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1. Inngangur 

Eignarrétturinn er friðhelgur samkvæmt 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944 (stjskr.). Telst ákvæðið til mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar.
1
 Ásamt því að 

njóta stjórnarskrárverndar er í 1. mgr. 1. gr. 1. viðauka Mannréttindasáttmála Evrópu kveðið á 

um að allir menn og lögaðilar eigi rétt á að njóta eigna sinna í friði.
2
 Mannréttindasáttmáli 

Evrópu var lögfestur hér á landi með lögum nr. 62/1994.
3
 Þrátt fyrir þessa friðhelgi 

eignarréttarins eru til staðar undantekningar frá henni. Segir í 1. mgr. 72. gr. stjskr. að engan 

megi skylda til að láta eign sína af hendi nema almenningsþörf krefji. Til þess þurfi lagaboð 

og fullt verð komi fyrir. Sú undantekning sem hér um ræðir er eignarnám. Skv. 1. mgr. 72. gr. 

þurfa þrjú skilyrði að vera uppfyllt til að eignarnám sé mögulegt. Eitt þeirra skilyrða er að 

fullt verð komi fyrir. En hvernig má finna út hvað er fullt verð eignar? Viðfangsefni þessarar 

ritgerðar er að greina þá leið sem fellst í söluverði eignar við ákvörðun fjárhæðar 

eignarnámsbóta til að fullt verð komi fyrir. Til að skoða leið söluverðs þarf að rannsaka þau 

atriði sem litið er til þegar sú aðferð er lögð til grundvallar við ákvörðun fjárhæðar 

eignarnámsbóta.  

2. Um 1. mgr. 72.gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands 

Ákvæði 1. mgr. 72. gr. stjskr. er því sem næst óbreytt frá því hún kom fyrst fram í 

stjórnarskránni frá 1874, þýdd úr 82. gr. dönsku grundvallarlaganna frá 1849. Við breytingar á 

stjórnarskránni 1920 var ákvæðið fært í 63. gr. og var orðalaginu breytt, þ.e. orðinu lagaboð 

var breytt yfir í lagafyrirmæli. Síðar var ákvæðið fært í 67. gr. í stjórnarskránni frá 1944 en 

með breytingum sem gerðar voru með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 er það nú í 1. mgr. 

72. gr. stjskr. Til að fara nánar í forsögu ákvæðisins skal þess getið að 82. gr. dönsku 

grundvallarlaganna er sniðin eftir 11. gr. belgísku stjórnarskrárinnar frá 1831 sem átti sér svo 

fyrirmynd í 17. gr. frönsku réttindayfirlýsingarinnar frá 1789. 
4
   

Líkt og áður hefur komið fram nýtur eignarrétturinn friðhelgi sbr. 1. ml. 1. mgr. 72. gr. 

stjskr. en á því eru þó undantekningar. Þessar undantekningar eru t.d. takmörkun 

eignarréttarins, sem er skylda borgaranna til að greiða skatta og gjöld til samfélagslegra þarfa. 

Einnig má minnast á sérákvæði 2. mgr. 72. gr. stjskr. sem veitir löggjafanum heimild til að 

                                                            
1 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi (2008), bls 440. 
2 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi (2008), bls 443. 
3 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi (2008), bls 71. 
4 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi (2008), bls 440 og Gunnar G. Schram: 

Stjórnskipunarréttur (1997) bls 544. 
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takmarka rétt erlendra aðila til að eiga fasteignarréttindi eða hlut í atvinnufyrirtæki hér á 

landi.
5
 Sú takmörkun eignarréttinda sem hér er til umfjöllunar er eignarnám með áherslu á það 

skilyrði eignarnáms að fullt verð komi fyrir. 

3. Notkun hugtaka 

Til að útskýra hvað felst í hugtakinu eignarnám er mikilvægt að skilja þau hugtök sem verið 

er að beita heimildum eignarnáms á, þ.e. hvað er eign og eignarréttur. 

Eign og eignarréttur eru ýmist notuð í þrengri og rýmri merkingu. Í þrengri merkingu 

er eignarréttur hinn almenni umráða- og ráðstöfunarréttur yfir hlut. Í rýmri merkingu er 

eignarréttur hvers kyns eignarréttindi,  beinn jafnt sem óbeinn og án tillits til þess hver eignin 

er. Í stjskr. eru þessi hugtök hvergi skilgreind en tíðkast hefur í dómaframkvæmd að túlka 

þessi hugtök í rýmri merkingu.
6
 Fræðimenn eru almennt sammála um að eign skuli ekki binda 

við ákveðin áþreifanleg eignaréttindi heldur falli þar einnig undir annars konar verðmæt 

réttindi eins og kröfuréttindi, ef þau styðjast við einkaréttarheimild.
7
 

Hugtakið eignarnám er ekki nefnt í 72. gr. stjskr. né í eldra ákvæði 67. gr. stjskr. Það 

hefur þó tíðkast um langan aldur að nefna fyrirbærið eignarnám í lögum, dómum og 

fræðiritum. Stundum hafa þó verið notuð önnur hugtök yfir það. Sem dæmi má nefna að í 

vatnalögum nr. 15/1923 var talað um lögnám í stað eignarnáms. Í bók sinni, 

Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi lýsir Björg Thorarensen því sem svo að eignarnám sé 

fólgið í því að maður sé skyldaður til að láta eignarrétt sinn yfir tilteknum verðmætum af 

hendi að öllu eða nokkru leyti. Eignarnám verður að hvíla á lagaheimild og skal greiða fullt 

verð fyrir.
8
 Sá sem aflar sér eignarréttinda með eignarnámi er yfirleitt kallaður eignarnemi eða 

eignarnámshafi.
9
  

4. Skilyrði eignarnáms 

Skilyrði eignarnáms skv. 1. mgr. 72. gr. stjskr. eru þrjú. Í fyrsta lagi að almenningsþörf 

krefjist þess, í öðru lagi þarf til þess lagafyrirmæli og í þriðja lagi er skilyrðið að fullt verð 

komi fyrir eign. Þrátt fyrir að umfjöllunarefnið hér tengist þriðja skilyrðinu er rétt 

                                                            
5 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi (2008), bls 441. 
6 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi (2008), bls 447. 
7 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur (1997), bls 547. 
8 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi (2008), bls 464 og Gaukur Jörundsson: Eignarréttur. 1  

(1983), bls 83. 
9 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur. 1 (1983), bls 83. 
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samhengisins vegna að kynna hin tvö skilyrðin til sögunnar í þessum kafla. Nánar verður svo 

farið í skilyrðið um fullt verð í næsta kafla.  

4.1. Almenningsþörf  

Almenningsþörf er hugtak sem er mjög matskennt. Hvorki er til lögfest né annars konar 

formleg skilgreining á hugtakinu. Björg Thorarensen hefur talið að hugtakið sé frekar 

matskennt. Telur hún þó að í því felist að einhvers konar samfélagslegir hagsmunir verði að 

liggja að baki ákvörðun um eignarnám en ekki persónulegir hagsmunir eins eða fárra manna. 

