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1 Inngangur 

Við lántöku vegna fasteignakaupa er að mörgu að huga. Oftast gera lánveitendur til að mynda 

kröfu um veð til tryggingar skuldbindingum lántakenda, einkum þegar kemur að stórum 

skuldbindingum. Í slíkum viðskiptum er algengt að veð sé tekið í fasteign, ýmist þeirri sem 

kaupsamningur er um eða í annarri fasteign. Einnig tíðkast að veð sé tekið í fasteign vegna 

fjármögnunar annarra fjárfestinga en fasteignakaupa. Það er einkum mikið verðmæti fasteigna 

og sú staðreynd að fram fer opinber skráning réttinda yfir þeim sem gerir það að verkum að 

fasteignir eru oft veðsettar.
1
 

Fasteignir gegna jafnframt mikilvægu og margvíslegu hlutverki í lífi nútímamannsins. 

Sumar þeirra eru t.d. bólstaðir fjölskyldna, aðrar atvinnuhúsnæði fyrirtækja og enn aðrar eru 

samkomustaðir vina. Það eru þó ekki aðeins veggir og þök fasteignanna sem mæta þörfum 

mannsins heldur eru ýmsir hlutir sem standa í svo nánum tenglum við hugmyndir manna um 

fasteignir, t.d. eldhúsinnrétting í íbúðarhúsnæði, að án hlutanna yrði notagildi eignarinnar ekki 

það sama. Þessir hlutir eru að ákveðnum skilyrðum uppfylltum skilgreindir sem fylgifé 

fasteigna og vegna sterkra tengsla við fasteignina gilda þá aðrar reglur um þá en um lausafé 

almennt. Markmið þessarar ritgerðar er að kanna nánar stöðu fylgifjár við veðsetningu 

fasteigna. 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað með almennum hætti um veðrétt, stöðu hans í 

fræðikerfi lögfræðinnar, sjálfsvörsluveð í fasteignum og almennt um afmörkun veðréttar í 

fasteignum. Í þriðja kafla er fjallað um merkingu hugtaksins fylgifé og skoðað hvernig greint 

er á milli almenns, sérstaks og lögbundins fylgifjár. Í fjórða kafla er fjallað um stöðu fylgifjár 

við veðsetningu fasteigna út frá ýmsum hliðum. Fjallað er um meginregluna um stöðu 

fylgifjár fasteigna við veðsetningu. Einnig eru áhrif viðskiptavenja á stöðu fylgifjár könnuð 

og þáttur dómstóla í mótun þeirra og litið yfir íslenska, norska og danska dómaframkvæmd. 

Þá eru könnuð hugsanleg áhrif veðsetningar á hagnýtingar- og meðferðarheimildir 

fasteignaeigenda yfir fylgifé fasteigna og að endingu farið í samanburð á stöðu fylgifjár við 

veðsetningu annars vegar og við fasteignakaup hins vegar. Í fimmta kafla eru lokaorð þar sem 

niðurstöður fyrri kafla eru dregnar saman. 

 

                                                
1
 Þorgeir Örlyggson: Veðréttur, bls. 251.  
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2 Almennt um veðrétt í fasteignum 

2.1 Staða veðréttar í fræðikerfi lögfræðinnar 

Veðréttur í fasteignum fellur undir veðrétt en þó er ekki til nein ein einhlít flokkun í fræðikerfi 

lögfræðinnar, enda er hagnýtt gildi hennar fyrst og fremst hægðarauki í fræðimennsku og 

framkvæmd. Í norænnri lögfræði er viðtekin venja að ríkisbundnum réttarreglum sé skipt í tvo 

flokka eftir því hvort þær eru taldar settar til verndar hagsmunum samfélagsins í heild sinni 

eða hvort þær eru taldar settar til verndar einstaklingshagsmunum. Reglur sem falla undir 

fyrrnefnda flokkinn tilheyra allsherjarrétti en þær sem falla undir þann síðarnefndar 

