmandi talningu að ræða.  

Séreignarréttur er algengastur á Íslandi. Þar fer eigandi einn með þær heimildir sem 

felast í eignarréttinum. Neikvæð skilgreinging eignarréttar þykir falla best að 

séreignarforminu.  

                                                 
34

 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 20. 
35

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 28. 
36

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 30. 
37

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 30. 
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Sérstök sameign á ekki eins vel við fyrrgreinda skilgreiningu, en þá er eignin í sameign 

fleiri aðila og eignarréttindin skiptast á milli sameigendanna þannig að hver aðili nýtur allra 

eignarheimilda, með þeim takmörkunum sem leiðir af hagsmunum annarra sameiganda.   

Óðalsréttur er hagnýtingar- og ráðstöfunarréttur óðalsbónda sem er háður takmörkunum 

sem á óðalsjörð hvíla. Jörðin helst í eigu ættarinnar mann fram af manni. Óheimilt er að 

stofna ný ættaróðul en núverandi óðalseigendur halda rétti sínum skv. 42. gr. jarðalaga nr. 

81/2004.  

Eignarhald á sjálfseignarstofnunum er þannig að þær eiga sig í raun sjálfar. Tvenn lög 

gilda um  sjálfseignarstofnanir. Lög um sjóði og stofnanir nr. 19/1988 gilda um hefðbundna 

sjóði sjálfseignarstofnana en lög um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur nr. 

33/1999 gilda um þær sem reknar eru í fjárhagslegum tilgangi.  

Einnig er eignarhald í félagslega  íbúðakerfinu  frábrugðið öðrum eignarformum. Um 

það er fjallað í fimmta kafla laga um Húsnæðisstofnun ríkisins nr. 97/1993. Það 

fyrirkomulag víkur frá almennum einkennum séreignarréttar að fasteignum. Í félagslegum 

og almennum kaupleiguíbúðum hefur umsækjandi þrjá kosti; kaup, leigu með kauprétti og 

leigu með hlutareign. Með leigusamningi með kauprétti stofnast persónulegur afnota- og 

kaupréttur leigutaka. Þesssi réttur er hvorki framseljanlegur né erfist hann. Um 

leigusamninga með hlutareign fer eftir 76. gr. laganna. Með leigusamningnum stofnast 

einnig persónulegur afnota- og kaupréttur leigutaka, sem hvorki er framseljanlegur né erfist.  

Eignarhluturinn fæst endurgreiddur hætti leigutaki afnotum af íbúðinni.
38

 

  

2.5 Fasteignir 

2.5.1 Almennt 

Meginviðfangsefni eignarréttar eru réttarreglur um fasteignir. Áður en rætt er um 

afnotasamninga af landi er nauðsynlegt að glöggva sig á hugtakinu fasteign. Íslenskir 

fræðimenn hafa skilgreint hugtakið á  þann veg að fasteign sé afmarkað land ásamt 

eðlilegum hlutum landsins, lífrænum og ólífrænum, og þeim mannvirkjum sem varanlega 

eru við landið skeytt. Lífrænir og ólífrænir hlutir teljast aðeins til fasteignarinnar, á meðan 

þeir eru í náttúrulegu sambandi sínu við hana.
39

 Helstu hugtaksatriðin eru afmarkað land og 

mannvirki sem eru varanlega við það skeytt. Í íslenskri löggjöf má finna annars konar 

                                                 
38

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 16-21. 
39

 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 30. Sjá keimlíkar skilgreiningar fasteignarhugtaksins hjá: Ólafi 

Lárussyni: Eignaréttur 1, bls. 41-42,  Þorgeir Örlygsson: Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum, bls. 

548. 
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skilgreiningar á hugtakinu fasteign, til dæmis í 2. gr. laga um fasteignakaup nr. 40/2002, en 

þar er bætt við hina hefðbundnu skilgreiningu að með fasteign sé einnig átt við eignarhluta í 

húsi eða öðru mannvirki sem skiptist í fleiri en einn slíkan.  

Afmörkun lands þarf að vera unnt að lýsa með nokkurri vissu.
40

 Það að mannvirki þurfi 

að vera varanlega við landið skeytt hefur verið skilið þannig að ef hús eða önnur mannvirki 

standa á landi beri að telja það og landið sem það tilheyrir, fasteign, ef samband þess er ekki 

aðeins til bráðabirgða.
41

 

Samkvæmt íslenskum rétti er það ekki skilyrði að sami aðili fari með beinan eignarrétt 

bæði að landi og mannvirki. Sú staða er mikilvæg fyrir réttarframkvæmd, m.a. vegna þess að 

í flestum sveitarfélögum í þéttbýli á sveitarfélagið sjálft landið og sér um skipulagningu og 

nýtingu þess. Eigendur mannvirkja verða því ekki eigendur landsins.  

Í dönskum rétti svipar fasteignarhugtakinu til þess íslenska. Hins vegar er litið svo á að 

ef fasteign er reist á eða flutt á afmarkað land annars manns, þá verði hún ekki hluti af því, 

heldur er mannvirkið talið sjálfstæð fasteign.
42

 Fasteignarhugtakið í dönskum rétti byggir á 

því að sami eigandi fari með beinan eignarrétt að mannvirki sem og afmörkuðu landi.
43

 Það 

er ólíkt íslenska hugtakinu, þar sem sami aðili þarf ekki að fara  með beinan eignarrétt bæði 

að landi og  mannvirkjum þess. Þetta er ekki heldur skilyrði í norskum rétti og er norska 

fasteignarhugtakið  því svipað hinu íslenska. 

Til fasteignar teljast ekki aðeins afmarkaður hluti lands og mannvirki, heldur tengjast 

fasteignum margs konar fasteignaréttindi sem skiptast í bein og óbein eignarréttindi. Sá sem 

fer með beinan eignarrétt að fasteign er talinn eigandi fasteignar og er með fullan umráða- 

og ráðstöfunarrétt yfir henni, innan þeirra marka sem löggjöf og réttindi þriðja manns setja 

honum. Hins vegar eru margs konar réttindi sem aðrir geta átt í fasteign, til dæmis 

afnotaréttur, og teljast þau til óbeinna eignarréttinda.
44

 

Fasteignir hafa verið flokkaðar með ýmsum hætti og ólíkar reglur geta gilt um 

mismunandi flokka fasteigna. Hér er látið nægja að  nefna flokkun sem miðar við eignarhald 

lands. Eignarhaldi á landi  er skipt í tvo flokka. Annars vegar eignarland sem er háð 

einkaeignarrétti þannig að eigandi landsins fer með öll venjuleg eignarráð þess innan marka 

                                                 
40

 Viðar Már Mattíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 70. 
41

 Ólafur Lárusson: Eignarréttur 1, bls. 41-42. 
42

 Bo Von Eyben, Peter Mortenssen og Peter Pagh:  Fast ejendom, bls. 15. 
43

 Finn Träff: Køb og salg af fast ejendom, bls. 29-30. 
44

 Ársskýrsla Fasteignamats ríkisins 2003, bls. 37. 
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sem lög segja til um á hverjum tíma.  Hins vegar landsvæði utan eignarlanda, þ.e. 

þjóðlendur, en einstaklingar eða lögaðilar mega þó eiga þar takmörkuð eignarréttindi.
45

  

2.5.2 Eignarheimildir og eignarráð landeiganda 

Grundvallarsjónarmið í eignarrétti er að aðilar sem telja sig eiga eignarréttindi yfir landi, 

verða að færa fram heimildir fyrir því sbr. Landmannaafréttardóma fyrri H 1955 bls. 108 

(103/1953)  og síðari Hrd. 1981, bls. 1584 (199/1978) og Mývatnsbotnsdóm Hrd. 1981, bls. 

182 (33/1978). Eignarheimildir ráða úrslitum um hverskonar eignarréttindi liggja fyrir, 

hvaða aðilar eigi réttindin og hver landfræðileg mörk þeirra séu. Eignarheimildir geta verið: 

nám, hefð, erfðir, venjuréttur, afsalsgerningar, almenn rétttaka og bein fyrirmæli í settum 

lögum.
46

  

Auðlindir eru þáttur í eignarrétti landeiganda og njóta því verndar  eignarréttarákvæðis 

stjórnarskrárinnar, og verða þess vegna ekki skertar bótalaust. Þrátt fyrir ríka vernd 

eignarréttar að auðlindum þá hefur löggjafinn sett nýtingu náttúruauðlinda  á eignarlöndum 

margvíslegar skorður. Helstu eignarhæfu náttúruauðlindir eru: Jarðefni (námur), jarðhiti, 

þ.m.t. til orkunýtingar, grunnvatn, önnur vatnsnýting á og yfir yfirborði jarðar, þ.m.t. til 

orkunýtingar og veiði ferskvatnsfiska, fugla og spendýra.
47

 Þá má einnig nefna nýtingu 

örvera, gróðurnýtingu í víðtækum skilningi, þ.m.t. til beitar og skógræktar, kolvetni, lífrænar 

og ólífrænar auðlindir á og undir hafsbotni og rafsegulbylgjur til fjarskipta.
48

 Samkvæmt 1. 

gr. auðlindalaganna taka þau til auðlinda í jörðu í landi, í botni vatnsfalla og stöðuvatna og í 

sjávarbotni innan netlaga. Með hugtakinu auðlind í lögunum er átt við hvers konar frumefni, 

efnasambönd og orku, sem vinna má úr jörðu, hvort heldur í föstu, fljótandi eða loftkenndu 

formi og án tillits til hitastigs, sem þau kunna að finnast við. Grunnvatn er þannig auðlind í 

skilningi auðlindalaganna, en yfirborðsvatn fellur utan gildissviðs þeirra.
49

  

Samkvæmt 3. gr. laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 57/1998 fylgir 

eignarlandi eignarréttur að auðlindum í jörðu og skv. 2. gr. sömu laga fer eigandi landsins 

með öll venjuleg eignarráð þess innan þeirra marka sem lög segja til um á hverjum tíma. Það 

er í takt við það meginviðhorf sem er ríkjandi í íslenskum rétti, að heimildin til þess að 

                                                 
45

 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 2598.   
46

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 81. 
47

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr  eignarétti I, bls. 86 – 94. 
48

 Karl Axelsson, Hreinn Hrafnkelsson og Dýrleif Kristjánsdóttir: ,,Um jarðrænar auðlindir og 

framtíðarnýtingu þeirra“, bls. 115. 
49

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 86. 
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hagnýta auðlindir á eignarlandi fari saman við heimildina til ráðstöfunar og hagnýtingar 

þeirrar fasteignar þar sem auðlindina er að finna.
50

  

Vatnalög nr. 15/1923, með síðari breytingum, sbr. einkum lög nr. 132/2011, gilda hins 

vegar um yfirborðsvatn, og fer því um hagnýtingu orku fallvatna samkvæmt þeim.
51

  

Ákvæði 2. mgr. 1. gr. vatnalaganna kveður á um að hverri landareign, þ.m.t. þjóðlendu, fylgi 

réttur til umráða og hagnýtingar á því vatni, straumvatni eða stöðuvatni, sem á henni er, á 

þann hátt sem vatnalög heimila.  

Um veiði gildir meginregla um einkarétt landeiganda til veiði, með ýmsum 

undantekningum, sbr. 1. gr. tilskipunar frá 20. júní 1849, 2. mgr. 8. gr. laga um vernd, friðun 

og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994 og 2. gr. laga um lax- og 

silungsveiði nr. 76/1970.
52

 Undantekningar frá meginreglunni eru til að mynda tilteknar 

veiðar sem eru undanþegnar samkvæmt lögum, ítök sem enn eru í gildi, aðstæður þar sem 

landeigandi þarf að þola tilteknar veiðar annarra, friðunarákvæði í lögum og þegar dýr eru í 

eigu annarra, sbr. Hrd. 1949 bls. 3 (105/4196) (silfurrefur).
53

 

Engin sett ákvæði eru um hversu hátt upp og langt niður framangreind eignarráð ná. 

Talið er að réttur landeiganda nái jafnt til nota og umráða undir og yfir yfirborði jarðar. 

Fasteignareigandi getur þó ekki útilokað hagnýtingu af hálfu annarra sem fer ekki gegn 

réttmætum hagsmunum hans sem eiganda. Hver mörkin eru er ekki ljóst, engin markalína 

hefur verið dregin, en miðað er við það sem eðlilegt þykir með tilliti til hagsmuna 

landeiganda.
54

 Dæmi um löggjöf sem takmarkar eignarráð fasteignareiganda upp á við, til 

dæmis við byggingu háhýsa, eru almennar reglur skipulagslaga nr. 123/2010, loftferðalög nr. 

60/1998 ef ætlað háhýsi er í grennd við flugvöll og fjarskiptalög nr. 81/2003. 

Ítrekað voru lögð fram frumvörp á Alþingi síðustu áratugi um eignarhald á jarðhita, sem 

miðuðu að því að takmarka umráða- og hagnýtingarrétt landeiganda ýmist við ákveðna dýpt 

eða hitastig. Þau frumvörp hlutu ekki afgreiðslu. Sérstaklega var dregið í efa að hægt væri að 

skilja eignarrétt að ákveðnum auðlindum bótalaust frá eignarráðum sem fylgja eignarlandi 

eða gera greinarmun í því samhengi á jarðhita eftir hitastigi. Slík tilhögun  fær tæpast staðist 

eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar, einkum þegar litið er til  þeirrar afstöðu sem mótast 

hefur til eignarréttinda hérlendis og fylgt hefur verið við mótun löggjafar og í framkvæmd. 

                                                 
50

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 86. 
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Tækniframfarir verða til þess að sífellt auðveldara er að nýta auðlindir á meira dýpi. Skil 

milli eignarréttar verða því varla byggð á slíkum mörkum til langframa.
55

 

Í Hrd. 21. febrúar 2008 (644/2006), 21. febrúar 2008 (645/2006) og 8. október 2009 

(345/2008) reyndi meðal annars á hvort jarðefni sem féll til vegna borun jarðganga væru háð 

eignarrétti landeiganda. Í héraðsdómi málanna fékkst sú niðurstaða að jarðefnin bæri að 

bæta þar sem þau heyrðu undir eignarrétt landeiganda og Vegagerðin hefði haft full not af 

jarðefnunum. Hæstiréttur taldi í báðum málunum að 3. gr. auðlindalaganna væri skýr um 

eignarrétt fasteignareiganda að auðlindum í jörðu. Hins vegar taldi dómurinn að þegar litið 

væri til raunkostnaðar við að vinna hvern rúmmetra efnisins úr veggöngunum og þá 

jafnframt áætlaðs kostnaðar af vinnslu efnisins ef um efnistökugöng hefði verið að ræða 

væri ljóst að verðgildi efnisins eftir nám hefði verið einungis lítið brot af kostnaðinum við að 

vinna það. Taldi rétturinn hafið yfir allan vafa að efnisnámið hefði ekki getað gefið af sér 

arð og yrði því að leggja til grundvallar að verðmæti efnisins í jörðu hefði ekkert verið. Gæti 

jarðgangaefnið af þeirri ástæðu ekki fallið undir hugtakið auðlind samkvæmt 3. gr. 

auðlindalaganna og félli því utan við það sem teldist eign landeigandans undir yfirborði 

lands hans. Vegagerðinni var samkvæmt því heimilt að taka efnið og nýta það þar sem sú 

gerð hennar fól ekki í sér tjón fyrir landeiganda og var Vegagerðinni óskylt að greiða 

landeiganda fyrir jarðefnin. Út frá dómaframkvæmd Hæstaréttar má ætla að ekki sé um 

auðlind að ræða ef verðmæti hennar er ekkert. 

Varðandi eignarráð landeiganda niður á við tók Hæstiréttur fram í Hrd. 21. febrúar 2008 

(644/2006) og Hrd. 21. febrúar 2008 (645/2006) að samkvæmt hefðbundnum viðhorfum í 

eignarrétti  næðu eignarráð hans svo langt niður sem nauðsynlegt  væri til að hann gæti haft 

þau not af landi sínu, sem  heyrðu til venjulegrar hagnýtingar á eignarrétti yfir fasteign. 

Jafnframt var talið að þeim rétti væru litlar skorður settar og að landeiganda yrði til dæmis 

ekki meinað að nýta sér jarðhita djúpt í jörðu hefði hann til þess fjárhagslega getu.  

2.5.3 Upplýsingar um eignarrétt  yfir fasteign 

Nokkrar heimildir veita aðstoð við að sýna fram á hver réttur eigandi er að fasteign. Af 

opinberum skrám hafa þinglýst gögn verulega þýðingu til upplýsinga um eignarrétt 

fasteigna. Sá sem hefur þinglýsta eignarheimild yfir eign telst eiga tilsvarandi rétt yfir 

eigninni, nema annað sannist. Sá sem véfengir heimild sem styðst við þinglýsingabækur, ber 

sönnunarbyrðina fyrir staðhæfingu sinni. Þinglýsingabækur veita einnig upplýsingar um 
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allar helstu samningsbundnu takmarkanirnar, þ.e. óbein eignaréttindi.  Þjóðskrá heldur skrá 

um allar fasteignir í landinu, þar sem koma fram upplýsingar um eignir. Munur 

þinglýsingabóka og fasteignaskrár er sá að þinglýsing er réttindaskráning bundin ákveðnum 

réttaráhrifum en fasteignaskráin ekki.
56

 

 Þegar þinglýsingabækur veita engar upplýsingar um afmörkun eignarréttar yfir 

fasteignum kann að vera vafi um hann þar sem merki fasteignarinnar eru óljós gagnvart 

öðrum eignum. Merkjaskrár gefa upplýsingar um merki, en slíkar upplýsingar veita 

þinglýsingabækur sjaldnast.  

Samkvæmt lögum um landamerki nr. 41/1919 er eigendum jarða eða fyrirsvarsmönnum 

skylt að setja merki þar sem eigi eru af völdum náttúrunnar glögg merki milli jarða.  

Eigandanum er jafnframt skylt að skrá merkin, þ.e. gera glögga skrá um landamerki, eins og 

hann veit þau réttust, geta ítaka og hlunninda landsins og í landi annarra. Merkjalýsingu skal 

hann sýna hverjum þeim, sem land á til móts við hann, svo og aðiljum ítaka og hlunninda. 

Rita skulu þeir samþykki sitt á merkjaskrá, nema þeir telji hana ranga, enda skal þess þá 

getið, ef einhver þeirra vill eigi samþykkja. Að þessu loknu skal merkjaskrá afhent 

hreppstjóra sem sendir sýslumanni skrána til þinglýsingar. Í 5. gr. laga um landamerki segir 

að í lögsagnarumdæmi hverju skuli vera löggilt landamerkjabók, og skal sýslumaður rita í 

hana alla þinglýsta gerninga og dóma um landamerki.  

Samkvæmt lögum um mælingu og skrásetningu lóða og landa í lögsagnarumdæmi 

Reykjavíkur nr. 35/1914 og á Akureyri, nr. 16/1951 á að skrá í sérstakar lóðamerkjabækur 

lýsingu lóðar ásamt uppdrætti af lóðinni og merkjum hennar.  

Sá sem véfengir merkjaskrá ber sönnunarbyrði fyrir því, til dæmis að merki hafi breyst 

með samningi.
57

 Hafa skal í huga að þinglýsing skapar ekki eignarrétt og merkjaskrár eru 

einungis lýsingar á merkjum landsvæða og ítökum þar, gerðar á grundvelli lagaskyldu, sem 

síðar er skráð og þinglýst hjá sýslumanni. Lögin kveða á um formsatriði en kveða ekki á um 

efnislegt inntak eignarréttar.
58

  

 Stundum verður ekki byggt á framangreindum skrám. Þær kunna að vera óljóst orðaðar, 

eða auðkenni eða örnefni sem skráin er gerð eftir eru horfin. Þá er til annarra gagna að líta, 

m.a. máldaga, vísitasía og lögfesta. Tilhneiging er til þess að taka lítið mark á 
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kirkjuskjölum
59

 enda ekki annað en skrásetning þess er umráðamenn eða eigendur 

kirkjunnar hafa einhliða viljað telja eign kirkjunnar. 

Heimildarskjöl geta verið þýðingarmikil um réttindi yfir fasteignum, þótt óþinglýst séu. 

Handhafi skjals sem ber með sér heimild hans eða annars manns sem  handhafinn getur 

rakið heimild sína til, myndi teljast eigandi þar til annað sannaðist. Heimildarskjöl víkja hins 

vegar ef sönnun um aðra betri heimild kemur fram, s.s. erfð, þinglýst afsal, traustfang eða 

hefð.  

3 Afnotaréttindi 

3.1 Almennt 

Bæði fjárhagsleg og félagsleg atriði eiga þátt í tilvist afnotaréttinda. Ekki eru allir í þeirri 

stöðu að geta keypt þær eignir sem þeir hafa not fyrir. Aðrir hafa mögulega ekki áhuga á að 

eignast það sem þeir geta öðlast afnotarétt að. Þá getur eigandi fasteignar eða  lausafjár skort 

vilja til að selja eign sína en sér ekkert því til fyrirstöðu að láta hana af hendi í skemmri eða 

lengri tíma til afnota annars aðila. Með því að láta afnotarétt í stað eignarréttar af hendi til 

annars aðila er þannig hægt að koma til móts við óskir og þarfir beggja aðila.
60

  

3.2 Hugtakið afnotaréttur 

Í íslenskum rétti er með afnotaréttindum átt við heimild afnotahafa til víðtækra nota og 

umráða eignar, sem er háð eignarrétti annars manns.
61

 Aðilar geta átt afnotarétt yfir 

fasteignum, lausafé, kröfuréttindum og hugverka- og auðkennaréttindum.
62

 Afnotaréttur og 

ítaksréttur eru talin sitt hvor flokkur óbeinna eignarréttinda en erfitt getur þó verið að skilja á 

milli þeirra því ítaksréttur veitir rétthafa einnig heimild til nota og umráða fasteignar sem 

háð  er eignarrétti annars manns, en með mun þrengri hætti. Hugtakið afnotaréttur getur haft 

tvær mis víðtækar merkingar. Sú þrengri nær ekki yfir ítaksréttindi og eru ítaksréttindi þá 

sérstakur flokkur óbeinna eignarréttinda. Hinsvegar nær hugtakið í víðtækari merkingu sinni 

einnig til ítaksréttinda. Þann skilning má finna í lögum um eignarrétt og afnotarétt fasteigna 

nr. 19/1966 og hefðarlögum nr. 46/1905.
63

 Við mat á því hvort réttindi teljist til ítaksréttinda 

eða afnotaréttar í þrengri merkingu er litið til varslna og nýtingar. Því rýmri sem umráð og 
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not rétthafans eru, því líklegra er að þau teljist til afnotaréttinda.
64

 Í þessari ritgerð er gengið 

út frá því að í íslenskum réttu séu ítaksréttindi  sérstakur flokkur óbeinna eignarréttinda og 

teljist ekki til afnotaréttar. 

 Í dönskum rétti gætir svipaðs skilnings og hjá okkur. Þar eru afnotaréttindi og 

ítaksréttindi talin sitt hvor tegund óbeinna eignarréttinda og gerður er greinarmunur á 

afnotarétti og ítaksrétti eftir því hvort afnot afnotahafans eru almenn eða sértæk, og hvort 

eignin er í vörslum afnotahafa eða eigandans. Ef eign er í vörslum afnotahafans og réttur 

hans til afnota almennur telst réttur hans til afnotaréttar, en annars til ítaksréttinda. Þessi 

greining ber ekki með sér skörp skil,
65

 þar sem rétthafi getur haft eign í vörslum sínum en 

einungis haft sértækan og þröngan rétt til hagnýtingar og öfugt.   

Í norskum rétti er heimild rétthafa til afnota af annars manns eign talin til 

afnotaréttar, óháð umfangi umráða og afnota eignarinnar. Sökum þess hefur hugtakið 

víðtækari merkingu en í íslenskum rétti. Afnotarétti er þar skipt í tvo flokka, ótakmarkaðan 

og takmarkaðan. Ítaksrétti í norskum rétti er skipt í jákvæðan og neikvæðan rétt og þau 

jákvæðu tilheyra takmörkuðum afnotaréttindum. Merking jákvæðra ítaksréttinda er sú sama 

og ítaksréttinda í íslenskum skilningi. Merking neikvæðra ítaksréttinda er sú sama og 

ískyldu í okkar rétti og telst ekki til afnotaréttar.
66

 Ítaksréttindi eins og þau eru skilin á 

Íslandi falla þ.a.l. undir afnotarétt eins og hann er skilinn í norskum rétti. Eins og sjá má er 

ekki fullt samræmi í inntaki hugtaksins í íslenskum og norskum rétti, þar sem hugtakið 

afnotaréttur er mun rýmra í þeim síðarnefnda. 

3.3 Gundvöllur afnotaréttar 

Afnotaréttur af eign getur stafað af því að eignin er leigð til afnotahafa gegn endurgjaldi eða 

fengin honum að láni, það er án endurgjalds.
67

  

Leigusamningar, eru gagnkvæmir samningar, þar sem annar aðilinn, leigusali, 

heimilar gagnaðila, leigutaka, ákveðin afnot og eftir atvikum arðsemi verðmæta gegn 

endurgjaldi.
68

 Lán til afnota er hins vegar þegar lánveitandi veitir lántaka eign sína til 

tiltekinna nota  endurgjaldslaust, gegn því að hann skili eigninni aftur þegar lánstíma lýkur.
69

 

 Stundum deila aðilar um hvort afnotaréttur sé reistur á leigusamningi eða 

lánssamningi, enda skiptir grundvöllur afnotanna höfuðmáli þegar tjón verður á andlagi 
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afnotanna. Þegar tjón verður ekki af tilviljun fer eftir almennum skaðabótareglum. 

Áhættuskiptareglur svara þeirri spurningu hvor samningsaðila ber áhættuna af því þegar 

tjón, sem verður af tilviljun, veldur verðmætisrýrnun. Með tilviljun er átt við þegar tjón 

verður án sakar samningsaðilanna og hvorugur ábyrgist tjónið. Niðurstaða um áhættuskipti 

ræðst af þeim skráðu og óskráðu réttarreglum sem hafa myndast á viðkomandi 

samningssviði, með hliðsjón af þörfum viðskiptalífsins og sanngirnisviðhorfum. Á sviði 

afnotaréttinda gilda mismunandi áhættuskiptareglur eftir því hvort afnotin eru fengin vegna 

leigu eða láns.   

Í þeim tilvikum er tjón verður á leiguandlagi og tjón má reka til saknæmrar háttsemi 

er meginreglan sú að sá sem veldur tjóni ábyrgist það. Ef leiguandlagið skemmist eða ferst á 

leigutímanum  fyrir tilviljun, eða vegna fyrirmæla stjórnvalda um bann við afnotum 

andlagsins, fellur leigusamningurinn úr gildi, óháð því hvort um tímabundinn eða 

ótímabundinn samning sé að ræða.
70

 Leigusali ber áhættuna þrátt fyrir að andlagið sé í 

vörslum leigutaka. Þannig er litið á tjónið sem vanefnd af hálfu leigusala, sem heimilar 

leigutaka vanefndaúrræði, meðal annars riftun. Hægt er að víkja frá þessarri meginreglu með 

samkomulagi á milli aðila, nema lög leiði til annars.
71

  

Þegar eign er lánuð til afnota ráðast áhættuskipti af 16. kapítula þjófabálks 

Jónsbókar. Af honum leiðir að lántaki ber bótaskyldu án sakar, á tjóni sem kann að verða á 

eigninni. Á þeirri meginreglu er sú undantekning að ábyrgð fellur niður á þann hátt að 

erfingjar þurfa ekki að bæta tjónið ef sá sem fékk eignina að láni ferst með henni. Ábyrgðin 

er því mun strangari þegar afnot fást vegna láns, en þegar þau eru fengin vegna leigu. 

Lánþegi ber þó ekki ábyrgð á eðlilegu sliti sem stafar af venjulegri notkun eignarinnar, sem 

var lántakanum heimil. Hið sama á við um tjón á lánshlut, sem hefði  sannarlega hlotist, þótt 

lánsandlagið  hefði verið í vörslum lánveitanda. Slík sönnun er raunar oftast ómöguleg. 

Ástæða þess hve ströng ábyrgðarreglan er sem gildir um lán til afnota, er reist á því að lánið 

er lánveitenda almennt eingöngu til baga. Þar sem ábyrgð afnotahafa er ólík eftir því hvoru 

fyrirkomulaginu er farið eftir, hefur lagalega þýðingu hvort endurgjald er greitt vegna afnota 

eða ekki.
72

  

Sú greining er ekki alltaf auðveld og hefur reynt á hana fyrir dómstólum. Meðal 

annars í Hrd. 1991, bls. 2087 (132/1989) (Laufskálarétt). Þar deildu aðilar um hvort ábyrgð 

afnotahafa færi eftir reglum um lán til afnota eða reglum um leigu. Áfrýjandi tók að sér að 
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aka stefnda í réttir og fékk í staðinn nokkur afnot af bifreið hans. Dómurinn leit á afnot 

bílsins sem endurgjald fyrir skutlið. Þar sem báðir áttu nokkuð af hendi að láta, var um leigu 

en ekki lán að ræða. Þannig þótti réttinum ekki hægt að dæma málið eftir 16. kapítula 

þjófabálks Jónsbókar, heldur yrði að ráða málinu til lykta með hliðsjón af reglum um leigu. 

Áfrýjandinn var þó dæmdur til að greiða tjónþola bætur eftir almennum skaðabótareglum 

þar sem ljóst þótti að hann sýndi óvarkárni í akstri sínum.  

Í Hrd  2005, bls. 4707 (353/2005) og Hrd. 2005, bls. 4722 (354/2005) 

(myndlistarsýning) þurfti einnig að greina hvort um lán til afnota eða leigu væri að ræða. 

Málin eru runnin af sömu rót. Ákveðnir listamenn ljáðu Kristnihátíðarnefnd listaverk sín til 

afnota á sýningu í Stekkjargjá á Þingvöllum, en þáðu styrk að fjárhæð 200.000 krónur. 

Sýning listaverkanna var svo framlengd án samráðs við eigendur listaverkanna og á þeim 

tíma skemmdust listaverkin fyrir tilviljun, það er án sakar. Eigendur listaverkanna héldu því 

fram að um lán til afnota væri að ræða þar sem ekkert endurgjald var greitt fyrir verkin. 

Kristnihátíðarnefnd hélt öndverðu fram, m.a. vegna þess að í samningi aðila var ekki kveðið 

á um skilaskyldu, sem sé venja þegar samningur er gerður um lán til afnota. Dómurinn féllst 

ekki á að réttarsamband myndlistarmannanna og sýningarhaldara yrði fyllilega jafnað til 

lánsgernings samkvæmt 16. kapítula þjófabálks Jónsbókar, þrátt fyrir að ekki kom til 

peningagreiðslna frá sýningahaldara til myndlistamanns. Dómurinn leit til þess að 

réttarsamband myndlistarmanns og sýningarhaldara grundvallast í ríkum mæli á 

gagnkvæmum hagsmunum, þ.e. annars vegar augljósum hagsmunum sýningarhaldara af því 

að fá í sín umráð myndlistarverk til sýningar, en hins vegar hagsmunum listamanns á því að 

njóta kynningar og, í sumum tilvikum, möguleika á sölu á verkum sínum. Mat dómsins var 

því að hin hlutræna bótaábyrgðarregla 16. kapítula þjófabálks Jónsbókar ætti ekki við. Engu 

að síður var felld bótaábyrgð á afnotahafann vegna annarra almennra reglna kröfuréttar.  

3.4 Yfirlit yfir helstu flokka afnotaréttinda yfir fasteignum gegn gjaldi 

Ekki verður vikið frekar að þeim afnotasamningum sem fela í sér lán og miðast umfjöllun 

um afnotaréttindi hér eftir við afnot af fasteignum gegn gjaldi. Unnt er að flokka 

afnotaréttindi með ýmsum hætti þar sem ólík sjónarmið standa að baki flokkuninni. Þannig 

er hægt að flokka  afnotaréttindi eftir mismunandi umráðum, ólíkum stofnunarhætti þeirra, 

það er hvort þau séu samningsbundin eða lögbundin og þá hvort um þau gildi lögákveðnar 

eða ólögfestar reglur og hvort um réttindin gilda ófrávíkjanlegar eða frávíkjanlegar reglur. 

Þá er hægt að flokka afnotaréttindi eftir því hvort þau  eru tímabundin, ótímabundin, eða 

bundin erfðarétti. Einnig er hægt að flokka afnotaréttindi eftir því hvert andlag afnotanna er. 
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Menn geta átt bæði bein og óbein eignarréttindi yfir fasteignum, lausafé, kröfuréttindum og 

hugverka- og auðkennaréttindum.
73

 Í þessari ritgerð verður stuðst við flokkun eftir andlagi 

afnotaréttinda og fjallað um afnotarétt yfir fasteignum.  

3.4.1 Mannvirki 

Samkvæmt 13. tl. 3. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 eru mannvirki hvers konar jarðföst, 

manngerð smíð, svo sem hús og aðrar byggingar eða skýli, virkjanir, dreifi- og flutningskerfi 

rafveitna, hitaveitna, vatnsveitna og fjarskipta, fráveitumannvirki, umferðar- og göngubrýr í 

þéttbýli, stór skilti og togbrautir til fólksflutninga. Til mannvirkja teljast einnig tímabundnar 

og lausar byggingar sem ætlaðar eru til svefns eða daglegrar dvalar manna í fjóra mánuði 

eða lengur á sama stað, svo sem starfsmannabúðir og húsvagnar. Mannvirki á eða í hafi, 

vötnum og ám sem hafa fasta staðsetningu teljast einnig til mannvirkja samkvæmt lögunum. 

Í kafla 3.4.1 er fjallað um tvær tegundir afnotaréttinda yfir mannvirkjum, húsaleigu og 

afnotarétt af orlofshúsnæði. Tegundir afnotaréttinda yfir mannvirkjum eru fleiri og því felur 

kafli 3.4.1. ekki í sér tæmandi talningu. 

3.4.1.1 Húsaleiga  

Húsaleiga er það form afnotaréttinda sem flestir þekkja. Húsaleigusamningar fjalla um afnot 

af mannvirkjum, meðal annars til íbúðar eða atvinnustarfsemi.
74

 Afnotahafi hefur 

mannvirkið í sínum vörslum en líkt og með önnur afnotaréttindi ræður samningur aðila 

umfangi afnotanna.
75

 Um húsaleigu gilda húsaleigulög nr. 26/1994. Gildissvið laganna er 

tilgreint í 1. gr. laganna. Lögin gilda um húsaleigusamninga sem fjalla um afnot af húsi eða 

hluta af húsi gegn endurgjaldi, þar á meðal um framleigu húsnæðis. Ákvæði 2. mgr. 1. gr. 

kveður á um að lögin gildi bæði um íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði, eftir því sem við 

getur átt og að því leyti sem lögin hafa ekki að geyma sérreglur um atvinnuhúsnæði. Ef 

leigusamningurinn fjallar enn fremur um land sem nýta á í tengslum við afnot af húsnæði 

skal fara um slíkan samning samkvæmt lögunum  nema um landbúnaðarafnot sé að ræða, 

sbr. 6. mgr. 1. gr. Samkvæmt 7. mgr. greinarinnar gilda lögin ekki um samninga hótela, 

gistihúsa og sambærilegra aðila við gesti sína. Þá gilda ákvæði laganna ekki um 

skammtímaleigu á húsnæði, svo sem orlofsheimilum, sumarhúsum, samkomuhúsum, 

íþróttasölum, herbergjum eða geymsluhúsnæði, þegar leigugjald er miðað við viku, 
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sólarhring eða skemmri tíma, sbr. 7. mgr. 1. gr. Þá gilda gilda lögin ekki um samninga um 

afnot húsnæðis sem sérstakar reglur gilda um samkvæmt öðrum lögum, sbr. 8. mgr. 1. gr.  