Hugtakið er tvíþætt en það felur annars vegar í sér að tiltekin starfsemi eða aðstaða sé í sjálfu 

sér svo þýðingarmikil að réttlætanlegt sé að svipta menn eignum sínum í þágu hennar. Hins 

vegar felur skilyrðið í sér að tillitið til þeirrar aðstöðu eða starfsemi knýji á um framkvæmd 

eignarsviptingar en þó megi ekki ganga lengra í henni en þörf er á til að fullnægja þörfum 

þeirrar starfsemi eða aðstöðu sem á hlut að máli. Hafa dómstólar séð sér fært að endurskoða 

hvort ákvörðun löggjafans um eignarnám sé í þágu almenningsþarfar og hvort hún gangi of 

langt til að ná þessu tiltekna markmiði. 
10

 Skrifaði Gunnar G. Schram til að mynda að fjárþörf 

ríkis eða sveitarfélags væri ekki næg ástæða til eignarnáms.
11

 

4.2. Lagafyrirmæli  

Með því að taka fram í 1. mgr. 72. gr. stjskr. að krafist sé lagafyrirmæla er því slegið föstu að 

fyrirmæli annarra handhafa ríkisvaldsins en löggjafans geti ekki ein og sér verið næginlegur 

grundvöllur eignarnáms. Undir þetta tekur Gaukur Jörundsson sem staðfestir þetta í umfjöllun 

sinni um 67. gr. eldri stjórnarskrárinnar.
12

 Á slíkt enn við í dag í ljósi þess að núgildandi 

ákvæði er nær óbreytt líkt og áður hefur verið bent á. Lagafyrirmælin sem mælt er fyrir um í 

1. mgr. 72. gr. stjskr. geta verið af tvennum toga, sértæk og almenn. Sértæk lagafyrirmæli eru 

lög sem veita tilteknun aðila heimild til eignarnáms á tilteknum gæðum. Algengara er þó að 

slík lagaákvæði séu almenn, þ.e. veiti eignarnámsheimild í eitt skipti fyrir öll þegar tilteknar 

þarfir eru fyrir hendi. Séu ekki til staðar fullnægjandi lagaheimildir fyrir eignarnámi miðað 

við kröfur 1. mgr. 72. gr. stjskr., sker dómstóll úr um það og einnig hvort lagafyrirmælin 

samrýmist 1. mgr. 72. gr. stjkr. Má þar vitna í Hrd. 1946, bls. 345 sem hefur fengið heitið 

„landauki í fjöru“ meðal fræðimanna. Þar var einstaklingur sviptur eignarrétti sínum 

endurgjaldslaust, á fjöru á hafnarsvæði með lögum nr. 66/1931 um hafnargerð í Dalvík. Væri 

                                                            
10 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi (2008), bls 466-467. 
11 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur (1997), bls 561. 
12 Gaukur Jörundsson: Um framkvæmd eignarnáms Úlfljótur (1973-1974) 26-27 bls 123. 
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hann réttilega enn eigandi af þessu landi þar sem ekki hafði farið fram eignarnám á landinu né 

þess beðist.
13

 

5. Fullt verð 

Þriðja skilyrði eignarnáms er að fullt verð komi fyrir. Það er við skoðun þess skilyrðis sem 

ágreiningur er mestur. Sá ágreiningur snýst um bótaákvörðun og útreikningsaðferðir.
14

 Gera 

verður grein fyrir því hvað það er sem fæst bætt og hvernig tekin er ákvörðun um fjárhæð 

eignarnámsbóta.  

5.1. Hvað er bætt?  

Meginreglan er að eignarnámsþoli á rétt til bóta fyrir fjárhagslegt tjón sitt en um bætur fyrir 

ófjárhagslegt tjón er ekki að ræða. Verði maður ekki fyrir fjárhagslegu tjóni við eignarnám á 

engar bætur að greiða. Þetta er ólögfest regla sem byggist á dómaframkvæmd og kenningum 

íslenskra og norrænna fræðimanna. Þó á eignarnámsþoli rétt á bótum fyrir óhagræði af 

eignarnáminu.
15

 Sem dæmi um ófjárhagslegt tjón sem ekki yrði bætt má nefna að ef ættaróðal 

er tekið eignarnámi verður eigandi að láta sér nægja jarðarverðið en hann fær ekki sérstaka 

fjárgreiðslu vegna þeirrar sorgar eða leiðinda sem það veldur honum að þurfa að yfirgefa óðal 

sitt.
16

 Má í því samhengi benda á Hrd. 1997, bls 52. Í þeim dómi var deilt um útreikninga bóta 

vegna eignarnáms Landsvirkjunar á jörð eignarnámsþola í þeim tilgangi að leggja þar 

háspennulínu. Krafðist eignarnámsþoli miskabóta vegna sjónmengunar. Í dómi Hæstaréttar 

var tekið fram að meginreglan væri að bætur væru veittar fyrir fjárhagslegt tjón. Af þeim 

sökum var þeim hluta kröfu eignarnámsþola, sem varðaði þetta ófjárhagslega tjón hans, vísað 

frá Hæstarétti.  

5.2. Ákvörðun eignarnámsbóta  

Lög nr. 11/1973 (eignarnámslög) gilda um eignarnám og skal skv. 1. gr. laganna gæta ákvæða 

eignarnámslaganna við ákvörðun bóta. Eignarnámslögin fjalla fyrst og fremst um aðferðir og 

málsmeðferð við ákvörðun bóta fyrir þá eign eða verðmæti sem tekin eru eignarnámi með 

heimild.
17

 Þar er þó ekki að finna nein ákvæði um ákvörðun fjárhæða slíkra bóta.
18

 Við 

setningu laganna var ekki farin sú leið að lögfesta efnisreglur um fjárhæð eignarnámsbóta. 

                                                            
13 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi (2008), bls 470-471. 
14 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi (2008), bls 473. 
15 Guðjón Ármannsson:  Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 83 og Ólafur Jóhannesson: 

Stjórnskipun Íslands (1978), bls 456. 
16 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur (1997), bls 563. 
17 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi (2008), bls 473. 
18 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands (1978), bls 457. 
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Það var þó ákveðið að fara þá leið í eldri lögunum nr. 61/1917 en þar sagði 2. mgr. 10. gr. 

,,matsverð eignar skal miðað við það gagnverð, sem hún mundi hafa í kaupum og sölum, og 

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

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

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

til verðrýrnunar þess hluta eignarinnar, sem eftir er.“ 
19

  

Skv. 2. gr. eignarnámslaga er sérstök nefnd skipuð sem nefnist matsnefnd 

eignarnámsbóta (MNE) en henni er falið það verk að  skera úr um eignarnámsbætur og annað 

endurgjald. Segir í 7.gr. laganna að við fyrirtöku máls skuli nefndin leita sátta á milli 

eignarnema og eignarnámsþola um eignarnámsbætur. Takist sættir er eignarnámsmálinu þar 

með lokið. Náist slíkar sættir ekki skal MNE kveða upp úrskurð um fjárhæð eignarnámsbóta 

til eignarnámsþola.
20

 En hvernig ákveður MNE fjárhæð eignarnámsbóta? Eins og fram hefur 

komið var ekki farin sú leið við setningu eignarnámslaga að setja efnisreglur um fjárhæð 

eigna sem teknar eru eignarnámi.
21

 Þó eru einstaka lög sem segja við hvað skal miða við 

verðákvörðun eignar þeirrar sem eignarnámi er tekin.
22

 Við ákvörðunina má segja að valið sé 

á milli þriggja aðferða sem eru leið notagildis, leið enduröflunarverðs og leið söluverðs.
23

 

Þegar fjárhæð er mismunandi eftir því hvaða leið er farin ber að leggja til grundvallar þá leið 

sem leiðir til hærri niðurstöðu um eignarnámsbætur fyrir eignarnámsþola.
24

  

5.3. Notagildi, enduröflunarverð og söluverð  

Notagildi eignar er miðað við þann arð sem eign skilar eða getur skilað. Finna verður 

höfuðstól miðað við líklegar hreinar árstekjur eignarinnar. Taka verður tillit til sennilegrar 

endingar viðkomandi eignar og hvaða vaxtaupphæð ber að leggja til grundvallar 

útreikningum.
25

 Önnur leiðin, leið enduröflunarverð er miðuð við kostnað eignarnámsþola við 

að afla sér eignar sem getur komið honum að sömu notum og eign sú sem eignarnámi var 

tekin.
26

 Þriðja leiðin er leið söluverðs. Í eldri lögunum um eignarnám nr. 61/1917 var gengið 

út frá því að leið söluverðs væri meginreglan við útreikninga á fjárhæð við eignarnám og telst 

                                                            
19 Guðjón Ármannsson:  Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfjótur, 1. tbl. 2006, bls 90 og Gaukur Jörundsson 

Eignarréttur. 1 (1983), bls 113. 
20 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur (1997), bls 565-566. 
21 Í núgildandi lögum um eignarnám í Noregi frá 1984, sem heita Lov om vederlag ved oreigning av fast 

eigendom, er farin sú leið samkvæmt 4.gr. laganna, að telja upp atriði sem líta skal til við ákvörðun söluverðs. 