einkarétti.
2
 Einkarétti er síðan skipt niður í nokkur meginsvið og veðréttur talinn tilheyra sviði 

fjármunaréttar. Fjármunaréttur fjallar að meginstefnu til um réttarreglur um réttarsambönd þar 

sem fjárhagsleg markmið eða fjárhagsleg verðmæti eru í forgrunni. Ýmsar útfærslur eru til á 

skilgreiningu sjálfstæðra undirgreina fjármunaréttar en nokkuð algengt er að veðréttur sé 

talinn vera ein af undirgreinum eignarréttar.
3
  

 Í eignarrétti eru veðréttindi ein tegund óbeinna eða takmarkaðra eignarréttinda. Óbein eða 

takmörkuð eignarréttindi eru margbreytileg en sem dæmi um fleiri flokka en veðréttindi má 

nefna ýmis afnotaréttindi og forkaupsrétt. Sameiginlegt einkenni óbeinna eða takmarkaðra 

eignarréttinda er að eignarheimildum sem að jafnaði myndu teljast bein eignarréttindi hefur 

verið skipt á milli tveggja eða fleiri aðila og þau því eins konar hlutdeild í víðtækari 

eignarrétti þess aðila sem er eiginlegur rétthafi hins beina eignarréttar.
4
 Þegar tekið er veð í 

fasteignum eða lausafé nýtur eigandi veðandlags til dæmis áfram beins eignarréttar yfir hinu 

veðsetta. Veðhafi hefur hins vegar öðlast rétt til þess að krefja veðsala um fjárgreiðslu ásamt 

forgangsréttar gagnvart öðrum skuldheimtumönnum veðsalans til þess að ganga að veðinu til 

fullnustu greiðslu, þ.e. öðlast óbein eignarréttindi yfir hinu veðsetta.
5
 

 

2.2 Veðréttindi og megineinkenni þeirra 

Samningsveð hafa frá fornu fari verið þekkt fyrirbrigði í viðskiptum enda er rétturinn til 

veðsetningar mikilvægur þáttur í meðferðar- og hagnýtingarrétti eigandans, þ.e. réttur hans til 

þess að geta farið með eign sína á hvern þann hátt sem honum hentar eða þóknast.
6
 Í elsta 

lagasafni Íslands, Grágás, má til að mynda finna ákvæði um tilurð veðsamninga.
7
 Það er ekki 

                                                
2
 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarrétti, bls. 1. 

3
 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 38-39. 

4
 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 42. 

5
 Þörgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarrétti, bls. 31. 

6
 Ragnar Árnason: „Eignarréttur: Inntak, gæði og efnahagslegt gildi”, bls. 463. 

7
 Konungsbók II bls. 98 og Staðarhólsbók bls. 227-229. 
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að ástæðulausu að réttarsaga veðréttarins nær svo langt aftur en tilvist reglna veðréttar styðst 

við margs konar samfélagsleg rök. Lánveitendur eru til að mynda líklegri til þess að veita lán, 

og það á hagstæðari lánskjörum, sé endurgreiðslan tryggð með einhverjum hætti. Veðréttur 

tryggir þannig fleirum aðgang að lánsfé til fjármögnunar og stuðlar einnig að auknum 

hreyfanleika á verðmætum í fjármagnskerfinu. Veðréttur hefur einnig varnaðaráhrif þar sem 

vitund veðsala um að veðhafi gangi að veðinu efni hann ekki skuldbindingar sínar er hvatning 

til réttra efnda.
8
 Það má því segja að af takmörkuðum eignarréttindum sé veðréttur sú tegund 

sem hefur hve mesta þýðingu í fjárhagslegum samskiptum manna.
9
  

Tilgangurinn með stofnun veðréttar er öðru fremur að tryggja það að tiltekin greiðsla verði 

innt af hendi, eftir atvikum þegar skuldari er kominn í greiðsluþrot. Í þeim skilningi telst 

veðréttur vera tryggingaréttur. Veðréttur er einnig forgangsréttur sbr. 1. mgr. 1. gr. svl. en þar 

kemur fram að með veðrétti sé átt við forgangsrétt til þess að leita fullnustu fyrir kröfu, þ.e. 