Lögin eru ófrávíkjanleg, leigutaka er því ekki skylt að taka á sig ríkari skyldur eða 

öðlast minni skyldur og réttindi en lögin mæla fyrir um, nema ákvæði laganna hafi að geyma 

sérstök frávik þess efnis, sbr. 2. gr. laganna. Ákvæði laganna um atvinnuhúsnæði fela til að 

mynda í sér þá undantekningu að þau eru frávíkjanleg. 

Helstu þættir laganna, án tæmandi talningar, fjalla um leigusamninginn sjálfan, 

ástand hins leigða húsnæðis, viðhald leiguhúsnæðis, rekstrarkostnað, afnot 

leiguhúsnæðisins, greiðslu húsaleigu og tryggingar, aðgang leigusala að hinu leigða 

húsnæði, sölu leiguhúsnæðisins, forgangsrétt leigjanda, lok leigusamnings, uppsögn, riftun 

samningsins, skil á húsnæðinu og úttekt þess.  

Ýmis önnur lög hafa að geyma ákvæði sem snerta húsaleigu, leigugreiðslur og 

húsaleigusamninga, þar á meðal má nefna lög um tekjuskatt 90/2003 og lög um 

húsaleigubætur nr. 138/1997.
76

 

Húsaleigusamningar geta bæði verið tímabundnir og ótímabundnir samkvæmt 9. gr. 

húsaleigulaganna. Þannig hafa leigjandi og leigusali frelsi til að fastsetja tímalengd 

samningsins eða sleppa því.
77

 

3.4.1.2 Afnotaréttur af orlofshúsnæði  

Afnotaréttur af orlofshúsnæði er frábrugðinn öðrum húsaleigusamningum á þann hátt að 

rétturinn er bundinn við ákveðið tímabil, hluta af ári, og nýtur þannig ekki við samfellt 

þangað til honum lýkur. Þetta fyrirkomulag er einnig kallað skiptileigugrunnur. Algengast er 

að hótel, íbúðahótel eða annað álíka íbúðarhúsnæði fyrir ferðamenn sé  boðið til sölu með 

þessu fyrirkomulagi.
78

   

Lög um gerð samninga um hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis nr. 23/1997 gilda 

um þessa gerð afnotaréttinda. Gildissvið laganna kemur fram í 1. gr. laganna. Lögin gilda 

um samninga um hlutdeild í afnotarétti af fasteignum. Afnotaréttur sem varir skemur en þrjú 

ár fellur utan gildissviðs laganna. Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. nýtur kaupandi að hlutdeild í 

afnotarétti af fasteign sem staðsett er á Evrópska efnahagssvæðinu verndar í samræmi við 

ákvæði þessara laga þótt um samninginn fari eftir löggjöf lands utan svæðisins. Hér er ekki 

nauðsyn til þess að taka afstöðu til þess hvort lögin gildi líka um samninga um beinan 
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eignarrétt að orlofshúsnæði, en í greinargerð með lögunum þykir ástæða til að taka fram að 

kaupandi eignast alltaf afnotarétt um tiltekinn tíma.  Hvort kaupandi öðlist hlutdeild í 

beinum eða einungis óbeinum eignarrétti að fasteigninni er samningsatriði á milli aðila og 

kemur þá fram í skilmálum samningsins. Þegar litið er til skilgreininga helstu hugtaka 

laganna í 2. gr. laganna þrengist gildissvið þeirra til muna, því samkvæmt þeim telst 

samningur vera samkomulag um hlutdeild í afnotarétti af fasteign eða hluta hennar, í eina 

viku eða meira, á hverju almanaksári gegn greiðslu ákveðins heildarverðs. Og þegar 

skilgreining hugtakanna kaupandi og seljandi í lögunum er skoðuð sést að lögin gilda 

eingöngu þegar  kaupandi er einstaklingur og samningurinn er gerður í atvinnuskyni af hálfu 

seljanda en ekki í atvinnuskyni af hálfu kaupanda.
79

 

 Lögin eru ófrávíkjanleg að því leyti sem segir í 3. gr. laganna; ekki má ekki víkja með 

samningi frá ákvæðum laganna kaupanda í óhag. 

 Lögin eru frekar stutt, þ.e. 13 greinar í heildina. Helsti kafli laganna, II. kafli sem ber 

heitið samningsskilmálar, fjallar um form og efni samningsins og reglur um riftun hans. 

Lögunum er ætlað að tryggja neytendavernd, sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna. Það gera þau meðal 

annars með því að kveða á um hvaða lágmarksupplýsingar verði að veita kaupanda í 

samningi hans við seljanda, sbr. 4. gr. laganna, ásamt því að veita kaupanda ríkan rétt til að 

falla frá samningnum. Til að mynda skuldbindur samningur ekki kaupanda fyrr en eftir tíu 

daga frá undirritun hans, sbr. 1. mgr. 6. gr. 

 Samningsfrelsi ríkir um hvort afnotaréttur af orlofshúsnæði á tilgreindu tímabili sé 

tímabundinn eða ótímabundinn. Lögin ná hins vegar eingöngu til þeirra samninga sem eru 

lengri en til þriggja ára eins og áður sagði. 

3.4.2 Land 

Áður var nefnt að mannvirki eitt og sér getur ekki talist til fasteignar þar sem fasteign 

myndast ekki án afmarkaðs hluta lands. Land getur hins vegar talist til fasteignar eitt og sér. 

Hugtakið land er skilgreint í a- lið 2. mgr. 3. gr. laga um mat og skráningu fasteigna nr. 

6/2001 sem hver sá skiki lands sem vegna sérgreinds eignar- eða afnotaréttar, hagnýtingar, 

auðkenna eða landamerkja getur talist sjálfstæð eind. Orðið landleigusamningar sést sjaldan 

en má nota sem samheiti yfir alla þá afnotasamninga af landi sem fást gegn endurgjaldi. Hér 

verður landleigusamningum skipt í nokkrar gerðir eftir andlagi þeirra.  
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Það er á ábyrgð Þjóðskrár að skrá fasteignir rétt, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga um skráningu og 

mat fasteigna nr. 6/2001. Samkvæmt 47. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 skulu sveitarstjórnir 

láta gera skrá yfir allar jarðir, lönd og lóðir innan sveitarfélags í landeignaskrá sem skal vera 

hluti af Landskrá fasteigna. Af þeirri lagagrein mætti draga þá ályktun að einhver atriði skilji 

hugtökin að. Til þess að hægt sé að flokka landleigusamninga eftir andlagi þeirra þarf að 

skoða nánar inntak hugtakanna jörð, land og lóð.  

 Hugtakið jörð er skilgreint í 14. mgr. 2. gr. jarðalaganna nr. 81/2004 og merkir 

samkvæmt þeim land með ákveðnum landamerkjum eða með ákveðnum tún- og 

engjamerkjum ef um er að ræða jörð eða hjáleigu sem hefur sameiginlegt beitiland með 

annarri jörð eða jörðum.  Það gildir þó ekki um lóðir undir sumarbústaði án tillits til þess 

hvort þær eru í skipulögðu sumarbústaðahverfi og heldur ekki landspildur á svæðum sem 

skipulögð hafa verið fyrir aðra starfsemi en landbúnað. Orðið landbúnaðarland lýsir þessarri 

tegund lands kannski betur og er oft notað í töluðu máli í stað hugtaksins jörð.  

 Land er alltaf eitt af  þrennu; séreignarland, sameignarland eða þjóðlenda. Hugtakið land 

er skilgreint hér  framar í kafla 3.4.2 samkvæmt a- lið 2. mgr. 3. gr. laga um mat og 

skráningu fasteigna nr. 6/2001. Sú skilgreining endurspeglar ekki á nægilega skýran hátt 

hvað hugtakið land stendur fyrir en segja má að hugtakið hafi a.m.k. tvær misjafnlega 

víðtækar merkingar. Hugtakið land er aðallega notað í daglegu tali sem yfirhugtak, sem nær 

yfir allt land, þar á meðal jarðir og lóðir.
80

 Hugtakið hefur hins vegar líka aðra og þrengri 

merkingu, og þá sem heiti yfir allt land sem ekki er skipulagt til landbúnaðarnota eða lóða.
81

 

Orðið landleigusamningar vísar hér til víðtækari merkingar hugtaksins. Hugtakið jörð er 

skýrt og afmarkað en hugtökin land í þrengri merkingu og lóð eru það ekki og ekki er hægt 

að greina þau skýrlega í sundur. Hvergi í löggjöf
82

 eða  annars staðar er tekið af skarið og 

gerður skýr greinarmunur á landi og lóð. Land í þrengri merkingu og lóð eiga það 

sameiginlegt að þau eru ekki skipulögð undir landbúnaðarstarfsemi. Lóð er hvergi skilgreind 

sérstaklega. Hægt væri að miða við ákveðna stærð lands eða megintilgang lands til þess að 

                                                 
80

 Sveitarfélag hefur val á milli 28 gerða af landi þegar það skráir not lands sem stofnað er í fasteignaskrá og 

getur svo ávallt uppfært auðkennið ef notkun landsins breytist. Þessar 28 gerðir lands í fasteignaskrá eru: jörð; 

nýbýli, í byggð; eyðijörð; eyðijörð, nytjað; eyðijörð, hlunnindi; eyðijörð, sumarbúseta; eyðijörð, afrétt;  nytjað 

til landgræðslu; nytjað; íbúðarhúsalóð; búgarður; bílskúralóð; íbúðar- og atvinnulóð;  iðnaðar og athafnalóð; 
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Guðrún Beck, lögfræðingur hjá Fasteignaskrá, 25. apríl 2012)   
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skilja þessi tvö hugtök í sundur.
83

 Skilgreining hugtakanna lands og lóðar, sem og samband 

þeirra á milli, sem varðar fasteignaskráningu er óljós og getur leitt til þess að sömu orðin eru 

notuð í mismunandi merkingu. Hér þyrfti að koma til betra heildarskipulag
84

 þar sem 

lykilhugtök, sem kveðið er á um í lögum
85

, yrðu túlkuð á sama hátt. Ekki er hægt að sjá 

hvort hugtökin land og lóð séu í raun aðskilin fyrirbæri eða sami hluturinn. Í daglegu tali 

gera þó flestir greinarmun á lóð og landi og tilefni hefur þótt til þess í  ýmsri löggjöf að taka 

bæði orðin fram, til að mynda í skipulagslögunum og lögum um mælingu og skrásetningu 

lóða og landa í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur. Eðlismunur hugtakanna er ekki 

áþreifanlegur en lýsir sér mögulega þannig að lóð er í daglegu tali álitin fremur lítið svæði, 

minni en land, þó stærð ráði ekki úrslitum, vel afmörkuð og yfirleitt notuð undir íbúðarhús í 

þéttbýli eða frístundahús í dreifbýli, hún er gjarnan með vel útlistuðum tilgangi samkvæmt 

skipulagi. Orðið land er yfirleitt notað um stærra svæði, til að mynda allskonar opin græn 

svæði  utan og innan þéttbýliskjarna, sem eru oft illa afmörkuð og með óljósan tilgang 

samkvæmt skipulagi.
86

  

Þó ekki sé hægt að aðgreina hugtökin land og lóð útfrá gildandi löggjöf eða 

framkvæmd kemur það ekki að sök í þessari ritgerð þar sem sömu réttaráhrif gilda um land 

og lóð sem ekki eru skipulögð fyrir landbúnaðarstarfsemi, þegar kemur að leigu þeirra, og 

um svæðin er gerður samskonar samningur, þ.e. lóðarleigusamningur.
87

 

 Notkun landsins ræður því hvort land telst til jarðar eða lands/lóðar við skráningu í 

Fasteignaskrá. Í framkvæmd er einungis  litið til einnar tegundar notkunar, það er 

landbúnaðarnota, við matið. Landeigandi getur auðveldlega fengið jörð sína leysta úr 
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Árið 1890 var lóð skilgreind af Reykjavíkurbæ eftir stærð og miðað var við að lóðir væru minni en ein 

dagslátta, þ.e. 3409 fm
2
 og voru þær andlag lögboðins lóðargjalds. Þessi skilningur finnst hvergi í dag.  Í 

Noregi er miðað við megintilgang landsins, þ.e. ef megintilgangur lands er að standa undir mannvirkjum er um 

lóð (tomte) að ræða, sbr. Olav Lid: Tomtefeste, bls. 11-12.  
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 Hér er átt við skipulag á milli þeirra sem hanna löggjöf sem fjallar á einhvern hátt um land og þeirra sem 

hafa áhrif á fasteignaskrá með því að skrá upplýsingar í hana. Þeir sem skrá í hana eru landmælingamenn, 

sjálfstætt starfandi hönnuðir, löggiltir eignaskiptayfirlýsendur, Fasteignamat ríkisins, sveitarfélög og embætti 

sýslumanna. (Ásta Guðrún Beck og Ásta S. Andrésdóttir, lögfræðingar hjá Fasteignaskrá, 24. apríl 2012)  
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 Hugtökin land  og lóð koma fyrir í fjölda laga, sbr. ábúðarlög nr. 80/2004,  lög um fasteignakaup nr. 

40/2002, lög um fjöleignarhús nr. 26/1994, Girðingalög nr. 135/2001, Jónsbók 1281 Landsleigubálkur., lög um 

landamerki o.fl. nr. 41/1919, landskiptalög nr. 46/1941, lög um lausn ítaka af jörðum nr. 113/1952, lög um lax- 

og silungsveiði nr. 61/2006, lög um mælingu og skrásetningu lóða og landa í lögsagnarumdæmi Akureyrar nr. 

16/1951, lög um mælingu og skrásetningu lóða og landa í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur nr. 35/1914,  lög um 

skipting fasteignaveðslána nr. 39/1937, Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997,  lög um skógrækt nr. 3/1955, 

lög um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001, tilskipun um veiði á Íslandi frá 20. júní,1849, lög um 

útmælingar lóða í kaupstöðum, löggiltum kauptúnum o.fl. nr. 75/1917, Vatnalög nr. 20/2006, Þinglýsingalög 

nr. 39/1978, lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta nr. 58/1998.  Þessi 

upptalning er ekki tæmandi. 
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landbúnaðarnotum óski hann þess. Ekkert málefnalegt mat fer fram þegar beiðni um lausn 

lands úr landbúnaðarnotum er staðfest. Þær ákvarðanir virðast einungis vera formbundnar í 

þeim skilningi að þær hljóta staðfestingu ef tilskilinna gagna er aflað,
88

 sem getið er í 6. gr. 

jarðalaga. Samkvæmt 2. mgr. 6. gr. jarðalaga skal  beiðni til landbúnaðarráðherra skv. 1. 

mgr. 6. gr. vera skrifleg og send landbúnaðarráðuneytinu ásamt uppdrætti staðfestum af 

skipulagsyfirvöldum af því landi sem beiðni lýtur að, þinglýsingarvottorði og umsögn 

sveitarstjórnar. Samkvæmt 3. mgr. skal leyfi landbúnaðarráðherra ásamt uppdrætti 

staðfestum af skipulagsyfirvöldum þinglýst og öðlast það þá fyrst gildi. Ef miðað er við 

upplýsingar frá 2007 hefur ráðherra ekki synjað því að land sé tekið úr landbúnaðarnotum né 

lagst gegn því að sveitarfélög taki með skipulagi land úr landbúnaðarnotum, skv. 7. gr. 

jarðalaga.
89

 Landeigendur geta  því auðveldlega leyst jarðir sínar úr landbúnaðarnotum. 

Þegar jörð er leyst úr landbúnaðarnotum og skráningu í fasteignaskrá breytt samkvæmt því, 

hættir hún að falla í flokk jarðar og verður land í þrengri merkingu, þ.e. andlag 

lóðarleigusamnings.  

Samkvæmt skipulagi Fasteignaskrár og framkvæmd þinglýsinga er eingöngu hægt að 

aðskilja afnotarétt lands frá grunneignarrétti landeigandans með þremur gerðum af 

samningum. Þeir eru byggingabréf, jarðleigusamningar og lóðarleigusamningar.
90

 Þessi 

auðkenning landleigusamninga var hönnuð í samstarfi sýslumannsembætta og 

Fasteignamats ríkisins, sem nú er Þjóðskrá Íslands.
91

 Auðkennið byggingarbréf á að jafnaði 

að nota fyrir afnotasamninga af jörðum í eigu ríkis og sveitarfélaga, jarðleigusamninga fyrir 

afnotasamninga af jörðum í einkaeigu og lóðarleigusamninga fyrir annað land en jarðir, 

óháð eignarhaldi. Þessi flokkun og gildissvið ábúðalaganna eru samt sem áður ekki í 

samræmi við hvert annað, þar sem ábúðalögin gilda um jarðir óháð eignarhaldi þeirra og 

samkvæmt því eru byggingarbréf ekki eingöngu gerð um jarðir í ríkis og sveitarfélaga. Þótt 

Þjóðskrá leggi upp með þetta verklag við val á auðkenningu skjals er öllum 

þinglýsingastjórum frjálst að velja auðkenningu hvers skjals, og eru því nokkrar útgáfur á 

því hvaða skilningur er lagður í hugtökin. Stundum nota þinglýsingastjórar byggingarbréf 

þegar um er að ræða leigu jarða í einkaeigu, jarðaleigusamninga um ríkisjarðirnar, og svo 

eru sumir sem nota alltaf lóðarleigusamninga sama hvert andlag afnotanna er.
92

 Eins og áður 
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sagði er afnotaréttindum í þessari ritgerð skipt upp eftir andlagi þeirra. Sú flokkun 

samræmist að mestu leyti skipulagi Fasteignaskrár, þó með þeirri undantekningu að hér er 

leiga lóða í frístundabyggð og undir frístundahús taldin sem sérstök gerð landleigusamninga.  

3.4.2.1. Jörð 

a) Ábúð: 

Byggingarbréf eru samningar um afnotarétt af jörð eða jarðarhluta, og um þau gilda 

ábúðarlög nr. 80/2004
93

 en um bréfin sjálf er sérstaklega fjallað í 8. gr. þeirra. Byggingarbréf 

eru líka nefnd ábúðarsamningar. Í lögunum  merkir ábúð afnotarétt af jörð eða jarðarhluta til 

búrekstrar eða annars atvinnurekstrar á sviði landbúnaðar með réttindum og skyldum 

samkvæmt lögunum, sbr. 2. mgr. 2. gr.
94

 Samkvæmt 10. gr. laganna hefur ábúandi full 

umráð jarðarinnar en í 11. gr. laganna eru tiltekin fasteignarréttindi  undanskilin afnotum 

ábúanda.  Þótt Fasteignaskrá leggi þann skilning í byggingarbréf og auðkenni þess að það 

eigi eingöngu við um jarðir í eigu ríkisins þá samræmist sá skilningur ekki ábúðarlögunum 

sjálfum og gilda þau því jafnt um jarðir í ríkis- og einkaeigu. 

Gildissvið laganna er tilgreint í 1. gr.  þeirra, en þar segir: „Lög þessi gilda um ábúð á 

jörðum og jarðarhlutum en ekki um leigu á landi eða öðrum fasteignum nema sérstaklega sé 

samið um það“. Nánari reglu um gildissvið þeirra er líka að finna í 4. gr. sem kveður á um 

að lögin gildi einungis þegar ábúandi, þ.e. afnotahafi jarðarinnar, er einstaklingur.  Lögin 

gilda því ekki þegar afnotahafi jarðar er félag eða aðrir lögaðilar. Um afnotarétt félaga og 

annarra lögaðila af jörðum gildir engin sérstök löggjöf. Þó má hafa í huga að þegar 

jarðeigandi er ríki eða sveitarfélag setja meðal annars stjórnsýslulög nr. 37/1993 þeim 

einhvern ramma í þessum efnum þar sem þau gilda þegar stjórnvöld taka ákvarðanir um rétt 

eða skyldu manna, sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna, en þau verja að sjálfsögðu ekki réttindi og 

skyldur aðilanna í þeim mæli sem ábúðarlögin gera, né gilda þau þegar jarðeigandinn er 

einkaaðili. 

Meginreglan er sú að ákvæði ábúðarlaga eru ófrávíkjanleg og verður því ekki vikið til 

hliðar með samningi aðila, nema kveðið sé á um í lögunum sjálfum að atriði geti verið háð 

samkomulagi aðilanna.
95

 Þessi meginregla birtist að hluta í 29. gr. laganna, en samkvæmt 

henni er óheimilt að semja um að ábúandi taki á sig meiri skyldur eða öðlist minni réttindi 
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en lögin mæla fyrir um. Áhersla er þannig lögð á að vernda hagsmuni ábúenda sérstaklega, 

þar sem samningsstaða þeirra hefur oft þótt lakari, en svo er þó ekki alltaf.
96

  

Lögin fjalla að mestu leyti um; byggingu jarða (II. kafli laganna), þar á meðal um 

ábúendur og byggingarbréf; réttindi og skyldur ábúenda og jarðeiganda (III. kafli laganna), 

um leiguliðaafnot, framsal og veðsetningu, aðgang jarðeiganda að jörðinni o.fl.;  erfðaábúð 

(IV. kafli laganna) og ábúðarlok (V. kafli laganna), þar sem meðal annars er kveðið á um 

uppsagnarheimildir og kaupskyldu jarðeiganda. 

Samkvæmt V. kafla laganna mega byggingarbréf vera ótímabundin, tímabundin og þá til 

fimm ára í senn hið skemmsta, til lífstíðar eða jafnvel ganga í erfðir hið lengsta, sbr. 5. gr. 

laganna. Ef aðilar vanrækja að gera byggingarbréf sín á milli teljast þeir hafa gert 

ótímabundinn samning um ábúð og gilda öll ákvæði laganna um réttarsamband þeirra, sbr. 

9. gr. laganna. 

b) Erfðaábúð: 

Erfðaábúð telst ekki til sérstaks flokks afnotaréttinda hér, heldur er hún annað afbrigði af 

ábúðarforminu. Erfðaábúð er ákveðið form ábúðar sem gengur í erfðir skv. 3. mgr. 2. gr. 

ábúðarlaganna. Fyrir utan erfðarétt sem fylgir erfðaábúð er andlag erfðaábúðar það sama og 

hefðbundinnar ábúðar sem endurspeglast í 33. gr. laganna sem kveður á um að undanskildu 

því sem fram kemur í IV. kafla gilda önnur ákvæði laganna um erfðaábúð eftir því sem við 

á. Um erfðaábúð gildir IV. kafli laganna. Samkvæmt efni þess kafla er ljóst að ákvæðin eiga 

eingöngu við um ríkisjarðir að þeim jörðum undanteknum sem var ráðstafað til erfðaábúðar 

fyrir gildistöku laganna, ólíkt öðrum köflum laganna. Fyrir gildistöku núverandi laga giltu 

sérreglur um erfðaábúð, en samkvæmt þágildandi 32. gr. var heimilt að ráðstafa jörðum, 

bæði í einka- og ríkiseign, í erfðaábúð.
97

 Megininnihald núgildandi erfðaábúðarákvæða er að 

eftir gildistöku nýrri ábúðarlaganna var lagt bann við því að ríkisjörðum  yrði ráðstafað með 

samningum um erfðaábúð, sbr. 30. gr. laganna. Þeir ábúendur sem öðluðust erfðaábúð fyrir 

gildistöku laganna halda réttinum til erfðaábúðar og fer réttarstaða þeirra eftir ákvæðum 

núgildandi IV. kafla laganna. Samkvæmt núgildandi lögum er hvorki tilgreind heimild né 

lagt bann við því að jörðum í einkaeigu sé ráðstafað til erfðaábúðar, en þó má gagnálykta frá 

30. gr. að slíkt sé heimilt. Þá er er í 32. gr. núgildandi laga kveðið á um með hvaða hætti 

ábúðin, þar á meðal mannvirki á jörðinni, erfist. Reglurnar eru ólíkar hefðbundnum 

erfðareglum erfðalaga nr. 8/1962 að nokkru leyti. Frávik frá erfðalögunum er á þann hátt að 
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þegar eign erfist til niðja, sbr. 2. mgr. 2. gr. og 1. mgr. 6. gr. erfðalaganna, skal eign skiptast 

að jöfnu milli erfingjanna. Þannig er arfleifanda óheimilt að gera aðra niðja sína arflausa. Í 3. 

og 5. tl. 32. gr. ábúðalaganna er ljóst að einungis eitt barnanna, samkvæmt vali foreldra eða 

samráði við þau, erfir ábúðarréttinn, ef ekkert samkomulag næst eða erfingi afsalar sér 

réttinum öðlast börnin hann eftir aldri. Þá má líka sjá frávik frá erfðalögunum í 9. tl. 32. gr., 

því ef engar tillögur eða óskir liggja fyrir frá fráfarandi ábúanda um ráðstöfun jarðarinnar 

skal henni ráðstafað að tillögu sveitarstjórnar. Þegar sú staða kemur upp að enginn lög- eða 

bréferfingi er til, renna eigur í ríkissjóð, sbr. 55. gr. erfðalaganna 

c) Jarðleiga: 

Önnur gerð afnotaréttar af landi skipulögðu til landbúnaðarnota er jarðleiga. Eins og áður 

sagði var það ætlun Fasteignaskrár að það hugtak stæði fyrir þann afnotarétt sem nær til 

afnota jarðar, þegar landeigandi er annar en ríki og sveitarfélög. Þessi gerð 

landleigusamninga, jarðleigusamningar, tíðkast ekki framkvæmd.
98

 Þar sem ábúðarlögin 

gera ekki kröfu um að jarðeigandi sé ríkið,  taka þau  líka til jarðleigusamninga. Samkvæmt 

því ætti afnotahafi samkvæmt jarðleigusamningi, að því skilyrði uppfylltu að hann falli undir 

gildissvið laganna, að njóta allra sömu réttinda og skyldna og ábúendur ríkisjarða. Þó á IV. 

kafli ekki við um jarðleigusamninga, því sá kafli á eingöngu við um ríkisjarðir. Annars 

vísast til umfjöllunar hér að framan um önnur atriði ábúðarlaganna. Eins og Fasteignaskrá 

lagði upp með að einkaaðilar væru landeigendur þeirra jarða sem jarðleigusamningar eru 

gerðir um, ættu stjórnsýslulög ekki að skapa samningsaðilum  neinn ramma í ljósi þess að 

einkaaðilar eru ekki stjórnvald.  

3.4.2.2 Land sem er ekki skipulagt fyrir landbúnaðarstarfsemi 

a) Lóðarleiga 

Skilningur Fasteignaskrár og framkvæmd þinglýsinga er sá að lóðarleigusamningar  séu 

nokkurskonar samheiti yfir öll þau form leigu á landi sem ekki er ráðstafað samkvæmt 

skipulagi til landbúnaðarnota í atvinnuskyni.
99

 Lóðarleiga hefur verið skilgreind sem 
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langvarandi ótakmarkaður afnotaréttur yfir lóð, sem veitir afnotahafanum rétt til þess að hafa 

hús eða önnur mannvirki á lóðinni, gegn endurgjaldi, vanalega árlegri peningagreiðslu.
100

 

Eina skilyrðið fyrir því að lóðarleigusamningi verði þinglýst sem slíkum á lóð er að 

lóðin sé afmörkuð
101

 og skráð í fasteignaskrá og leigusali sé réttur eigandi lóðarinnar. Engu 

skiptir hvort mannvirki voru, eru eða verða á lóðinni. Fyrirhuguð not lóðarinnar samkvæmt 

skráningu í fasteignaskrá, önnur en landbúnaður í atvinnuskyni, skipta engu varðandi 

þinglýsingu samningsins.
102

 Afnot hinnar leigðu lóðar eru yfirleitt undir byggingar og 

hverskonar önnur afnot, sem eru í samræmi við aðal- og deiliskipulag hvers sveitarfélags 

fyrir sig.
103

  

Engin heildstæð löggjöf er til um lóðarleigusamninga. Þeir geta bæði verið 

einkaréttarlegs eðlis, þ.e. þegar landeigandi er einkaaðili, sem og opinbers eðlis, það er þegar 

landeigandi er ríki eða sveitarfélag. Í ljósi þess að sveitarfélög eru stærsti landeigandinn á 

Íslandi í þéttbýli eru flestir lóðarleigusamningar gerðir á milli borgara og sveitarfélaga og í 

þeim tilfellum eru þeir opinbers eðlis. Þótt lóðarleigusamningar séu í eðli sínu 

einkaréttarlegs eðlis er samt sem áður ljóst að stjórnvöld eru bundin við meginreglur 

stjórnsýsluréttarins við gerð, framkvæmd og slit einkaréttarlegra samninga og verða því 

stjórnvöld að byggja athafnir sínar og ákvarðanir á óskráðum grundvallarreglum.
104

 

Réttarstaða aðila að lóðarleigusamningi sem er opinbers eðlis ræðst því af samspili 

meginreglna fjármunaréttarins og stjórnsýslulaga en réttindi aðila að einkaréttarlegum 

lóðarleigusamningum ráðast hins vegar eingöngu af meginreglum fjármunaréttarins.  

Önnur lög sem fjalla að einhverju leyti um lóðarleigusamninga eru: Lög um mælingu 

og skrásetningu lóða og landa í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur nr. 35/1914, lög um 

útmælingar lóða í kaupstöðum, löggiltum kauptúnum o.fl. nr. 75/1917, lög um ákvörðun 
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leigumála og söluverðs lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar nr. 86/1943 og lög um 

mælingu og skrásetningu lóða og landa í lögsagnarumdæmi Akureyrar, nr. 16/1951.  

Líkt og áður sagði eru lóðarleigusamningar alla jafna langvarandi samningar. Þeir geta 

verið tímabundnir, ótímabundnir, gerðir til lífstíðar eða bundnir erfðarétti og þá nefndir 

erfðafesta. Um tímalengd samninganna er nánar fjallað í kafla 4.3. Í þessari ritgerð verður 

fjallað nánar um lóðarleigusamninga í köflum fjögur til sjö. 

b) Erfðafesta 

Erfðafesta telst ekki til sérstaks flokks afnotaréttinda í þessari ritgerð, heldur sem eitt 

afbrigði lóðarleigusamninga. Leiguréttindi samkvæmt leigusamningi erfast almennt ekki.
105

 

Þegar lóðarleiguréttindi ganga í arf eftir afnotahafa samkvæmt samningi er talað um 

erfðafestusamninga.
106

 Erfðafesta hefur verið skilgreind sem lóðarleigusamningur með 

erfðarétti
107

 Ólíkt er eftir sveitarfélögum hvort lóðarleigusamningar með erfðarétti fengu 

heitið erfðafestusamningur eða lóðarleigusamningur.
108

  

Algengast var að þeir samningar sem fengu heitið erfðafesta  væru gerðir um afnot af 

ræktunarlöndum sem nýtt voru til eigin nota.
109

 Um erfðafestu gilda ekki sérstök lög og 

verður því að meta rétt aðila út frá hverjum samningi fyrir sig. 

Afnotaréttur erfðafestuhafa felur í sér meiri verðmæti en tímabundinn og eða 

uppsegjanlegur afnotaréttur annarra lóðarleigutaka þar sem hann er ólíkt þeim, varanlegur.  

Erfðafestufyrirkomulagið lifir enn þar sem nokkur lönd með erfðafestuskilmálum eru 

enn til
110

 og fjöldi lóðarleigusamninga til annarra nota en ræktunar, eru enn í fullu gildi með 

erfðarétti. Þeir lóðarleigusamningar sem fengu heitið erfðafestusamningar eru frábrugðnir 

annarri lóðarleigu á þann hátt að leigurétturinn er  alltaf bundin erfðarétti og leigulandið var 
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að jafnaði ætlað til ræktunar og var stærra land en þær lóðir sem tilheyrðu hefðbundnum 

lóðarleigusamningum.
111

  

c) Leiga lóða í frístundabyggð og undir frístundahús  

Frístundalóð er skiki lands utan þéttbýlis sem afmarkaður er í samningi eða skipulagi, sem á 

grundvelli sérgreindrar hagnýtingar, auðkenna eða landamerkja getur talist sjálfstæð eind og 

hefur a.m.k. að hluta til verið nýttur undir frístundahús eða heimilt er að reisa slíkt hús þar, 

sbr. 3. tl. 2. gr. laga um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús nr. 75/2008.
112

 

Afnotahafar þeirra lóða njóta þeirrar sérstöðu að réttarstaða þeirra er skýrð og bætt verulega 

með fyrrnefndum lögum.  

Gildissvið laganna er tilgreint í 1. gr.  þeirra. Ákvæði II. kafla laganna  gilda um 

leigu á lóðum undir frístundahús enda sé hin leigða lóð tveir hektarar að stærð eða minni og 

leigusamningur er annaðhvort ótímabundinn eða til a.m.k. 20 ára. 

Hins vegar gilda lögin án tillits til stærðar lóðar um innbyrðis réttindi og skyldur 

umráðamanna lóða í frístundabyggð. Frístundabyggð er skýrð í 1. tl. 2. gr. sem afmarkað 

svæði innan jarðar eða jarða þar sem eru a.m.k. 10 lóðir undir frístundahús.  Lögin eru 

ófrávíkjanleg nema annað sé tekið fram eða leiði af eðli máls, sbr. 1. mgr. 1. gr. 

Ófrávíkjanleg ákvæði laganna geyma lágmarksreglur, en að öðru leyti  ríkir samningsfrelsi. 

Réttarstaða sumarhúsaeigenda fyrir gildistöku laganna var sú sama og annarra 

lóðarleigutaka. Réttarstaðan var sú að bæri ákvæði leigusamnings ekki með sér að leigutaki 

hefði ótvíræðan rétt til leigu að leigutíma loknum gat hann í leigulok átt von á að standa uppi 

án nokkurs réttar til lóðarinnar þar sem frístundahús hans stóð. Verulegur fjöldi kvartana 

leigutaka lóða undir frístundahús til stjórnvalda benti til þess að skynsamlegt og nauðsynlegt  

væri að bregðast við með lagasetningu.
113

 Slíkt var gert og er eitt helsta markmið laganna  að 

tryggja leigutaka frístundahúslóðar rétt til að framlengja leigusamning þegar leigutíma lýkur. 