Einnig eru þar talin upp atriði sem ekki skal líta til.  
22 Ólafur Jóhanesson: Stjórnskipun Íslands (1978), bls 456. 
23 Guðjón Ármannsson:  Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 84. 
24 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur. 1 (1983), bls 117. 
25 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur. 1 (1983), bls 118-119. 
26 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur. 1 (1983), bls 118-119. 
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þessi leið enn meginreglan. Þar var reikniaðferðin reyndar kölluð gangverð. Felur hún í sér að 

eignarnámsþoli geti krafist þess verðs, sem ætla má að fengist fyrir eignina við sölu.
27

 Er þetta 

algengasta leiðin við slíka ákvörðun. En það getur verið ærið verk að ákveða hvert söluverð 

eignar er og til margs að líta. Nú verður fjallað um þau atriði sem litið er til við beitingu 

söluverðs við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta þ.e. hvernig söluverð er ákveðið við 

eignarnám.  

6.0. Ákvörðun söluverðs 

Þar sem lög kveða ekki á um það hvernig ákvarða skuli söluverð við eignarnám þarf að 

styðjast við ólögfestar reglur við ákvörðun eignarnámsbóta.
28

 Skipta þar mestu máli úrskurðir 

MNE og dómar Hæstaréttar þar sem reynt hefur á álitaefni tengd ákvörðun fjárhæðar 

eignarnámsbóta. Fasteignir eru þær eignir sem langoftast verða fyrir eignarámi. Þar af 

leiðandi munu þau atriði sem hér eru til umfjöllunar fyrst og fremst vera miðuð við ákvörðun 

fjárhæðar við eignarnám á fasteignum. Þó eru þessi atriði ekki einskorðuð við fasteignir og 

geta sum þeirra átt við um aðrar eignir. Þau atriði sem verða skoðuð hér eru opinber skráning, 

skipulag, líkleg nýting, fyrra söluverð eignar og kauptilboð í hana, gangverð sambærilegra 

eigna, gæði eignarinnar og verðbreytingar vegna eignarnáms.  

6.1. Opinber skráning  

Eitt af þeim atriðum sem skoðuð eru við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta eru opinber 

gögn um verðmat eigna. Slíkt ákvæði er að finna í lögum nr. 6/2001 um skráningu og mat 

fasteigna. Skv. 1. ml. 1. gr. laganna skal Þjóðskrá Íslands fara með yfirstjórn 

fasteignarskráningar. Segir í 2. gr. að allar fasteignir skuli meta til verðs eftir því sem næst 

verður komist hverju sinni. Í 1. mgr. 27. gr. er kveðið á um að matsverðið skuli vera gangverð 

umreiknað til staðgreiðslu, sem ætla má að eignin fari á í kaupum og sölum miðað við heimila 

og mögulega nýtingu fasteignar á hverjum tíma. Fleiri ákvæði laganna hafa þann tilgang að 

hafa matið eins nákvæmt og hægt er til að hafa verðmatið sem réttast á hverjum tíma. Má þar 

nefna 28. gr. um hvernig skal finna út verðið og heimild 31. gr. til að eigandi geti farið fram á 

endurútreikning matsverðs. Lög þessi hafa þannig mörg ákvæði sem mæla fyrir um að hafa 

skuli verðmat fasteigna sem nákvæmast í fasteignaskrá.  

                                                            
27 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur. 1 (1983), bls 118. 
28 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 90. 
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MNE hefur fram til þessa talið sig óbundna af fasteignamatsverði þegar ákvarðaðar 

eru eignarnámsbætur.
29

 Má í því sambandi nefna MNE úrskurð 30. desember 1980 en þar 

voru málsatvik þau að lög nr. 57/1979 veittu ríkisstjórninni heimild til að taka eignarnámi 

landspildu úr landi Deildartunguhvers í eigu eignarnámsþola. Eignarnemi krafðist þess að 

miðað væri við fasteignamat frá árinu 1969-1970 og væri það þá að verðmæti 158.000. kr. 

Matsnefndin benti aftur á móti á að mat þetta hefði enga raunhæfa þýðingu þar sem 

gjörbreyttar aðstæður voru síðan fasteignamatið fór fram. Var eignin metin á 532.000.000.kr. 

Við skoðun þessa úrskurðar má sjá að fasteignarmati er ekki beitt þar sem það þykir ekki veita 

nógu gott mat fyrir fjárhæð eignarnámsbóta. Í framkvæmd er það algengast að úrskurðir hafi 

fjárhæð eignarnámsbóta hærri ef ekki er beitt fasteignamati heldur en ef tekið væri mið að 

fasteignamatinu. Leiðir það yfirleitt til þess að eignarnemi kýs almennt að miða við 

fasteignamatsverð en eignarnámsþoli sem vill hærri bætur, leggi önnur sjónarmið til 

grundvallar en fasteignamat til að fá hærri eignarnámsbætur. 
30

  

 Ástæðan fyrir því að MNE fylgir ekki Fasteignamats ríkisins (FMR) er sú staðreynd 

að tilgangur FMR er að skapa grundvöll fyrir álagningu opinberra gjalda og er fasteignamatið 

stofn fasteignagjalda, eignarskatts og erfðafjárskatts. Það felur í sér að sá sem ekki hefur hug á 

að selja fasteign sína hefur ekki hagsmuni af því að leiðrétta of lágt fasteignamat, heldur þvert 

á móti hagnast hann mest af lágu fasteignamati þar sem hann þarf þá að greiða lægri gjöld. 

Einnig er ólíklegt að fasteignamat taki næginlegt tillit til sérstöðu hverrar eignar og er nær 

ógerlegt að taka tillit til sérstöðu allra fasteigna, ólíkt því sem gera skal við eignarnám. Í 

tilfelli eignarnáms eru skoðaðar margar aðrar sérstæðar aðstæður hverrar fasteignar. Auk þess 

er sjaldgæfara að eignarnumin sé heil eign en fasteignarmat tekur tillit til heillrar eignar. Mun 

oftar er gert eignarnám í hluta jarðar.
31

 Dæmi um slíkt er úrskurður MNE 18. nóvember 1994 

en þar vildi Súðavíkurhreppur eignarnema landspildu sem var hluti jarðarinnar Súðavík en 

ekki alla jörðina. Ef skoðaður ef fyrrnefndur úrskurður um Deildartunguhver má sjá að litið er 

framhjá fasteignamati ef aðstæður eru þannig að einhver önnur atriði benda til þess að 

fasteignamatið sé ekki rétt sbr. orðalag matsnefndarinnar í Deildartunguhver „Mat 

jarðhitaréttinda í fasteignarmati hefur ekki þýðingu þegar af þeirri ástæðu, að aðstæður eru 

gjörbreyttar frá því að aðalmat fór fram.“  

Mat FMR er þó ekki alveg gagnslaust við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta og 

hefur Hæstiréttur í Hrd. 1997, bls. 52 ekki útilokað að miða megi bótafjárhæð við 

                                                            
29 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 104. 
30 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 105. 
31 Guðjón Ármannsson : Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 105-106. 
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fasteignamat. Einng hefur MNE notað fasteignamatsverðið til vísbendingar um verðmæti 

fasteignar. Má þar nefna MNE úrskurð 8. júní 2004 nr. 4/2004 þar sem Akranesbær vildi með 

stoð í lögum nr. 73/1997 taka spildu úr bænum eignarnámi. Vildu hvorki eignarnemi né 

eignarnámsþoli beita fasteignarmati. Lagði eignarnámsþoli fram álit sem sagði að oft mætti 

hækka fasteignamatsverð um 10-20% til að fá markaðsvirði fasteignar. MNE kaus að styðjast 

við þá röksemd. Hér er því fasteignamat notað sem hluti af reikniformúlu fyrir upphæð 

eignarnámsbótafjárhæðar.
32

  

6.2. Skipulag  

Margs konar skipulag og skipulagsáætlanir fjalla um framtíðina. Þessi tvö atriði sameina það 

tvíþætta hagræði að segja til um almenna stefnumörkun þróunar á tilteknu landsvæði og að 

taka afstöðu til framtíðar einstakra fasteigna með fyrirmælum um hvernig má nýta þær. Þar af 

leiðandi hafa skipulag og skipulagsáætlanir áhrif á verðmæti fasteigna. Verðmæti lóða getur 

breyst mikið eftir því sem skipulag segir til um hana.
33

 Um skipulag gilda skipulagslög. nr. 