veðkröfu, í tilteknu fjárverðmæti eða fjárverðmætum. Forgangsrétturinn veitir veðhafa rétt til 

þess að ganga að hinni veðbundnu eign á undan öðrum kröfuhöfum veðsala. Aðrir kröfuhafar 

veðsala geta þá einungis fengið fullnustu kröfu af verðmæti veðsins þegar veðhafi hefur 

fengið sitt. Að síðustu er veðréttur líka fullnusturéttur. Veðréttindi skapa sér þar með vissa 

sérstöðu gagnvart öðrum óbeinum eignarréttindum svo sem ítaks- og afnotaréttindum þar sem 

tilgangurinn sem slík réttindi miða að eru almennt annars eðlis, oft afnot um mislangan tíma 

en ekki að þeim ljúki að tilteknu skilyrði uppfylltu eins á við um veðrétt.
10

 

Önnur atriði sem skipta máli í umfjöllun um megineinkenni veðréttar er að þeim má afla 

réttarverndar gagnvart þriðja manni sbr. 19. gr. svl. þar sem fram kemur að 

sjálfsvörsluveðréttur í fasteign öðlist réttarvernd við þinglýsingu í fasteignabók. Að auki hefur 

veðréttur það einkenni að takmarka umráða- og ráðstöfunarrétt veðsalans, þ.e. 

meðferðarheimildir hans.
11

  

Veðréttindi eru gjarnan flokkuð í þrjá undirflokka eftir stofnunarhætti þeirra. Fyrst ber að 

nefna samningsveð sem stofnast með löggerningi, fyrir traustfang eða fyrir hefð. Til dæmis 

um samningsveð má nefna þegar lánveitendur taka veð í fasteign til tryggingar greiðslna af 

fasteignaláni. Veðréttindi geta einnig stofnast fyrir atbeina opinbers valds nánar til tekið sem 

liður í fullnustugerðum skuldheimtumanna og kallast þau þá aðfararveð.
12

 Undir þriðja 

flokkinn falla þau samningsveð sem nefnast lögveð en þau stofnast vegna fyrirmæla laga eða 

                                                
8
 Jens Edvin Skoghøj: Panteloven med kommentarer, bls. 46. 

9
 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 43. 

10
 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 45. 

11
 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 44. 

12
 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 20. 
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annarra réttarheimilda þegar skilyrði lögveðsheimildar í því tilviki eru uppfyllt.
13

 Dæmi um 

slíka lögveðsheimild er í 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 sem fjallar um 

aðgerðir stjórnvalda til þess að knýja fram úrbætur í þeim tilvikum þar sem eigendur 

mannvirkja hafa ekki sinnt skyldu um að eign sín fullnægi kröfum um brunavarnir.  

Áður en lengra er haldið verða nú nokkur hugtök sem snerta umfjöllunarefnið skilgreind.  

 Veðhafi er sá aðili sem á veðréttindin en veðsali sá sem á hina veðsettu eign.  

 Sjálfsvörsluveð er skv. 2. mgr. 1. gr. svl. veðréttur þar sem veðsali heldur umráðum hins 

veðsetta þrátt fyrir veðsetninguna.  

 Handveð er skv. 3. mgr. 1. gr. svl. hins vegar veðréttur þar sem veðsali er sviptur 

umráðum hins veðsetta. 

 Fasteign er afmarkaður hluti lands ásamt eðlilegum hlutum þess, lífrænum og ólífrænum, 

og mannvirki sem eru varanlega skeytt við landið. Með fasteign er einnig átt við eignarhluta í 

fjöleignarhúsi eða öðru mannvirki ásamt lóðaréttindum, sem skiptist í fleiri en einn hluta sbr. 