Tekið var tillit til þess að aukin réttindi leigutaka mættu ekki ganga um of á eignarrétt 

leigusala. Lögin fjalla aðallega um innbyrðis samskipti einstaklinga og lögpersóna og taka 

síður til samskipta stjórnvalda og borgara og eru því í raun einkaréttarlegs eðlis. 

Grundvallarmarkmið laganna er að veita einkaðilum svigrúm til að ná samningum  án 

afskipta en ef ekki næst að semja um framlengingu á leigukjörum þá sé staða leigutaka 

tryggð en á móti öðlist leigusali ýmsar nýjar heimildir. Réttarstaða aðila er skýrð, m.a. er 
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leigutaka tryggður réttur til að framlengja leigusamning og komið er til móts við leigusala 

með heimildum hans til að hækka leigu.  Ennfremur  eru í lögunum endurskilgreind mörk 

hins leigða, og þar eru einnig ákvæði um riftun og innlausnarrétt.
114

 

Þá fjalla lögin einnig um réttindi og skyldur í frístundabyggð. Samkvæmt 17. gr. 

lagannna er umráðamönnum lóða undir frístundahús skylt að hafa með sér félagsskap um 

sameiginlega hagsmuni. Um þá grein er fjallaði í kafla 6.5. Þó er ekki skylt að hafa slíkan 

félagsskap þegar; umráðamenn lóða undir frístundahús eru fimm eða færri, einn og sami 

aðilinn hefur umráð yfir helmingi lóða í frístundabyggðinni eða engir eða afar takmarkaðir 

sameiginlegir hagsmunir eru í frístundabyggðinni. Frístundasamningar geta bæði verið tíma- 

og ótímabundnir samkvæmt 3. tl. 2. mgr. 3. gr. Þó er óheimilt að gera tímabundinn 

leigusamning til skemmri tíma en 20 ára samkvæmt 1. mgr. 3. gr. laganna en í 2. mgr. 1. gr. 

laganna kemur fram að þeir samningar falli utan gildissviðs laganna. Tímabundnir 

frístundalóðaleigusamningar  skera sig þó frá öðrum lóðarleigusamningum sem eru 

tímabundnir á þann hátt að þeim síðargreindu lýkur á fyrirfram ákveðnum degi og falla þá úr 

gildi en þeir fyrrnefndu geta framlengst um eitt ár í óþökk annars ef hinn aðilinn óskar þess, 

sbr. 2. mgr. 11. gr. 

 Í staðinn fyrir að setja sérlöggjöf um frístundalóðir hefði jafnvel mátt gera löggjöfina 

víðtækari, þannig að gildissvið hennar næði til allra lóða í útleigu þar sem lóðareigandinn er 

einkaaðili. Annars konar lóðarhafar en frístundalóðar, geta lent í nákvæmlega sömu 

vandkvæðum og frístundalóðahafar kvörtuðu undan og  leiddu til lagasetningarinnar. Mikið 

er til af landi í eigu einkaaðila auk lóða í eigu sveitarfélaganna.
115

 Stjórnsýslulög geta enga 

vörn veitt afnotahöfum lóða í einkaeigu og væri því réttast að þeir nytu sömu verndar og 

frístundalóðahafar, enda fæst ekki séð af hverju þeir eiga að njóta ríkari verndar en aðrir við  

sambærilegar aðstæður. Þá er einnig hægt að spyrja sig hvort ekki sé eðlilegra og meiri 

hagsmunir í því fólgnir að veita lóðarleigusamningum sem gerðir eru vegna lögheimila 

manna, þ.e.  þess staðar sem sem menn  hafa fasta búsetu, lögvernd fremur en 

frístundahúsnæði, þar sem menn eiga ekki fasta búsetu. 
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4 Almennt um lóðarleigu 

4.1 Almennt 

Hvergi er að finna í skrifum íslenskra fræðimanna haldgóða skilgreiningu á lóðarleigu. 

Hugtakið var hér að framan, í a. lið, kafla 3.4.2.2, skilgreint sem langvarandi ótakmarkaður 

afnotaréttur yfir lóð eða landi sem veitir afnotahafanum rétt til þess að hafa hús eða önnur 

mannvirki á lóðinni, gegn endurgjaldi, vanalega árlegri peningagreiðslu.
116

 Eins og nafnið 

ber með sér eru lóðarleigusamningar gerðir um lóðir, en eins og áður segir er ekki skýr 

munur á landi og lóð og verður hér miðað við að andlag lóðarleigusamninga sé hver  sá skiki 

lands sem vegna sérgreinds eignar- eða afnotaréttar, hagnýtingar, auðkenna eða landamerkja  

geti talist sjálfstæð eind og er skipulögð fyrir aðra starfsemi en landbúnað.
117

  

Samkvæmt skilgreiningunni er afnotahafi ekki skyldugur til að hafa mannvirki á lóðinni 

og skilgreiningin tekur ekki afstöðu til þess hvort afnotaréttinum fylgi réttur til þess að reisa 

mannvirki á lóðinni, þ.e. byggingarréttur.  

Lóðarleigusamningar eru mjög algengir. Fjöldi virkra þinglýstra lóðarleigusamninga er 

65.945. Sami samningur/skjal getur þó tilheyrt fleiri fasteignum en einni. Þannig er fjöldi 

fasteigna með virkum þinglýstum lóðarleigusamningi 136.280.
118

 Eðli sínu samkvæmt eru 

lóðarleigusamningar algengir í þéttbýli. Sveitarfélögin eiga mestallt land sem liggur innan 

marka þéttbýla.
119

 Ómögulegt er þó að fullyrða hversu hátt hlutfall útgefinna 

lóðarleigusamninga stafar frá ríki og sveitarfélögum því skjöl eldri en frá árinu 2004 bera 

ekki með sér hver útgefandi þeirra er í fasteignskrá. Ástæða þess er sú að við skráningu 

lóðarleigusamninga úr handgerðum þinglýsingabókum í tölvuvæddar, voru viðtakendur 

skjala (lóðarleigusamningshafar) skráðir en ekki útgefendur skjalanna (lóðareigendur). Öll 

ný skjöl sem komið hafa inn til þinglýsingar á landinu frá árinu 2004 eru hins vegar færð inn 

með bæði útgefanda og viðtakanda. Þegar litið er til þess eðlis lóðarleigusamninga, að þeir 

eru iðulega gefnir út til langs tíma, er ekki sé hægt að byggja á tölum um útgefendur skjala í 

þinglýsingakerfinu nema frá árinu 2004.
120

  

Miklu máli skiptir að lóðin eða landið sé afmarkað þannig að það hafi sitt eigið land- 

eða fasteignanúmer hjá Fasteignaskrá, sbr. d. og e. lið 2. mgr. 6. gr. þinglýsingalaganna. 
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Þannig nægir ekki að lóðin eða landið sé eingöngu afmarkað í samningi aðila með hnitum 

eða öðrum skýrum afmörkunum þeirra á milli. Slíkir afnotasamningar yrðu taldir 

leigusamningar og myndu formlega séð ekki veita sömu réttindi og lóðarleigusamningar, þar 

sem leiguandlagið er annað en afmörkuð lóð eða land samkvæmt fasteignaskrá.
121

 Þannig 

væri afnotasamningur um leigu kartöflugarðs eða bílastæðasvæðis sem eingöngu er hluti af 

landi eða lóð með land- eða fastanúmeri, leigusamningur en ekki lóðarleigusamningur. 

Sökum þessa eru mörg mannvirki, án lóðarréttinda, þegar leiguréttur eiganda mannvirkisins 

að landsvæði nær ekki yfir lóð eða land í heild sinni. Slíkur leiguréttur er afleiðing þeirrar 

háttsemi landeiganda að afmarka hvorki né skrá hið leigða land eða lóðir hjá fasteignaskrá. 

Sú háttsemi skýrist meðal annars af því að sveitarfélög hafa ekki útbúið skipulagsáætlun 

fyrir svæðin. Af því leiðir að sveitarfélögum er ekki mögulegt að gefa út lóðarleigusamninga 

vegna landspildna á þeim svæðum sem ekki hafa verið afmörkuð og skráð og þeim 

samningum fæst ekki þinglýst sem lóðarleigusamningum. Dæmi um stór svæði án 

skipulagsáætlana þar sem meira og minna öll mannvirki eru án lóðarréttinda eru 

Reykjavíkurflugvöllur, Hólmsheiði, og nokkrir íþróttavellir. Samt sem áður hafa sveitarfélög 

gefið út samninga, sem eru þá leigusamningar, til þeirra sem reisa mannvirki eða nýta 

landspildurnar á annan hátt. Formlega geta þeir landspilduhafar ekki veðsett mannvirki sín 

sem fasteignir þar sem þau standa án lóðarréttinda en geta hinsvegar þinglýst eignarheimild 

sinni vegna mannvirkja sem lausafé. Slík leið hefur hins vegar ekki orðið ofan á við 

framkvæmd þinglýsinga.
122

  

Mörk lóðarleigu og annarra landleigusamninga geta skarast. Mannvirki í þéttbýli geta 

staðið á jörð til landbúnaðarnota líkt og garðyrkjustöðvarnar í Hveragerði. Þannig gæti orðið 

ágreiningur um hvort samningur sé byggingarbéf, jarðleigusamningur eða 

lóðarleigusamningur. Ef land innan þéttbýlis er skipulagt sem landbúnaðarsvæði fellur það 

innan gildissviðs jarðalaga og ábúðarlaga,
123

 og telst landleigusamningur af því landi því 

vera byggingarbréf eða jarðleigusamningur, en ekki lóðarleigusamningur. Ef afnot lands eru 

blönduð samkvæmt skipulagi skiptir höfuðmáli við matið hver megintilgangur landleigunnar 

sé og út frá honum er hægt að ákveða auðkenni samningsins.
124
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Hafa þarf í huga að heiti samningsins ræður því ekki hvort um lóðarleigu er að ræða eða 

annars konar samning. Ýmis sjónarmið geta vakað fyrir samningsaðilum að baki nafngift 

samningsins, svo sem vegna erfðareglna, til þess að komast fram hjá kvöðum um bann við 

sölu lóðar eða vegna kostnaðar.
125

 Þá gæti nafn samnings einnig verið byggt á hreinum 

misskilningi.
126

  

4.2 Sögulegt yfirlit  

Reykjavík fékk kaupstaðarréttindi árið 1786, í kjölfar afnáms einokunarverslunar í landinu. 

Á nítjándu öld mynduðust þéttar þyrpingar lítilla húsa eða kofa sjómanna í bænum. Með 

Innréttingum Skúla Magnússonar og tilfærslu helstu embætta landsins til bæjarins varð 

Reykjavík fljótt stærsta þéttbýli landsins. Þar sem lóðarleigusamningar eru algengastir í 

þéttbýli, og Reykjavík varð fyrsta þéttbýli landsins, er hún best til þess fallin að skoða sögu 

lóðarleigu á Íslandi. 

Landfógeti annaðist úthlutun lóða þar til bæjarfógeti tók til starfa árið 1803. Lóðir þær  

sem var úthlutað kostuðu ekkert sem varð til þess að menn vildu strax í upphafi fá sem 

stærstar lóðir. Ekkert var hugað að skipulagi við úthlutun lóða eða uppbyggingu húsa á 

lóðunum.
127

 Þegar bærinn stækkaði fór staðsetning lóða að hafa áhrif á verðgildi þeirra. Upp 

úr 1900 ruku lóðir og lönd upp í verði á frjálsum markaði svo ljóst varð að lóðarmál 

bæjarins þyrfti að taka til endurskoðunar.
128

 Árið 1901 voru sett lög sem kváðu á um 

bæjarstjórn skyldi ráða byggingarmálum kaupstaðarins og heimilað að setja 

byggingarsamþykkt fyrir Reykjavík. Lögin innifólu hins vegar ekki heimild til að leggja á 

bæjarbúa gjöld vegna framkvæmda sem leiddu af byggingarsamþykktinni.
129

 

 Árið 1903 tóku gildi heimildarlög um lóðarsölu í Reykjavík og skyldi lóðarverð ákveðið 

af byggingarnefnd. Þrátt fyrir að farið væri að rukka gjöld af lóðum í kjölfar 

lagasetningarinnar, hélt áfram sá skilningur manna að lóðir í Reykjavík væru eign lóðarhafa. 

Árið 1903 hófst formlega sala lóða og þá var fyrst tekin greiðsla við afhendingu eignarlóða. 

Vegna mikillar eftirspurnar eftir lóðum hófu erfðafestuhafar að selja hluta úr löndum sínum 

sem þeir höfðu upphaflega fengið sér að kostnaðarlausu. Bæjarstjórn ákvað því að 20% 

kaupverðsins skyldi falla í bæjarsjóð. Sá háttur vakti óánægju meðal erfðafestuhafa og fór 

einn þeirra í mál við bæjarstjórn sökum þessa. Bærinn vann það mál.  Árið 1920 tók gildi 
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samþykkt um leigu á lóðum bæjarsjóðs og síðan þá hefur úthlutun leigulóða, en ekki 

eignarlóða, verið meginregla sem fylgt er,
130

 en á þeim tíma skilgreindi bæjarstjórn lóð sem 

blett minni en einnar dagsláttu eða 3409 fm
2
.
131

  

Málið sem bærinn vann er Landsdómur 1906 bls. 382 (41/1906). Sögulega séð er 

fróðlegt að rýna nánar í efni hans. Í dómnum segir að með tilskipun frá 17. nóvember 1786 

(sama ár og Reykjavík fékk kaupstaðarleyfi) um fríheit kaupstaðanna á Íslandi, var ákveðið 

að byggingarstæðum í kaupstöðum skyldi útbýtt endurgjaldslaust. Þessi regla átti bæði við 

land sem konungur átti og lét kaupa. Lóðum var því úthlutað ókeypis af byggingarnefnd eftir 

að hún hafði verið sett með opnu bréfi 29. maí 1839. Kaupstaðurinn óx seint, og byggðust 

því eðlilega fyrst lóðir í miðjum bænum, en í úthverfum hans voru sumpart býli með túnum 

(ræktuð lönd) og sumpart  óræktuð lönd, er hægt var að taka til ræktunar. Tún þessi voru 

seld á leigu venjulega til 25 ára, en um miðbik 19. aldar voru túnblettir og óræktað land selt 

á leigu til 50 ára og var þessi ráðstöfun samþykkt með bréfi innanríkisstjórnarinnar 26. apríl 

1852, en þó með því skilyrði, sem framar er rakið , að leigutaki væri skyldur til að afhenda 

lóðir til bygginga, ef bæjarstjórnin áliti það nauðsynlegt, gegn endurgjaldi eftir óvilhallra 

mati. Í tilvitnuðu dómsmáli hélt erfðafestuhafi því fram að með orðalagi bréfsins, að 

blettinum væri afsalað „til fullkominnar eignar og umráða með sömu réttindum og heimild 

sem kaupstaðurinn átti hann og notaði“, þá hefði hann fengið fullkominn eignarrétt yfir 

blettinum, og að þessi réttur væri einungis takmarkaður með þeim skilmála eða kvöð, að 

bærinn hefði forkaupsrétt, að bærinn hefði rétt til að láta útvísa lóðum til byggingar á 

blettinum og að kaupandi skyldi borga árlegt gjald af blettinum.  

Stefndi hélt því hins vegar fram að samkvæmt hinni sögulegu þróun uppbyggingar 

Reykjavíkur og stjórnarbréfum væri það ljóst, að landið hefði einungis verið selt til ræktunar 

sem tún, en að bærinn hefði haldið öðrum réttindum yfir landinu, þar á meðal sérstaklega 

byggingarréttinum. Þrátt fyrir hin tilvitnuðu víðtæku orð afsalsbréfsins væri ekki hægt að 

álykta sem svo  að kaupandi hefði fengið venjulegan ótakmarkaðan eignarrétt yfir landinu 

aðeins með tilgreindum skilyrðum. Þótt ekkert tillit væri tekið til hins sögulega gangs 

málsins og stjórnarbréfa, sem ótvírætt bentu til að landið hefði eingöngu verið afhent til 

ræktunar, þá innihéldi bréfið  sjálft ýmis atriði sem bentu til að eignarrétturinn væri mjög 

takmarkaður. Í fyrsta lagi væri kaupandi undir það búinn samkvæmt bréfinu að missa 

blettinn að hluta eða í heild til bæjarins. Þá væri ótvírætt út frá heimildarbréfi erfðafestuhafa 
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að það væri kaupstaðurinn sem ætti að hafa frumkvæði til afhendingar á byggingarlóðum, en 

ekki erfðafestuhafinn. Í öðru lagi væri það tekið beinlínis fram í heimildarbréfinu að ef 

kaupandi greiddi ekki árgjald á gjalddaga félli landið til baka til Reykjavíkurkaupstaðar, án 

þess að erfðafestuhafi ætti neitt tilkall til landsins eða bóta. Í þriðja lagi væri skýrt tekið fram 

í beinu áframhaldi hinna víðtæku orða um afsalið að landið væri að öðru leyti  selt eftir 

skilmálum þeim, sem að ofan voru greindir.  

 Hið víðtæka afsal væri þannig beinlínis takmarkað með tilvísun til skilmála, sem að 

mati réttarins takmörkuðu mjög venjulegan eignarrétt. Rétturinn taldi því ljóst að eignar- og 

afnotaréttur áfrýjanda væri mjög svo takmarkaður. Rétturinn varpaði þó fram þeirri 

spurningu hver réttur erfðafestuhafans væri í raun og komst að þeirri niðurstöðu að eingöngu 

væri um ræktunarrétt að ræða.  

Í dómnum er jafnframt tekið fram að ýmsir erfðafestueigendur hefðu selt  lóðir úr túnum 

sínum til bygginga með samþykki bæjarstjórnarinnar og fengu sjálfir endurgjaldið. 

Erfðafestuhafinn í málinu hélt því fram að bæjarstjórnin hefði með þessu vakið vissa von um 

það að erfðafestuhafar ættu allt endurgjaldið. Dómurinn benti á að slíkt væri ekki rétt í ljósi 

þess að bæjarstórnin hefði gert samþykkt þessu til breytingar, þegar lóðirnar hækkuðu í 

verði sem byggingarlóðir. 

4.3 Sérkenni lóðarleigusamninga  

Lóðarleigusamningar eru frábrugðir öðrum leigusamningum að mörgu leyti, en helstu 

sérkenni þeirra eru tímalengd þeirra, rúmur ráðstöfunarréttur rétthafa og skilyrðing. 

Lóðarleigusamningar eru að jafnaði gerðir til mjög langs tíma, til allt að 99 ára.
132

 Tíu 

fjölmennustu sveitarfélög landsins,
133

 hafa lóðarleigusamninga sína undir íbúðarhús til 50 

eða 75 ára með þeirri undantekningu að eitt sveitarfélag, Akureyri, hefur samninga sína 

ótímabundna. Meiri fjölbreytni ríkir í lengd leigutíma í lóðarleigusamningum vegna 

atvinnuhúsnæðis, frístundabyggðar og hesthúsa. Þeir eru allt frá því að vera til jafn langs 

tíma og samningar vegna íbúðarhúsnæðis eru í sveitarfélaginu, niður í það að vera gerðir til 

15 ára.
134

 Þá þekkist einnig að lóðarleigusamningar séu gerðir til lífstíðar leigutaka eða 
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bundnir erfðarétti eins og rakið var í b. lið kafla 3.4.2.1. Þar sem tímalengd 

lóðarleigusamninga er mislöng er ekki ákveðinn tímarammi sem ræður úrslitum hvort um 

lóðarleigusamning sé að ræða, þótt þeir séu velflestir gerðir til mjög langs tíma.
135

 

Annað sérkenni lóðarleigusamninga er sá mjög rúmi ráðstöfunarréttur sem lóðarhafi 

hefur yfir lóðinni. Honum er að jafnaði heimilt að veðsetja og framselja leiguréttinn að 

lóðinni ásamt þeim mannvirkjum sem kunna að vera á henni.
136

 Slíkar ráðstafanir eru alla 

jafna ekki heimilar öðrum afnotahöfum. Ráðstöfunum lóðarleigutaka eru þó stundum settar 

takmarkanir. Þannig þekkist að veðheimild leigutaka lóðar takmarkist við andvirði 

lóðarverðs við þinglýsingu lóðarleigusamnings. Eftir úttekt á sökkulveggjum og þinglýsingu 

á yfirlýsingu þar um eru engin skilyrði sett af hálfu lóðarleigusala um veðsetningu. Þá 

þekkist einnig kvöð um að óheimilt sé að framselja leiguréttinn að lokinni lóðarúthlutun en 

eftir úttekt á sökkulveggjum og þinglýsingu á yfirlýsingu sveitarfélags þar um fellur sú kvöð 

niður.
137

 Þá má finna ákvæði um sölu og veðsetningarbann allt fram að því að úttekt 

byggingar hefur farið fram og hún verið skráð í landskrá fasteigna.
138

 Stundum þarf 

lóðarhafi sérstakt leyfi landeigandans til þess að honum sé heimilt að veðsetja og framselja 

leigurétt sinn, fyrir þinglýsingu samningsins.
139

  

Þegar samningur felur í sér leigu lands en honum fylgja engin fasteignaréttindi, er ekki 

um lóðarleigusamning að ræða. Sýslumannsembættin hafa mörg hver túlkað samninga sem 

bera heitið lóðarleigusamningur þannig að ef framsal og veðsetning er bönnuð í 

samningnum, sé ekki um lóðarleigusamning að ræða heldur leigusamning (án stimpilgjalds). 

Fasteignaskrá er sammála þeirri túlkun.
140

 

Til viðbótar mjög rúmum ráðstöfunarrétti lóðarhafa, þá greiðir hann, utan leigugjalds, 

alla skatta og gjöld af eigninni. Þetta er undantekning frá þeirri meginreglu að eigendur 

eigna greiði af  þeim skatt, sbr. 2. mgr. 4. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaganna nr. 

4/1995, en þar segir að eigandi greiði fasteignaskatt nema um leigujarðir, leigulóðir eða 

önnur samningsbundin jarðarafnot sé að ræða. Þá greiðist skatturinn af afnotahafa. Reglan er 

                                                                                                                                                      
byggingarfulltrúi hjá Mosfellsbæ, 1. mars 2012) Hafnarfjörður tímabindur lóðarleigusamninga sína vegna 

hesthúsalóða einnig til 15 ára og vegna atvinnuhúsalóða til 25 ára (Lilja Ólafsdóttir, fulltrúi 

fasteignaskráningar, á sviði skipulags- og byggingarmála Hafnarfjarðar, 1. mars 2012).  
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 Páll Sigurðsson: Leiguréttur I, bls. 198.  
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 Páll Sigurðsson: Leiguréttur I, bls. 198. Sjá einnig í viðauka 1: 3. gr. lóðarleigusamningsforms vegna nýrra 

lóða Akraneskaupstaðar, 6. gr. lóðarleigusamningsforms Akureyrar og 7. gr. lóðarleigusamnigsform vegna 
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ekki röstudd sérstaklega í athugasemdum með frumvarpi laganna.
141

 Þegar horft er til þess 

hvernig veðsetningu, framsali og fasteignaskatti er háttað um andlag lóðarleigusamnings, er 

ekki að finna mun á eignarlóð eða leigulóð.  

Algengt sérkenni lóðarleigusamninga er að þeir eru skilyrtir. Leigusali setur t.d. skilyrði 

fyrir því að leigutaki hefji byggingarframkvæmdir á lóðinni innan ákveðins frest; að lóðin sé 

leigð til ákveðinna nota
142

 t.d. ákveðins reksturs; eða skilyrði um hvers konar húsnæði skuli 

vera á lóðinni, t.d. íbúðar-, frístunda- eða atvinnuhúsnæði.
143

  Verði leigunotin með öðrum 

hætti en skilyrði lóðarleigusamningsins kveður á um kann leigutaki að hafa fyrirgert 

leigurétti sínum.
144

 Skilyrði og kvaðir í lóðarleigusamningum geta verið 

samkeppnishamlandi sbr. álit Samkeppniseftirlitsins 16. desember 2009 (3/2009) þar sem 

Samkeppniseftirlitið beindi þeim tilmælum til íslenskra sveitarfélaga að beita sér gegn 

samkeppnishamlandi kvöðum í lóðarleigusamningum, t.d. kvöðum um að óheimilt væri að 

vera með tiltekna starfsemi á viðkomandi lóð. Og að sveitarfélög myndu jafnframt beita sér 

fyrir því að afnumdar yrðu samkeppnishamlandi kvaðir sem nú þegar er að finna í 

þinglýstum lóðaleigusamningum.  

4.4 Norænn réttur 

Lóðarleiga í því formi sem hún þekkist hérlendis, er ekki séríslenskt fyribæri. Slíkt 

fyrirkomulag þekkist á hinum Norðurlöndunum. Í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi er í gildi 

heildarlöggjöf um lóðarleigu.
145

 Ekki er úr vegi að líta til þeirra landa sem standa okkur 

næst, til Danmerkur og Noregs.  

Fáum orðum er farið um lóðarleigu í dönskum fræðiritum og er 

lóðarleigufyrirkomulagið lítið sem ekkert notað.
146

 Danir eiga ekki danskt heiti yfir þessa 
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 Alþt. 1961, A-deild, bls. 1122. 
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 Páll Sigurðsson: Leiguréttur I, bls 200. Og sbr. Hrd. 2003, bls. 347 (351/2002). Í þeim dómi hafði lóðarhafi 

ráðist í umfangsmiklar breytingar á því húsnæði sem stóð á leigulóðinni og breytt húsnæðinu í nuddskóla. 
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Lóðarhafi þurfti því sjálfur að bera fjárhagslegt tjón sitt vegna framkvæmdanna.  
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tegund afnotasamninga, en þeir nefndu fyrirkomulagið superficiærfæste
147

 (erfðafesta) eða 

superficiærleje (lóðarleiga), sem eru latnesk heiti sem koma úr rómarrétti. 

Lóðarleigufyrirkomulag var háð því að landeigandi, annar en ríki eða sveitarfélag, ætti 

nægilega stóra landspildu til þess að hann gæti séð af hluta hennar, því ríki og sveitarfélög 

gáfu ekki út lóðarleigusamninga því þau fylgdu þeirri dönsku meginreglu að lóð og 

mannvirki þar á væru ein heild sem skyldi vera eign sama aðila.
148

 Lóðarleiga tíðkast nær 

eingöngu í Bornholm og þekkist sem leigusamband með eða án erfðaréttar. Leigusamband 

án erfðaréttar var oftast með 50 ára löngum leigutíma.
149

 Í dönskum rétti eru enn í gildi lög 

um erfðafestu og lóðarleigu nr. 352 frá 2. júní 1917.  

Þótt fasteignarhugtakinu sé þannig háttað í Danmörku að sami eigandi fari með 

eignarráð afmarkaðs lands og þeirra  mannvirkja sem því fylgja er lagalega séð ekkert því til 

fyrirstöðu að notast við lóðarleigufyrirkomulag þar í landi. Gert er ráð fyrir mögulegu 

lóðarleigufyrirkomulagi í 19. gr. dönsku þinglýsingalaganna nr. 158, frá 9. mars 2006. Þar 

segir að ef mannvirki tilheyri öðrum eiganda en landeiganda, fái mannvirkin sitt eigið spjald 

í þinglýsingabókum með tilvísun í spjald landareignarinnar og verði meðhöndluð sem 

sjálfstæð fasteign. Leiguréttarhafi lóðarinnar fær þannig eignarheimild sína yfir 

mannvirkjum á lóðinni skráðar sem sínar. Þrátt fyrir að ekkert standi lóðarleigu lagalega til 

fyrirstöðu í dönskum rétti er hún enn mjög sjaldgæf þar í landi en áætlað var að 1% 

mannvirkja stæði á leigulóð árið 2004.
150

  

 Lóðarleiga er mun algengari í Noregi en Danmörku og eins og áður hefur komið fram er 

fasteignarhugtakið í Noregi skilgreint svipað og hér á landi. Áætlað var árið 2002 að til væru 

um 300 til 350 þúsund lóðarleigusambönd. Lóðarleigulög í Noregi tóku fyrst gildi 1. janúar 

1976, en þeim hefur verið breytt nokkrum sinnum og eru í dag nr. 106/1996. Fyrir gildistíð 

lóðarleigulaga í Noregi var lóðarleiga skilgreind af norskum fræðimönnum sem langvarandi 

ótakmörkuð afnotaréttindi yfir landspildu, sem veiti afnotahafanum rétt til að hafa hús eða 

önnur mannvirki sem varanlega eru við landið skeytt, gegn endurgjaldi, vanalega árlegri 

peningagreiðslu.
151

 Hins vegar hefur skilgreining lóðarleigu breyst í kjölfar 

lagasetningarinnar og er nú í takt við gildissvið laganna. Gildissvið þeirra nær til leigu á lóð 
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sem skipulögð er undir mannvirki sem leigutaki á eða reisir þar á og nær þannig ekki lengur 

til lóða þar sem engin mannvirki eða hús standa.
152

 Fyrir gildistöku laganna lögðu norskir 

fræðimenn þann skilning í lóðarleigu að lóðin mætti nýtast undir byggingar, vanalega hús en 

einnig undir önnur mannvirki. Það sem skipti mestu máli væri að ef lóðarleigutaki vildi reisa 

hús á lóðinni tryggði lóðarleigusamningurinn leigutakanum þann rétt. Þótt lóðin væri nýtt 

undir eitthvað annað en hús væri samt um lóðarleigu að ræða.
153

 Sá skilningur sem nú er 

lagður í hugtakið lóðarleigu í Noregi er mun skýrari og afmarkaðri en áður var og því einfalt 

að skera úr um hvort afnot af landi falli undir lögin.  

 Réttur norskra lóðarleigutaka samkvæmt lóðarleigulögunum er ríkur.
154

 Í lögunum er 

m.a. tekið á gildissviði þeirra, lagaskilum, leigutíma samninga, uppsögn, endurgjaldi vegna 

afnotanna, umráða- og nýtingarrétti aðilanna, vanefndum aðila og vanefndaúrræðum, 

innlausnarrétti og framlengingu samningsins, lokum samningsins og framleigurétti. 

Þann 21. september 2007 felldi Hæstiréttur Noregs þrjá dóma í málum Rt. 2007, bls. 

1281, Rt. 2007 bls. 1306, og Rt. 2007 bls. 1308. Dómarnir lutu að því hvort tiltekin ákvæði 

lóðarleigulaganna stæðust eignarréttarákvæði norsku stjórnarskrárinnar og bann við 

afturvirkni laga.
155

 

Í fyrsta málinu, Rt. 2007, bls. 1281, var fjallað um hvort 33. gr. lóðarleigulaganna stæðist 

stjórnarskrá, en hún kveður á um rétt leigutaka lóðar undir íbúðar- og frístundarhúsnæði, við 

leigulok, til að fá lóðina leigða áfram á óbreyttum kjörum. Samningurinn sem rann út var 

gerður fyrir gildistöku laganna en hann fjallaði um leigulóð undir íbúðarhúsnæði. 

Samningurinn kvað ekki á um þann rétt sem 33. gr. lóðarleigulaganna veitir. Dómurinn taldi 

að löggjafinn hefði sett 33. gr. lóðarleigulaganna til verndar hagsmunum lóðarleigutaka og 

til að tryggja rétt þeirra til  híbýla fyrir sig og sínar fjölskyldur í íbúðar- og frístundahúsum. 

Lagabreytingin var m.a. gerð með tilliti til þess að  fasteignaverð í Noregi hafði hækkað 

mikið undanfarna áratugi. Einnig áleit dómurinn að með vísan til þess þess að 

lóðarleigusamningar  væru gerðir til langs tíma gætu samningsaðilar átt von á inngripi 

löggjafans til að tryggja sanngjarnt og eðlilegt jafnvægi milli hagsmuna beggja aðila. Var 

ákvæðið um rétt lóðarleigutaka til leigu á óbreyttum kjörum talið standast 

eignarréttarákvæði norsku stjórnarskrárinnar og bann við afturvirkni. 
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Í öðrum dómnum, Rt. 2007 bls. 1306, var sami ágreiningur uppi að því undanskildu að 

lóðin var undir frístundahúsnæði. Dómurinn komst að sömu niðurstöðu og í fyrsta  málinu 

ásamt því að leggja ríka áherslu á að vilji löggjafans væri sá að réttarstaða leigutaka undir 

íbúðarhúsnæði og frístundahús skyldi vera sú sama.
156

  

Í þriðja dómnum, Rt. 2007 bls. 1308, reyndi á það hvort reikniregla sem var í 37. gr. 

lóðarleigulaganna, vegna innlausnarréttar samningsaðila skv. 32. gr. sömu laga, stæðist 

eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar um fullar bætur. Ekki er ástæða til þess að rekja efni 

hans hér.
157

 

4.5 Aðilar lóðarleigusamnings 

Í skilningi kröfuréttar er leigusamningur gagnkvæmur samningur. Báðir aðilar hans, 

leigutaki og leigusali, eiga að inna skyldu af höndum og eru því báðir tveir kröfuhafar og 

skuldarar í senn. Andstæðir hagsmunir aðila leikast á og skyldur þeirra eru viðvarandi, 

andstætt ýmsum  öðrum gagnkvæmum samningum, sem eru efndir í einu  vetfangi.
158

 Nú 

verður rakið hverjir geta talist vera leigusalar og leigutakar samkvæmt lóðarleigusamningi. 

Um báða aðila gildir að þeir geta verið einstaklingar með gerhæfi, félög, aðrir lögaðilar og 

opinberir aðilar.  

Leigusali verður að vera réttur eigandi lóðarinnar til þess að geta ráðstafað henni. 

Vörslur eigna skipta yfirleitt litlu máli til upplýsingar um hver sé réttur eigandi. Heimildir til 

upplýsinga um eignarréttindi yfir fasteignum voru raktar í kafla 2.4.3.
159

  

Eignarland og þjóðlenda geta bæði verið andlag lóðarleigusamnings.
160

 Vel flestir 

lóðarleigusamningar sem gerðir eru, taka til lóða í eigu sveitarfélaganna. Ástæða þess er sú 

að sveitarfélögin eru langstærsti landeigandinn innan þéttbýlissvæða í kjölfar þess að þau 

gripu til þess ráðs, og gera enn, að taka eignarnámi landsvæði innan sveitarfélagsins ef 

nauðsyn ber til, til þess að fullnægja því hlutverki sínu að útvega lóðir í þéttbýli, sbr. 50. gr. 
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 Thor Falkanger: ,,Tomtefestelov grunneierens vern etter Grunnlov og EMK – Tre plenumsdommer av 
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skipulagslaga nr. 123/2010.
161

 Fyrir gildistöku almennrar eignarnámsheimildar 

sveitarfélaganna
162

 til þess að taka eignarnámi landsvæði innan sveitarfélagsins ef nauðsyn 

bar til, vegna áætlaðrar þróunar og framkvæmda sveitarfélagsins samkvæmt staðfestu 

aðalskipulagi, tóku sveitarfélögin lönd eignarnámi með sérstökum lagaheimildum.
163

  

Einungis ein takmörkun er í löggjöf varðandi rétt aðila til þess að gerast aðili að 

lóðarleigusamningi. Hún er í 1. gr. laga um eignarrétt og afnotarétt fasteigna nr. 19/1966. 