123/2010 (skbl.) Í skbl. er skipulagsáætlunum skipt í fjórar gerðir, þ.e. svæðisskipulag, 

aðalskipulag, landskipulag og deiliskipulag. Skipulagsáætlanir eru stefnuyfirlýsingar 

skipulagsyfirvalda um framtíðarnýtingu lands en skbl. gera ráð fyrir að slíkar áætlanir sæti 

endurskoðunum með reglulegu millibili. Skipulagið er ekki bindandi á þann hátt að 

sveitarfélögum eða eigendum fasteigna sé skylt að framkvæma skipulagið. Þó er eigendum 

fasteigna óheimilt að fara í framkvæmdir sem fara gegn gildandi skipulagi og skal 

skipulagsfulltrúi stöðva slíkar framkvæmdir sbr. 1. mgr. 53. gr. skbl.
34

 Hefur skipulag þannig 

áhrif á hagnýtingarmöguleika fasteignar.  

Eins og áður var bent á hafa skipulagsáætlanir áhrif á verðmæti fasteigna. Við 

eignarnám skal bæta verðmæti fasteignar og við mat á því verðmæti skal t.d. skoða löglegar 

og leyfilegar nytjar og nytjakosti fasteignarinnar á viðmiðunarstund mats. Ber þá að skoða 

hvað lög og reglugerðir segja um efni skipulagsáætlana.
35

 MNE tekur nú í vaxandi mæli mið 

af þeim reglum sem gilda um viðkomandi svæði og sannar dómaframkvæmd og margir 

úrskurðir MNE þetta.
36

 Helstu dæmi um mikilvægi þess hvaða skipulagsáætlanir gilda um 

fasteignir eru annars vegar þegar jörð sem telst sumarbústaðaland telst verðmætari heldur en 

                                                            
32 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 104-105. 
33 Sigurður Gizurarson: Eignarnámsmat í ljósi skipulagsáætlana Afmælisrit til heiðurs Gunnari G. Schram 

sjötugum (2002), bls 435. 
34 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 95. 
35 Sigurður Gizurarson: Eignarnámsmat í ljósi skipulagsáætlana Afmælisrit til heiðurs Gunnari G. Schram 

sjötugum (2002), bls 448. 
36 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 95. 
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fasteign ætluð til landbúnaðarnota. Þegar fasteign er hins vegar í þéttbýli og er staðsett í 

iðnaðarhverfi skv. skipulagsáætlun er hún verðminni en ef hún væri staðsett í íbúðarhverfi. Í 

þessu samhengi má nefna Hrd. 1984, bls 904 þar sem verulegur hluti jarðar var vel til þess 

fallinn að reisa þar sumabústaðabyggð en landið laut 2. gr. ábúðarlaga nr. 64/1976 og 

landbúnaðarskyldu sbr. 12. gr. jarðalaga nr. 65/1976. Við það að landið var metið að hluta til 

sem sumarbústaðaland hækkuðu matsfjárhæðir tífalt. 
37

 Í þessum dómi sést hve mikill munur 

er á einni og sömu fasteign eftir því hvernig skipulag gildir um hana. 

MNE telur sig þó ekki alfarið háða skipulagsáætlunum við ákvörðun eignarnámsbóta. 

Meginregla íslensks réttar er að eigandi skuli ekki aðeins fá bætta eign sína eins og hún nýtist 

honum á eignarnámsstundu heldur líka þá nytjakosti hennar sem heimilað er að hagnýta í 

lögum, þó ekki hafi verið gerður reki að því.
38

 Þó að skipulag veiti góða vísbendingu um 

framtíðarnotkun lands virðast dómstólar ekki telja sig bundna af skipulagi við ákvörðun 

eignarnámsbóta líkt og í fyrrgreindum Hrd. 1984, bls 904. Í þeim dómi voru atvik þau að 

skipulag sagði að fasteign væri landbúnaðarjörð og vildi eignarnemi láta miða fjárhæð 

eignarnámsbóta við það. Þrátt fyrir það lét Hæstiréttur meta jörðina eins og hún væri 

sumarbústaðaland. Ástæður þess voru m.a. þær að boð jarðalaga um að þessi fasteign væri til 

landbúnaðarnota voru undanþæg og ekki var nein andstaða við að nýta landið undir sumarhús. 

Einnig var litið til náttúrukosta jarðarinnar og þeirrar staðreyndar að mikil 

sumarbústaðabyggð var komin upp í sveitafélaginu. Þetta er þó sérstakur dómur að því leyti 

að eigandi landsins hafði ekki gert neinn reka af því að nýta landið sem sumarbústaðaland. 

Hefur Hæstiréttur síðan þá hafnað að víkja frá gildandi skipulagi þar sem eigendum tókst ekki 

að sanna áætlanir sínar til að breyta jörðinni sbr. Hrd. 1997, bls 52. Sá dómur er reifaður hér 

að framan og fjallar hann um eignarnám Landsvirkjunar á hluta jarðar vegna lagningar 

háspennulínu. Var þar sagt að jörðin væri nýtt sem hefbundin bújörð og færi notagildi 

jarðarinnar eftir því. Ekki þótti stefnandi hafa náð að sýna fram á að breytinga væri að vænta 

þar á í bráð. Virðist þó MNE taka Hrd. 1984, bls 904 til eftirbreytni ef skoðaður er úrskurður 

MNE frá 1. júlí 1999, mál nr. 11/1998. Þar var jörð enn í landbúnaðarnotkun. 

Eignarnámsþolar vildu hins vegar að við mat bóta yrði miðað við að hægt væri að nýta landið 

til sumarbústaðanota. Féllst MNE á það með svofelldum röksemdum: „Þrátt fyrir að hið 

eignanumda hafi ekki verið sérstaklega skipulagt fyrir sumarbústaðabyggð þykir ljóst að 

landið geti að einhverju leyti hentað undir lóðir undir sumarhús og næsta nágrenni er vinsælt 

                                                            
37 Sigurður Gizurarson: Eignarnámsmat í ljósi skipulagsáætlana Afmælisrit til heiðurs Gunnari G. Schram 

sjötugum (2002), bls 449. 
38 Sigurður Gizurarson: Eignarnámsmat í ljósi skipulagsáætlana Afmælisrit til heiðurs Gunnari G. Schram 

sjötugum (2002), bls 440. 
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til þeirra nota svo sem að framan greinir. Verður því við matið að miða við þann möguleika á 

framtíðarnýtingu.“ 
39

  

Svar við ástæðu þess að MNE notast við líklega nýtingu í stað þess skipulags sem er 

búið að ákveða má finna í röksemdum MNE Úrskurði 30. ágúst 1985. Vegagerðin vildi 

eignanema hluta af jörðinni Kirkjubrú vegna endurbóta á Álftanesvegi. Eignarnámsþoli vildi 

fá bætur miðaðar við að hann myndi síðar fá landið skipulagt til íbúðar- og/eða 

verslunarhverfis og selja lóðirnar loks á opnum markaði. En líkt og eignarnemi benti á var 