2. gr. laga um fasteignakaup nr. 40/2002. 

 Lausafé getur haft mismunandi merkingu eftir réttarsviðum en er hér samheiti yfir allar 

eignir sem ekki falla undir hugtakið fasteign. 

 Veðandlag eða veðið er það eða þau tilteknum fjárverðmæti sem skulu vera til tryggingar 

greiðslu veðkröfunnar sbr. 1. mgr. 1. gr. svl..  

 Veðréttur getur stofnast í eignum af hvers konar tagi nema á því séu gerðar takmarkanir í 

lögum eða samningum. Stofnun veðréttar í eign er þó ætíð því háð að veðandlag hafi 

fjárhagslegt gildi sbr. 1. mgr. 1. gr. svl. þar sem fram kemur að veðréttur merki réttur til þess 

að leita fullnustu kröfu í tilteknu fjárverðmæti eða fjárverðmætum. Veðandlagið getur bæði 

verið áþreifanlegt verðmæti líkt og fasteign eða lausafé eða óáþreifanleg verðmæti, til að 

mynda hlutabréf, kröfuréttindi og jafnvel óbein eignarréttindi, þar á meðal veðréttindi.
14

  

 Að endingu má nefna að ólíkar réttarreglur geta gilt eftir því hvers konar verðmæti er 

veðsett en sem dæmi um það má benda á kaflaskiptingu samningsveðlaga þar sem reglur um 

veðsetningu í lausafé eru í II. kafla en um veðrétt í fasteignum er fjallað í III. kafla.
15

 

 

2.3 Sjálfsvörsluveð í fasteignum 

Eins og fram hefur komið er sjálfsvörsluveð veðréttur þar sem veðsali heldur umráðum hins 

veðsetta þrátt fyrir veðsetninguna. Samhliða umfangsmeiri atvinnurekstri og aukinni þörf fyrir 

                                                
13

 Jens Edvin Skoghøj: Panterett, bls. 35. 
14

 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 157. 
15

 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 20. 
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lánsfé á síðastliðnum áratugum hafa sjálfsvörsluveð rutt sér til rúms í auknum mæli en áður 

tíðkuðust öðru fremur eignarafsöl og afnotasamningar í tryggingarskyni. Fyrirkomulagið 

hefur sér í lagi rutt sér til rúms við veðsetningu fasteigna enda eru þær þess eðlis að mikið 

hagræði er fyrir eigendur að þurfa ekki að láta þær af hendi heldur að geta sett lagt þær að 

sjálfsvörsluveði. Það er því ekki að ástæðulausu að nú dögum er sjálfsvörsluveðréttur nánast 

eingöngu tíðkaður við veðsetningu fasteigna.
16

 Taka ber fram að umfjöllunarefni 

ritgerðarinnar miðast við sjálfsvörsluveð í fasteignum. 

 

2.4 Afmörkun samningsveðs í fasteignum  

Þann 1. janúar 1998 tóku gildi núgildandi lög í íslenskum rétti um samningsveð nr. 75/1997 

(skammstöfuð svl. héðan af). Lögin taka einungis til samningsveða og voru að stórum hluta 

samin með hliðsjón af norsku veðlögunum.
17

 Fjallað er um fasteignaveð í II. kafla svl. sbr. 1. 

mgr. 15. gr. svl. þar sem fram kemur að eignarréttindi yfir fasteign, sérstök réttindi yfir 

fasteign og eignarhlutdeildir í fasteign verði veðsett eftir þeim kafla. 