Um þá reglu er nánar fjallað í kafla 5.3.  Þar fyrir utan er hins vegar algengt að 

lóðarleigusalar setji sjálfir takmarkanir við því hverjir geta orðið lóðarleigutakar. Til að 

mynda hafa sveitarfélög sett fram kröfu um að þeir sem óska þess að verða lóðarhafar 

standist ákveðið greiðslumat o.fl. Frekari umfjöllun um þau skilyrði sem leigusalar setja 

umsækjendum lóða eru nánar rakin í kafla 5.2 um úthlutun lóða. 

4.6 Felur lóðarleigusamningur í sér yfirfærslu beins eignarréttar ? 

Í undantekningartilfellum er ekki ljóst hvort samningur aðila feli í sér yfirfærslu beins 

eignarréttar, eða lóðarleigurétt. Er samningur sem kveður til að mynda á um rétt lóðarhafa til 

afnota, lóðarleigusamningur, ef hann er ótímabundinn, óuppsegjanlegur og án endurgjalds ? 

Eftirfarandi  atriði auðvelda og veita aðstoð við  að greina hvort lóðarleigusamningur eða 

eignarafsal sé fyrir hendi. 

Í Hrd. 1983, bls. 1179 (66/1981) deildu aðilar um endurmat lóðarleiguverðs lóðar sem 

kvað á um erfðarétt (ótímabundinn) og var óuppsegjanlegur. Lóðarhafinn bar fyrir sig að 

ekki væri um lóðarleigusamning að ræða, heldur afsal fyrir eign þannig að um eignarrétt 

væri að ræða, sem væri háður ákveðinni kvöð um endurgjald, sem ekki yrði hækkuð. Þótt 

lóðin nálgaðist það að vera eign lóðarhafa féllst dómurinn ekki á að um eignarafsal væri að 

ræða með þeim rökum að réttur hans til landspildunnar var takmarkaður og skilyrtur sem og 

háður því að leigugjald væri greitt áfram. Því væri ekki hægt að jafna afnotarétti hans við 

beinan eignarrétt. Af þessum dómi má sjá að þótt lóðarleigusamningar séu ótímabundnir og 

óuppsegjanlegir fela þeir ekki sjálfkrafa í sér eignarafsal.  

Draga má þá ályktun af framangreindum rökum að þrátt fyrir að engin leigugreiðsla sé 

greidd vegna afnota felur samningurinn ekki í sér eignayfirfærslu, ef réttur lóðarhafa í 

samningi er takmarkaður eða skilyrtur. Lóðarhafi nýtur þannig lóðarréttinda þrátt fyrir að 
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hann greiði ekki leigugreiðslur af landi eða lóð, sé um það samið. Nefna má að árið 1928 lét 

borgarstjóri Reykjavíkur rannsaka rétt þeirra erfðafestuhafa sem fengu lönd 

endurgjaldslaust. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að hinn eiginlegi eigandi 

erfðafestulandanna væri bærinn, þar sem réttur erfðafestuhafanna var eingöngu 

ræktunarréttur, þ.e. réttur þeirra var bæði takmarkaður og skilyrtur.
164

 Ef samningur aðila 

kveður hins vegar á um ótímabundinn, óuppsegjanlegan, óskilyrtan, ótakmarkaðan og 

endurgjaldslausan rétt lóðarhafa til lóðarinnar er ekki hægt að fallast á að 

lóðarleigusamningur sé fyrir hendi. Ef svo háttar til má ætla að um afsal beins eignarréttar sé 

að ræða. 

 Ef samningurinn er ótímabundinn, óuppsegjanlegur, óskilyrtur og ótakmarkaður en 

kveður á um endurgjald í formi eingreiðslu, gefur það sterka vísbendingu um að meiri líkur 

séu en minni á því að um eignayfirfærslu sé að ræða. Ef endurgjaldið er hins vegar í formi 

árlegra greiðslna gefur það frekar vísbendingu um að eingöngu hafi verið samið um 

lóðarleigurétt. Ef árlega endurgjaldið er verðtryggt eða bundið við aðrar 

verðmætisbreytingar gefur það vísbendingu um að sá er lét lóðina af hendi njóti enn 

hagsmuna vegna lóðarinnar sem eigandi hennar.
165

  

Ekki er hægt að fullyrða að ótímabundnir, óuppsegjanlegir, óskilyrtir og ótakmarkaðir 

samningar um vörslu lóðar sem kveða á um endurgjald séu afnotasamningar eða  

eignarafsöl, ef ekki er tekið fram hvort um kaupgreiðslu eða leigugreiðslu er að ræða. Þar 

sem óljóst getur verið hvort endurgjald er leigugreiðsla vegna afnota, eða greiðsla vegna 

eignaryfirfærslu, er mikilvægt að um þetta atriði séu skýr ákvæði í samningnum.  

 

4.7 Stofnunarhættir lóðarleigusambands 

Lóðarleigusamband getur stofnast með samningi, leigunámi og hefð. Í kafla 4.7 verður 

stuttlega fjallað um leigunám og hefð sem stofnunarhætti lóðarleigusambands. En í kafla 

5.1. verður nánar fjallað um samning sem stofnunarhátt lóðarleigusambands.  

4.7.1 Leigunám 

Hið opinbera getur fengið lóð leigða með leigunámi. Leigunámi má jafna til eignarnáms að 

því  undanskildu að aðeins er um afsal afnotaréttar að ræða í takmarkaðan tíma og því ekki 

um yfirfærslu eignarréttar að ræða. Leigunám þarf að uppfylla sömu skilyrði og 

                                                 
164

 Þórunn Valdimarsdóttir: Sveitin við sundin, bls. 43. 
165

 Olav Lid: Tomtefeste, bls. 5. 
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eignarnám,
166

 þar á meðal skilyrðið um  lagaheimild. Almennar lagaheimildir leigunáms má 

meðal annars finna í 2. gr. laga nr. 29/1941 um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka á leigu 

húsnæði í sveitum og kauptúnum o.fl. Líkt og nafn þeirra ber með sér er þar einungis fjallað 

um heimild til að taka á leigu húsnæði. Samkvæmt orðalagi 25. gr. laga nr. 82/2008 um 

almannavarnir eru heimildir til leigunáms víðtækari, það er heimildin nær samkvæmt 

orðanna hljóðan til fasteigna, ekki einungis húsnæðis. Samkvæmt greininni getur ráðherra 

þegar hættu ber að garði, ákveðið að taka leigunámi fasteignir eða lausafé í eigu einkaaðila, í 

þágu almannavarna, enda komi bætur fyrir eftir samkomulagi eða á grundvelli mats 

samkvæmt lögum um framkvæmd eignarnáms. Stofnunum ríkis og sveitarfélaga er skylt á 

hættustundu að ljá til almannavarna fasteignir og lausafjármuni, eftir því sem við verður 

komið, án sérstaks endurgjalds. Heimildin felur enn fremur í sér að gera má hverjar þær 

breytingar á viðkomandi fasteignum eða lausafjármunum sem þörf er á til að þær komi að 

tilætluðum notum í þágu almannavarna. Einnig eru til sértækar lagaheimildir vegna 

leigunáms, má þar nefna bráðabirgðalög dags. 2. október 1986 um leigunám fasteigna vegna 

fundar leiðtoga Bandaríkja Ameríku og Sovétríkjanna.
167

 

Í Hrd. 1948, bls. 434 (38/1947) reyndi á umfang leigunáms. Deilt var um hvort leigunám 

sem tekið var í skála, bragga frá hernámsárunum, næði einnig til lóðarréttinda þeirrar lóðar 

sem bragginn stóð á.  Í 5. gr. þágildandi húsaleigulaga nr. 39/1943 var húsaleigunefndum 

veitt heimild til að taka leigunámi auðar íbúðir, svo og annað ónotað húsnæði, útbúa það til 

íbúðar og ráðstafa því til handa húsnæðislausu innanhéraðsfólki. Taldi rétturinn að í heimild 

þessari fælist réttur til að taka leigunámi ásamt húsnæðinu, nauðsynleg lóðarréttindi, hvort 

sem þau hefðu áður fylgt húsnæðinu eða ekki. Með hliðsjón af þessarri niðurstöðu má ætla 

að leigunámsheimildir vegna húsnæðis nái líka til lóðarréttinda, sbr. lög 29/1941. 

Ljóst er að leigunám gengur skemur en eignarnám þar sem leigunám nær einungis til 

óbeinna eignarréttinda og nær til takmarkaðs tíma. Ágreiningur hefur verið um hvort 

meðalhófsregla stjórnsýsluréttar leiði til þess að eignir beri að taka leigunámi í stað 

eignarnáms, þrátt fyrir að yfirfærsla réttindanna sé til ótakmarkaðs tíma. Í 12. gr. 
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87, A-deild, bls. 2546.) 
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stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er að finna meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar. Þar segir: 

Stjórnvald skal því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er 

stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti. Skal þess þá gætt að ekki sé farið strangar 

í sakirnar en nauðsyn ber til. Þau lögmætu markmið sem að er stefnt með eignarnámi eru 

mismunandi. Þegar litið er til tilgangs eða markmiðs eignarnáms, þegar ekki er þörf á að 

taka land úr vörslum eiganda, væri hægt að ná því með öðru og vægari móti þ.e. leigunámi. 

Leigunám kæmi ekki í veg fyrir að markmiðinu sem að er stefnt yrði náð.  

Í úrskurðum matsnefndar eignarnámsbóta 18. nóvember 2011 í málunum nr. 1/2011 og 

2/2011 sem eru af sama toga, báru eignarnámsþolar fyrir sig, að með teknu tilliti til 

meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar hefði verið nægilegt að fram færi leigunám, en ekki 

eignarnám. Vegagerðin var eignarnemi í málinu. Eignarnámsþolar, landeigendur, vildu ekki 

eftirláta beinan eignarrétt af afmörkuðum hluta lands síns. Matsnefndin féllst ekki á kröfu 

eignarnámsþola, þar sem eignarnemi hefði eignarnámsheimild og yrði ekki gert að sætta sig 

við minni réttindi en full eignarréttindi yfir landi sem hann þyrfti á að halda vegna 

framkvæmda sinna. Einnig væri ekki að finna í lögum skyldu eignarnema til að sætta sig við 

óbein eignaréttindi þegar heimild til fulls eignarnáms væri fyrir hendi.  

4.7.2 Hefð 

Hefð má vinna á hverjum hlut, jafnt fasteign sem lausafé, er getur verið eign einstakra 

manna, án tillits til þess, hvort hann var áður einstaks manns eign eða opinber eign, sbr. 1. 

gr. laga um hefð nr. 46/1905. Hefð er sjálfstæð eignarheimild. Hún getur bæði verið eina 

heimild eignarréttinda, eða sjálfstæður grundvöllur slíkra réttinda við hlið annarra heimilda, 

svo sem samnings. Í fyrra tilvikinu getur hefð falið í sér að eignarréttindum sé rýmt burt um 

leið og ný eru stofnuð. Í síðara tilvikinu felur hefð í sér stuðning við og jafnvel aukna 

réttarvernd fyrir eignarréttindi, sem einnig eru lögmæt af öðrum ástæðum.
168

 Sá sem vinnur 

eignarréttindi fyrir hefð er hefðandi, en sá sem glatar eignarréttindum er hefðarþoli. Þar sem 

lýsing og skráning fasteigna er fullkomin hafa hefðarreglur ekki verið vel séðar og jafnvel 

látnar víkja til hliðar.
169

  

Skilyrði fyrir hefð er 20 ára óslitið eignarhald á fasteign, en 10 ára óslitið eignarhald á 

lausafé, sbr. 1. mgr. 2. gr. laganna. Í 2. mgr. greinarinnar er að finna hugræn skilyrði fyrir 

hefð. Þannig er skilyrði að hefð vinnist ekki ef maður hefur með glæp eða óráðvandlegu 

atferli náð umráðum. Sama á við ef hefðandi fær vitneskju um, áður en hefðin er fullnuð, að 
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eignarhaldið sé þannig tilkomið. Auk huglægra skilyrða er einnig skilyrði í 3. mgr. 2. gr. 

laganna um að hefðandi hafi ekki fengið hlutinn að veði, til geymslu, til láns eða leigu, því 

slík umráð geta ekki heimilað hefð. 

 Samkvæmt 6. og 7. og 8 gr. laganna geta ýmis eignarréttindi  stofnast fyrir hefð.  Þannig 

getur skapast eignarhefð, afnotahefð, lausnarhefð og hefð á ósýnilegum ítökum. Í tilviki 

eignarhefðar fer hefðandinn með eignina líkt og hann ætti hana með beinum eignarrétti. Með 

lausnarhefð er átt við þegar umráð hefðanda fara í bága við önnur óbein eignarréttindi, sem 

leiðir til brottfalls þeirra síðarnefndu. Um afnotahefð er fjallað í 7. gr. laganna, hún felur í 

sér að umráðaréttur hefðandans nær til ákveðins óbeins eignarréttar.
170

 Ekki er krafist 

víðtækari nota en samsvara óbeinum eignarréttindum til að afnotahefð geti unnist.
171

 

Samkvæmt 8. gr. hefðarlaganna getur hefð á ósýnilegum ítökum, svo sem slægjum, beit, 

reka o.s.frv., aðeins unnist með 40 ára notkun og öðrum skilyrðum sömu sem eignarhefð. 

Hæstaréttadómar hafa fjallað um skilyrði 3. mgr. 2. gr. Í Hrd. 1999, bls. 3679 (409/1999) 

deildu ÍR og Kaþólska biskupsdæmið á Íslandi um hvort ÍR hefði hefðað lóðarréttindi. 

Landakotsstöfnuður hafði leigt ÍR lóð, en sá lóðarleigusamningur rann út. Þegar 

samningnum var sagt upp af hálfu Landakotssafnaðar við ÍR var gerð krafa um að ÍR myndi 

fjarlægja hús sitt af lóðinni. Húsið stóð þó áfram þar sem Landakotssöfnuður gerði ekki 

samninga við aðra aðila um lóðarleigu. 34 ár liðu frá því að leigusamningur um lóðina rann 

út og 23 ár frá því að samningurinn féll úr gildi og þar til gerðarbeiðandi Kaþólska 

biskupsdæmið á Íslandi óskað eftir dómkvöddum matsmönnum til að meta eignir gerðarþola 

á lóðinni. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að skilyrði um óslitið eignarhald væri 

uppfyllt. Hinsvegar féllst dómurinn ekki á að huglæg skilyrði hefðar væru uppfyllt þar sem 

ÍR hefði fengið afnot á grundvelli leigusamnings sem gaf til kynna að þeim var kunnugt um 

beinan eignarrétt annars að eigninni. Þá leit dómurinn einnig til þess að fyrir lágu 

bréfaskriftir sem sýndu fram á að ÍR var kunnugt um að framkvæmdir væru fyrirhugaðar á 

lóðinni. Afstaða ÍR var talin slík að umráð þeirra yfir lóðinni gæti ekki leitt til beins 

eignaréttar eða afnotaréttar í skjóli hefðar, sbr. 3. mgr. 2. gr. hefðarlaga nr. 46/1905. 

Í Hrd. 19. nóvember 2009 (149/2009) kom einnig til skoðunar hvort 3. mgr. 2. gr. stæði í 

vegi fyrir hefð. Í ársbyrjun 1992 keypti einstaklingur verkstæðisskúr auk lóðarréttinda af 

Svifflugfélagi Akureyrar á Akureyrarflugvelli. Í nóvember 2005 fékk kaupandinn sent bréf 

frá Flugmálastjórn þar sem lóðarréttindum hans var sagt upp og honum gert skylt innan  
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ákveðins tíma að flytja skúrinn af lóðinni. Þar var jafnframt tekið fram að húsnæðið hefði 

fram til þessa staðið án þess að lóðarleigusamningur hefði verið gerður. Í málinu byggði 

kaupandinn á því að hann hefði á grundvelli 2. gr., sbr. 3. gr. laga nr. 46/1905 unnið hefð á 

lóðinni, sem var í eigu  íslenska ríkisins en í umráðum Flugmálastjórnar. Í dómi Hæstaréttar 

kom fram að af yfirlýsingu fyrirsvarsmanna Svifflugfélags Akureyrar og vætti þeirra fyrir 

dómi hefði þeim verið ljóst að skúrinn hefði aðeins haft stöðuleyfi til bráðabirgða og að 

skylt hefði verið að færa hann til á lóðinni eða fjarlægja hann með öllu, lóðarhafa að 

kostnaðarlausu, yrði þess krafist. Var þeim er kaupandinn leiddi eignarhald sitt frá því 

kunnugt um það að  íslenska ríkið ætti lóðina og að leyfi fyrir stöðu skúrsins væri bundið 

þeim fyrirvara að hann kynni að þurfa að víkja. Gat kaupandinn því ekki byggt á því að 

eignarhald forvera hans bættist við þann tíma er hann sjálfur hefði haft umráð eignarinnar. 

Voru skilyrði 2. gr., sbr. 3. gr. laga nr. 46/1905 því ekki uppfyllt, svo og skilyrði 7. gr. sömu 

laga um afnotahefð. Var því fallist á kröfu Svifflugfélags Akureyrar um að skylt væri að 

fjarlægja skúrinn af lóð  íslenska ríkisins og færa því umráð lóðarinnar 

Í dómaframkvæmd má því sjá að 3. mgr. 2. gr. hefur oft komið í veg fyrir að afnotahefð 

hefur talist stofnast samkvæmt 7. gr. laganna. Það þýðir samt sem áður ekki að hún komi 

alveg í veg fyrir stofnun afnotahefðar, því aðili getur í góðri trú nýtt land annars manns, án 

þess að nýting landsins stafi frá leigu eða láni, sbr. 3. mgr. 2. gr. 

 

5 Upphaf lóðarleigusamnings 

Í kafla fimm er fjallað um samning sem stofnunarhátt lóðarleigusambands, hvers þarf að 

gæta við upphaf lóðarleigusamnings, úthlutun lóðar og heimild ráðherra til þess að víkja frá 

skilyrðum 1. mgr. 1. gr. laga um eignarrétt og afnotarétt fasteigna nr. 19/1966. 

5.1 Samningur 

Algengast er að lóðarleigusamband aðila stofnist með samningi. Í kafla 5.1. verður nánar 

fjallað um upphaf hans og form.  

5.1.1 Hvenær telst lóðarleigusamningur vera kominn á ? 

Stundum er óljóst hvort eða hvenær lóðarleigusamningur hefur tekið gildi. Framkvæmd 

sveitarfélaganna er mismunandi varðandi hvenær samningar eru gerðir og öðlast gildi.  Í 

sumum sveitarfélögum eru þeir gefnir út við afhendingu lóðar en í öðrum eru þeir gefnir út á 
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ákveðnu byggingarstigi.
172

 Það er því mismunandi eftir sveitarfélögum hvort lóðarhafar hafi 

öðlast staðfestingu á afnotarétti sínum við afhendingu lóðar eða á ákveðnu byggingarstigi. 

Vegna ósamræmis í framkvæmd útgáfu lóðarleigusamninga er ekki hægt að slá föstu á 

hvaða stigi lóðarleigusamband stofnast. Þrátt fyrir þetta ósamræmi má ætla að rökrétt sé, að 

þrátt fyrir að skriflegur samningur hafi ekki verið gerður, stofnist samningssambandið við 

afhendingu lóðar, því afhending er partur af skuldbindingu leigusala. Órökrétt er að 

samningur taki ekki gildi þegar annar aðilinn hefur uppfyllt skuldbindingu sína með 

afhendingu, án athugasemda hins samningsaðilans.  

Í  úrskurði yfirfasteignamatsnefndar 4. janúar 2011 (21/2010) var ágreiningsefnið í raun 

hvort lóðarleigusamningur væri kominn á. Báru lóðarhafar því fyrir sig að lóð sem þau  

höfðu fengið úthlutað, og var í eigu Reykjavíkurborgar, væri ekki leigulóð. Vísuðu þau til 

þess að það væri hugtaksskilyrði leigulóðar að lóðarleigusamningur hefði verið gerður á 

milli eiganda og leigjanda. Slíkum samningi hefði ekki verið fyrir að fara og lóðin gæti því 

ekki talist leigulóð.  Yfirfasteignamatsnefnd taldi  umþrætta lóð vera leigulóð og  rökstuddi 

það með því að lóðarhafar hefðu greitt fyrir byggingarrétt á lóðinni og fengið lóðinni 

úthlutað. Það þýddi að lóðarhafar væru notendur lóðarinnar þó staðfest væri að engar 

framkvæmdir væru hafnar á lóðinni. Með orðalaginu notendur er verið að vísa í 2. mgr. 4. 

gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995. Með notendum í þeirri grein er átt við 

afnotahafa leigulóða. Yfirfasteignamatsnefnd taldi því nægilega sannað að til 

leigulóðarréttinda hefði stofnast vegna þess að greitt  hafði verið fyrir byggingarrétt á lóð og 

henni úthlutað án mótmæla lóðarhafans. 

Sú framkvæmd að gefa lóðarleigusamning ekki út samtímis afhendingu lóðar, heldur 

bíða með útgáfu fram að ákveðnu byggingarstigi mannvirkja, er ekki ákjósanleg þar sem 

réttarstaða aðila verður óskýr í því millibilsástandi sem ríkir frá afhendingu lóðar til útgáfu 

samnings, þar sem engir skriflegir skilmálar liggja fyrir.   

Heppilegt væri að skýra stöðu samningsaðila með lagaákvæði um útgáfu 

lóðarleigusamninga, þ.e. á hvaða tímapunkti eigi að gefa þá út. 
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 Bæjarstjórn Akureyrar gefur út lóðarleigusamninga á ákveðnu byggingarstigi. Það gerði borgarstjórn 

Reykjavíkur einnig til ársins 2009, en breytti þeirri framkvæmd og gefur nú út lóðarleigusamning við 

afhendingu lóðar. Nefna má dæmi um ósamræmi í skilmálum samnings og reglum sveitarfélags. Samnings 

skilmálar Árborgar bera með sér að samningur taki gildi við afhendingu lóðar og þannig fyrir upphaf 

byggingarframkvæmda en verklagið er ekki í takti við það, heldur miðast útgáfa samningsins við ákveðið 

byggingarstig, eins og kveðið er á um í úthlutunarreglum, andstætt því sem efni samningsins ber með sér. Þetta 

misræmi má sjá í 10. og 11. gr. lóðarleiguformsins, sem ber með sér útgáfu samnings við afhendingu og svo b. 

lið 14. gr. í kafla F í úthlutunarreglum sveitarfélagsins.  
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5.1.2 Form samnings  

Formkröfur um gerð löggerninga geta byggst á lögum, samkomulagi aðila sjálfra, eðli máls 

eða venju.
173

 Kröfur um form afnotasamninga má oft finna í löggjöf. Dæmi þess má finna í 

6. gr. húsaleigulaganna, 4. gr. laga um hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis, 8. gr. 

ábúðarlaganna og  3. gr. laga um frístundarbyggð. Algengast er að krafa sé gerð um 

skriflegan samning auk áskilnaðar um ýmsar upplýsingar sem fram eiga að koma  í samningi 

aðila. Kröfur laganna eru ólíkar enda andlag þeirra ekki hið sama. Munnlegir samningar eða 

annarskonar viljayfirlýsingar manna eru jafngildar skriflegum samningum.
174

 Hvorki í 

lögum, né í skilgreiningu hugtaksins lóðarleigu, felst krafa um að samningur á milli aðila 

verði að vera skriflegur fyrir gildi hans. Né heldur eru aðrar formkröfur til um 

lóðarleigusamninga. Undantekning frá þessu eru lögin um frístundabyggð, sem fjalla 

sérstaklega um ákveðið form lóðarleigu, en þau gera kröfu um að lóðarleigusamningar séu 

skriflegir  sbr.  1. mgr. 3. gr. laganna.   

Um sönnunarbyrði tilvistar munnlegs samnings eða hvert efni samningsins er myndi sú 

meginregla einkamálaréttarfars gilda, að sá sem heldur einhverju fram, skuli sanna þá 

staðhæfingu.  

Ef aðilar vilja fá samningi sínum þinglýst, verður hann hinsvegar að vera skriflegur, og 

gefur augaleið að skriflegir samningar eru hagkvæmari fyrir aðila að teknu tilliti til 

sönnunarfærslu. 

Þegar litið er til norsku lóðarleigulaganna má sjá að í 5. gr. þeirra er kveðið á um skyldu 

aðila lóðarleigusambands til skriflegs samnings. Aðilar eru samt sem áður skuldbundnir 

hvor öðrum ef endurgjald vegna leigu hefur verið greitt og því veitt viðtaka, eða þegar 

leigutaki í samræmi við munnlegan samning, tekur yfir leiguandlagið án mótmæla frá 

leigusala, með því að hefja vinnu á lóðinni eða á annan hátt. Í þeim tilfellum eiga aðilar rétt 

á að krefja hinn aðilann um skriflegan samning. Sú regla getur ekki talist ósanngjörn og 

veitir báðum aðilum samningsins meira réttaröryggi. Væri slík lögfest regla ákjósanleg í 

íslenskum rétti. 

Tíu fjölmennustu sveitarfélögin notast öll við staðlað form skriflegra samninga við gerð 

lóðarleigusamninga. Þeir eru yfirleitt stuttir og hafa að geyma helstu skilmála og 
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 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 40 - 41. 
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 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 37. Meginregla í leigurétti er að samþykki leigusala getur verið auk 

skriflegs, munnlegt eða í verki með aðgerðaleysi eða þegjandi samkomulagi. Þannig geta afnot afnotahafa 

verið í upphafi í óleyfi, en síðar samþykkt af leigusala í verki. Um samþykki í verki, sjá Hrd. 1963, bls. 141 

(182/1962) (Blómaverslunin Flóra) og Hrd. 1988, bls. 1307 (116/1987) (Billa grill) 
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upplýsingar. Skilmálar lóðarleigusamninga sveitarfélaga tilheyra bæði einhliða og 

opinberum skilmálum og til þess verður að líta við túlkun samningsins. 

Upplýsingar sem dregnar eru fram í lóðarleigusamningum eru í öllum tilvikum 

eftirfarandi: Nöfn og kennitölur samningsaðila eru fyrsta atriði allra samninganna. Þeim 

fylgja svo upplýsingar um afmörkun lóðar með heimilisfangi, landnúmeri, fastanúmeri, 

fermetrum eða hnitapunktum. Í kjölfarið er tegund lóðar í samræmi við deiluskipulag tekin 

fram. Síðan er lengd leigutíma tilgreind, annað hvort með ákveðnum fjölda ára eða sem 

ótímabundin.  

Í öðrum ákvæðum gætir mun  meira ósamræmis milli einstakra sveitarfélaga. Oft koma 

fram ákvæði um skilyrði fyrir afnotum lóðarinnar, til dæmis um framvindu byggingar 

húsnæðis eða tímamörk við frágang bygginga og lóðar.
175

 Stundum ræðst leigugjald af 

ákveðinni prósentutölu af fasteignamati lóðar,
176

 í öðrum tilvikum samkvæmt þar til gerðri 

gjaldskrá sveitarfélagsins
177

 og í enn öðrum tilvikum af reglugerð sveitarfélags um 

leigugjald, sbr. 2. gr. laga nr. 86/1943.
178

 Þá eru einnig dæmi þess að leigugjald ráðist af 

ákveðinni krónutölu fyrir hvern fermetra.
179

 Í öllum framangreindum tilvikum eru svo 

ákvæði þess efnis að skattar og önnur gjöld af eigninni greiðist af lóðarhafa.
180

 Þá hafa 

samningarnir gjarnan að geyma eyðuákvæði um kvaðir á lóðum.
181

 Einnig tíðkast að í 

samningum sveitarfélaganna sé ákvæði þess efnis að afnot þriðja aðila af lóðinni séu 

óheimil.
182

 Allir samningarnir hafa ákvæði sem heimila lóðarhafa veðsetningu og framsal 

leiguréttarins.
183

 Þá hafa sum sveitarfélög útfært ákvæði um rétt sinn til yfirtöku 

leiguréttindanna telji þau þörf á því.
184

 Einungis helmingur sveitarfélaganna sem eru til 

skoðunar hér, þ.e. fimm af tíu, hafa ákvæði um rétt og skyldur aðila vegna mannvirkja á 
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 Samkvæmt í 11. gr. lóðarleiguskilmála (hér eftir skammstafað l.l.skilmálar í neðanmálsgreinum) Árborgar 

og 4. gr. l.l.skilmála Fjarðabyggðar eru lóðarhafa gefin þrjú ár frá undirritun lóðarleigusamningsins til þess að 

ljúka frágangi hússins að utan o.fl. Í 4. gr. l.l.skilmála Hafnarfjarðar eru ítarleg tímamörk sundurliðuð vegna 

byggingar og frágangs lóðar. Í 4. gr. l.l.skilmála Mosfellsbæjar kemur fram skilyrði um að lóðarhafi skuli 

fullgera byggingar á lóðinni að utan eigi síðar en tveimur árum frá undirskrift samnings. 
176

 Samanber leigugjald í l.l.skilmálum um byggingarlóðir Mosfellsbæjar er ákveðið í 5. gr. samningsins með 

prósentutölu sem er 1% af fasteignamati lóðar og í 3. gr. l.l.skilmála Reykjanesbæjar er leigugjald 2% af 

fasteignamati lóðar. 
177

 Samanber leigugjald í l.l.skilmálum um íbúðalóðir Kópavogsbæjar (nr. 1) eru samkvæmt gjaldskrá eins og 

hún er á hverjum  tíma, sbr. 4. gr. skilmálanna. 
178

Samanber 5. gr. l.l.skilmála Reykjavíkurborgar um íbúðarhús: ,,Ársleiga af lóðinni ákveðst samkvæmt 

reglugerð, er borgarstjórn setur og ráðuneytið staðfestir, sbr. 2. gr. laga nr. 86/1943.“ 
179

 Samanber. 5. gr. l.l.skilmála Kópavogsbæjar undir íbúðarhús (nr. 1). 
180

 Samanber 5. gr. l.l.skilmála Akureyrar, 4. gr. l.l.skilmála Reykjanesbæjar og  4. gr. l.l.skilmála 

Reykjavíkurborgar undir íbúðarhús. 
181

 Samanber 1. mgr. 2. gr. l.l.skilmála Akureyrar og 18. gr. l.l.skilmála Reykjanesbæjar. 
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 Samanber 11. gr. l.l.skilmála Hafnarfjarðar og 9. gr. l.l.skilmála Mosfellsbæjar undir íbúðarhús. 
183

 Samanber 3. gr. l.l.skilmála Akraneskaupstaðar um nýjar lóðir. 
184

 Samanber 9. gr. l.l.skilmála Fjarðabyggðar. 
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lóðinni þegar lóðarsamningi lýkur.
185

 Að lokum eru í formi allra samninganna útgáfudagur 

samningsins, undirskriftir aðila og votta, ásamt  kennitölum þeirra. 

5.1.3 Nauðsyn þinglýsingar lóðarleigusamnings 

Samkvæmt 29. gr. þinglýsingalaga nr. 39/1978 skal þinglýsa réttindum yfir fasteign til þess 

að þau haldi gildi gegn þeim, er reisa rétt sinn á samningum um eignina, og gegn 

skuldheimtumönnum eiganda eða annars rétthafa að eign. Þinglýsing er þannig mikilvæg til 

að mynda til að koma í veg fyrir að þriðji maður kaupi lóð af lóðareiganda án vitneskju um 

að í gildi sé lóðarleigusamningur um lóðina. Einnig getur þinglýsing skipt máli gagnvart 

annars grandlausum skuldheimtumönnum lóðareiganda.
186

 Þinglýsing er samt sem áður ekki 

gildisskilyrði löggernings á milli samningsaðila.
187

 

Í 31. gr. þinglýsingalaganna er kveðið á um hvenær nauðsyn ber til að þinglýsa 

afnotasamningum. Stofnun afnotaréttar og framsal á afnotarétti er þannig ekki háð 

þinglýsingu: 1. Ef afnotatími er 12 mánuðir hið lengsta eða fært er að segja upp samningi 

með fyrirvara, sem eigi sé lengri en 3 mánuðir, miðað við almennan fardag, enda varði 

samningur íbúðarhúsnæði. 2. Ef afnotatími er eigi lengri en 2 ár eða heimilt er að segja upp 

samningi með fyrirvara, er eigi sé lengri en 6 mánuðir, enda varði samningur 

atvinnuhúsnæði. Afnotasamningar, er lúta ákvæðum lagasetningarinnar um ábúð jarða, eru 

ekki háðir þinglýsingu. 

Lóðarleigusamningar falla ekki undir framangreindar undantekningar og eru því háðir 

þinglýsingu.  

Gæta þarf varúðar ef aðili fær leyfi landeiganda til þess að byggja á landi hans hús. 

Samkvæmt 1. mgr. 26. gr. þinglýsingalaganna nýtur sá sem hefur þinglýsta eignarheimild að 

eign, einnig slíkrar heimildar að einstökum hlutum hennar, þ. á m. byggingum, sem reistar 

hafa verið eða reistar verða á eigninni, nema fasteignabók nefni annan rétthafa. Ef 

þinglýsingabókin gerir ekki sérstaklega grein fyrir eignarrétti afnotahafa að því húsi sem 

hann hefur byggt sér, má grandlaus þriðji aðili, gera ráð fyrir því að eigandi hússins sé hinn 

sami og  fasteignarinnar. Þannig getur þriðji aðili gert fjárnám í húsinu, sbr. 16. gr. veðlaga 

þar sem veðréttur í fasteign er afmarkaður svo að ef annað leiðir ekki af samningi  nær 

veðréttur í fasteign til:  a. lands eða lóðar, b. húsa og annarra bygginga og mannvirkja sem 
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 Árborg (5. gr.), Garðabær (5. gr.), Hafnarfjörður (10. gr.), Kópavogur(11.gr. um íbúðarhúsalóð(nr. 1)) og 

Reykjavík(8.gr.)  hafa ákvæði í l.l.skilmálum sínum sem kveða á um réttindi og skyldur aðila við lok 

lóðarleigusamnings. 
186
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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. 

Í 2. mgr 26. gr. þinglýsingalaganna segir að sé gögnum þinglýst, er veita öðrum 

eignarrétt að byggingu en lóðareiganda, skuli ætla byggingu sérstakt blað í fasteignabók. Í 

framkvæmd er þessari grein ekki beitt, enda eru engin sérstök blöð í þinglýsingabókum um 

mannvirki.
188

 Greinin er ekki skýrð í lögskýringargögnum, en hún virðist fjalla um 

byggingar án lóðarréttinda.  