þetta landbúnaðarland skv. skipulagi og jarðalög bönnuðu að nýta slík lönd á annan hátt. Væri 

slík skipting og sala á fasteign háð leyfum. Við skoðun á legu lands og aðstæðum öllum 

komst þó MNE að þeirri niðurstöðu að miða ætti framtíðarnýtingu landsins við að landið yrði 

selt sem byggingarlóð enda væri önnur nýting ekki arðvænlegari. Þessi tilvísun til að beita 

skyldi arðvænlegustu nýtingarmöguleika er lykilatriði hér. Virðist nefndin þannig leggja 

almennt til grundvallar að eignarnámsþoli myndi almennt nýta land sitt á sem arðvænlegasta 

hátt. Þannig að ef land hentar vel til ákveðinna nota getur skipulag eitt og sér ekki leitt til þess 

að miðað sé við aðra nýtingu. Gæti sveitarstjórn t.d. ekki lækkað verðmæti fasteignar sem það 

hyggðist eignarnema með því að breyta skipulaginu úr bústaðalandi yfir í landbúnaðarlóð
40

 

sbr. MNE úrskurður 29. mars 2006 nr. 9/2005. Þar tók Reykjavíkurborg lóð í Norðlingaholti 

eignarnámi og við mat sitt benti MNE á að aðeins 40% fasteignarinnar var skipulagt sem 

byggingarlóð. Þetta væri ákvörðun tekin af eignarnemanum sjálfum um nýtingu hlutfalls 

lóðarinnar sem byggingaland og ætti slík ákvörðun ekki að stjórna verðmæti fasteignar þannig 

að verðmæti hennar yrði minna en annars.  

Þegar ákvörðuð er fjárhæð eignarnámsbóta hefur MNE litið til þess hversu langt 

skipulagsvinnan er komin. Ef skipulagið er komið langt á veg og fasteign jafnvel reiðubúin til 

notkunar samkvæmt skipulaginu þá leiðir það til verðhækkunar. Byggist það á því að það geti 

skipt eignarnema miklu máli að geta nýtt sér fjárfestingu sína strax og sleppa við að eiga hana 

undir málshraða viðkomandi skipulagsyfirvalds. Staðfestir MNE þetta viðhorf í MNE úrskurði 

8, júní 2004, mál nr. 4/2004 þar sem Akraneskaupstaður vildi beita eignarnámi á lóðaréttindi 

af Breiðasvæði. Benti eignarnámsþoli á að jörð sín væri nú þegar deiliskipulögð og tilbúin til 

afnota. Ætti það að valda verðhækkun þar sem gera mætti ráð fyrir að skemmri tími væri þar 

til að gera mætti fullt gagn af fasteigninni og tók MNE undir það sjónarmið. Af framansögðu 

má draga þá ályktun að tekið sé tillit til skipulags við mat söluverðs. Samt sem áður er ekki 

                                                            
39 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 97. 
40 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 97-99. 
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hjá því komist að láta hjá líða að nota það ef önnur sjónarmið koma sem benda til að 

skipulagið veiti ekki raunverulega mynd af verðmæti fasteignarinnar.  

Ekki er hægt að ljúka umfjöllun um skipulag án þess að skoða hvað gerist ef eigandi 

fasteignar vonar að fasteignin hækki í verði vegna breytingar á skipulagi og nefnist slíkt 

biðvon.
41

 Biðvon er ekki sérstaklega bætt þar sem hún birtist almennt í verði eignarinnar á 

markaði að minna eða meira leyti og við verðmat á fasteign við eignarnám skal líta til þess.
42

 

Má í því samhengi nefna úrskurð MNE hér að framan frá. 1. júlí 1999, mál nr. 11/1998 þar 

sem litið var til þess við verðmat að eigandi landbúnaðarjarðar fékk hana bætta sem 

sumarbústaðaland þar sem hann leiddi líkur af því að hún yrði nýtt sem slík.  

6.3 Líkleg nýting  

Nátengt umfjöllun um skipulag er að líta til líklegrar nýtingu eignar. Rök fyrir því að þessi tvö 

atriði eru nátengd er að líklega nýtingu fasteignar má oft ákvarða út frá því skipulagi sem á 

svæðinu gildir. Það er þó yfirleitt ekki nóg.
43

 Má þar vísa í umfjöllun hér að framan um MNE 

úrskurð 30. desember 1980 um Deildartunguhver. Þar var skipulagi hafnað og talið að líkleg 

nýting eignar væri sú að hún yrði nýtt sem sumarbústaðaland, þrátt fyrir að fasteignin var 

landbúnaðarjörð samkvæmt skipulagi. Sýnir þetta að við mat á líklegri nýtingu fasteignar er 

ekki aðeins litið til skipulags.  

Líkleg nýting er metin af MNE og dómstólum. Er niðurstaða þeirra að þeim beri að 

skoða líklega nýtingu eignar á matsdegi. Líkt og bent hefur verið á í umfjöllun um skipulag 

virðist úrskurður MNE frá 30. ágúst 1985 benda til þess að alltaf skuli meta þá nýtingu sem er 

arðvænlegust. Þannig virðist MNE gera ráð fyrir að aðili muni nýta jörð sýna á sem 

arðbærastan hátt. Þó hefur verið talið að líkleg nýting verði að vera fjárhagslega raunhæf sbr. 

Hrd. 1999, bls 2666 sem er að vísu með álitaefni tengt nábýlisrétt. Þar voru málsatvik þau að 

eigendur jarðar höfðu haft uppi hugmyndir um að byggja sumarbústaðabyggð þegar 

sveitarfélagið fékk leyfi fyrir að gera sorpstöð. Vildu eigendur jarðarinnar skaðabætur 

byggðar á nábýlisrétt. Þeir fengu bætur en bæturnar voru lækkaðar og var m.a. litið til þess að 

það væri ekki fjárhagslega hagkvæmt að byggja sumarhúsabyggð á staðnum.
44

  

                                                            
41 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 100. 
42 Sigurður Gizurarson: Eignarnámsmat í ljósi skipulagsáætlana Afmælisrit til heiðurs Gunnari G. Schram 

sjötugum (2002), bls 453. 
43 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 106. 
44 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 107 og 109. 
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6.4. Fyrra söluverð sömu eignar og kauptilboð 

MNE getur litið til eldra söluverðs fasteignar sem skal eignarnema til að skoða hvað 

eignarnámsbætur ættu að vera við ákvörðun söluverðs.
45

 Þó verður að hafa í huga við beitingu 

fyrra söluverðs að fasteignaverð hækkar hratt hér á landi og við skoðun á því má athuga 

vísitölu íbúðaverðs. Þar má sjá að í janúar 2003 var fasteignavísitala höfuðborgarsvæðisins 

169,0 stig en 10 árum síðar í janúar 2013 er hún 350,7 stig.
46

 Þyrfti þar af leiðandi að taka 

tillit til verðlagsþróunar þegar notað væri fyrra söluverð eignarinnar. Væri fyrri sala nýleg 

myndi hún væntanlega hafa mikið að segja um verðmæti fasteignar. Gagnstætt við það myndi 

fyrra söluverð segja lítið ef langur tími væri síðan þau kaup fóru fram. Þá er spurning hversu 

langt getur liðið frá því að fyrri kaup fóru fram, til að hægt sé að nota það til að meta fjárhæð 

eignarnámsbóta. Um það er MNE úrskurður 25 nóvember 1983. Í því máli gerði Ísafjarðarbær 

eignarnám á lóð og vöruskemmu af lóðinni Stakkanesi. Benti matsþoli á að 29. desember 

1978 hafi hann keypt eignina á 18.000.000.kr. Vildi hann að miðað yrði við það við ákvörðun 

fjárhæðar eignarnámsbóta. Byggingarvísitala hafi í desember 1978 verið 4.767 stig en var við 

eignarnám 43.942 stig og hafi því hækkað um 821,8%. Krafðist eignarnámsþoli þess að 

framreiknað yrði verðið með tillit til þess. Þessu sjónarmiði hafnaði MNE og lét frekar miða 

við sölu á sambærilegum eignum. Skv. þessum úrskurði virðast 5 ár vera of langur tími til að 

hægt sé að taka mið af fyrri söluverði.  