Í Hrd. 3. febrúar 2010 (35/2010) kærði þinglýstur eigandi mannvirkja á landi samkvæmt 

yfirlýsingu, úrskurð héraðsdóms þar sem fallist var á kröfu dánarbús um að fella ákvörðun 

þinglýsingastjóra úr gildi og lagt var fyrir hann að afmá yfirlýsinguna úr fasteignabók. Talið 

var að samkvæmt b. lið 2. mgr. 6. gr. laga nr. 39/1978
189

 hefði borið að vísa frá þinglýsingu 

yfirlýsingu um eignarhald sem  hefði aðeins tekið til mannvirkja, en ekki með nokkru móti 

til landsins sem mannvirkin stóðu á, enda hefði eigninni ekki verið skipt upp eftir þeim 

mannvirkjum sem á henni stóðu. Samkvæmt þessum dómi er óheimilt að þinglýsa 

eignarhaldi á mannvirkjum án þess að lóðarréttindi fylgi með. Í kjölfar þessa dóms er 

skjölum ekki lengur þinglýst um eignarhald á mannvirkjum án lóðarréttinda í fasteignabók. 

Hægt er að þinglýsa eignarhaldi á mannvirkjum án lóðarréttinda í lausafjárbók. Sýslumenn 

eru ekki eingöngu hættir þessari framkvæmd heldur hafa þeir, ef krafa þess efnis berst frá 

landeiganda, afmáð úr fasteignabókum áður þinglýstum yfirlýsingum um eignarhald annars 

manns yfir mannvirkjum.
190

  

5.1.4 Túlkun staðlaðra samningsforma 

Ókostir staðlaðra samningsforma eru þeir að staðlaðir skilmálar eru oft illa samdir, eiga ekki 

alltaf við tilvik sérstaks eðlis, draga úr samningsfrelsi og auka á hættu þess að sá 

samningsaðili sem leggur skilmálana til misnoti aðstöðu sína þar sem hann ræður 

skilmálunum. Samt sem áður verður ekki framhjá því litið að kostir staðlaðra 
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 Um framkvæmd þinglýsinga: Ásta Guðrún Beck og Ásta S. Andrésdóttir, lögfræðingar hjá Fasteignaskrá, 

24. apríl 2012.  
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fasteign er ekki skráð í þinglýsingabók. ... 
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 Um framkvæmd þinglýsinga: Ásta Guðrún Beck og Ásta S. Andrésdóttir, lögfræðingar hjá Fasteignaskrá, 

24. apríl 2012. 
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samningsskilmála vega almennt þyngra en ókostirnir. Helstu kostirnir eru mikill 

tímasparnaður, réttaröryggi ef verk er leyst vel af hendi og mun vandaðri samningur. 
191

  

 Eðli staðlaðra skilmála hefur það í för með sér að túlkun þeirra er að nokkru leyti 

frábrugðin almennum viðhorfum og reglum varðandi túlkun. Megintilgangur túlkunar 

samninga er að draga fram þann gagnkvæma vilja sem aðilar höfðu við gerð samningsins. 

Þrátt fyrir að þetta sé sjálfsögð meginregla um einstaklingsbundna samninga, getur hún eðli 

máls samkvæmt sjaldnast átt við staðlaða samninga. Sá samningsaðili sem ekki kom að gerð 

skilmálanna hefur oft óljósa, óskýra eða ranga hugmynd um efni þeirra og réttaráhrif. Við 

túlkun samninga ræður miklu að stöðluð form eru almennt viðurkennd vegna hagræðis 

þeirra en jafnframt er leitast við að draga úr ókostum þeirra með túlkun. Ávallt skal hafa í 

huga að hún leiði til eðlilegrar niðurstöðu, með hliðsjón af væntingum og forsendum beggja 

aðila.  

Við túlkun einhliða samninga koma nokkur atriði sérstaklega til skoðunar.  

Einstaklingsbundin ákvæði sem er bætt inn í samninginn, ganga framar stöðluðu 

skilmálunum. Við túlkun ákvæða sem ágreiningur verður um, verður að beita hlutlægum, 

það er almennum mælikvarða,  á skýringu orða og hugtaka. Þegar þannig háttar að ákvæði 

eru óljós skulu þau túlkuð þeim aðila í óhag sem ákvæðin samdi. Þá eru ákvæði sem eru 

áberandi íþyngjandi fyrir þann sem ekki samdi skilmálana, að meginstefnu til túlkuð þröngt. 

Þegar vafi leikur á um túlkun ákvæðis er hægt að hafa hliðsjón af sambærilegum en skýrari 

ákvæðum í hliðstæðum samningum annarra aðila á sama sviði,
192

 það er, 

lóðarleigusamningsforma annarra sveitarfélaga.  

5.2 Úthlutun lóðar  

Til þess að lóðarleigusamningur geti orðið að veruleika þurfa leigutakar fyrst að fá úthlutaðri 

lóð frá leigusala, sem er hluti af gildu deiluskipulagi. Engin almenn lög gilda um úthlutanir 

lóða, hvorki í eigu sveitarfélaganna né einkaaðila. Sveitarfélög skulu sjálf ráða málefnum 

sínum, sbr. 78. gr. stjskr. þar sem sjálfsstjórn þeirra er tryggð. Um úthlutanir 

sveitarfélaganna gildir samt sem áður samspil stjórnsýsluréttar og meginreglna 

fjármunaréttarins, þar á meðal á sviði samningaréttar, en um einkaaðila gilda eingöngu 

meginreglur fjármunaréttarins. 

 Þrátt fyrir að úthlutun lóða sé ekki lögbundið hlutverk opinberra né óopinberra 

landeiganda, er úthlutun lóða í þéttbýli í eigu sveitarfélaganna venju samkvæmt hlutverk 
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sveitarfélaga. Sveitarfélög hafa um árabil gegnt mikilvægu hlutverki við skipulag 

þéttbýlissvæða hérlendis og öflun lands undir byggð í þéttbýli.
193

  

  Þrátt fyrir að tíu fjölmennustu sveitarfélögin séu almennt til skoðunar var eingöngu 

framkvæmdin hjá Reykjavíkurborg skoðuð til þess að varpa ljósi á það hvernig lóðaúthlutun 

þess sveitarfélags fer fram. Þar er ferlið að jafnaði þannig að borgin auglýsir fyrst 

byggingarlóðir til úthlutunar (sölu á byggingarrétti). Gert er ráð fyrir að lóðir í grónum 

hverfum séu boðnar út og hæstbjóðendur hreppi þær lóðir en í nýbyggingarhverfum er 

lóðum úthlutað á föstu verði. Þeir sem vilja, leggja inn tilboð eða umsókn. Borgarráð fer 

síðan yfir þau gögn og samþykkir lóðaúthlutun. Viðkomandi umsækjandi/bjóðandi fær svo 

bréf frá borgarstjóra um samþykkt borgarráðs.
194

 Skilmálar eru ekki alltaf eins, en vísað er til 

viðeigandi skilmála í bréfi borgarstjóra. Að þessu loknu er lóðarhöfum veittur tiltekinn 

greiðslufrestur á lóðagjöldum, þ.e. gatnagerðargjaldi, söluverði byggingarréttar og 

fráveituheimæðargjaldi, þar sem um það er að ræða. Ef ekki er greitt innan hans verður lóð 

ráðstafað á ný. Þegar greitt hefur verið, eða greiðsla tryggð t.d. með óskilyrtri bankaábyrgð, 

getur lóðarhafi fengið lóðarleigusamning og veðsett lóðina/byggingarréttinn.
195

Þó er áskilinn 

réttur til að seinka gerð samningsins í allt að sex mánuði ef endanlegir uppdrættir af 

viðkomandi lóð liggja ekki fyrir.
196

  

Ákvarðanir sveitarfélaga um úthlutanir lóða teljast til stjórnvaldsákvörðunar í skilningi 

stjórnsýslulaga. Samningarnir sem gerðir eru á grundvelli slíkrar úthlutunar eru hinsvegar 

einkaréttarlegs eðlis. Samt sem áður er ljóst að stjórnvöld eru bundin við meginreglur 

stjórnsýsluréttarins við gerð, framkvæmd og slit einkaréttarlegra samninga og verða því 

stjórnvöld að byggja athafnir sínar og ákvarðanir á óskráðum grundvallarreglum. Þá hefur 

umboðsmaður Alþingis ítrekað bent á að meginregla stjórnsýsluréttar um málefnaleg 

sjónarmið að baki ákvörðunum hafi víðtækara gildissvið en svo að hún taki eingöngu til 

stjórnvaldsákvarðana.
197

 Úrskurðarnefnd nnanríkisráðuneytisins á sviði samgöngu- og 

sveitarstjórnarmála hefur í úrskurðum sínum um lóðaúthlutanir sveitarfélaga komist að þeirri 

niðurstöðu að sveitarfélögum beri að fara að stjórnsýslulögum við úthlutun á lóðum. Þannig 

beri að fara að jafnræðisreglu 11. gr. stjórnsýslulaga við úthlutun lóða en það verði best gert 
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með því að sveitarfélög setji sér reglur um hvaða skilyrði umsækjendur  þurfi að uppfylla til 

að eiga möguleika á því að fá lóð. Þegar fleiri en einn umsækjandi um tiltekna lóð uppfyllir 

þau skilyrði hefur ráðuneytið talið að ekki verði gerðar frekari kröfur til sveitarfélaga við 

úthlutun byggingarlóða en þær að hlutkesti verði látið ráða þegar fleiri en ein umsókn 

uppfyllir lágmarksskilyrði. Þá ber sveitarstjórn að upplýsa mál nægilega, sbr. 10. gr. 

stjórnsýslulaga, og veita rökstuðning ef eftir því er leitað skv. 21. gr. þeirra laga.
198

  

Tíu fjölmennustu sveitarfélögin, sem eru hér til skoðunar, hafa öll sett sér vinnureglur 

um úthlutun lóða.
199

 Vinnureglur sveitarfélaganna eru misjafnlega ítarlegar. Þær eiga það þó 

allar sameiginlegt, að undaskildum reglum Fjarðabyggðar, að fjalla um hvaða skilyrði 

umsækjendur eða bjóðendur þurfi að uppfylla og svo hvernig staðið sé að vali þeirra á milli. 

Reglur sveitarfélaganna lýsa í meginatriðum sama vinnuferli við val umsækjanda. 

 Flest sveitarfélögin gera kröfu um staðfestingu á greiðslugetu fyrir fyrirhuguðum 

framkvæmdum og lóðargjöldum.
200

 Þá gera mörg þeirra kröfu um að aðili sýni fram á 

mögulegt lánsloforð frá lánastofnun vegna fyrirhugaðra framkvæmda.
201

 Nokkur gera kröfu 

um að umsækjandi sé skuldlaus við sveitarfélagið.
202

 Þá taka nokkur sveitarfélaganna fram 

að óþörfu, skilyrði sem löggjöf setur umsækjendum, það er ríkisfang innan EES og 

fjárræði.
203

 Þeir sem uppfylla þessi skilyrði fá svo úthlutað lóð ef fjöldi lóða er nægur. 
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 Úrskurður úrskurðarnefndar innanríkisráðuneytisins á sviði samgöngu- og sveitarstjórnarmála, 29. maí 2007 

(FEL07020066). 
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 Vinnureglurnar eru sýnilegar öllum á heimasíðum tilheyrandi sveitarfélaga. Þó með þeirri undantekningu að 

Hafnarfjörður hefur engar úthlutunarreglur á heimasíðu sinni, né aðgengilegar á annan hátt, þar sem þær eru í 
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200

 Sjá  t.d. 3. gr. vinnureglna umhverfisráðs Akureyrar við lóðaveitingar (Sveitarfélagið Akureyri:  
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almennra reglna um úthlutun lóða og sölu byggingarréttar fyrir íbúðarhús i Reykjavík (Sveitarfélagið 

Reykjavík: 
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203

 Sjá  t.d. a lið 1. mgr. 2. gr. og a. lið 2. mgr. 2. gr. almennra reglna um úthlutun lóða og sölu byggingarréttar 

fyrir íbúðarhús í Reykjavík (Sveitarfélagið Reykjavík:  
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Annars er valið á milli þessarra aðila. Þegar lóðum er ekki úthlutað eftir tilboðsverðum 

bjóðenda ræður einfaldur útdráttur að stærstum hluta því hver þeirra, er uppfyllti skilyrðin, 

hreppir úthlutun lóðar.
204

  

Fá sveitarfélög hafa sett útdrættinum nánari reglur. Sem dæmi um útdráttarreglur er að 

aðilar sem áður hafa sótt um en ekki fengið úthlutun í það skiptið  njóta forgangs við næstu 

úthlutun lóða
205

 þannig er fyrst dregið úr hjá þeim, en aðrir verða með í næsta útdrætti. Þá 

má einnig finna útdráttarreglu þess efnis að þeir sem hafa fengið úthlutun áður á tilgreindu 

tímabili, fá ekki að vera þátttakendur í fyrsta útdrætti næst þegar lóðum er úthlutað.
206

 

Munurinn á þessum tveimur reglum er sá að í seinni reglunni njóta þeir sem hafa sótt um 

áður og ekki fengið úthlutaðri lóð og þeir sem ekki hafa sótt um áður, jafns forgangs, 

gagnstætt fyrri reglunni. Þá mátti finna valreglu þess efnis að heimilt væri að taka tillit til 

sérstakra aðstæðna umsækjanda, svo sem fjölskylduaðstæðna, núverandi húsnæðisaðstöðu 

eða annarra fjölskylduaðstæðna er máli kunna að skipta.
207

  

Þessar vinnureglur bera með sér framför í þessum efnum þar sem árið 2001 var 

Reykjavík eina sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu sem dró úr hópi umsækjanda. 

Sveitarfélögin notuðust þannig við ólíkar leiðir til þess að úthluta lóðum, og ekki voru allir á 

eitt sáttir um hvernig staðið var að þeirri tilhögun. Þau sveitarfélög sem drógu ekki úr þeim 

hópi sem uppfyllti almenn skilyrði, lögðu fremur áherslu á fjárhagslegan bakgrunn 

umsækjanda eða höfðu alls engar skriflegar reglur um hverjir gengu fyrir og voru ekki sáttir 

við þá aðferð að draga.
208

  

Þrátt fyrir að framför í þessum efnum eru leiðir sveitarfélaganna enn ólíkar við 

lóðaúthlutun. Enn má gera betur. Við skoðun reglnanna kemur í ljós að misvel er að þeim 

staðið og þá má halda því fram að úthlutunarreglur eins sveitarfélagsins, Garðabæjar, 
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standist ólíklega skoðun með hliðsjón af úrskurði úrskurðarnefndar innanríkisráðuneytisins 

frá 17. apríl 2001 (FEL01010084/1001) sem féll áður en úthlutunarreglur Garðabæjar tóku 

gildi. Samkvæmt úthlutunarreglunum eru ákveðin atriði lögð til grundvallar við 

forgangsröðun umsókna þegar umsækjendur eru fleiri en þær lóðir sem úthluta skal. Þeir 

sem njóta forgangs eru m.a. þeir sem eiga lögheimili í Garðabæ og þeir sem stunda atvinnu í 

Garðabæ. Í úrskurði (FEL01010084/1001) deildu aðilar um lögmæti forgangs þeirra 

lóðarumsækjenda sem búsettir voru í Mosfellsbæ, samkvæmt úthlutunarreglum 

Mosfellsbæjar. Um lögmæti forgangs þeirra sem áttu lögheimili í Mosfellsbæ við úthlutun 

lóða sagði þetta í úrskurði úrskurðarnefndar innanríkisráðuneytisins frá 17. apríl 

2001(FEL01010084/1001):  

65. gr. stjórnarskrárinnar kveður á um að allir skulu vera jafnir fyrir lögum, án tillits til 

kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, 

ætternis og stöðu að öðru leyti. Upptalning í ákvæðinu er ekki tæmandi, eins og ráða má 

af niðurlagsorðum þess. Telur ráðuneytið ótvírætt að mismunun á grundvelli búsetu geti 

einnig fallið undir það bann sem sett er í ákvæðinu. 

Þrátt fyrir afdráttarlaust orðalag ákvæðisins hefur jafnræðisregla 65. gr. verið túlkuð svo 

að unnt sé að réttlæta mismunun ef hún er reist á lögmætum sjónarmiðum (...). Jafnframt 

er þá gerð sú krafa að mismunun sé nauðsynleg, að það úrræði sem beitt er sé til þess 

fallið að uppfylla þau markmið sem stefnt er að, og að vægari úrræði nægi ekki til að ná 

sama markmiði. 

     Í umsögn kærða er viðurkennt að ekki hafi verið fullt jafnræði með umsækjendum þar 

sem regla sú sem deilt er um í máli þessu hafi augljóslega útilokað utanbæjarfólk frá 

úthlutun lóða. Þessi mismunun telur kærði þó að hafi verið heimil, enda byggist hún á 

málefnalegum sjónarmiðum. Telur kærði að samkvæmt sveitarstjórnarlögum hafi 

sveitarfélög fyrst og fremst skyldum að gegna gagnvart eigin íbúum, sbr. 2. og 3. mgr. 7. 

gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998. Sé sveitarfélögum því rétt að láta íbúa sína njóta 

forgangs að einhverju marki. 

     Ráðuneytið telur að það megi vissulega til sanns vegar færa að hlutverk sveitarfélaga 

samkvæmt lögum sé fyrst og fremst að gæta hagsmuna byggðarlagsins og þess fólks sem 

þar býr. Þá ber að hafa í huga að í 78. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um rétt 

sveitarfélaga til að ráða sjálf eigin málefnum, eftir því sem lög ákveða. Þessi sjónarmið 

vegast á við jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar. Þar sem síðarnefnda ákvæðið 

kveður á um grundvallarmannréttindi telur ráðuneytið hafið yfir allan vafa að þegar 

ákvæði almennra laga, eða önnur ákvæði stjórnarskrárinnar, fara í bága við það beri að 

víkja þeim ákvæðum til hliðar nema ríkar ástæður leiði til annarrar niðurstöðu. Sjónarmið 

um hlutverk og sjálfsstjórnarrétt sveitarfélaga verða því að teljast veikur grunnur til að 

réttlæta mismunun gagnvart umsækjendum sem búsettir eru utan sveitarfélagsins, þótt 

hún kunni í einhverjum tilvikum að eiga rétt á sér. 

... Telur ráðuneytið verulegar líkur á að slíkt búsetuskilyrði stríði gegn ákvæðum laga um 

frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins, nr. 47/1993, 

sbr. einnig lög nr. 19/1966, með síðari breytingum, og reglugerð nr. 697/1995, enda felur 

það í sér óbeina mismunun gagnvart erlendum ríkisborgurum. 

 

 Reynt hefur á lögmæti úthlutunar lóða í fjölda úrskurða úrskurðarnefndar 

innanríkisráðuneytisins en sjaldnar fyrir dómi. Í Hrd. 24. nóvember 2011 (162/2011) deildu 

aðilar um lögmæti úthlutunar lóða sem Kópavogsbær stóð fyrir. A og L sóttu um 



62 

 

byggingarrétt á lóðum við C-götu í Kópavogi á grundvelli auglýsingar 9. nóvember 2005. 

Sóttu þau aðallega um lóð nr. 2, en til vara lóðir nr. 4 og 10.  Dregið var um fyrstnefndu 

lóðina og lóð nr. 10 meðan lóð nr. 4 var úthlutað án útdráttar. Í rökstuðningi Kópavogsbæjar 

við höfnun á umsókn A og L kom fram að þau væru talin uppfylla lágmarksviðmið um 

möguleika á fjármögnun framkvæmda en að þau hefðu ekki komist að í útdrættinum um lóð 

nr. 10 því bæjarráði þótti eðlilegt að einungis væri dregið úr þeim hópi jafnra umsókna sem 

sóttu um lóðina sem aðalkost. A og L kærðu synjun Kópavogsbæjar til 

félagsmálaráðuneytisins sem komst að þeirri niðurstöðu að úthlutun á byggingarrétti vegna 

lóða númer 10 og 4 hefði verið ólögmæt. Upplýst var að 10-12 umsækjendur, sem uppfylltu 

fyrrgreind lágmarksviðmið, hefðu sótt um lóð nr. 4 og þeir, sem fengu henni úthlutað, hefðu 

sótt um hana til vara. Í úrskurði ráðuneytisins kemur fram að úthlutunarreglur stefnda hafi 

ekki kveðið sérstaklega á um það að varakostir umsækjenda hefðu átt að sæta annarri 

meðferð en umsóknir um sömu lóð sem aðalvalkost. Málsmeðferð stefnda við úthlutun, sem 

byggðist á því að taka aðeins til meðferðar umsóknir um lóðir sem aðalvalkost, var ekki talin 

styðjast við almennar reglur eða venju. Ákvörðun stefnda um úthlutun lóðar númer 10 var 

því talin hafa verið byggð á ómálefnalegum sjónarmiðun og yrði því að telja hana ólögmæta.  

Í dómi Hæstaréttar sagði m.a. að þótt játa yrði þeim, sem sveitarfélögum stýrðu, nokkurt 

svigrúm við úthlutun byggingarréttar á lóðum, yrðu stjórnvöld að virða meginreglu 11. gr. 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og gæta jafnræðis við val milli umsækjenda við úthlutun gæða 

sem til staðar væru í takmörkuðum mæli, auk þess sem valið yrði að styðjast við málefnaleg 

sjónarmið. Af samanburði á högum A og L og þeirra, sem fengu úthlutað lóð nr. 4 og 10, 

ályktaði Hæstiréttur að þau hefðu að minnsta kosti staðið þeim jafnfætis til að fá úthlutun á 

grundvelli úthlutunarreglna Kópavogsbæjar. Taldi Hæstiréttur að A og L  hefði verið 

mismunað freklega og á ólögmætan hátt af Kópavogsbæ með því að útiloka þau frá því að 

koma til álita við úthlutun á byggingarrétti á þeim tveimur lóðum sem þau sóttu um til vara. 

A og L voru á hinn bóginn ekki talin hafa sýnt fram á að þau hefðu staðið framar öðrum 

umsækjendum um þessar lóðir þannig að þau gætu krafist bóta fyrir missi hagnaðar af því að 

hafa ekki fengið þeim rétti úthlutað. Var því staðfest niðurstaða héraðsdóms um sýknu 

Kópavogsbæjar af kröfu þeirra um bætur fyrir fjárhagstjón en fallist á kröfu þeirra um 

miskabætur vegna saknæms og ólögmæts framferðis Kópavogsbæjar. 

Í úrskurðum sínum um úthlutun lóða hefur úrskurðanefnd innanríkisráðuneytisins á sviði 

samgöngu- og sveitarstjórnarmála, beint tilmælum til þeirra sveitarfélaga sem ekki höfðu 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993037.html#G11
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993037.html#G11
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vinnureglur að vanda betur til málsmeðferðar sinnar og setja sér reglur.
209

 Í úrskurði 

úrskurðarnefndar innanríkisráðuneytisins á sviði samgöngu- og sveitarstjórnarmála 17. 

ágúst 2005 (FEL05050035/1001) fjallaði ráðuneytið um hversu bindandi settar vinnureglur 

séu fyrir sveitarfélag. Ráðuneytið taldi ótvírætt að vinnureglur sem  hefðu verið samþykktar 

af bæjarráði og staðfestar á fundi bæjarstjórnar  væru bindandi fyrir sveitarfélögin við 

úthlutun lóða. Þá hefur ráðuneytið ítrekað að beita eigi hlutlægum viðmiðum en ekki 

huglægum við ákvörðun þess hverjir fái úthlutað lóð og varpa eigi hlutkesti þegar aðilar 

standi jafnir.
210

  

Úrskurðanefnd ráðuneytisins hefur ekki einungis  fundið að skorti á reglum, heldur hefur 

úrskurðanefndin einnig haft sitt að segja um efni þeirra reglna sem sveitarfélög hafa sett sér 

og farið eftir. Úrskurðarnefnd innanríkisráðuneytisins á sviði samgöngu- og 

sveitarstjórnarmála, skal samkvæmt 103. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 úrskurða um 

ýmis vafaatriði sem upp kunna að koma við framkvæmd sveitarstjórnarmálefna.
211

 Hún 

hefur  hefur í fjölda tilvika komist að þeirri niðurstöðu að málsmeðferð sveitarfélaga hafi í 

veigamiklum atriðum brotið gegn meginreglum stjórnsýsluréttar, meðal annars um 

rannsóknarskyldu stjórnvalds, jafnræði aðila, meðalhóf og leiðbeiningarskyldu. Þrátt fyrir þá 

verulegu hnökra hafa ákvarðanir sveitarfélaganna um úthlutun lóðar ekki verið úrskurðaðar 

ógildar vegna tillits til þeirra einstaklinga sem fengu úthlutað lóðum. Þeir einstaklingar hafa 

af því mikla og skýra hagsmuni að ákvörðun standi óhögguð, þeir voru í góðri trú um rétt 

sinn og sökin er ekki þeirra.
212

 

Lóð er lítils virði ef ekki má byggja á henni. Verðmæti lóðar felst fyrst og fremst í þeim 

byggingarrétti sem fylgir lóðinni. Aðilar sækjast í langflestum tilfellum eftir byggingarrétti 

þegar þeir sækja um lóð, en ekki lóðinni sjálfri. Byggingarréttur sem tilheyrir lóð lýtur 

markaðslögmálum og gengur kaupum og sölum. Það þykir ekki eðlilegt, þegar aðili fær 

úthlutað lóð hjá sveitarfélagi, að hann njóti sérstaks hagnaðar ef hann framselur 

lóðarréttindin/byggingarréttinn. Eðlilegra þykir að sveitarfélagið njóti hagnaðarins sem kann 

að vera umfram álögð gatnagerðargjöld. Rétturinn til þess að byggja á lóð er því seldur 

sérstaklega, mismunandi verði, til þess að koma í veg fyrir að lóðaumsækjendur fái mis 

                                                 
209

 Samanber meðal annarra úrskurða úrskurðarnefndar innanríkisráðuneytisins á sviði samgnöngu- og 

sveitarstjórnarmála þann 29. maí 2007 (FEL07020066) og 28. janúar 2002 (FEL01100061/1001). 
210

 Samanber úrskurði úrskurðarnefndar innanríkisráðuneytisins á sviði samgöngu- og sveitarstjórnarmála frá 

22. maí 2003 (FEL02110054/16-1000), 4. maí 2006,  3. ágúst 2006,   
211

 Sjá nánar um heimildir úrskurðarnefndar innanríkisráðuneytisins á sviði samgöngu- og sveitarstjórnarmála í 

Hrd. 31.5.2012 (369/2011) 
212

 Samanber meðal annars úrskurði úrskurðarnefndar innanríkisráðuneytisins á sviði samgöngu- og 

sveitarstjórnarmála frá  22. maí 2003 (FEL02110054/16-1000) og 17. apríl 2001 (FEL01010084/1001). 
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mikil verðmæti í hendurnar gegn sama gjaldi. Gatnagerðargjald er skattur og er tiltekin 

upphæð samkvæmt gjaldskrá, söluverð byggingarréttar er skattinum til viðbótar. Eðli 

málsins samkvæmt er söluverð byggingarréttarins ýmsu háð þegar lóðir eru boðnar út.
213

  

Gjald vegna byggingarréttar getur verið sérstakt gjald og sem sett er á með sérstökum 

samningi um kaup á byggingarrétti, sem væri þá fylgiskjal með lóðarleigusamningi. Þá er 

gatnagerðargjald sérstakt gjald og byggingarrétturinn annað gjald. Gjald vegna 

byggingarréttar getur líka verið innifalið í lóðarverði/lóðagjöldum ásamt gatnagerðargjaldi. 

Þegar svo háttar er ekki gerður sérstakur samningur um kaup byggingarréttarins.
214

 

5.3 Heimild ráðherra til þess að víkja frá skilyrðum 1. mgr. 1. gr. laga um eignarrétt og 

afnotarétt fasteigna nr. 19/1966 

Lengi hefur ríkt tortryggni í garð erlendra ríkisborgara, allt frá því að útlendingar sóttust eftir 

vatnsréttindum hér á landi í byrjun síðustu aldar.
215

 Þessa tortryggni má sjá í lögum um 

eignarrétt og afnotarétt fasteigna nr. 19/1966. Í 1. gr. laganna eru þeir aðilar taldir upp sem 

mega öðlast eignarrétt eða afnotarétt yfir fasteignum á landi hér og með hvaða skilyrðum. 

Greinin hljóðar svo:  

1. gr. Enginn má öðlast eignarrétt eða afnotarétt yfir fasteignum á landi hér, þar á 

meðal veiðirétt, vatnsréttindi eða önnur fasteignaréttindi, hvort sem er fyrir frjálsa 

afhendingu eða nauðungarráðstöfun, hjúskap, erfðir eða afsal, nema þeim skilyrðum 

sé fullnægt sem nú skal greina: 

  1. Ef einstakur maður er þá skal hann vera íslenskur ríkisborgari eða með lögheimili 

á Íslandi. 

  2. Ef fleiri menn eru með í félagi og ber hver fulla ábyrgð á skuldum félagsins þá 

skulu þeir allir vera íslenskir ríkisborgarar eða með lögheimili á Íslandi samfellt í 

a.m.k. fimm ár.  

   3. Ef félag er og bera sumir fulla en sumir takmarkaða ábyrgð á skuldum félagsins 

þá skulu þeir er fulla ábyrgð bera allir vera íslenskir ríkisborgarar eða með lögheimili 

á Íslandi samfellt í a.m.k. fimm ár. 

  4. Ef félag er, þar sem enginn félaga ber fulla ábyrgð á skuldum félagsins, eða 

stofnun þá skal félagið eða stofnunin eiga hér heimilisfang og varnarþing og 

stjórnendur allir vera íslenskir ríkisborgarar eða með lögheimili á Íslandi samfellt í 

                                                 
213

 Ágúst Jónsson, skrifstofustjóri framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar, 2. apríl 2012. Sjá einnig 

ummæli Kristjáns Jónssonar, þingmanns árið 1901 um frumvarp til laga sem veitti bæjarstjórn heimild til að 

krefjast endurgjalds fyrir lóðir: ,,Þetta er nýtt ákvæði að mega heimta gjöld fyrir lóðir innan og utan 

verslunarlóðar. Í þau rúm hundrað ár, sem Reykjavík hefir verið kaupstaður, hefir það verið regla, þótt nokkuð 

sé vafasamt að hún hafi átt við skýlaus lög að styðjast, að láta menn fá ókeypis lóðir undir hús sín. En nú á 

síðari árum, síðan menn fóru mjög að flykkjast til bæarins, hefir borið eigi alllítið á því, að menn hafi 

„spekúlerað" í lóðum, eða öllu heldur lóðaútmælingum. Menn hafa fengið útmældar lóðarspildur, ekki til þess 

að byggja á þeim, heldur til að okra með þær, og svo selt þær aftur eftir lítinn tíma fyrir mikið verð, án þess að 

hafa bætt þær að nokkrum mun og án þesa að hafa greitt nokkuð fyrir þær.“ (,,Upp úr aldamótum  urðu 

þáttaskil í byggingasögu Reykjavíkur“, bls. 635.) 
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 Lilja Ólafsdóttir, fulltrúi fasteignaskráningar á sviði skipulags- og byggingarmála Hafnarfjarðar, 10. og 11. 

apríl 2012. 
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 Páll Skúlason: Jarðalög með skýringum, bls. 12. 
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a.m.k. fimm ár. Í hlutafélögum skulu 
4
/5 hlutar hlutafjár vera eign íslenskra 

ríkisborgara og íslenskir ríkisborgarar fara með meiri hluta atvkæta á 

hlutahafafundum. 

 Ráðherra veitir leyfi til að víkja frá skilyrðum 1. mgr.: 

1. Samkvæmt umsókn frá þeim sem hefur rétt til að stunda atvinnurekstur hér á landi 

og vill öðlast eignarrétt eða afnotarétt yfir fasteign til beinnar notkunar í 

atvinnustarfsemi sinni eða til að halda þar heimili. 

2. Ef annars þykir ástæða til.(leturbr. höf.) 

 Leggja skal fyrir ráðherra samninga, afsöl eða önnur heimildarskjöl vegna eignar- 

og afnotaréttinda sem eru háð leyfi skv. 2. mgr. og öðlast gerningurinn ekki gildi fyrr 

en ráðherra hefur staðfest hann með áritun sinni. Í reglugerð má kveða nánar á um 

form og  

efni umsóknar um þetta. 

 Þrátt fyrir ákvæði 1. - 3. mgr. þarf ekki að afla leyfis ráðherra:  

   1. Þegar um er að ræða leigu á fasteign eða réttindi yfir henni og leigutími eða annar 

réttindatími er þrjú ár eða skemmri eða uppsögn áskilin með ekki lengri en árs 

fyrirvara. 

   2. Þegar sá sem í hlut á nýtur réttar hér á landi samkvæmt reglum samnings um 

Evrópska efnahagssvæðið um frjálsa fólksflutninga, staðfesturétt, þjónustustarfsemi 

eða fjármagnsflutninga eða samsvarandi ákvæða í stofnsamningi Fríverslunarsamtaka 

Evrópu eða samningi milli ríkisstjórnar Íslands annars vegar og ríkisstjórnar 

Danmerkur og heimastjórnar Færeyja hins vegar. Ráðherra setur nánari reglur um til 

hvaða fasteigna þessi réttur tekur og framkvæmd réttarins að öðru leyti. 

  

Sú undanþága sem getið er í 1. tl. 4. mgr. 1. gr. nær að jafnaði ekki  til 

lóðarleigusamninga þar sem þeir eru gerðir til mun lengri tíma en þriggja ára. Aðilar sem 

standa utan EES og vilja gerast lóðarleigutakar á Íslandi uppfylla ekki skilyrði laganna og 

þurfa því framangreint leyfi ráðherra. Réttur aðila innan EES til að öðlast heimild yfir 

fasteign er hins vegar nánar útfærður í reglugerð nr. 702/2002. Heimildir ráðherra til að víkja 

frá skilyrðum 1. mgr. 1. gr. laga um eignarrétt og afnotarétt fasteigna hefur vakið athygli og 

er nánar fjallað um heimild ráðherra í 2. tl. 2. mgr. 1. gr. í kafla 5.3. 

Við úthlutun lands eða lóðar þarf að gæta þeirrar takmörkunar sem sett er í 1. gr. laga um 

eignarrétt og afnotarétt fasteigna. Heimildir ráðherra til að víkja frá skilyrðum 1. mgr. 1. gr. 

laga um eignarrétt og afnotarétt fasteigna vöktu athygli í kjölfar þess að hlutafélagið Beijing 

Zhongkun Investment Group fékk synjun frá ráðherra um undanþágu vegna landkaupa á 

Grímsstöðum á Fjöllum. Grímsstaðir á Fjöllum eru 75% í eigu einkaaðila og ríkið á 25% 

hlut.
216

 Landkaupin uppfylltu ekki skilyrði 4. tl. 1. mgr. 1. gr. laganna og því sótti 

hlutafélagið um undanþágu til ráðherra. Ráðherra sendi út tilkynningu vegna ákvörðunar 

sinnar þar sem eftirfarandi kom fram:  

 ...Er hér um að ræða undanþáguákvæði sem ber samkvæmt almennum 

lögskýringarreglum að túlka þröngt. Telur ráðuneytið mikilvægt að við beitingu þess sé 
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,,Landeigendur harma niðurstöðuna“ 
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litið til markmiðs laga nr. 19/1966 og forvera þeirra, samnefndra laga nr. 63/1919, en af 

lögskýringargögnum verður ráðið að talið hafi verið að takmarkanir útlendinga til þess 

að öðlast réttindi yfir fasteignum á Íslandi væru nauðsynlegar til þess að standa vörð um 

sjálfstæði eða fullveldi landsins og möguleika Íslendinga til að njóta sjálfir arðs af 

auðlindum sínum.  

Að mati ráðuneytisins verður ekki horft framhjá því hversu stórt landsvæði er um að 

ræða sem félagið hyggst kaupa, eða 30.639 hektarar, og að engin fordæmi eru fyrir því 

að jafnstórt landsvæði á Íslandi hafi verið fært undir erlend yfirráð. Telur ráðuneytið það 

ekki samrýmanlegt tilgangi og markmiði laga nr. 19/1966 að ráðherra veiti leyfi til þess 

að víkja frá skilyrðum 1. mgr. 1. gr. laganna þegar um jafnstórt svæði er að ræða. 

Einnig ber að hafa í huga að ákvæðið setur fyrir því ströng skilyrði að hlutafélög megi 

öðlast eignarrétt eða afnotarétt yfir íslenskum fasteignum og er ljóst að umrætt félag 

uppfyllir ekkert þeirra. Telur ráðuneytið því að í máli þessu séu aðstæður með þeim 

hætti að ef leyfi væri veitt til undanþágu frá lögunum væri vikið svo langt frá þeirri 

meginreglu sem 1. mgr. 1. gr. mælir fyrir um, að ekki sé réttlætanlegt. 

Niðurstaða ráðuneytisins er sú að ekki þyki ástæða til fyrir innanríkisráðherra að veita 

Beijing Zhongkun Investment Group leyfi til að víkja frá skilyrðum 4. tölul. 1. mgr. 1. 

gr. laganna og kaupa 72,19% eignarhlut í óskiptri heildareign jarðarinnar Grímsstaða á 

Fjöllum. Er beiðni félagsins þar að lútandi því hafnað.
217

 

 

 Niðurstaða innanríkisráðherra varð sú að hlutafélaginu væri óheimilt að kaupa 

Grímsstaði á Fjöllum. Skömmu síðar tók ráðherrann fram í fjölmiðlum að ef einstaklingur, 

með kínverskan ríkisborgararétt hefði óskað eftir sömu jarðarkaupum hefði það ekki breytt 

mati hans á undanþágubeiðninni vegna þeirrar almennu reglu að jarðarkaup einstaklinga 

utan EES væru ekki heimil einstaklingum og fyrirtækjum, en þeim væri hins vegar heimilt 

að fjárfesta í atvinnulífi á Íslandi.
218

 

Matskennd regla bindur ekki úrlausn máls við fyrirfram ákveðin atvik en hún gefur ekki 

frjálsar hendur.
219

 Einhver gæti sagt að við séum komin á villigötur þegar lagaákvæði er 

þannig háttað að pólitískt mat starfandi ráðherra ræður því alfarið hvort og hvaða aðilar utan 

EES megi öðlast eða leigja fasteignir hérlendis, sbr. orðalag undanþáguheimildar ráðherra 

,,ef ráðherra þykir ástæða til“. Ráðherra ákveður þannig hvort hann telur ástæðu til að víkja 

frá skilyrðum 1. mgr. 1. gr. laganna. Í því felst í raun ótakmörkuð heimild, án nokkurs konar 

leiðbeininga frá löggjafanum, til þess að ákveða hvort og hverjir þurfi að þola synjun. Má 

ætla að hér sé um að ræða víðtækt og óheft framsal löggjafans á valdi sínu til 

framkvæmdavaldsins, en fer ólíklega gegn 72. gr. stjskr. þar sem rétturinn til að eignast 

verðmæti nýtur almennt ekki verndar ákvæðisins andstætt réttinum að eiga verðmæti.
220
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Þessi undanþáguheimild ráðherra í lögunum mætti andstöðu við gerð frumvarps laganna. 

Í nefndaráliti minnihluta allsherjarnefndar sem lagði frumvarp laganna fram sagði að þeim 

þætti þessi óhefta heimild ráðherra fráleit. Eins mætti hugsa sér að hafa engin skilyrði uppi í 

lögunum og láta þessi mál vera einungis á valdi ráðherra til úrlausnar í hvert sinn. 

Löggjafinn hlyti að leggja á það þunga áherslu, að skilyrðin fyrir eignar- og afnotarétti að 

fasteignum væru það þýðingarmikil og nauðsynleg, að  framkvæmdavaldinu ætti að veita 

sem þrengsta undanþáguheimild. Stæði sérstaklega á og um væri að tefla aukna aðstöðu 

útlendinga til fasteignaréttinda hér á landi ætti það fyrst og fremst að vera löggjafans að 

meta hverju sinni allar aðstæður og hagsmuni, sem til staðar yrðu talin vera, og ráða fram úr 

þeim vanda. Því lagði minnihluti til, að ráðherra yrði, ef ástæða þætti til, einungis heimilt að 

veita aðila undaþágu frá skilyrðunum, ef aðili hefði eignast fasteignina við erfðir eða 

hjúskap eða öðlast réttindin fyrir gildistöku laganna.
221

 

Þau sjónarmið sem ráðherra leit til í ákvörðun sinni, sem snerti hlutafélagið Beijing 

Zhongkun Investment Group, voru að takmarkanir útlendinga til þess að öðlast réttindi yfir 

fasteignum á Íslandi væru nauðsynlegar til þess að standa vörð um sjálfstæði eða fullveldi 

landsins og möguleika Íslendinga til að njóta sjálfir arðs af auðlindum sínum. Einnig væri 

ekki samrýmanlegt tilgangi og markmiði laganna að færa jafnstórt landsvæði og um ræðir 

undir erlend yfirráð. Ekki verður séð að þessi sjónarmið spili stórt hlutverk í lögunum 

sjálfum þar sem allir útlendingar, innan EES, mega  öðlast eignarrétt eða afnotarétt að 

fasteignum hér á landi, án leyfis ráðherra eftir breytingarlög nr. 133/1993.  

Sú þróun að rýmka mjög heimildir útlendinga til að eiga fasteignir hérlendis má rekja til 

aukinnar Evrópusamvinnu og gildistöku EES-samningsins, sbr. lög um Evrópska 

efnahagssvæðið nr. 2/1993.
222

 Af III. hluta EES- samningsins og viðaukum V, VIII og XII 

leiddi að veita varð ríkisborgurum annarra samningsríkja sama rétt til fasteignakaupa 

hérlendis og íslenskum ríkisborgurum að því leyti sem  nauðsynlegt væri til þess að nýta 

réttindi sem samningurinn  veitti.
223

  

Fjárfestar utan EES geta jafnframt sótt um ívilnun til iðnaðarráðherra með því að félag í 

þeirra eigu stofni íslenskt félag, sem sækir síðan um að verða lóðarhafi, þ.e. leigutaki að 

landinu. Sú leið byggir á lögum um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi nr. 99/2010. 

Markmiðið með lögunum er að auka samkeppnishæfni Íslands með því að koma á fót 

löggjöf um ívilnanir vegna nýfjárfestinga erlendra fjárfesta. Í 5. gr. laganna eru margskonar 
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skilyrði fyrir ívilnun rakin og í a. lið. 5. gr. kemur fram skilyrðið um að sett verði á fót 

sérstakt félag sem skrá þarf hér á landi um fjárfestingarverkefnið.
224

 

  

6 Réttarstaða aðila á meðan samningssamband varir. 

Margvísleg álitaefni geta komið upp á meðan samningssamband aðila varir. Í 6. kafla eru 

rakin álitaefni tengd lóðarskilum, leigugreiðslum, endurskoðun samningsákvæða, 

veðsetningu, framsali, lóðarfélögum, kauprétti, kaupskyldu og uppsögn. 

6.1 Skil á lóð  

6.1.1 Réttur lóðarhafa til þess að skila lóð og fá lóðargjöld endurgreidd 

Úthlutun lóða og sala byggingarréttar fellur sjálfkrafa úr gildi ef lóðargjöld eru ekki greidd 

áður en frestur til þess rennur út. Að lokinni lóðarúthlutun kemur stundum upp sú staða að 

lóðarhafi vill skila lóðinni eftir að hann hefur greitt lóðargjöld og vill fá þau endurgreidd. 

Ekki er í lögum áréttaður sérstakur réttur aðila til þess að skila lóðum og fá endurgreiðslu. 

Úthlutunarreglur sveitarfélaganna eru fremur fátæklegar um þær aðstæður.
225

 Ómögulegt er 

að draga heildstæða ályktun vegna mismunandi framkvæmdar sveitarfélaganna um hvort 

skil á úthlutuðum lóðum sé almennt heimil eður ei. Fjöldi úrskurða úrskurðarnefndar 

innanríkisráðuneytisins liggur þó fyrir um álitaefni því tengd hvort lóðarskil séu heimil og 

þá gegn endurgreiðslu, og hefur Hæstiréttur fjallað um þessar aðstæður. 

Í Hrd. 11. nóvember 2010 (151/2010), áfrýjaði H máli gegn Reykjavíkurborg og krafðist 

þess að staðfest yrði riftun á úthlutunargerð borgarráðs Reykjavíkur á atvinnuhúsalóð frá 6. 

september 2007 og að Reykjavíkurborg bæri að greiða honum  tilgreinda fjárhæð. Auk þess 

krafðist áfrýjandi viðurkenningar á skaðabótaskyldu Reykjavíkurborgar fyrir að hafa 

mismunað honum og brotið á honum rétt í málsmeðferð sinni, svo og fyrir vanrækslu og 

handvömm. Í dómi Hæstaréttar kom fram að í lóðarúthlutun Reykjavíkurborgar hafi í senn 

falist stjórnvaldsákvörðun og gerningur á sviði einkaréttar. Þetta tvöfalda eðli 

úthlutunarinnar hefði þó takmarkað gildi við úrlausn málsins þar sem Reykjavíkurborg væri 

einnig bundin af meginreglum stjórnsýsluréttar við ráðstöfun réttinda á sviði einkaréttar. Í 

dómnum kemur jafnframt fram að hvorki í bréfi því, þar sem tilkynnt var að borgarráð 

Reykjavíkur hefði ákveðið að úthluta L (sem áfrýjandi leiddi rétt sinn af) byggingarrétti fyrir 
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starfsemi sína á lóðinni, né í þeim almennu skilmálum, sem þar var vísað til, hefði verið 

kveðið á um heimild til að krefjast einhliða skila á lóðinni. Af því sem þar hefði komið fram, 

um rétt til að afturkalla úthlutunina, yrði sú ályktun dregin að lóðarhafa væru einungis 

réttkræf skil á lóðinni að Reykjavíkurborg hefði vanefnt skyldur sínar samkvæmt 

skilmálunum þannig að máli skipti fyrir hagsmuni hans. Þá væri það skilyrði til að rifta 

gerningi á sviði einkaréttar að veruleg vanefnd  hefði orðið af hálfu gagnaðila.  Áfrýjandi  

hefði ekki sýnt fram á að Reykjavíkurborg hefði vanefnt skyldur sínar þannig að hann gæti á 

þessum grunni krafist riftunar þótt fyrir lægi að nokkur dráttur hefði orðið á því að lóðin yrði 

byggingarhæf. Þá var ekki talið að þeir, sem  fengið hefðu úthlutað lóð gætu á grundvelli 9. 

gr. laga nr. 153/2006 um gatnagerðargjald átt einhliða rétt til að skila henni til sveitarfélags. 

Þá var loks talið að málefnalegar forsendur hefðu legið að baki ákvörðun Reykjavíkurbogar 

um að hafna beiðnum um skil á lóðum undir atvinnuhúsnæði sem borist höfðu eftir 1. 

október 2008 og að jafnræðis hefði verið gætt að því leyti að eins hafi verið farið með allar 

beiðnir  um slík lóðarskil eftir þann tíma. Ekki væri unnt að líta svo á að áfrýjandi hefði leitt 

í ljós að það hefði verið venjuhelguð og alkunn framkvæmd að Reykjavíkurborg tæki við 

skilum á atvinnuhúsalóðum gegn endurgreiðslu gjalda. Af því yrði áfrýjandi að bera hallann, 

sbr. 2. mgr. 44. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991. Var Reykjavíkurborg sýknuð af 

kröfum áfrýjanda í málinu.  

Hæstiréttur féllst þannig ekki á að til staðar væri réttur til einhliða riftunar á sölu 

byggingarréttarins eða réttur til einhliða ákvörðunar lóðarhafa um skil á lóðinni. Má draga 

þá ályktun af dómnum að lóðarhafar eigi því ekki rétt á að skila lóðum og krefjast 

endurgreiðslu byggingarréttar, að því gefnu að meginreglur stjórnsýsluréttarins, 

samningaréttarins eða venja leiði ekki til annars og ekki hafi verið um annað samið.  

Aðili málsins gerði einungis kröfur um riftun, bæði í aðal- og varakröfu sinni. Af hálfu 

kæranda var krafist riftunar m.a. vegna brostinna forsendna sökum breytinga á íslensku 

efnahagslífi haustið 2008. Brostnar forsendur leiða til ógildingar samnings, í heild eða að 

hluta,
226

 en leiða ekki til riftunar. Hæstiréttur tók ekki afstöðu til þess hvort brostnar 

forsendur gætu leitt til ógildingar úthlutunarinnar en tók fram að samkvæmt almennum 

reglum fjármunaréttar gætu brostnar forsendur að nánari skilyrðum uppfylltum leitt til 

ógildingar samnings, en ekki til þess að kröfur áfrýjanda  gætu náð fram að ganga, í ljósi 

þess að hann gerði eingöngu kröfu um riftun. Þeirri spurningu er því enn ósvarað af 
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Hæstarétti hvort breytingar í íslensku efnahagslífi haustið 2008 feli í sér  forsendubrest sem 

uppfylli skilyrði ógildingar á úthlutun lóða.  

6.1.2 Áhrif stjórnsýsluréttar á rétt lóðarhafa til þess að skila lóð og fá lóðargjöld 

endurgreidd 

Af Hrd. 11. nóvember 2010 (151/2010) sem og úrskurði úrskurðarnefndar 

innanríkisráðuneytisins á sviði samgöngu- og sveitarstjórnarmála þann 17. mars 2011 

(24/2010) má sjá að meginreglur stjórnsýsluréttarins taka til ákvarðana um skil á lóðum í 

eigu ríkis eða sveitarfélaga. Úrskurðarnefnd innanríkisráðuneytisins á sviði samgöngu- og 

sveitarstjórnarmála rökstuddi gildi þeirra í úrskurði sínum þann 17. mars 2011 (24/2010) 

með því að benda á veika stöðu lóðarhafa og sterka stöðu sveitarfélaganna. Ráðuneytið taldi 

að líta yrði til þess hversu ríka aðkomu sveitarfélögin hafa almennt að meðferð og úthlutun 

lóða. Reykjavíkurborg væri í reynd að mjög stórum hluta ráðandi innan sveitarfélagsins um 

framboð lóða og skilmála þá sem lóðarúthlutunum eru settir. Í því tilliti mætti segja að 

borgararnir stæðu höllum fæti gagnvart hinu opinbera valdi þar sem samningsstaða þeirra  

væri veik. Þó væri ljóst að ekki væri um einokunarstöðu hins opinbera að ræða samkvæmt 

lögum. Engu að síður  hefði borgin mjög sterka stöðu á sviði  lóðaúthlutana. Í ljósi þess taldi 

ráðuneytið að almenningur hefði ríka þörf fyrir að almennar reglur stjórnsýsluréttar, eins og 

jafnræðisreglan og réttmætisreglan, giltu einnig um ákvarðanir er tækju til skila á lóðum 

sveitarfélaga. 

Úrskurðarnefnd innanríkisráðuneytisins hefur komist að þeirri niðurstöðu í nokkrum 

málum,
227

 að meginreglur stjórnsýsluréttarins leiði til þess að lóðarskil og endurgreiðsla sé 

heimil sökum þess að í framkvæmd  hafi Reykjavíkurborg leyft lóðarhöfum úthlutaðra lóða 

að skila þeim gegn endurgreiðslu að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, en ekki lóðarhöfum 

útboðslóða, en þeim væri hins vegar heimilt að framselja byggingarréttinn. Þetta 

fyrirkomulag var talið leiða til þess að aðstaða þessara aðila væri ekki sambærileg þó um 

sambærileg tilvik væri að ræða. Það að annar hópur  fengi meiri rétt en hinn var ekki stutt 

haldbærum rökum, og var því synjun sveitarfélagsins á viðtöku lóðanna og endurgreiðslu 

talin brot á jafnræðisreglunni. Mismunandi niðurstaða um réttindi þessara aðila til skila á 

lóðum hefði þurft að koma fram með skýrum hætti í þeim reglum, sem sveitarfélagið setti 

einhliða, og giltu þegar þeirri útboðslóð sem hér um ræðir var úthlutað. Það hefði auk þess 

leitt til þess að stjórnsýsla sveitarfélagsins yrði gagnsærri og í betra samræmi við sjónarmið 
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um réttaröryggi borgaranna. Synjun sveitarfélagsins um skil á lóð og endurgreiðslu 

byggingarréttar var því ógild.
228

  

Niðurstaða framangreindra úrskurða um að framkvæmd Reykjavíkurborgar að hafna því 

að taka við útboðslóðum, en á sama tíma taka við lóðum sem úthlutað var á föstu verði, væri 

brot á jafnræðisreglunni, fékkst ekki staðfest fyrir dómi. Í Hrd. 31. maí 2012 

(369/2011)
229

sem staðfesti niðurstöðu héraðsdóms, kom fram að ljóst væri að aðeins væri 

um tvær mismunandi aðferðir að ræða við sölu byggingarréttar og skiljanlegt að fyrir 

kaupendur slíks réttar væri erfitt að gera sér grein fyrir af hverju mismunandi reglur ættu að 

gilda um þessi atriði. Enn skiljanlegra er það þegar þessum ólíku aðferðum hefur verið beitt 

við úthlutun lóða í sama hverfi þannig að sumum lóðum fæst skilað, þ.e. lóðir gegn föstu 

verði, en viðtöku útboðslóða hafnað. Við mat á því hvort málefnaleg og forsvaranleg 

sjónarmið liggi hér að baki verður þó að líta til annarra atriða er tengjast ástæðum þess að 

réttarstaða lóðarhafa er mismunandi að þessu leyti.  

Þegar byggingarrétti á lóð sé úthlutað á föstu verði sé ljóst að hætta skapist á því að 

misræmi verði milli kostnaðar lóðarhafa af því að afla sér byggingarréttarins og þess verðs 

sem aðrir eru tilbúnir til að greiða fyrir hann. Þegar eftirspurn er meiri eftir slíkum réttindum 

en framboðið leiðir þessi tilhögun við úthlutun til þess að lóðarhafar geta hagnast óeðlilega 

(þ.e. hagnaður myndast á öðrum forsendum en markaðsforsendum) með því að framselja 

byggingarréttinn. Ekki  hefðu verið bornar brigður á að allt þar til efnahagsáföllin riðu yfir 

haustið 2008 hefði eftirspurn að jafnaði verið meiri eftir íbúðarhúsalóðum í Reykjavík en 

framboð. Þá yrði að ætla að bann í skilmálum stefndu við framsali byggingarréttar á 

íbúðarhúsalóðum, þegar réttinum  hefði verið úthlutað á föstu verði, hefði átt að stemma 

stigu við því að menn gætu hagnast óeðlilega á þessu fyrirkomulagi. Í stað þess að geta 

framselt byggingarréttinn hefði lóðarhafa hins vegar borið að skila honum til stefndu gegn 

því að fá kaupverðið endurgreitt ef hann ætlaði ekki að byggja á lóðinni.  

Fallast verður á að forsendur séu aðrar þegar byggingarrétturinn er boðinn út og hann 

seldur hæstbjóðanda. Í þeim tilvikum verður að ganga út frá því að kaupverð 

byggingarréttarins samrýmist markaðsvirði hans á þeim tíma sem lóðarhafi keypti réttinn 

og eðlilegt að heimila framsal byggingarréttarins en ekki krefjast skila á honum ef horfið 

er frá byggingaráformum á lóðinni. Þetta skýrir hvers vegna ekki er kveðið á um skil lóða 

í þeim skilmálum sem giltu um það útboð sem um ræðir og réttlætir að mati dómsins 

þann mun sem er á réttarstöðu lóðarhafa að þessu leyti eftir því hvort byggingarréttinum 

hefur verið úthlutað á föstu verði eða honum ráðstafað með útboði. Þar sem 

útboðsskilmálar eru mismunandi að þessu leyti eftir því hvernig staðið hefur verið að 
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úthlutun byggingarréttarins og frambærilegar og málefnalegar ástæður hafa verið færðar 

fyrir því af hálfu stefndu verður ekki talið að stefnendum hafi verið mismunað með 

ólögmætum hætti á þessum grundvelli. 

 

 

Meðal annars með hliðsjón af því að Reykjavíkurborg braut ekki gegn jafnræðisreglu 

stjórnsýsluréttarins komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið sýnt fram á að 

henni væri lagalega skylt að taka við útboðslóðum og þeim byggingarrétti sem þeim fylgdi 

og endurgreiða kaupverð byggingarréttarins. Dómurinn taldi einnig að það fæli ekki í sér 

brot á jafnræðisreglu þótt önnur sveitarfélög kynnu að haga framkvæmd sinni við 

lóðaúthlutanir með öðrum hætti en Reykjavíkurborg. 

6.1.3 Áhrif venju á rétt lóðarhafa til þess að skila lóð og fá lóðargjöld endurgreidd 

Venja hefur einnig áhrif á rétt samningsaðila. Réttarvenju er skipt í nokkra flokka; 

stjórnskipunarvenju, stjórnsýsluvenju, dómvenju, almannavenjur, staðbundna venju og 

viðskiptavenju.
230

 Venjuéttur lóðarhafa vegna lóða í eigu hins opinbera ræðst af 

stjórnsýsluvenju en venjuréttur lóðahafa vegna lóða í eigu einkaaðila  getur ráðist af 

staðbundinni- eða viðskiptavenju. Varhugavert er að viðurkenna staðbundnar venjur því þær 

stuðla að því að réttareining  rofnar, löggjöf  verður flókin og óljós, og hættara er við 

réttaróvissu auk þess sem vandkvæði  verða á að framfylgja lögunum. Einnig er varhugavert 

að viðurkenna viðskiptavenjur sem má rekja til ákvarðana sem annar aðilinn setur einhliða 

sér til hagsbóta.
231

 

 Í Hrd. 7. júní 2012 (535/2011) greindi aðila á um hvort lóðarhafa, sem vildi fá að skila 

lóð til sveitarfélags gegn endurgreiðslu lóðargjalda, hefði tekist að sanna tilvist slíkrar venju. 

Í  áðurnefndum dómi Hrd. 11. nóvember 2010 (151/2010)  er tekið fram að hafi 

stjórnsýsluframkvæmd lengi tíðkast og almennt verið kunn  verði að ganga út frá því að 

stjórnvald  geti ekki breytt henni svo að íþyngjandi  sé gagnvart almenningi á þeim grunni 

einum að málefnalegar ástæður  liggi að baki, heldur verði að taka slíka ákvörðun á 

formlegan hátt og kynna hana þannig að þeir, sem breytingin varðar  geti gætt hagsmuna 

sinna.  Sveitarfélögum er því óheimilt að breyta venjuhelgaðri framkvæmd um skil á lóðum 

án þess að tilkynna formlega um slíka breytingu. Í málinu lá lítið sem ekkert fyrir um 

úthlutun atvinnuhúsalóða í Reykjavík. Eingöngu var gert grein fyrir fáeinum tilvikum, þar 

sem atvinnuhúsalóðum var skilað. Ekki þótti því unnt að líta svo á að lóðarhafi hefði leitt í 

ljós að það hafi verið venjuhelguð og alkunn framkvæmd að stefndi tæki við skilum á 
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atvinnuhúsalóðum gegn endurgreiðslu gjalda. Af því varð lóðarhafi að bera hallann. Í Hrd. 

7. júní 2012 (535/2011) lágu hins vegar fyrir upplýsingar um lengra tímabil og fleiri tilvik 

þar sem atvinnuhúsalóðum var skilað gegn endurgreiðslu lóðagjalda. Að baki skilunum lágu 

hinsvegar fyrir skýringar um sérstakar málefnalegar forsendur á öllum þeim lóðum sem 

skilað var að tveimur frátöldum. Þá upplýsti skrifstofustjóri framkvæmda- og eignasviðs 

Reykjavíkurborgar, sem hefur verið í því starfi nær samfellt frá 1987, að hann teldi að því 

færi fjarri að á þessu tímabili hefði það verið venjubundin stjórnsýsluframkvæmd að fallast á 

skil á atvinnuhúsalóðum. Þegar framangreindar upplýsingar, þ.e. ástæður lóðaskila og 

ummæli starfsmanns Reykjavíkurborgar, voru virt í heild þótti ekki hafa verið sýnt fram á að 

það hefði verið venjuhelguð framkvæmd hjá áfrýjanda að veita viðtöku atvinnuhúsalóðum 

sem lóðarhafar vildu skila gegn endurgreiðslu lóðagjalda án þess að sérstök atvik kæmu til. 

Önnur sveitarfélög kunna að hafa mótað framkvæmd sína á annan hátt og því  getur 

venja í þeim sveitarfélögum leitt til annarrar niðurstöðu. Engir Hæstaréttardómar finnast 

þess efnis að venja hafi leitt til þess að lóðarhafi geti skilað lóð gegn andmælum 

lóðareiganda. Slíkar niðurstöður má finna í nokkrum héraðsdómum en þeim hefur þá verið 

snúið í Hæstarétti, sbr. Hrd. 12. maí 2011 (473/2010), Hrd. 12. maí 2011 (474/2010), Hrd. 

12. maí 2011 (475/2010) og 7. júní 2012 (535/2011).  

6.1.4 Staða lóðarhafa eftir synjun um skil lóðar og endurgreiðslu lóðargjalda. 

Þegar lóðarhafa er óheimilt að skila lóð getur hann leyst frá sér lóðina með því að framselja 

byggingarrétt sinn á lóðinni og á þann hátt fengið þau lóðargjöld er hann greiddi, að hluta 

eða heild til baka. Til þess þarf hann þó að hafa heimild samkvæmt lóðarleigusamningi 

sínum við eigandann.
232

 Þegar lóðarhafa er hvorki heimilt að skila né framselja afnot lóðar, 

eða tekst hreinlega ekki að framselja afnot lóðarinnar, stendur hann uppi með lóðina og þann 

kostnað sem hann hefur lagt í hana. Eðli máls samkvæmt hefur ekki verið auðvelt mál að 

framselja óbyggðar dýrar lóðir eftir hrun og má því segja að um raunverulegt vandamál sé 

að ræða. Lóðarhafinn hefur ekki rétt til þess að rifta lóðarleigusamningi undir þessum 

kringumstæðum, skv. Hrd. 11. nóvember 2010 (151/2010), nema verulega vanefnd hafi 

orðið af hálfu gagnaðila. Lóðarhafinn getur þannig orðið fyrir miklu fjárhagslegu tjóni. 
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 Öll tíu fjölmennustu sveitarfélögin heimila lóðarhöfum sínum framsal leiguréttarins. Í flestum tilfellum er 

ótilgreint hvort réttur lóðarhafa til framsals miðist við ákveðið tímamark. Frá því eru þrjár undantekningar. 

Fjarðabyggð setur bann við framsali leiguréttarins fram að því að úttekt byggingar hefur farið fram og verið 

skráð í landskrá fasteigna. Kópavogur (lóðarleigusamningsform vegna íbúðarhúsalóða nr. 3) heimilar ekki 

framsal nema með sérstöku leyfi bæjarráðs fram að því að mannvirki er fullbúiðað utan og fokehelt að innan og 

vottorð þess efnis gefið út af byggingarfulltrúa og því þinglýst. Mosfellsbær leyfir framsal eftir að 

lóðarleigusamningi hefur verið þinglýst.  
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Tjónið getur orðið enn meira kjósi byggingarfulltrúar eða Mannvirkjastofnun að bregðast 

við skv. 56. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Í 1. mgr. 56. gr. eru byggingarfulltrúum og 

Mannvirkjastofnun heimilaðar aðgerðir til að knýja fram úrbætur sé ásigkomulagi, frágangi, 

umhverfi eða viðhaldi húss, annars mannvirkis eða lóðar ábótavant, af því stafar hætta eða 

það telst skaðlegt eða ekki er gengið frá því samkvæmt samþykktum uppdráttum, lögum, 

reglugerðum og byggingarlýsingu. Þegar svo háttar til skal gera eiganda eða umráðamanni 

þess aðvart og leggja fyrir hann að bæta úr því sem áfátt er. 

Fjárhagslegt tjón lóðarhafa getur orðið all mikið, því samkvæmt 2. mgr. 56. gr. laganna 

er Mannvirkjastofnun og byggingarfulltrúa heimilt að beita dagsektum allt að 500.000 kr. til 

að knýja menn til þeirra verka sem þeir skulu hlutast til um samkvæmt lögum um mannvirki 

og reglugerðum, eða láta af ólögmætu atferli. Dagsektir sem byggingarfulltrúi leggur á renna 

í sveitarsjóð en í ríkissjóð ef Mannvirkjastofnun leggur þær á.  

Þá geta byggingarfulltrúi og Mannvirkjastofnun samkvæmt 3. mgr. 56. gr. 

mannvirkjalaga látið vinna verk, sem þau hafa lagt fyrir að unnið  skuli, á kostnað þess sem 

vanrækt hefur að vinna verkið. Í lóðarleigusamningsformi Hafnarfjarðarbæjar er vísað í 56. 

gr. mannvirkjalaga í 4. gr. samningsins. Í 4. grein samningsins er tekið fram að hafi 

lóðarhafi hafist handa um byggingu  á lóðinni, en framkvæmdir ekki í samræmi við 

byggingarfresti skv. samningnum, sé byggingarfulltrúa heimilt að beita ákvæðum 56. gr., 

vegna vanefnda lóðarhafa. Samkvæmt 4. mgr. 56. gr. má innheimta dagsektir og kostnað 

skv. 2. og 3. mgr. með fjárnámi og hefur sveitarfélag eða eftir atvikum ríkið lögveð fyrir 

kröfu sinni í hinu ófullgerða mannvirki, byggingarefni og lóð sem um ræðir.  

6.1.5 Ákvæði 9. gr. gatnagerðarlaga nr. 152/2006 

Samkvæmt 9 gr. gatnagerðarlaga hvílir lagaskylda á sveitarfélögum landsins að endurgreiða 

gatnagerðargjald ef lóðarúthlutun er afturkölluð, ógilt eða lóð er skilað. 

Í  Hrd. 11. nóvember 2010 (151/2010) hélt lóðarhafi því fram að það leiddi af 9. gr. 

tilvitnaðra laga að þeir, sem hefðu fengið úthlutað lóð, hefðu einhliða rétt til að skila henni 

til sveitarfélags. Hæstiréttur taldi að lagagreinin kvæði einungis á um skyldu sveitarfélags til 

að endurgreiða gatnagerðargjald, ef lóð væri skilað, en ekki um lóðarskilin sem slík eða 

skilyrði fyrir þeim. Þessi málsástæða lóðarhafa þótti því haldlaus og Hæstiréttur komst að 

þeirri niðurstöðu að ekki væri hægt að eiga einhliða rétt til þess að skila lóð á grundvelli 9. 

gr. gatnagerðarlaga.  

 Í úrskurði úrskurðarnefndar innanríkisráðuneytisins á sviði samgöngu- og 

sveitarstjórnarmála 13. nóvember 2009 (85/2008) deildu aðilar um hvort 9. gr. 
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gatnagerðarlaga fæli í sér rétt lóðarhafa til endurgreiðslu lóðargjalds, sem innihélt m.a. 

staðfestingargjald. Ráðuneytið skoðaði hvort staðfestingargjald það sem lóðarhöfum var gert 

að greiða við úthlutun lóða í Reykjanesbæ teldist til gatnagerðargjalds á grundvelli laga. 

Ráðuneytið taldi að í hugtakinu staðfestingargjald fælist að með greiðslu þess staðfesti 

viðkomandi lóðarhafi vilja sinn til þess að taka við þeirri lóð sem honum hefði verið 

úthlutað. Taldi ráðuneytið að þó staðfestingargjald gengi upp í gatnagerðargjöld lóðarhafa, 

væri lóð ekki skilað, væri ljóst að staðfestingargjaldið styddist ekki við beinar lagaheimildir 

og teldist ekki til gatnagerðargjalds.  

Samkvæmt orðalagi 9. gr. gatnagerðarlaga nær endurgreiðsluréttur lóðarhafa eingöngu 

til gatnagerðargjalds. Samkvæmt 10. gr. laganna skal verja gatnagerðargjaldi til gatnagerðar 

í sveitarfélagi og til viðhalds gatna og annarra gatnamannvirkja. Þegar framangreint er 

dregið saman, og til þess litið að tilvik eru tæmandi talin í lagagreininni og hana beri því að 

túlka þröngt, má sjá að 9. gr. og hugtakið gatnagerðargjald nær ekki yfir gjöld vegna 

byggingarréttar, leigugreiðslna, fráveitugjalda, staðfestingargjalda o.s.frv.  

Endurgreiðsla annarra gjalda en gatnagerðargjalda við heimil skil lóðar er ekki 

lögbundin og er því samningsatriði.  

6.2 Leigugreiðslur 

Áður hefur komið fram að leigugreiðslur vegna lóðarleigu eru inntar af hendi árlega. Um 

endurgjald var fjallað í kafla 5.1.2 og þar gerð grein fyrir því við hvaða upphæð leigugjaldið 

miðast.  

Aðalskylda leigutaka er greiðsla leigugjalds. Leigutaka er einnig skylt að greiða 

leigugjaldið á réttum tíma og á réttum stað.
233

 Eins og sést í kafla 5.1.2 eru leigugreiðslur 

vegna lóðarleigu byggingarlóða sveitarfélaganna lágar upphæðir, en það á þó ekki við um 

allar leigulóðir. Leiða má hugann að því hvort leigugreiðslur vegna lóðarleigu byggingarlóða 

sveitarfélaganna séu það lágar að þær hafi eingöngu táknrænt gildi og lóðirnar séu í raun 

lánaðar lóðarhafa.
234

 Hér er gengið út frá því að lóðirnar séu raunverulega leigulóðir þó svo 

að  hægt sé að halda öðru fram. 

 Leigugreiðslur til sveitarfélaga eru innheimtar með fasteignagjöldum. Fasteignagjöld 

skiptast í fimm tegundir gjalda, sem eru í flestum tilvikum ákveðið hlutfall af fasteignamati 

hverrar eignar; fasteignaskatt, lóðarleigu, vatnsgjald, holræsagjald og sorphirðugjald. 