 Einnig verður að gefa því gaum ef aðstæður koma upp sem gjörbreyta verðmæti 

fasteignar. Um það má vísa í fyrrgreinda umfjöllun um skipulag, þ.e. þegar skipulagi 

fasteignar er breytt og hún hækkar umtalsvert í verði við það. Einnig má nefna eftirfarandi 

úrskurð MNE frá 1. ágúst 2006 nr. 8/2006. Þar vildi Hitaveita Akranes og Borgarfjarðar fá 

mat á spildu í landi Innsta-Vogslands 3 við Akranes. Benti eignarnemi á að 8. desember 1986 

var hver hektari metinn á 218. kr. Framreiknað væri heildarverðmæti þessarar lóðar 662.935. 

kr. Taldi MNE ekki hægt að taka tillit til þessarar röksemdar þar sem landverð hefði almennt 

hækkað auk þess sem veglengd til Reykjavíkur hefði styst töluvert frá þessum tíma með 

tilkomu Hvalfjarðarganga. Sú ályktun sem draga má af þessum úrskurði er að ef verulegar 

breytingar hafa orðið frá því að fyrra söluverð kom til sé því ekki beitt við ákvörðun 

eignarnámsbóta. Í þessum dómi eru framkvæmdir við gerð Hvalfjarðaganga þess valdandi að 

verðmæti fasteigna hækkar. Af því má draga þá ályktun að ef einhver utanaðkomandi 

atburður gerist sem hefur áhrif á verðmæti eignarinnar, t.d. betri samgöngur, þá er minna að 

marka fyrra kaupverð eignarinnar. Að öllu þessu athuguðu má sjá að fyrra söluverð er 

                                                            
45 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur. 1 (1983), bls 118. 
46 Heimasíða Þjóðskrár Íslands, http://www.skra.is/Markadurinn/Visitala-ibudaverds. 
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viðurkennt sjónarmið við ákvörðun söluverðs en þó ber að víkja frá því ef atvik benda til þess 

að það gefi ekki rétta mynd af verðmætti eignar. 

Tengd þessari umfjöllun er þegar sú staða kemur upp að gert hefur verið kauptilboð í 

þá eign sem skal eignarnema. Hlýtur slíkt að geta bent til markaðsvirði fasteignarinnar. Með 

vísan til umfjöllunar hér að framan um hækkandi fasteignavísitölu þyrfti slíkt tilboð 

væntanlega að vera frekar nýlegt til að mark væri á því takandi.
47

 Í norskum rétti er talið að 

hafa megi hliðsjón af slíkum kauptilboðum af því gefnu að þetta séu raunveruleg kauptilboð 

þ.e. ekki málamyndagerningur.
48

 

6.5 Gangverð sambærilegra eigna 

Við mat á söluverði er hægt að líta til söluverðs sambærilegra eigna.
49

 Er því almennt beitt 

þegar gangverð hinnar eignarnumdu eignar er ekki þekkt. Þá er reynt að finna eignir af sömu 

gæðum og koma að sömu þörfum og sú eign sem skal eignarnema. Við mat á þessu geta 

komið upp tvö ágreiningsefni, hið fyrra hvaða eignir teljast sambærilegar og hið síðara hvert 

sé gangverð hinna sambærilegu eigna.
50

  

6.5.1 Hvaða eignir eru sambærilegar? 

Þegar metið er hvort eignir eru sambærilegar þarf bæði að líta til gæða þeirra sem og 

staðsetningar. Að lágmarki þarf hin viðmiðaða eign að geta komið til sömu þarfa og eftir 

atvikum að gefa af sér svipaðan arð og hin eignarnumda eign. Könnun á gæðum fasteignar er 

sjaldan lögfræðilegt mat þar sem skoða þarf mörg atriði til að sjá gæði einstakrar eignar.
51

 Ef 

skoðaður er fyrrgreindur Hrd. 1993, bls 2205 má sjá að talið er upp það sem matsmenn höfðu 

m.a. til hliðsjónar við sitt mat. Litu þeir til byggingarmöguleika, legu, útsýnis, fjarlægðar frá 

miðborg og atvinnusvæða. Síðar verður fjallað nánar um hvernig gæði eignar eru metin. 

Þrátt fyrir að tvær fasteignir séu sambærilegar með tilliti til gæða getur gangverð eigna 

verið mjög mismunandi milli staðsetninga. Almennt hefur MNE hafnað að skoða fasteignir 

sem sambærilegar ef þær eru í sitthvorum landshluta og talið slíkt varasamt.
52

 Í því samhengi 

má vísa til  úrskurðar MNE frá  12. júlí 1995. Selfosskaupstaður vildi beita eignarnámi á 

jarðinar Selfoss 1, 2 og 3. Vildu eignarnámsþolar láta miða við úrskurð MNE nr. 3/1992 sem 

hafði farið fram á fasteign við Akureyri. Þar hafði verið greitt 2.500.kr fyrir fermetran. Taldi 

                                                            
47 Heimasíða Þjóðskrár Íslands, http://www.skra.is/Markadurinn/Visitala-ibudaverds. 
48 Bjørn Stordrange: Ekspropriasjonsrettslieg emner (1988), bls 107. 
49 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur. 1 (1983), bls 118. 
50 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 111. 
51 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 111. 
52 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 111. 
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MNE það sjónarmið að skoða úrskurði vegna eignarnáms í öðrum landshlutum væri varasamt 

og féllst ekki á það. Sömu sjónarmið má sjá í MNE úrskurði 19. nóvember 2003 nr. 7/2003. 

Þar vildi Reykjanesbær eignarnema Þrætuland í eigu Fiskiðjunnar hf. Eignarnámsþoli taldi að 

verðmæti lands í Reykjanesbæ hlyti að vera hliðstætt landi við útjaður höfuðborgarsvæðisins 

og færði ýmis rök fyrir því. Féllst MNE ekki á það þar sem eftirspurn eftir landi á 

höfuðborgarsvæðinu var mun meiri og verð því mun hærra þar. Þó þarf ekki að vera svo mikil 

fjarlægð á milli eigna að þær þurfi að vera í sitthvorum landshluta til að þær teljist 

ósambærilegar vegna staðsetningar og má í því samhengi nefna Hrd. 1993, bls 2205. Þar vildi 

eigandi Brekku í Grafarvogi fá yfirmat til að leiða í ljós tjón sitt vegna gildistöku nýs 

skipulags. Höfnuðu matsmenn að miða við söluverð einbýlishúsalóðar við Stigahlíð vegna 

staðsetningar hennar við hin nýja miðbæ Reykjavíkur. Þarna eru tvær fasteignir innan 

Reykjavíkur en þó er því hafnað að meta þær sem sambærilegar fasteignir vegna staðsetningar 

þeirra. Það hefur þó gerst að höfð hefur verið hliðsjón af gangverði sambærilegra eigna þó 

þær hafi verið í sitthvorum landshluta og var það gert í MNE Úrskurði 4. nóvember 1988. Sá 

úrskurður er þó ekki í takt við almennu regluna en í honum var litið til þess að fasteignir 

annars staðar á landinu voru svipaðar og á Sauðárkróki. Ekki var sagt til um hvaða fasteignir 

væri miðað við. Almenna reglan er því sú að staðsetning fasteignar skiptir máli til að meta 

hvort hún flokkist sem sambærileg fasteign. 

6.5.2. Hvert er gangverð sambærilegrar eignar? 

Við mat á gangverði sambærilegra eigna er oftast nær best að skoða söluverð þeirra í frjálsum 

viðskiptum. Amennt er litið til nýlegri kaupsamninga frekar en eldri og vísa má til 

umfjöllunar um fyrra söluverð hér að framan. Þó geta kaupsamningar verið óvenjulegir og 

verða þar af leiðandi ekki notaðir við að mæla gangverði sambærilegra eigna sbr Hrd. 1993, 

bls 2205 sem ég reifaði hér að framan. Þar var beitt eignarnámi á fasteignina Brekku í 

Grafarvogi. Vildu matsmenn halda því fram að ekki ætti að nota annan kaupsamning. 

Samningurinn hafði verið gerður við stórt verktaka fyrirtæki sem hafði ætlað sér stóra hluti í 

framkvæmdum á svæðinu á þeim samdráttartíma sem þá var og samdi þar af leiðandi um 

nokkuð sérstök greiðslukjör. 
53

 

 Það er álitaefni ef aðeins er einn stakur kaupandi er að sambærilegum fasteignum. Þar 

gæti sá hinn sami misnotað stöðu sína og látið kaupverð vera mun minna en raunverulegt 

markaðsverð væri, líkt og fram kemur í fyrrgreindum dóm. Í Hrd. 1993, bls. 2205 lagði 

eignarneminn þar fram kaupsamninga sína á mörgum fasteignum í nánd við Brekku. 

                                                            
53 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 113. 
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Eignarnámsþoli lagðist gegn því þar sem kaupsamningarnir sýndu ekki verð skv. frjálsum 

markaði þar sem kaupandinn var Reykjavíkurborg en ekki einkaaðili. Niðurstaða 

yfirmatsgerðar var þessu sammála og sagði viðskipti þessi ekki gefa nógu góða vísbendingu 

um frjálst markaðsverð og féllst Hæstiréttur á þau rök.  

Í framkvæmd hafa ekki aðeins verið notaðir kaupsamningar á frjálsum markaði heldur 

hefur einnig verið farið eftir verði ákveðnu af MNE og Hæstarétti.
54

 Má þar nefna MNE 

úrskurður 29. mars 2006 nr. 9/2005 sem er reifaður í kaflanum um skipulag. Þar var notast 

við úrskurði  í málunum nr. 7 og nr. 13-18/2005 frá 21. desember 2005, úrskurði nefndarinnar 

frá 6. mars 2005 í málunum nr. 12 og nr.19/2005 og úrskurði nefndarinnar frá 14. mars 2005 í 

máli nr. 13/2003 þar sem verið var að skerða lóðir á sömu slóðum við mat á fjárhæð 

eignarnámsbóta. 

 Við mat sambærilegra fasteigna er almennt höfð hliðsjón af mörgum sambærilegum 

eignum. Því fleiri fasteignir sem eru skoðaðar, því líklegara er að hægt sé að nota þessa 

aðferð. En stundum eru þær sölur sem notaðar eru til að sýna söluverð sambærilegra eigna svo 

ólíkar innbyrðis að ekki er mögulegt að beita þessari aðferð og þarf þá að finna aðrar leiðir við 

að reikna út söluvirði.
55

  

Þegar ekki er hægt að hafa hliðsjón af verði sambærilegra eigna skv. kaupverði, 

úrskurðum eða Hæstaréttdómum er spurning hvort ekki megi athuga kauptilboð í 

sambærilegar eignir. Hafa norskir fræðimenn talið að ekki skuli taka slíkt inn í matið og er 

réttarframkvæmd þar í landi því sammála
56

 Séu tilboðin mörg og vísa í sömu átt varðandi 

verð, væri ekki óeðlilegt að líta til slíkra tilboða við ákvörðun gangverðs.
57

 Má í því samhengi 

skoða  úrskurð MNE 11. nóvember nr. 4/2002. Var Bessastaðahreppur að reyna að fá verð 

fyrir eignina Sviðholt. Eignarnámsþolar bentu á kauptilboð í spildur í landi Sviðholta og 

Gesthúsa ásamt því að tilboð hefði borist í 1,7 hektara spildu í landi Sviðholts. MNE hafnaði 

þessu sjónarmiði þar sem enn væri óvíst um hvort eða hvernig samið yrði, ásamt því hvaða 

forsendur væru á baki þessara samninga. Má því segja að íslensk réttarframkvæmd taki ekki 

mark á kauptilboðum í sambærilegar eignir við ákvöðrun eignarnámsbóta.  

6.6. Gæði eignar 

Gæði eignar er mikilvægur þáttur við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta. Við ákvörðun 

söluverðs eignar vegna eignarnáms þarf þar af leiðandi að líta til gæða hennar. Slíkt mat er þó 

                                                            
54 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 114. 
55 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 111-112. 
56 Bjørn Stordrange: Ekspropriasjonsrettslieg emner (1988), bls 105. 
57 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 115. 
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sjaldnast lögfræðilegt.
58

 Reynt er að koma til móts við það svo ákvörðun verði réttilega 

ákvörðuð og taka eignarnámslög á þessu atviki. Segir þar í 2. mgr. 2. gr. að formaður 

nefndarinnar skuli hafa með sér tvo eða fjóra óvilhalla menn. Ef skoðaðar eru  athugasemdir 

við lagafrumvarpið um ákvæðið kemur fram að ekki sé farin sú leið að fastskipa 

nefndarmenn, aðra en formann. Ástæðan er sú að það gæti valdið því að skortur verði á  

nauðsynlegri þekkingu. Ákvæðið veitir þannig formanni MNE heimild til að velja 

einstaklinga í nefndina sem hafa þekkingu á því sem meta skal hverju sinni. 
59

 

Í ljósi þess að engin fasteign er eins er ekki hægt að gefa upp tæmandi talningu á því 

sem líta ber til við ákvörðun gæða eignar. Líta má þó til 8. gr. reglugerðar nr. 406/1978 en þar 

eru talin upp ýmis atriði svo sem landfræðilega legu, staðsetningu varðandi samgöngur og 

hvers konar þjónustu ríkis eða einkaaðila. Er hér ekki um tæmandi talningu að ræða. 
60

  

6.7. Verðbreytingar vegna eignarnáms 

Eignarnám og framkvæmdir sem því fylgir geta haft þau áhrif að verðmæti eignarinnar sem 

verið er að eignarnema breytist. Er reglan sú að miða beri bætur almennt við það tímamark 

áður en áhrifa eignarnámsins eða framkvæmda sem því fylgir koma fram.
61

 Þessi 

verðmætabreyting getur haft áhrif í báðar áttir. Í fyrsta lagi getur breytingin verið þess 

valdandi að verðmæti eignar eykst. Í öðru lagi getur breytingin verið þess valdandi að 

verðmæti rýrnar.
62

 Þetta er í raun tvískipt umfjöllunarefni, annars vegar áhrif á eign ef hún er 

eignarnumin í heild og hins vegar þegar eignarnumin er hluti eignar. 

6.7.1. Eignarnám á allri eigninni 

Þegar eignarnám fer fram á allri eigninni skiptir mestu máli hvort verðhækkun sé almenn eða 

sértæk. Almenn verðhækkun er þegar aðrar eignir í grenndinni hafa einnig breyst í verði 

ásamt þeirri eign sem skal eignarnema. Er talið að þegar svo er skuli bæta eignarnámsþola þá 

verðhækkun. Sértæk verðhækkun er þegar aðeins sú eign breytist í verðmati sem er verið að 

eignarnema. Litið er svo á að slíkt beri ekki að bæta.
63

 Þessu er Sigurður Gizurarson ekki 

sammála og telur hann að bæta skuli eign að fullu án frádráttar verðmætisauka burt séð frá 

                                                            
58 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 110. 
59 Alþt. 1972-1973, A-deild 1, bls 278. 
60 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur. 1 (1983), bls 118. 
61 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur. 1 (1983), bls 127. 
62 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 121. 
63 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur. 1 (1983), bls 127. 