Fasteignagjöld renna til sveitarfélaga sem annast innheimtu og ákveða álagningu þeirra. 
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 Páll Sigurðsson: Leiguréttur I, bls. 84, 87-88. 
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 Sjá Pál Sigurðsson: Leiguréttur I, bls. 84 - 85, um lágar leigugreiðslur og gildi þeirra. 
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Greiðslum fasteignagjalda er dreift jafnt yfir tiltekna gjalddaga á ári. Í sumum 

sveitarfélögum er elli- og örorkulífeyrisþegum veittur afsláttur af fasteignagjöldum. Þau 

sveitarfélög setja sér reglur um tekjumörk umsækjenda og fjárhæð afsláttar.
235

 

Leigugreiðslur lóðarhafa til annarra leigusala en sveitarfélaga eru hins vegar og eðli málsins 

samkvæmt ekki innheimtar með fasteignagjöldum 

Í undantekningartilfellum telst samningur vera kominn á, án þess að upphæð leigugjalds 

hafi verið ákveðin. Þá  má beita þeirri meginreglu, sem liggur að baki 45. gr. laga um 

lausafjárkaup nr. 50/2000, með lögjöfnun til þess að ákveða leigugjaldið. Sú regla leysti  5. 

gr. eldri lausafjárkaupalaga nr. 39/1922 af hólmi.
236

 Í 5. gr. sagði: ,,Nú eru kaup gerð, en 

ekkert fastákveðið um hæð kaupverðsins, og ber þá kaupanda að greiða það verð sem 

seljandi heimtar, ef eigi verður að telja ósanngjarnt.“ Regla 5. gr. var talin fela í sér 

meginreglu og var henni beitt í mörgum dómum um tilvik sem lög nr. 39/1922 tóku ekki 

beinlínis til. Þannig var reglunni beitt í fasteignakaupum, um geymslusamninga, um 

leigugjald og verklaun.
237

 Í 45. gr. er ,,gengið út frá þeirri meginreglu að miða skuli við 

gangverð sambærilegra hluta á samningstímanum. Þegar slíkt gagnverð liggur ekki fyrir ber 

að miða við það verð sem sanngjarnt er. Er þetta nokkuð önnur nálgun en í 5. gr. laga nr. 

39/1922, en í því felst þó ekki nein veruleg efnisbreyting.“
238

 Þar sem gangverðið, sem nota 

á, má ekki vera ósanngjarnt samkvæmt 1. mgr. 45. gr. er ekkert því til fyrirstöðu að þeirri 

grein verði beitt með löggjöfnun í framhaldi af þágildandi 5. gr. þegar leigugjald hefur ekki 

verið ákvarðað.  

Skorti hinsvegar ákvæði um hvort greiða beri endurgjald fyrir leigu getur það leitt til 

þess að leigusali beri hallann af óskýrleika samningsins og honum verði óheimilt að 

innheimta leigugjald vegna lóðarleigusamningsins. Slík staða kom upp í Hrd. 2003, bls. 

1451 (476/2002). 

Hið opinbera er í annarri stöðu en einkaaðilar þegar kemur að tryggingu fyrir 

leigugreiðslum frá lóðarleigutaka. Engar reglur gilda um tryggingu vegna 

lóðarleigugreiðslna. Fasteignaskatti fylgir hins vegar lögveðsréttur, sbr. 7. gr. laga um 

tekjustofna sveitarfélaganna nr. 4/1995 og 13. gr. reglugerðar um  fasteignaskatt nr. 

1160/2005. Samkvæmt 7. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaganna fylgir fasteignaskattinum 

lögveð í fasteign þeirri, sem hann er lagður á, og skal ásamt dráttarvöxtum í tvö ár frá 
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 Þjóðskrá Íslands: ,,Gjöld og skattar“ www.island.is/buseta/eigid-husnaedi/fasteignagjold-tryggingar 
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 Páll Sigurðsson: Leiguréttur I, bls. 85. 
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 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I efndir kröfu, bls. 143. 
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 Alþt. 1999-00, A-deild, bls. 886-887. 
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gjalddaga ganga fyrir öllum öðrum veðkröfum er á eigninni hvíla. Ef hús brennur eftir að 

skatturinn er fallinn í gjalddaga er sami forgangsréttur fyrir honum í brunabótafjárhæð 

hússins.  

Trygging lóðarleigugreiðslna samkvæmt lögveði er eingöngu bundin við sveitarfélög, en 

aðrir landeigendur hafa enga lögbundna tryggingu. Ekki er hægt að semja um  lögveð. Aðrir 

landeigendur geta samt sem áður tryggt sig með því að krefjast þess að lóðarhafi reiði fram 

tryggingu vegna leigugreiðslna áður en afhending hinnar leigðu lóðar fer fram. Landeigandi 

og verðandi leigutaki gætu samið um hvaða tryggingarkostur myndi best henta báðum 

aðilum,  ef  landeigandi óskaði þess að leigutaki  setti fram tryggingu. Þegar litið er til eðlis 

lóðarleigusamninga, þ.e. til hversu langs tíma þeir eru gerðir, gefur auga leið að tryggingarfé 

hentar illa til tryggingar lóðarleigugreiðslna. Bankaábyrgð eða leigugreiðslutrygging hjá 

tryggingafélagi væru t.d. ákjósanlegir kostir fyrir aðila samningsins.  

Til þess að að koma í veg fyrir ólíka réttarstöðu landeiganda til tryggingar vegna 

leigugreiðslu væri tryggast að lögfesta nýja reglu í nýjum heildarlögum um 

lóðarleigusamninga, til handa annarra landeiganda en sveitarfélaga um lögveð vegna 

ógreiddra leigugreiðslna. Reglan gæti hljóðað svo með hliðsjón af þeirri reglu sem gildir um 

sveitarfélögin: ,,Lóðarleigugjöldum fylgir lögveð í (leigurétti lóðar og) fasteign þeirri sem 

hann er lagður á og gengur hann, ásamt dráttarvöxtum, í tvö ár frá gjalddaga fyrir öllum 

öðrum veðkröfum er á eigninni hvíla. Ef hús brennur eftir að skatturinn er fallinn í gjalddaga 

er sami forgangsréttur fyrir honum í brunabótafjárhæð hússins.“ Slík lagaregla myndi leiða 

til aukins samræmis í réttarstöðu landeigenda. 

6.3 Endurskoðun samningsákvæða 

Leigusalar hafa lengi leitast við að tryggja hag sinn gegn verðrýrnun leigugjalds af völdum 

verðbólgu. Slík trygging er nauðsynlegri við gerð langtímaleigusamninga, líkt og 

lóðarleigusamninga, en við gerð skammtíma leigusamninga. Verðtryggingarákvæði í 

leigusamningum eru yfirleitt heimil, að því leyti sem lög setja þeim ekki skorður.
239

 

Lóðarleigusalar sem ekki tryggðu sig með einhverskonar verðtryggingarákvæði gátu fyrst 

fengið leigugjaldinu breytt með heimild til endurmats endurgjalds í 2. mgr. 2. gr. laga um 

útmælingar lóða í kaupstöðum, löggiltum kauptúnum o.fl. nr. 75/1917. Lög nr. 75/1917 áttu 

eingöngu við um lóðir til verslunar- og atvinnureksturs, en ákvæðinu var beitt með lögjöfun 
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um aðrar lóðir og beittu dómstólar þeirri heimild iðulega.
240

 Dómstólar beittu ákvæðinu 

einnig afturvirkt um samninga sem tóku gildi fyrir gildistíð laganna eins og sjá má í Hrd. 

1951, bls. 293 (110/1950) og fjölda annarra dóma.
241

  

 2. mgr. 2. gr. laga nr. 75/1917 var felld úr gildi með lögum nr. 11/1986 um breytingu á 

lögum um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936. Í greinargerð með 

samningalögunum nr. 11/1986 kom fram að 2. mgr. 2. gr. laga nr. 75/1917 væri bundin þeim 

tímatakmörkunum, að einungis væri heimilt að krefjast mats á lóðarleigu á 10 ára fresti. 

Endurskoðunarréttur samkvæmt því ákvæði væri því þrengri en í 36. gr. laga nr. 7/1936 þar 

sem hún væri ekki bundin tímatakmörkunum. Þótti því eðlilegast að leggja til að ákvæði 

þetta yrði fellt úr gildi. Síðan þá hefur 36. gr. laga nr. 7/1936 gilt um endurmat leiguverðs 

lóðarleigusamninga sem og um aðra fjármunaréttarsamninga.
242

 Lóðarleigusala var og er því 

heimilt eftir atvikum að fá dóm fyrir sanngjarni breytingu á leigugreiðslum sem og öðrum 

ákvæðum leigusamningsins. Fyrir gildistöku 36. gr. samningalaga nr. 11/1986 féll Hrd. 

1955 bls. 691 (20/1955) um endurmat lóðarleigugreiðslna. Lóðarleigugreiðslan var ákveðið 

hlutfall af fasteignaverði eignarinnar. Þegar samningurinn var gerður, voru í gildi lög um 

fasteignamat nr. 22/1915. Samkvæmt 1. gr. þeirra skyldu allar jarðeignir, lóðir og hús á 

landinu metnar tíunda hvert ár. Með lagabreytingu sem gerð var með lögum nr. 70/1945 var 

ákveðið, að fasteignamat skyldi aðeins fara fram á 25 ára fresti. Verðgildi peninga hafði 

rýrnaði mjög á þeim tíma sem samningurinn var í gildi og taldi Hæstiréttur að breytingarnar 

hefðu verið það veigamiklar, að telja yrði forsendur fyrir leigugjaldsákvæði samningsins 

brostnar. Hæstiréttur taldi jafnframt að þar sem samningurinn væri í heild sinni 

óuppsegjanlegur af hendi leigusala (stefnda), ætti hann rétt til þess að fá leigugjaldið metið 

sérstöku mati dómkvaddra manna, er gilti til tíu ára í senn, þ.e. jafnlangt tímabil og liðið 

hefði milli fasteignamats samkvæmt lögum þeim, er í gildi voru, þegar samningurinn var 

gerður. Athygli vekur að hvorki áfrýjandi né Hæstiréttur nefndi endurmatsheimild 2. mgr. 2. 

gr. laga nr. 75/1917 og að Hæstiréttur tók það upp hjá sjálfum sér að breyta samningnum, en 

krafa lóðareigandans var eingöngu fjárkrafa. Slík framkvæmd er athyglisverð með hliðsjón 

af málsforræði aðila.  

1. mgr. 36. gr. laga um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936 hljóðar 

svo: Samningi má víkja til hliðar í heild eða að hluta, eða breyta, ef það yrði talið 
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ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig, sbr. þó 36. gr. c. Hið 

sama á við um aðra löggerninga. Ákvæði 2. mgr. lagagreinarinnar segir að við mat skv. 1. 

mgr. skuli líta til efnis samnings, stöðu samningsaðila, atvika við samningsgerðina og atvika 

sem síðar komu til. Líkt og ákvæði 2. mgr. 2. gr. laga nr. 75/1917 var beitt afturvirkt er 

einnig heimilt að beita ákvæði 36. gr. afturvirkt þar sem heimilt er samkvæmt lagagreininni 

að líta til atvika sem koma til eftir samningsgerðina. Heimild dómstóla til þess að meta með 

afturvirkum hætti hvort samningi verði vikið til hliðar í heild eða að hluta eða breytt, vegna 

atvika sem komu síðar til, vegast á við lögvernd eignarréttarins. Réttmætar væntingar 

eiganda tengjast álitaefninu um afturvirkni þar sem ákvæði samnings, sem hafa gilt lengi um 

réttarstöðu eiganda, geta haft þau áhrif að hann megi með réttu vænta þess að þau haldist og 

að löggjafinn eða dómstólar geti ekki með afturvirkum hætti afnumið réttindi hans. Að þessu 

leyti gætu sjónarmið um afturvirkni og réttmætar væntingar takmarkað svigrúm dómstóla 

eða löggjafans til þess að mæla fyrir um breytt ákvæði eða reglur sem raska réttarstöðu 

eigenda leigulóða. Í ljósi þess til hversu langs tíma lóðarleigusamningar eru að jafnaði gerðir 

má telja eðlilegt að samningsaðilar megi vænta þess að löggjafinn setji lög eða dómstólar 

breyti/ógildi ákvæði samnings skv. 36. gr, til að tryggja sanngjarna réttarstöðu og hagsmuni 

beggja aðila. Þar sem framtíðin er öllum óljós, má segja að réttmætar væntingar 

samningsaðila byggist á veikari grunni þegar gildistími samnings er eins langur og raunin er 

með í lóðarleigusamninga. 

Ákvæði 2. mgr. 36. gr. kveður skýrt á um til hvaða atriða beri að líta til við mat á því 

hvort breyta eigi samningsákvæði. Mikilvægt er að skoða þau atriði sérstaklega við matið.  

Hæstiréttur hafði athugasemdir við framkvæmd matsaðila í Hrd. 1990, bls. 1437 (273/1988). 

Í dómnum er greint frá því að þeir matsmenn sem áttu að meta sanngjarnt leigugjald, höfðu 

við matið ekki litið til þeirra samninga, sem gerðir voru um leigu á þeim lóðum, sem matið 

náði til, eða þeirra forsendna, sem samningarnir voru byggðir á. Matsgerðin þótti því ekki 

vera í samræmi við 2. mgr. 36. gr. um framkvæmd mats. Þar sem þau atriði sem kveðið er á 

um í 2. mgr. 36. gr. voru ekki skoðuð sérstaklega var ekki unnt að leggja umrædda matsgerð 

til grundvallar dómi í málinu.
243
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6.4 Veðsetning og framsal  

Í 1. mgr. 15. gr. laga um samningsveð nr. 75/1997 kemur fram hvaða réttindi yfir fasteign 

verða veðsett. Þau eru eignarréttur yfir fasteign, sérstök réttindi yfir fasteign og 

eignarhlutdeild í fasteign. Í 16. gr. laganna er veðréttur í fasteign afmarkaður. Samkvæmt 1. 

mgr. þeirrar greinar nær veðréttur í fasteign, ef annað leiðir ekki af samningi 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. Ákvæði 1. mgr. 16. gr. er frávíkjanlegt þar sem 

það gildir eingöngu ef annað leiðir ekki af samningi. Samkvæmt orðalagi lagagreinarinnar 

geta aðilar samið um að veðrétturinn skuli vera þrengri að umfangi heldur en gert er ráð fyrir 

í lagagreininni. Þannig gætu aðilar samið svo, að veðrétturinn næði til lands, en ekki til 

mannvirkja sem eru á landinu. Hins vegar geta aðilar ekki samið öfugt, þ.e. að veðréttur í 

fasteign nái einungis til mannvirkis, en ekki til landsins. Þegar svo háttar er eingöngu um 

veðrétt í lausafé að ræða, sbr. Hrd. 3. febrúar 2010 (35/2010). Aðilar veðsamnings geta ekki 

samið um rýmri veðrétt en ákvæðið kveður á um.
244

  

Lífrænir og ólífrænir hlutir sem teljast til lóðar eða lands falla undir veðrétt veðhafa. Hið 

sama gildir um auðlindir í jörðu að því gefnu að þær tilheyri eignarrétti landeiganda. Eftir að 

lífrænir og ólífrænir hlutir hafa endanlega verið skildir frá landi eða lóð, teljast þeir ekki til 

fasteignar, en geta talist sjálfstætt veðandlag, t.d. felld tré.
245

 

Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. samningsveðlaga nær veðsetning á varanlegum afnotarétti til 

lands og húsa o.fl., sem á landinu eru, og til allra þeirra réttinda sem veðsali nýtur 

samkvæmt afnotasamningi. Misjafnt er hvort réttindi einstakra tegunda afnotasamninga eru 

framseljanleg eða ekki. Eins og áður hefur komið fram í kafla 4.2, er leigutaka 

lóðarleigusamnings slíkt heimilt, þ.e. að selja og veðsetja hús og önnur mannvirki á 

leigulóðinni ásamt leiguréttinum. Leigutaka húsnæðis er hins vegar, skv. 1. mgr. 44. gr. 

húsaleigulaganna, óheimilt að framselja leigurétt sinn eða framleigja hið leigða húsnæði án 

samþykkis leigusala.
246

 

Í 1. mgr. 15. gr. samningsveðlaganna kemur fram að sérstök réttindi yfir fasteign er 

heimilt að veðsetja. Afnotaréttur yfir fasteign og þ.á.m. lóðarleigusamningar heyra undir 

sérstök réttindi yfir fasteign samkvæmt lagagreininni. Veðsetning á varanlegum afnotarétti, 
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líkt og lóðarleigusamningi, nær til allra þeirra réttinda, sem veðsali nýtur samkvæmt 

afnotasamningi, sbr. 1. mgr. 17. gr. samningsveðlaganna. Lagt er til grundvallar, að um 

framseljanleg afnotaréttindi sé að ræða, sbr. 2. mgr. 3. gr. samningsveðlaganna.
247

 

,,Af ákvæðum 1. mgr. 15. gr. og 1. mgr. 17. gr. svl. leiðir, að sá, sem t.d. á 

framseljanlegan afnotarétt yfir landi, getur veðsett landið og þær byggingar, sem hann 

hyggst reisa á landinu. Byggingar á slíkum leigulóðum þarf að fjármagna eins og aðrar 

byggingar, og því þarf að vera hægt að veðsetja þær með sama hætti. Fyrir veðhafa er ekki 

nægjanlegt að fá einungis veðrétt í húsi því, sem hann fjármagnar byggingu á, því að komi 

til fullnustu og hann neyðist til að ganga að veðinu verður hann að hafa tryggingu fyrir því, 

að húsið fái að standa á leigulóðinni. Í þessu felst m.ö.o. að veðhafi verður einnig að geta 

öðlast veðrétt í afnotarétti húseigandans til landsins. Veðréttur veðhafa nær í slíku tilviki í 

fyrsta lagi til þeirra afnotaréttinda, sem veðsali (leigutaki) á yfir viðkomandi leigulandi eða 

lóð, og í öðru lagi til þeirra húsa, bygginga og annarra mannvirkja, sem reist hafa verið eða 

reist verða á landinu eða lóðinni, hvort heldur sem þau eru reist af veðsala eða síðari 

leigutökum. Mynda afnotarétturinn og mannvirkin, sem á landinu standa, þá eina heild í 

veðréttarlegu tilliti, þótt hinn beini eignarréttur að þessum verðmætum sé í eigu tveggja eða 

fleiri aðila, þ.e. leigusala landsins annars vegar og eiganda mannvirkjanna (leigutakans) hins 

vegar.“
248

  

Af orðalagi 1. mgr. 17. gr. samningsveðlaganna um að óheimilt sé að semja um annað 

fyrirkomulag en greinir í lagagreininni, sést að ákvæðið er ófrávíkjanlegt gagnstætt því sem 

gildir um 1. mgr. 16. gr.
249

  

Nú hefur verið fjallað um það fyrirkomulag þegar leigutaki lóðar eða lands veðsetur 

fasteign sína. En er landeiganda lands eða lóðar í útleigu jafnframt heimilt að veðsetja sitt 

eigið land eða lóð?  

Í framkvæmd hjá sýslumönnum hérlendis hafa eingöngu lóðarleigutakar veðsett lóðir 

eða lönd þegar um þau hefur verið gerður lóðarleigusamningur.
250

 Það svarar því þó ekki 

hvort landeiganda sé heimilt að veðsetja eign sína áfram eftir gerð lóðarleigusamnings. Eins 

og kom fram í kafla 2.1. felast ákveðnar heimildir í eignarrétti, þ.á.m. að veðsetja eign sína, 

með þeim takmörkunum sem lög og óbein réttindi annarra aðila mynda. Óumdeilt er að 

leigusali veitir leigutaka rétt á að veðsetja leigulóð eða leiguland og að leigusala er að 
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sjálfsögðu óheimilt að veðsetja mannvirki í eigu annarra á landinu eða lóðinni. Hins vegar er 

óljóst hvort heimild leigutakans til þess að veðsetja lóðina eða landið feli í sér hlutdeild í 

réttinum til veðsetningar eða réttinn til veðsetningar í heild sinni. Það væri sérstakt að 

landeigandi gæti ekki eða mætti ekki veðsetja land eða lóð sína í ljósi þess að kröfuhöfum er 

unnt að gera fjárnám í lóð eða landi landeiganda sem og að landeigandi getur einnig selt 

landið eða lóðina. Kröfuhafi getur krafist fjárnáms í landi eða lóð landeiganda ef krafa 

kröfuhafa fullnægir ákveðnum skilyrðum sem talin eru upp í 1. gr. aðfararlaga nr. 90/1989 

og lúta að því að krafa hans sé í því formi að hún teljist aðfararheimild.  Aðfararheimildir 

eru taldar upp í 1. mgr. 1. gr. aðfaralaga nr. 90/1989.   

 Í framkvæmd þinglýsinga hefur ekki verið talið að unnt sé að vera með tvöfaldar 

veðraðir í þinglýsingabókum, þ.e. eina veðröð fyrir landeigandann fyrir landið og aðra fyrir 

lóðarleiguhafann sem á öll mannvirki á landinu.
251

 Þá hefur einnig verið bent á að í 

þinglýsingakerfinu sé landeigandi ekki skráður sem eigandi lands í ,,eigendaglugga“ 

fasteignar eftir að lóðarleigusamningur hefur verið útgefinn. Lóðarleigutaki er einn skráður í 

,,eigendaglugga“, og því sé ómögulegt að leyfa landeiganda, óskráðum eiganda skv. 

þinglýsingakerfinu, að veðsetja lóðina, nema með leyfi þinglýsts lóðarleigutaka.
252

 Þó 

landeiganda sé ómögulegt að veðsetja land sitt vegna tæknilegra hafta þess þinglýsingakerfis 

sem nú  er í notkun, þýðir það ekki að landeiganda sé óheimilt að veðsetja landið sitt, því 

hann er jú réttur eigandi landsins, þrátt fyrir það sem stendur í ,,eigendaglugga“.  

 Mögulega væri hægt að stilla þessu þannig upp að lóðarleigutaki ætti alltaf forgangsrétt 

fram yfir landeiganda til þess að veðsetja fasteignina, þannig að landeigandi ætti rétt til þess 

að veðsetja land sitt (að sjálfsögðu án mannvirkja í eigu annarra), en eingöngu að baki þeirri 

veðröð sem  tilheyrði lóðarleigutaka. Hins vegar væri líka hægt að einfalda lausn við þessu 

álitaefni með því að lögfesta skýra reglu þess efnis að landleigusala  teldist óheimilt að 

veðsetja land eða lóð sína. Heimild landeiganda til þess að veðsetja land sitt sem er í útleigu 

þarf að skýra. Bæði þarf að skýra hvort hún sé heimil eða ekki, og ef hún er heimil, hvernig 

eigi að útfæra hana.   

Þegar litið er til þess að landeiganda er heimilt að selja land sitt sem er í útleigu, hvenær 

sem er, og til þess að kröfuhöfum hans er heimilt að gera fjárnám í landi hans eða lóð skv. l. 

gr. aðfararlaga nr. 1990/89, er sú ályktun dregin hér að ekki sé ástæða til þess að ætla að 

landeiganda sé óheimilt að veðsetja útleigða eign sína samkvæmt lóðarleigusamningi, að því 
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gefnu að lóðarleigutaki njóti forgangs til veðsetningar leiguandlagsins. Það er, 

skuldbindingar þær sem lóðarleigutaki gefur verði alltaf framar í veðröð fasteignarinnar. 

Lóðarleigutaki þarf ekki að óttast það að veðhafar landeiganda gangi að mannvirkjum hans 

þar sem veðheimild landeiganda nær ekki til þeirra. Hins vegar gæti veðhafi, ef hann fær 

eignina í sínar hendur, hækkað lóðarleigugjald eða sett fram nýja skilmála þegar gildistími 

lóðarleigusamningsins rennur út. En slíkt hið sama gæti upprunalegur landeigandi, sá sem 

kaupir landið af landeiganda eða sá sem eignast landið vegna fjárnáms einnig gert.  

Áður hefur komið fram, sbr. kafla 4.2, að lóðarleigutaka er heimilt að framselja 

lóðarleigurétt sinn. Framsal leiguréttar felur í sér afsal leiguréttar með þeim hætti að nýr 

aðili verður sjálfstæður leigutaki í stað  hins  fyrri og nýtur ekki réttar síns í skjóli hins 

upphaflega leigutaka. Framleiga er það hins vegar þegar upphaflegur leigutaki framselur 

leiguréttindi sín, gegn endurgjaldi, til þriðja aðila, framleigutaka, sem nýtur leiguréttar í 

skjóli upphaflegs leigutaka.
253

 Þrátt fyrir að framsal lóðarleiguréttar sé heimilt er framleiga 

lóðarleiguréttar ekki heimil hjá tíu fjölmennustu sveitarfélögunum.  

Lög um frístundabyggð heimila hins vegar framleigu, sbr. 8. gr. laga um frístundabyggð, 

án samþykkis leigusala, að því gefnu að leigutaki tilkynni leigusala um framleigu 

lóðarleiguréttinda til lengri tíma en eins árs eða framsal lóðarleiguréttinda innan fjögurra 

vikna frá slíkum aðilaskiptum.  Hafi samningur aðila tekið gildi fyrir gildistöku laga um 

frístundabyggð er framleiga og framsal leiguréttinda á lóð undir frístundahús leigutaka 

óheimil án samþykkis leigusala, kveði samningur á um slíkt, sbr. 2. tl. 3. mgr. 30. gr. laga 

um frístundabyggð. 

6.5 Lóðarfélög 

Áður en húsfélög í fjölbýlishúsum  urðu lögbundin, sbr. 3. mgr. 10 laga um fjölbýlishús, var 

venjan sú að sett var kvöð í lóðarleigusamninga þess efnis, að íbúar stofnuðu sameiginlegt 

lóðarfélag. Það félag kom fram sem einn ábyrgur aðili gagnvart leigusala.  Lóðarleigutökum  

annarra fasteigna en fjölbýlishúsa er ekki skylt að hafa með sér félag, að undanskildum 

lóðarleigutökum frístundalóða í frístundabyggð. Samkvæmt 17. gr. laga um frístundabyggð 

er umráðamönnum lóða undir frístundahús skylt að hafa með sér félagsskap um 

sameiginlega hagsmuni.  Þó er ekki skylt að hafa slíkan félagsskap þegar umráðamenn lóða 

undir frístundahús eru fimm eða færri; einn og sami aðilinn hefur umráð yfir helmingi lóða í 

frístundabyggðinni; eða engir eða afar takmarkaðir sameiginlegir hagsmunir eru í 
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frístundabyggðinni. Félagssvæði ræðst af jarðarmörkum. Heimilt er að sérstakir 

sameiginlegir hagsmunir eða önnur landfræðileg mörk afmarki umdæmi félags þannig að 

fleiri en eitt félag geti starfað á sömu jörð eða félagssvæði nái til fleiri en einnar jarðar.  

Félagafrelsi nýtur verndar skv. 74. gr. stjskr. Samkvæmt 2. mgr. hennar má engan skylda 

til aðildar að félagi. Með lögum má þó kveða á um slíka skyldu ef það er nauðsynlegt til að 

félag geti sinnt lögmæltu hlutverki vegna almannahagsmuna eða réttinda annarra. Í 

athugasemdum með  frumvarpi til laga um frístundabyggð eru sjónarmið að baki skyldunni 

rakin með því að nefna nokkur dæmi í íslenskum lögum um skylduaðild að félagi sem 

gegnir lögmæltri hagsmunagæslu fyrir félagsmenn án þess að slíkt fari í bága við 74. gr. 

stjskr. Tilgreind er 56. gr. laga nr. 26/1994 um fjöleignarhús og IV. kafli laga nr. 61/2006 

um lax- og silungsveiði. Þá rökstyður löggjafinn skylduaðildina með þeim nánu tengslum 

sem séu á milli manna í frístundabyggð og með 2. málsl. 2. mgr. 74. gr. stjskr., sem segir að 

með lögum megi þó kveða á um slíka skyldu ef það er nauðsynlegt til að félag geti sinnt 

lögmæltu hlutverki vegna almannahagsmuna eða réttinda annarra.
254

 Framangreind 

upptalning felur ekki í sér sambærileg tilvik og skylduaðild umræddrar 17. gr. gerir. 

Lóðarleigutakar eru ekki eigendur lóðanna og því er ekki um sameign þeirra að ræða. Erfitt 

er að sjá að skylduaðildin byggist á lögmætu hlutverki vegna almannahagsmuna eða réttinda 

annarra.  Ekki er útilokað að 17. gr. brjóti gegn 2. mgr. 74. gr. stjskr. Þá er ansi sérstakt fyrst 

löggjafinn telur þörf á skylduaðild að hún grundvallist á ekki traustari grunni en rakinn er í 

1. mgr. 17. gr.
255

  

Engum öðrum lóðarleigutökum en lóðarleigutökum frístundalóða í frístundabyggð er 

skylt samkvæmt lögum að vera í lóðarfélagi. 

6.6 Kaupréttur og kaupskylda 

Kaupréttur er réttur ákveðins aðila, kaupréttarhafa, til þess að kaupa eign, óháð því hvort 

eigandi eignarinnar hafi tekið ákvörðun um sölu hennar. Í kauprétti felst heimild til að 

krefjast þess af  eiganda ákveðinnar eignar, að  tilteknum skilyrðum uppfylltum, að hann 

selji kaupréttarhafa  eignina. Kaupréttur getur hvort heldur sem er byggst á löggerningi eða 

lögum.
256

 Íslensk lög fjalla ekki um kauprétt aðila að lóðarleigusamningum, nema í lögum 

um frístundabyggð, undir heitinu innlausnarréttur.  
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 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 3215-16.  
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 Sjá um þetta umsögn um frumvarp til laga um frístundabyggð, 135. löggjafarþing 2007-2008, þskj. 614, 

372. mál frá landsamtökum landeiganda á Íslandi, 20. mars 2008  og umsögn laganefndar Lögmannafélags 

Íslands 31. mars 2008. 
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Í þeim lögum er lóðarleigusala veittur innlausnarréttur sbr. 2. tl. 5. mgr. 12. gr. laganna. 

Samkvæmt 1. mgr. 11. gr. laganna geta aðilar ávallt samið um áframhald leigu eða lok 

hennar. Náist ekki samkomulag á milli aðila einu ári fyrir lok tímabundins leigusamnings 

gildir leigusamningurinn í tvö ár frá því tímamarki, þ.e. samningurinn framlengist um eitt ár 

miðað við umsamin leigulok, sbr. 2. mgr. 11. gr. Leigusala er veittur málskotsréttur í 3. mgr. 

11 gr. til kærunefndar húsamála þegar eitt ár er eftir af framlengdum samningi. Samkvæmt 

2. tl. 5. mgr. 12. gr. getur leigusali haft uppi kröfu með málskotsrétti sínum til kærunefndar 

húsamála um innlausn og hvert innlausnarverð skuli vera fyrir mannvirki leigutaka og eftir 

atvikum um fjárhæð greiðslu sérstakra bóta eða lækkun innlausnarverðs vegna ástands lóðar 

í samningslok, sbr. 14. gr. Í ákvæði 1. mgr. 14. gr. er innlausn skýrð sem svo í henni felist að 

leigusali eignist mannvirki leigutaka og eftir atvikum þær endurbætur sem orðið hafa á 

lóðinni á leigutímanum gegn greiðslu peninga. Kærunefnd húsamála ákveður nánari 

greiðsluskilmála innlausnar. Samkvæmt 2. mgr. 14. gr. skulu öll takmörkuð eignarréttindi 

afnumin þegar kveðið er á um innlausn með úrskurði, nema annað sé sérstaklega ákveðið. 

Almennar reglur gilda um rétt handhafa takmarkaðra eignarréttinda til þess að þeir fái 

innlausnarverðið greitt í heild eða að hluta.  

Í 4., 5., og 6 mgr. 14. gr. er fjallað um ákvörðun innlausnarverðs. Ef aðilar semja um 

kauprétt lóðarleigusala í lóðarleigusamningi má telja eðlilegt að umhirða lóðarleigutaka á 

lóðinni hafi áhrif á mat kaupverðs þegar lóðarleigusali kaupir mannvirki þau sem standa á 

lóðinni. Hins vegar  er ekki eðlilegt þegar lóðarleigutaki nýtur kaupréttar að umhirða lóðar 

hafi áhrif á kaupverð lóðar enda er umhirða lóðarinnar á meðan samningstíma stendur, í 

umsjá lóðarleigutakans.
257

 Í 15. gr. laganna eru síðan rakin þau atriði sem taka skal mið af 

við mat á kaupverði lóðarinnar, komi samningsaðilar sér ekki saman um kaupverðið. Kaup 

leigutaka á lóð koma til vegna samkomulags aðila, en ekki vegna kaupréttar leigutaka, því 

leigutaki nýtur ekki kaupréttar, líkt og leigusali samkvæmt lögunum.  

 Eins og áður segir gilda engar reglur um kauprétt vegna annarra lóðarleigusamninga en 

frístundalóðarleigusamninga. Kaupréttur  er því samningsatriði á milli aðila. Báðir aðilar 

geta samið um kauprétt sér til handa. Það er, lóðarleigutaki getur átt kauprétt samkvæmt 

samningi um kaup á leigulóðinni og lóðarleigusalinn getur átt kauprétt samkvæmt samningi 

um kaup á mannvirkjum á lóðinni. Samkvæmt lóðarleigusamningum tíu fjölmennustu 

sveitarfélaga landsins, njóta leigutakar einskis þeirra, kaupréttar að lóðinni. Fjögur 
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 Um áhrif umhirðu lóðar á kaupverð vegna innlausnarréttar er fjallað um í 5. og 6. mgr. 14. gr. og 3. og 4. 

mgr. 15. gr. laga um frístundabyggð. 
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sveitarfélög af þeim tíu fjölmennustu hafa í lóðarleigusamningum sínum ákvæði um kauprétt 

sveitarfélagsins.
258

 Þau eru Fjarðabyggð, Kópavogur, Mosfellsbær og Reykjanesbær. 

Samkvæmt samningum þessara sveitarfélaga mega þau virkja kauprétt sinn hvenær sem er á 

gildistíma samninganna, telji sveitarfélagið sér þörf á taka lóðina í sínar hendur. Samkvæmt 

samningsákvæðum þessara sveitarfélaga greiðir sveitarfélag leigutaka fyrir mannvirki á 

lóðinni eftir mati, nema öðruvísi semjist. Hins vegar greiða þau ekki endurgjald né bætur 

fyrir leiguréttinn samkvæmt þeim ákvæðum sem kveða á um innlausnarrétt þeirra. 

Sveitarfélög geta jafnfram leyst til sín lóðir og mannvirki með eignarnámi en slík heimild 

þarf að uppfylla ákveðin skilyrði. Kaupréttur samkvæmt samningi þarf hins vegar ekki að 

uppfylla sömu skilyrði og eignarnámi eru sett. Nánar er fjallað um eignarnám í kafla 7.2.1. 