18 
 

greinarmun á almennum eða sérstökum ávinning eignarnámsþola.
64

 Þá niðurstöðu sína 

rökstyður hann ekki.
65

  

6.7.2 Eignarnám á hluta eignar  

Eignarnám á hluta eignar er mun algengara en að eignarnám sé gert á heilli eign og má þar 

vitna í nánast alla þá úrskurði og hæstaréttardóma sem hefur verið vísað til í þessari 

umfjöllun. Hér reynir á sömu atriði og þegar eign er öll eignarnumin en þó með öðrum hætti. 

Ef hluti eignar er eignarnumin getur sá hluti hennar sem eftir er í eigu eignarnámsþola bæði 

hækkað og lækkað að verðmæti. Byggt hefur verið á sama sjónarmiði og stuðst er við í 

umfjölluninni um almenna og sértæka hækkun. Ef hækkun er almenn þ.e. eignir í grendinni 

hafa einnig hækkað í verði hefur verið talið að ekki skuli draga verðhækkun fasteignar frá 

eignarnámsbótum fasteignarinnar. Sé hækkunin sértæk þ.e. aðeins sú eign sem verið er að 

eignarnema hækkar í verði, kemur sá ávinningur til frádráttar eignarnámsbótum.
66

   

7.0 Samantekt 

Hér að framan hefur verið fjallað um atriði sem beitt er við notkun söluverðsleiðar þegar  

ákvarða skal fjárhæð eignarnámsbóta. Í ljós hefur komið að hvert atriði hefur sín álitaefni.   

 Opinber skráning í fasteignaskrá gefur almennt ekki rétta mynd af verðmæti 

fasteignar. MNE og Hæstiréttur hafa í framkvæmd almennt talið sig óbundin af þeirri skrá og 

beitt öðrum sjónarmiðum. Ástæða þess er að fasteignareigandi hagnast mest af því að hafa 

sem lægst fasteignarmat þar sem hann þarf þá að greiða lægri gjöld. Einnig er ekki líklegt að 

fasteignamatið takið nógu mikið tillit til sérstöðu hverrar fasteignar. Loks er svo eignarnám 

almennt gert í hluta fasteignar en fasteignamat tekur tillit til heillrar eignar.  

 Skipulag hefur mikil áhrif á verðmæti fasteigna þar sem það fjallar um stefnumörkun á 

þróun á tilteknu svæði og hefur fyrirmæli um hvernig megi nýta þær. Gífurlegur 

verðmætamunur getur verið á einni og sömu fasteign eftir því hvernig skipulag segir að 

heimilt sé að nýta hana. Hefur MNE tekið mikið tillit til skipulags við ákvörðun 

eignarnámsbóta. Þó er MNE ekki bundið við að líta til skipulags og hefur vikið því atriði til 

hliðar ef líkleg nýting eignar er önnur en skipulag segir til um. Er það byggt á því sjónarmiði 

að eignarnámsþoli myndi almennt nýta land sitt á sem arðvænlegastan hátt.  

                                                            
64 Sigurður Gizurarson: Eignarnámsmat í ljósi skipulagsáætlana Afmælisrit til heiðurs Gunnari G. Schram 

sjötugum (2002), bls 422. 
65 Guðjón Ármannsson: Fjárhæð eignarnámsbóta Úlfljótur, 1. tbl. 2006, bls 122. 
66 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur. 1 (1983), bls 128. 
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 Fyrra söluverð eignar er atriði sem hefur áhrif á söluverð. Þó takmarkast gildi þess 

m.a. vegna ört hækkandi fasteignavísitölu hér á landi. Auk þess geta ytri aðstæður breyst sem 

gjörbreyta verðmæti fasteignar. Komi kauptilboð í eignina er viðurkennt að það geti bent til 

þess hvert sé markaðsvirði eignarinnar. Í því tilfelli þarf einnig að huga að ört hækkandi  

fasteignavísitölu. Einnig þarf að gæta þess að ekki sé um málamyndagerning að ræða.  

 Gangverði sambærilegra eigna tengjast tvö álitaefni. Hið fyrra er hvaða eignir eru 

sambærilegar og hið síðara hvert sé gangverð hinnar sambærilegu eignar. Við mat á því hvaða 

eignir séu sambærilegar þarf að líta til gæða eignar og staðsetningar. Mat á gæðum eignar er 

sjaldan lögfræðilegt mat. Þar sem engin fasteign er eins er ekki til tæmandi talning á því til 

hvers ber að líta við mat á gæðum fasteignar. Þó má líta til 8. gr. reglugerðar nr. 406/1978. Þó 

eignir séu sambærilegar að gæðum hefur staðsetning þeirra mikið vægi. Almennt er því 

hafnað að líta á fasteignir sem sambærilegar ef þær eru í sitthvorum landshluta. Einnig getur 

verið að innan sama landshluta sé það mikill verðmunur vegna staðsetningar að því sé hafnað 

að líta á þær sem sambærilegar fasteignir. Hvað varðar síðara álitaefnið, þ.e. hvað sé gangverð 

sambærilegar fasteignar, þá er litið til kaupsamninga sambærilegra eigna á frjálsum markaði. 

Þar skiptir máli að kaupsamningur sé nýr vegna ört hækkandi fasteignavísitölu. Einnig hefur 

verið litið til verðs sem MNE og Hæstiréttur hafa ákveðið í úrskurðum sínum og dómum.  

 Verðbreyting vegna eignarnáms hefur í för með sér tvö álitefni. Annars vegar þegar 

eignarnám er gert í hluta eignar og hins vegar þegar eignarnám er gert í allri eigninni. Þegar 

gert er eignarnám í hluta eignar og verðbreyting er almenn kemur hún ekki til frádráttar 

eignarnámsbótum en þegar hún er sérstök kemur hún til frádráttar. Þegar eignarnám er gert í 

allri eigninni er talið að eignarnámsþoli fái bætta almenna verðhækkun. Sé um sérstaka 

verðhækkun að ræða fær hann slíkt ekki metið inn í fjáræð eignarnámsbóta. 

Í ljósi þess að engin fasteign er eins og hvert eignarnám er einstakt má sjá mikilvægi 2. 

mgr. 2. gr. eignarnámslaga. Þar segir að formaður MNE fái að velja aðila með mismunandi 

sérfræðikunnáttu, aðra en lögfræði, til að hægt sé að meta öll atriði í hverju eignarnámi fyrir 

sig. Með því að staðla ekki til hvaða sjónarmiða skuli líta fá matsaðilar möguleika á að taka 

tillit til sérstöðu hvers máls og allra atriða innan þess og fæst þannig réttasta verð hverju sinni. 

Er slíkt í góðu samræmi við kröfu 1. mgr. 72. gr. Stjskr. um að eignarnámsþoli fái fullt verð 

fyrir eign sína. 

Þrátt fyrir kosti þess að geta litið til mismunandi atriða fylgir sá ókostur að ekki er 

hægt að sjá fyrir fjárhæð eignarnámsbóta. Væri því spurning hvort setning laga um fjárhæð 

eignarnámsbóta á borð við fyrirmæli eldri laga um eignarnám nr. 61/1917, gæti verið til þess 

fallin að veita meiri fyrirsjánleika við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta. Á hinn bóginn 



20 
 

gæti slík lagafyrirmæli heft ákvörðun matsmanna um of og verið þess valdandi að litið sé 

framhjá þáttum sem geta haft áhrif á verðmæti eignarinnar. Hér er um margþætt viðfangsefni 

með mismunandi atvikum að ræða og er því af hinu góða að veita matsmönnum frjálsar 

hendur við ákvörðun um fjárhæð eignarnámsbóta. Einnig er til þess að líta að dómstólar hafa 

endurskoðunarvald á úrskurðum MNE og veita nefndinni þannig visst aðhald í framkvæmd. 
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