Ekkert tíu fjölmennustu sveitarfélaga er með ákvæði í lóðarleigusamningum sínum um 

kaupskyldu á meðan samningur er enn í gildi. Nánar verður fjallað um kaupskyldu aðila 

þegar samningi lýkur í kafla 7.1.1. Ákvæði 1. mgr. 51. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 fjallar 

um rétt fasteignareiganda, til þess að sveitarsjóður leysi fasteignina til sín, vegna 

skipulagsaðgerða. Það er,  yfirtaki eignina að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Lagagreinin 

kveður ekki á um heimild rétthafa til þess að kaupa eign, heldur heimild rétthafa til þess að 

fá eign sína keypta og felur því í sér kaupskyldu. Ákvæði 1. mgr. 51. gr. sem fjallar um 

bætur vegna skipulags og yfirtöku eigna er svohljóðandi: „Nú veldur gildistaka 

skipulagsáætlana því að verðmæti fasteignar lækkar, nýtingarmöguleikar hennar skerðast frá 

því sem áður var heimilt eða að hún rýrnar svo að hún nýtist ekki til sömu nota og áður og á 

þá sá sem sýnt getur fram á að hann verði fyrir tjóni af þessum sökum rétt á bótum úr 

sveitarsjóði eða ríkissjóði eftir atvikum vegna landsskipulagsstefnu eða að sveitarsjóður 

leysi fasteignina til sín.“ Ákvæði 2. mgr. fjallar svo um ákvörðun bótafjárhæðar. Í 2. málslið 

3. mgr. 51. gr. er kveðið á um að dómkvaddir matsmenn ákveði bætur en fallist sveitarstjórn 

á kröfu um yfirtöku skuli matsnefnd eignarnámsbóta falið að ákveða kaupverð.  

Í Hrd. 22. mars 2012 (516/2011) reyndi á kaupskyldu sveitarfélags að mannvirki 

lóðarleigutaka, samkvæmt  33. þágildandi skipulagslaga nr. 73/1997, fyrirrennara núgildandi 

51. gr. skipulagslaga.  Með nýju aðalskipulagi, sem samþykkt var á árinu 2007, var 

flugvöllurinn á Ólafsfirði felldur út af skipulagi en lóðarleigutaki (áfrýjandi) hafði á árinu 

1987 fengið leyfi til byggingar flugskýlis við flugvöllinn. Lóðarleigutaki byggði flugskýlið 
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 Samanber 9. gr. lóðarleigusamnings Fjarðabyggðar, 10. gr. lóðarleigusamnings Kópavogs fyrir 

íbúðarhúsnæði (nr. 1) og 12. gr. lóðarleigusamninga Kópavogs vegna hesthúsa (nr. 2),  10. gr. Mosfellsbæjar í 

lóðarleigusamningum fyrir íbúðar- og atvinnuhúsnæði og 8. gr. lóðarleigusamnings Mosfellsbæjar fyrir hesthús 

og 12. gr. lóðarleigusamnings Reykjanesbæjar. 
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og var lóðarleigusamningur til 75 ára gerður milli aðila 1993. Í málinu krafðist áfrýjandi 

þess að Fjallabyggð leysti til sín flugskýlið og greiddi honum innlausnarverð sem byggði á 

matsgerð dómkvadds matsmanns. Hæstiréttur féllst á kröfu lóðarleigutakans um að 

Fjallabyggð innleysti flugskýlið þar sem breytt skipulag væri ástæða þess að lóðarleigutaki 

gæti ekki lengur nýtt það eins og hann ætlaði þegar hann byggði það og breytingin væri til 

þess fallin að rýra verðgildi flugskýlisins.  

Engin önnur lagaákvæði en 51. gr. snerta kaupskyldu aðila lóðarleigusamninga. 

Miklir hagsmunir búa að baki kauprétti eða kaupskyldu samningsaðila. Mikilvægt er að 

um þann rétt aðila gildi samningsfrelsi og hér þykir ekki þörf á lagareglu um kauprétt eða 

kaupskyldu aðila á samningstímanum. Með slíku lagaákvæði væri hætta á að gengið  yrði á 

eignarrétt samningsaðila, þ.e. að öðrum aðilanum  yrði gert að selja eign sína eða kaupa eign 

annars, gegn vilja sínum. Öðru máli gegnir hins vegar um lagareglu um forkaupsrétt eða 

forleigurétt aðila þegar samningi lýkur og aðilar geta ekki komist að samkomulagi um 

endurnýjun samningsins. Þegar svo háttar til er aðilum ekki gert að selja, kaupa eða leigja 

eign sína gegn vilja sínum. Um forkaups- og forleigurétt aðila er fjallað í kafla 7.1.2. 

6.7 Uppsögn lóðarleigusamnings 

Uppsögn samnings er tilkynning sem bindur enda á samningssamband. Sumum samningum 

þarf að segja upp með sérstakri tilkynningu af hálfu annars samningsaðila, ef binda skal endi 

á réttarsamband aðilanna.
259

 Engin almenn lagaregla gildir um rétt samningsaðila til 

uppsagnar lóðarleigusamningsins, nema ákvæði 10. gr. laga um frístundabyggð. Samkvæmt 

1. mgr. 10.gr. er uppsögn ótímabundins leigusamnings heimil báðum aðilum hans og er 

uppsagnarfrestur slíks samnings eigi skemmri en tvö ár. Tímabundnum leigusamningi lýkur 

hinsvegar á umsömdum degi án sérstakrar uppsagnar samkvæmt 2. mgr. 10. gr.  

Ekkert af tíu fjölmennustu sveitarfélögunum er með ákvæði í lóðarleigusamningum 

sínum um uppsagnarrétt aðila, ótengdum vanefndum. Þegar svo háttar til, að engin lagaregla 

gildir um rétt aðila til uppsagnar, né njóti hann réttar til uppsagnar samkvæmt samningi, 

hefur sá aðili ekki rétt til þess að segja samningi sínum upp einhliða, með hliðsjón af 

meginreglunni um skuldbindingargildi samninga. Lóðarleigutaki getur því verið öruggur um 

stöðugleika samningins. Hann getur samt sem áður glatað lóðarréttindum sínum til 

lóðarleigusala vegna kaupréttarákvæðis eða ákvæðis um vanefndarúrræði til handa 

leigusalanum.  
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Ef nægar ástæður réttlæta uppsögn getur ákvæði um að lóðarleigusamningur sé 

óuppsegjanlegur orðið að víkja með heimild í 36. gr. laga um samningsgerð, umboð og 

ógilda löggerninga nr. 7/1936.
260

 

Lagaákvæði um uppsagnarrétt ótengdum vanefndum samningsaðila eru í þessari ritgerð 

ekki talin nauðsynleg. Hins vegar gæti slíkt ákvæði um uppsagngarrétt beggja aðila, með 

ákveðnum skilyrðum, komið að gagni. Slíkt myndi auðvelda landeiganda að bregðast við 

kvörtunum vegna lóðarhafa, haldi hann lóð sinni ekki við og geymi þar drasl eins og óskráða 

ónýta bíla og þess háttar. Slíkt ákvæði gæti einnig auðveldað lóðarhafa að takmarka tjón sitt 

takist honum ekki að framselja leigurétt sinn vegna brottfarar af lóðinni. Þrátt fyrir að slíkt 

ákvæði gæti vissulega undir ákveðnum kringumstæðum, komið að gagni, er það dýru verði 

keypt á kostnað þess stöðugleika sem fylgir óuppsegjanlegum tímabundnum langtíma 

leigusamningi. 

 

7 Réttarstaða aðila við lok lóðarleigusamnings 

Margvíslegar ástæður geta orðið til þess að lóðarleigusambandi lýkur. Í kafla 7.1 er fjallað 

sérstaklega um réttarstöðu aðila þegar lóðarleigusambandi lýkur án endurnýjunar og í kafla 

7.2 eru aðrar ástæður endaloka lóðarleigusambands raktar ásamt því að fjallað er sérstaklega 

um eignarnám lóðarleiguréttinda sem ástæðu endaloka lóðarleigusambands. Ekki þykir þörf 

á umfjöllun um aðrar ástæður endaloka lóðarleigusambands. 

7.1 Gildistíma lóðarleigusamnings lýkur án endurnýjunar 

Þegar tímabundinn lóðarleigusamningur rennur út er venjan að hann  er endurnýjaður með 

nýju samkomulagi samningsaðila.
261

 Ekki er sjálfgefið að slíkt samkomulag náist og þá 

vakna ýmsar spurningar um réttarstöðu samningsaðila. Í kafla 7.1.1. er fjallað um þær 

kringumstæður þegar aðilar ná ekki samkomulagi og hver réttur þeirra er undir  þeim 

kringumstæðum. 

7.1.1 Kaupskylda eða skilaskylda ? 

Nái aðilar ekki samkomulagi um framlengingu samnings, verður að líta til samnings aðila, 

þar sem engin lagaákvæði gilda um þetta efni, að undanskildum lögum nr. 77/2008 um 

frístundabyggð. Þrjú sveitarfélög af þeim tíu fjölmennustu hafa ekki ákvæði í 

lóðarleigusamningum sínum um hvernig fara skuli með þegar samningsaðilar komast ekki 
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að samkomulagi um endurnýjun samningsins. Eitt þeirra, Akureyri, hefur 

lóðarleigusamninga sína ótímabundna og því ekki þörf á slíku ákvæði. Hin tvö sveitarfélögin 

eru Fjarðabyggð og Mosfellsbær (Mosfellsbær hefur hinsvegar slíkt ákvæði í 

lóðarleigusamningum sínum vegna hesthúsa). Hin sjö sveitarfélögin hafa ákvæði sem taka 

til þessarar stöðu. Þau ákvæði eru sambærileg og þess efnis að vilji sveitarfélagið ekki að 

loknum leigutíma endurnýja samninginn eða láta hús sem þar standa, standa áfram, skal 

sveitarfélagið greiða lóðarhafa sannvirði mannvirkja eftir samkomulagi aðila eða mati. Þau 

ákvæði gefa vísbendingu um að almennt sé litið svo á að lóðarleigusala sé að jafnaði skylt 

að kaupa eða bæta byggingar eða önnur mannvirki, sem leigutaki hefur látið gera á lóðinni. 

 Til þess að skoða hvort slíkur réttur lóðarleigutaka sé orðinn venjuhelgaður, þ.e. að fá 

mannvirki sín bætt eða keypt við lok lóðarleigusamnings, má líta til dómaframkvæmdar.  

Í Hrd. 1960, bls. 818 (44/1959) reyndi á rétt lóðarleigutaka til bóta vegna mannvirkja 

sem honum var gert að fjarlægja af lóðinni. Lóðin var leigð til eins árs í senn og hvor aðili 

um sig gat sagt samningnum upp með þriggja mánaða fyrirvara, en segði hvorugur upp, 

framlengdist samningurinn af sjálfu sér. Lóðarleigusalinn, Reykjavíkurborg, sagði 

samningnum upp og krafðist þess að lóðarleigutaka yrði gert að fjarlægja mannvirki þau er 

hann hafði reist, bótalaust. Lóðarleigutaki (áfrýjandi) krafðist sýknu þar sem hann taldi að 

óheimilt væri að fjarlægja húsið, nema hann fengi fullar bætur fyrir. Með leigusamningnum 

hefði hann fengið heimild til að reisa mannvirki á lóðinni og í trausti þess hefði hann reist 

það mannvirki sem deilt var um. Af húsinu voru greidd öll lögboðin gjöld, allt þar til er 

leigusamningnum var sagt upp. Áfrýjandi benti á að engin niðurrifskvöð hvíldi á 

mannvirkinu samkvæmt lóðarleigusamningnum. Stefndi, lóðarleigusalinn, taldi brottnám 

hússins án bóta til hans vera brot á 67. gr. stjórnarskrárinnar, (nú 72. gr. stjskr.) vegna 

ólögmætrar  eignarupptöku og eyðileggingar á eignum hans.  Rétturinn taldi að áfrýjanda 

hefði mátt ljóst vera við byggingu hússins að lóðarleigusamningurinn gilti aðeins til eins árs 

í senn og væri uppsegjanlegur með þriggja mánaða fyrirvara, og að sú kynni að verða raunin 

að hús sem hann reisti á lóðinni, fengi aðeins að standa þar til bráðabirgða. Væri því óvarlegt 

af áfrýjanda og á áhættu hans að reisa á lóðinni slíkt hús, sem ekki yrði fjarlægt nema með 

því að brjóta það niður. Rétturinn taldi að áfrýjandi ætti ekki rétt á að láta umrætt hús sitt 

standa lengur á umþrættri lóð, og skyldi lóðarleigutaki taka húsið burtu, bæjarsjóði að 

kostnaðarlausu.  

Fyrir gildistöku laga nr. 75/2008 um frístundabyggð féll Hrd. 1990, bls. 962 (135/1988). 

Í því máli lauk gildistíma lóðarleigusamnings og samningsaðilar gátu ekki komist að 

samkomulagi um endurnýjun samningsins. Lóðarleigusali krafðist þess að áfrýjendum, 



90 

 

lóðarleigutökum, yrði gert að fjarlægja, lóðarleigusala að kostnaðarlausu, sumarbústað sinn 

ásamt öllu, sem þeim tilheyrði, af landi stefnda. Áfrýjendur báru m.a. fyrir sig í sýknukröfu 

sinni að óheimilt væri að fjarlægja sumarbústaðinn, nema fullar bætur fengjust fyrir. Taldi 

héraðsdómur, sem var staðfestur í Hæstarétti, að áfrýjendur ættu ekki rétt til bóta, þar sem 

ekki hefði verið um það samið. Áfrýjendum mátti vera það ljóst, er þær festu kaup á lóðinni, 

að skilaskylda hvíldi á henni, og gátu því ekki vænst endurgjalds fyrir bústaðinn, nema um 

það hefði verið samið.  

Í Hrd. 2003, bls. 2780 (240/2003) reyndi aftur á réttarstöðu lóðarleigutaka, þegar hann 

og lóðarleigusali náðu ekki samkomulagi um áframhaldandi leigurétt að loknum 

lóðarleigusamningi. Lóðarleigusali krafðist þess að mannvirki lóðarleigutaka yrðu flutt brott 

af lóðinni með beinni aðfarargerð. Áfrýjandi, lóðarleigutaki, byggði sýknukröfu sína á því 

að stefnda, lóðarleigusala, væri skylt að semja við sig um að kaupa húsnæði og önnur 

mannvirki á lóðinni á sanngjörnu verði eða bæta sér skaðann með öðrum hætti, úr því að 

stefndi hafnaði beiðni áfrýjanda um framlengingu lóðarleigusamnings.  Áfrýjandi hélt því 

fram að venjuhelgað væri að lóðarleigusamningar milli sveitarfélags og eiganda húseignar 

væru annaðhvort endurnýjaðir þegar leigutíminn væri á enda, ellegar væri sveitarfélaginu 

skylt að kaupa eða bæta byggingar og önnur mannvirki sem leigutakinn hefði látið reisa á 

lóðinni.  Stefndi ætti ekki rétt á að fá afhent umráð lóðarinnar og að hún yrði rýmd af 

húsnæði og mannvirkjum áfrýjanda fyrr en hann hefði greitt fyrir húsnæði og framkvæmdir 

áfrýjanda á lóðinni eða samið um með hvaða hætti bætur yrðu ákvarðaðar fyrir þau.  

Áfrýjandi hélt því fram að stefndi hefði sem sveitarfélag ekki rétt til þess að reka 

lóðarleigutaka burt af lóð að leigutíma liðnum og krefjast niðurrifs á húseign hans á landinu 

á kostnað lóðarleigutaka.  Til þess þyrfti sveitarfélagið a.m.k. að hafa áskilið sér slíkan rétt 

strax í upphafi með sérstöku samningsákvæði í lóðarleigusamningi þess efnis að leigutaki 

myndi að lóðarleigutíma liðnum skila aftur lóðinni og að engar bætur kæmu fyrir hús og 

önnur mannvirki leigutaka á lóðinni.  Hæstiréttur tók fram að engin ákvæði væru í samningi 

aðila um að stefnda væri skylt að kaupa eða bæta byggingar eða önnur mannvirki, sem 

áfrýjandi reisti á lóðinni.  Og að ekki yrði talið að óskráð skylda hvíldi á lóðarleigusala að 

kaupa alltaf mannvirki lóðarleigutaka á leigulóðinni sanngjörnu verði við lok leigusamnings 

hvernig sem samningurinn væri að öðru leyti orðaður. Hæstiréttur heimilaði því 

lóðarleigusala að fá lóðarleigutaka borinn út af lóðinni. 

Í Hrd. 2. nóvember 2011 (561/2011) náðu samningsaðilar ekki samkomulagi um 

áframhaldandi leigurétt lóðarleigutaka að loknum gildistíma lóðarleigusamnings. Stefndi 

krafðist dóms um að áfrýjandi, ásamt öllu sem honum tilheyrði, yrði borinn út af leigulandi 
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með beinni aðfarargerð.  Áfrýjandi vísaði til þess að hann væri eigandi þeirra mannvirkja 

sem reist hefðu verið á landinu og að eignarréttindi hans væru varin af stjórnarskrá. 

Rétturinn sagði að umrædd mannvirki hefðu verið reist af áfrýjanda með heimild í 

lóðarleigusamningi sem var gerður 1960. Honum hefði verið heimilt að reisa mannvirkin, en 

það færði honum ekki eignarrétt að landinu. Legið hefði ljóst fyrir frá upphafi að stefndi 

hefði verið og væri áfram eigandi alls landsins. Svo yrði áfram að áfrýjandi væri eigandi 

mannvirkjanna og stefndi eigandi landsins, en hvorki gæti stefndi misst eignarrétt sinn að 

landinu við það að áfrýjandi hefði reist á því mannvirki, né heldur áfrýjandi misst eignarrétt 

sinn að mannvirkjunum við það að leigutíminn rynni út. Það gæti hins vegar ekki girt fyrir 

það að stefndi endurheimti land sitt að leigutímanum loknum. Varð áfrýjandi því sjálfur að 

bera þann kross að hafa reist varanleg mannvirki á leigulandinu, vitandi það að 

leigutímanum væri markaður ákveðinn lokadagur. 

Af framangreindu má sjá að samkvæmt dómaframkvæmd hvílir ekki kaupskylda á 

lóðarleigusala við lok lóðarleigusamnings sé ekki um hana samið. Hins vegar hvílir 

skilaskylda án bóta á lóðarleigutaka við lok lóðarleigusamnings, sé ekki um annað samið. 

Skili lóðarleigutaki lóðinni en verður ekki við þeirri skyldu sinni að fjarlægja mannvirki óski 

lóðarleigusali þess, er lóðarleigusala heimilt að fjarlægja mannvirkin á kostnað 

lóðarleigutaka, sbr. Hrd. 1960, bls. 818 (44/1959), Hrd. 1990, bls. 962 (135/1988),  Hrd. 

2003, bls. 2780 (240/2003) og Hrd. 2. nóvember 2011 (561/2011).  

Ummæli héraðsdóms sem staðfest voru af Hæstarétti í Hrd. 2. nóvember 2011 

(561/2011) á þá leið að áfrýjandi yrði áfram eigandi mannvirkjanna og gæti ekki misst 

eignarrétt sinn að mannvirkjunum eru ekki í takti við meginreglu leiguréttarins um 

endurgjald vegna viðbóta og framkvæmda leigutaka á leigutímanum. Samkvæmt þeirri 

meginreglu
262

 verður lóðarleigusali ótvírætt eigandi þeirra muna, ef mannvirki eru ekki 

fjarlægð sem lóðarleigutaki hefur skeytt við landið. Þeirri meginreglu hefur til stuðnings 

verið bent á að leigutaka megi frá upphafi vera það ljóst, að hann  verði að skila eigninni að 

leigutíma liðinum og geti því ekki vænst þess að fá endurgjald fyrir viðbætur sínar og 

framkvæmdir.
263

 

Sú réttarstaða lóðarleigusamningsaðila, að engin kaupskylda hvíli á lóðarleigusala að 

samningi loknum, hafi ekki verið um hana samið, er ekki öllum ljós. Mikilvægt er því að 

vekja athygli lóðarleigutaka á þessu, og brýna fyrir verðandi lóðarleigutökum að skoða hvort 
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 Þessi meginregla liggur m.a. að baki 28. gr. húsaleigulaga nr. 36/1994. 
263

 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur II, bls. 152 - 153. 
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kaupskylduákvæði sé í lóðarleigusamningi þeirrar lóðar sem mannvirkið stendur  á. Ef slíkt 

ákvæði er ekki til staðar ættu kaupendur að reyna að komast að samkomulagi við 

lóðarleigusala áður en mannvirki eru keypt. Lóðarleigutökum gæti komið til  góða að fá því 

framgengt að náist ekki samkomulag á milli aðila um áframhaldandi lóðarleigusamband 

samningsaðila, megi annað hvort lóðarleigutaki kaupa lóðina eða lóðarleigusali kaupa 

mannvirkin.  

7.1.2  Forkaupsréttur og forleiguréttur 

Engum lagaákvæðum er til að dreifa um forkaupsrétt eða forleigurétt lóðarleigutaka. Ákvæði 

7. og 8. tl. 2. mgr. 3. gr. laga nr. 77/2008 um frístundabyggð kveða eingöngu á um að koma 

skuli fram í samningi aðila hvort leigutaki njóti forkaupsréttar við sölu eða hvort leigusali 

öðlist forkaupsrétt við framsal leiguréttinda leigutaka og við framsal mannvirkja á lóð. Þau 

lög kveða hins vegar ekki á um hvort aðilar njóti forkaupsréttar. 

Þar sem engin lagaákvæði gilda um þetta efni verður að líta til samnings aðila til þess að 

kanna  hvort samningsaðilar hafi samið um forkaupsrétt eða  forleigurétt. Ekkert hinna tíu 

fjölmennustu sveitarfélöga landsins hefur ákvæði í lóðarleigusamningum sínum um 

forkaupsrétt eða forleigurétt.   

Til þess að samningsaðilar geti notið forkaupsréttar eða forleiguréttar þarf viðkomandi 

réttur annað hvort að vera lögbundinn  eða samningsbundinn. Þegar slíku er ekki fyrir að 

fara verða aðilar að sætta sig við að annar samningsaðilinn selji eign sína öðrum, eða 

lóðarleigutaki að sætta sig við að lóðarleigusali leigi öðrum aðila lóðina þegar samningi 

aðila lýkur. Ólíkt kaupskyldu eða kauprétti  ganga forkaupsréttur og forleiguréttur skemur á 

þann hátt að aðilum er ekki gert að selja, kaupa eða leigja eign sína gegn vilja sínum. 

Forgangsréttur aðila nær aðeins fram að ganga hafi annar aðili samningssambandsins vilja til 

þess að selja eign sína eða lóðarleigusali vilja til að leigja eign sína áfram.  

Lagaákvæði sem myndi tryggja leigutaka forkaupsrétt á því landi sem hann leigir við 

sölu landsins, sem og forleigurétt á því landi ætli lóðarleigusali sér að leigja landið öðrum 

aðila þegar samningi lýkur, og lagaákvæði sem myndi tryggja leigusala forkaupsrétt við 

framsal leiguréttinda leigutaka og við framsal mannvirkja á lóð, myndu bæta og skýra 

réttarstöðu beggja aðila. Í þessari ritgerð  er niðurstaðan sú að slík lagaákvæði þyki 

ákjósanleg og nauðsynleg, til verndar hagsmunum beggja aðila. Slíkir hagsmunir eru ekki 

eingöngu fjárhagslegir. Tilfinningalegir og félagslegir hagsmunir eru einnig fólgnir í því að 

lóðarleigutakar fái haldið mannvirkjum sínum, sem oft eru heimili þeirra eða tengd atvinnu 

þeirra. Lóðarleigusali getur einnig gætt tilfinningalegra og félagslegra hagsmuna sinna þar 
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sem hann getur á grundvelli slíks  lagaákvæðis haft áfhrif á hverjir leigi land hans, með því 

að nýta sér forkaupsrétt sinn, hafi hann ekki vilja til að leigja þeim sem lóðarleigutaki 

framselur rétt sinn til. 

  

7.2 Aðrar ástæður sem leiða til þess að leigusambandi aðila lýkur 

Margar aðrar ástæður en að framan greinir kunna að leiða til þess að lóðarleigusamningi 

aðila lýkur. Þær geta verið vegna vanefnda samningsaðila; uppsögn annars samningsaðila; 

framsals leiguréttar eða sölu landsins; samkomulag samningsaðila; vegna fullnaðrar hefðar; 

vegna góðrar trúar þriðja manns; eða vegna eignarnáms.
264

 Í þessari ritgerð þykir óþarfi að 

fjalla um aðrar ástæður en gildistíma og eignarnám sem orsök endaloka lóðarleigusambands. 

Í kafla 7.2.1 verður fjallað um áhrif eignarnáms á aðila lóðarleigusamnings. 

7.2.1 Eignarnám 

Fjallað er um eignarnám með almennum hætti í kafla 2.1. Eins og kom fram í kafla 2.2. er 

afnotaréttur, og þ.á m. lóðarleiguréttur, eign í skilningi 72. gr. stjskr. og því þarf eignarnemi 

ekki eingöngu að bæta landeiganda landið, heldur einnig þarf hann að bæta lóðarleigutaka 

það tjón sem hann kann að verða fyrir. Lóðarleigutaki á sjálfstæðan rétt til bóta frá 

eignarnema og þarf eignarnemi því að bæta lóðarleigutakanum mannvirki í hans eigu, 

lóðarleigurétt hans, aðra mögulega fjárhagslega röskun og  ræktun eða gróður.
265

  

Við mat á bótum til lóðarleigutaka vegna eignarnáms, skv. Hrd. 1987, bls. 497 

(165/1986) er í fyrsta lagi litið til þess hvert telja megi hæfilega áætlað gangverð umræddrar 

landspildu hefði hún verið seld sem eignarland við þær aðstæður sem ríkja þegar eignarnám 

er framkvæmt. Ekki hefur verið ágreiningur um það í réttarframkvæmd að við mat 

eignarnámsbóta er yfirleitt miðað við markaðsverð eigna. Leiði hinsvegar 

arðsemisútreikningar á grundvelli notagildis til hærri niðurstöðu ber að ákveða bætur þeim 

útreikningi til grundvallar.  Eignarnámsþoli á hinsvegar eingöngu í undantekningartilvikum 

rétt til bóta á grundvelli enduröflunarverðs s.s. þegar eignarnámsþola stendur ekki til boða 

nægilega sambærileg eign og sú eignarnumda. Mat bóta á þeim grundvelli er fáheyrt í 

eignarnámsframkvæmd.
266

   

Í öðru lagi er litið til þess hvert leigugjald ætla megi að matsmenn myndu gera leigutaka 

að greiða. Endurgjald lóðarleigutaka þarf þá að draga frá bótum því fjárhagslegt verðmæti 
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 Olav Lid: Tomtefeste, bls. 298 – 301. 
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 Sjá um eignarnámsbætur vegna gróðurs: Matsnefnd eignarnámsbóta, úrskurður 21. desember 2005 

(18/2005) og matsnefnd eignarnámsbóta, úrskurður 6. mars 2006 (19/2005). 
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 Matsnefnd eignarnámsbóta, úrskurður 6. apríl 2004 (1/2004). 



94 

 

samningsins fyrir leigutaka veltur m.a. á því hvort og þá hve mikill mismunur verður annars 

vegar á því leigugjaldi sem honum er gert að greiða og hinsvegar þeim arði er hann getur 

haft af landinu.   

Í þriðja lagi er litið til þess hvern arð líklegt er að leigutaki geti haft af spildunni á eigin 

hendi eða með því að framselja rétt sinn samkvæmt samningnum með sem hagstæðustum 

hætti. Til þess þarf lóðarhafi þó að hafa heimild í samningi svo bætur geti tekið mið af 

líklegum arði, sbr. Hrd. 2004, bls. 253 (51/2004), þar sem lóðarleigutaki krafðist þess að fá 

eignarnámsbætur greiddar með tilliti til þess að hægt væri að skipta landinu í 15 lóðir fyrir 

einbýlishús. Fjárhæð bótanna gat ekki tekið mið af þeirri arðsemisástæðu þar sem 

lóðarleigusamningurinn var takmarkaður við ræktun og mannvirki tengd ræktun.  

Í fjórða lagi er litið til þeirra óvissuþátta sem telja megi að rýri verðmæti réttinda 

lóðarhafa. Óvissuþættir geta til að mynda falist í því hversu mikill markaður er fyrir land 

sem söluvöru
267

 eða falist í ákvæði þess efnis að leigusali geti sagt samningnum upp með 

stuttum fyrirvara, t.d. eins árs fyrirvara. Slíkt er óvenju íþyngjandi og verðfellir lóðina 

töluvert miðað við verðmæti hefðbundinna leigulóða sömu gerðar.
268

 

 Í fimmta lagi skal líta til annarrar ætlaðrar fjárhagslegra röskunar af eignarnáminu. Ekki 

er lagaheimild til þess, né þykir ástæða til þess við mat á eignarnámsbótum að bæta 

ófjárhagslegt tjón eignarnámsþola sem hann verður fyrir vegna röskunar af eignarnáminu. 

 Framangreind fimm atriði eru þau atriði sem  í Hrd. 1987, bls. 497 (165/1986)  voru 

talin eiga að hafa áhrif á mat eignarnámsbóta til handa lóðarleigutaka. Í sjötta lagi er 

hinsvegar samkvæmt Hrd. 1996, bls. 4089 (121/1996) einnig litið þess hvort leiguréttur 

lóðarhafa sé takmarkaður við ákveðin not.
269

 Slíkt ákvæði í samningi aðila getur lækkað 

eignarnámsbætur til lóðarhafa. 

Í ljósi þess að lóðarleigutaki á ekki sjálfstæðan rétt til endurnýjunar tímabundins 

lóðarleigusamnings þegar hann rennur út, þykir hér einnig eðlilegt að tekið sé mið af því við 

mat eignarnámsbóta vegna lóðarleiguréttar, hversu mikill eða lítill tími sé eftir af 

leigutímanum. 

 

8 Samantekt og niðurstöður 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á inntak afnotasamninga af landi með 

megináherslu á lóðarleigu.  
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Í öðrum kafla var fjallað almennt um eignarrétt og þar kom fram að afnotaréttindi af 

landi teljast til eignaréttinda og eru því varin af 72. gr. stjórnarskrárinnar. Fjallað var 

almennt um eignarnám og hugtakið fasteign. Samkvæmt íslenskum rétti er það ekki skilyrði 

hugtaksins fasteignar að sami aðili fari með beinan eignarrétt bæði að landi og mannvirki. 

Sú réttarframkvæmd er nauðsynleg fyrir tilvist afnotasamninga af landi þegar mannvirki í 

eigu annarra standa eða eiga að standa á landinu. 

Í þriðja kafla voru afnotaréttindum af fasteignum gegn gjaldi gerð skil. Þegar þau eru 

greind í mismunandi flokka eftir andlagi sínu kemur í ljós að hugtökin lóð og land eru 

hvergi í löggjöf skilgreind þannig að hægt sé að greina þau efnislega í sundur og eru í 

framkvæmd notuð jöfnum höndum sem sama hugtakið.  

Í fjórða kafla var hugtakið lóðarleigusamningur skilgreint neikvætt, sem allir samningar 

um leigu á landi sem ekki er ráðstafað til landbúnaðarnota í atvinnuskyni. Hugtakið er því 

eins og staðan er núna, mjög víðtækt. Þá eru sérkenni þeirra talin vera tímalengd þeirra, 

rúmur ráðstöfunarréttur rétthafa og skilyrðing. Lóðarleigusamningar hafa  verið til staðar frá 

upphafi þéttbýlismyndunar, en þeir þróuðust úr erfðafestusamningum í lóðarleigusamninga 

með myndun þéttbýlis. Þrátt fyrir að lóðarleigusamningar eigi sér þessa löngu sögu er Ísland 

eina Norðurlandaþjóðin sem ekki hefur löggjöf um lóðarleigusamninga. Þá er vakin athygli 

á því að mikilvægt sé að skýrt ákvæði sé í samningi aðila um hvort endurgjald sé 

leigugreiðsla vegna afnota, eða kaupgreiðsla vegna eignaryfirfærslu. Þá var einnig fjallað 

stuttlega um leigunám og hefð sem stofnunarhætti lóðarleigusambands. 

 Í fimmta kafla var nánar fjallað um samning sem stofnunarhátt lóðarleigusambands og 

form hans. Landeigendur gefa lóðarleigusamninga út á mismunandi tímapunktum í 

samningsferlinu og er sú framkvæmd gagnrýnd og þeirri hugmynd varpað fram að skýra ætti 

stöðu samningsaðila með löggjöf um á hvaða tímapunkti ætti að gefa lóðarleigusamninga út. 

Þá var einnig fjallað um úthlutun lóða til leigutaka og áhrif stjórnsýsluréttar á þá 

framkvæmd sem snertir sveitarfélög sem landeigendur. Sveitarfélög þurfa að gæta hlutlægra 

sjónarmiða við úthlutun lóða og verða að gæta þess að detta ekki í þá gryfju að beita 

huglægum sjónarmiðum. Þá var fjallað um heimild ráðherra til að víkja frá skilyrðum 1. 

mgr. 1. gr. laga um eignarrétt og afnotarétt fasteigna nr. 19/1966. Var sú heimild talin 

ótakmörkuð, og æskilegt að lögfesta nánari leiðbeiningar um mat ráðherra. 

 Samkvæmt umfjöllun í sjötta kafla eiga lóðarhafar ekki einhliða rétt til þess að skila lóð 

sinni til landeiganda gegn endurgreiðslu lóðargjalda, nema meginreglur stjórnsýsluréttarins 

eða venja leiði til annars. Þá var bent á aðstöðumun landeigenda til að krefjast tryggingar 

fyrir leigugreiðslum sem ræðst að því hvort um opinbera eða einkaaðila er að ræða. Þeirri 
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hugmynd var velt upp hvort hægt væri að jafna þennan aðstöðumun  landeigenda með 

löggjöf. Þá var sú ályktun dregin að landeigendum sé heimilt að veðsetja eign sína, að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum, þrátt fyrir að land þeirra sé í útleigu samkvæmt 

lóðarleigusamningi. 

Í sjöunda kafla var vakin athygli á því að engin kaupskylda hvílir á lóðarleigusala vegna 

mannvirkja á leigulóð við lok lóðarleigusamnings. Hins vegar hvílir skilaskylda á 

lóðarleigutaka og er leigusala heimilt að fá mannvirki lóðarleigutaka  flutt brott af lóð sinni á 

kostnað þess síðarnefnda. Lóðarleigutaki á hins vegar rétt á eignarnámsbótum vegna 

leiguréttar síns, mannvirkja sinna, gróðurs/ræktunar og annars fjárhagslegs óhagræðis þegar 

land er hann leigir er tekið eignarnámi. Í framhaldi af því var bent á að lagaákvæði um 

forkaupsrétt og forleigurétt væru ákjósanleg til verndar hagsmunum beggja aðila. Að lokum 

var síðan fjallað um bótarétt lóðarleigutaka við framkvæmd eignarnáms og þau atriði sem 

skipta máli við verðmætamat leiguréttarins rakin.  
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