 Álitamál um afmörkun veðréttar í veðandlögum geta verið margvísleg. Til dæmis geta 

komið upp ágreiningsmál á milli veðhafa og veðsala um það hvað teljist til sjálfs veðsins, það 

er hvernig veðrétturinn er afmakarkaður. Samningsveðréttur, þ.e. veðréttindi sem stofnuð eru 

á grundvelli löggernings, er eins og nafnið gefur til kynna fyrst og fremst afmarkaður á 

grundvelli samnings. Ákvæði laga geta einnig haft þýðingu við afmörkun veðandlags og að 

mati sumra fræðimanna getur eðli hins veðsetta verðmætis að einhverju leyti einnig skipt 

máli.
18

  

 Segja má að afmörkunar veðréttar í fasteignum skoðist út frá fjórum hliðum sbr. a-d liðir 

16. gr. svl.: 

 

 16. gr. Afmörkun veðréttar í fasteign. 

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

a. lands eða lóðar, 

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

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

til og 

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

veðsettu eign. 

 

 Að þessu sinni verða einungis skoðuð þau álitamál sem varða afmörkun út frá c-lið 16. 

gr. svl. en skv. þeim lið tekur sjálfsvörsluveð í fasteign til þess lausafjár sem telst almennt 

                                                
16

 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 23-24. 
17

 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 15. Norsku veðlögin: Lov om pant nr. 2 frá 8. febrúar 1980. 
18

 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 157-158. 
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fylgifé viðkomandi fasteignar. Eins og síðar kemur fram er þó að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum heimilt að semja um að lausafé teljist til svokallaðs sérstaks fylgifjár sem veðsett 

er ásamt fasteign. 

 

3 Hugtakið fylgifé 

3.1 Hvað er fylgifé? 

Í c-lið 1. mgr. 16. gr. laga um samningsveð kemur fram að sé ekki um annað samið nái 

veðréttur í fasteign til lausafjár sem teljast myndi venjulegt fylgifé við kaup og sölu fasteigna. 

Þáttur í afmörkun veðréttar í fasteignum er því athugun á því hvað átt sé við með venjulegu 

fylgifé. Um inntak hugtaksins vísa samningsveðlögin til reglna fasteignakauparéttar sbr. 

orðasambandið við kaup og sölu.  

 Í umfjöllun fræðimanna um fylgifé fasteigna er oft gerður greinarmunur á almennu 

fylgifé, sérstöku fylgifé og lögbundnu fylgifé. Flokkunin hefur enga hagnýta þýðingu hvað 

varðar lögvernd eignarréttarins. Tilgangurinn er hins vegar aðallega sá að undirstrika að 

hlutur getur talist fylgifé af mismunandi ástæðum. Innan ákveðinna marka er umsemjanlegt 

hvaða hlutir teljist vera fylgifé fasteigna og einnig eru sumir hlutir fylgifé samkvæmt 

fyrirmælum laga.
19

 Verður því stuðst við ofangreinda flokkun í eftirfarandi umfjöllun um 

fylgifé. 

 

3.2 Almennt fylgifé 

Fylgifé (d. tilbehør) er það lausafé eða þeir hlutir sem taldir eru tilheyra fasteign án þess að 

taka þurfi það sérstaklega fram í samningum. Hugtökin almennt fylgifé og fylgifé í þrengri 

merkingu hafa einnig verið notuð yfir fylgifé, til aðgreiningar frá sérstöku fylgifé sem myndi 

þá teljast fylgifé í rýmri merkingu.
20

 Ef almennt fylgifé á að vera undanþegið fasteign við t.d. 

fasteignakaup eða veðsetningu þarf að undanskilja það sérstaklega við samningsgerð.
21

  

 Skilgreining Gauks Jörundssonar á fylgifé hljóðar á þá leið að með því sé einkum átt við 

hina ýmsu muni, lífræna og ólífræna, sem unnt væri að skilja frá fasteign og hefðu þeir þá 

oftast eitthvert sjálfstætt fjárhagslegt gildi.
22

 Mismunandi er hvaða hlutir þetta eru eftir stærð 

og gerð fasteignar og einnig verður að gera þann fyrirvara við umfjöllun um fylgifé fasteigna 

að breytilegt er eftir „tæknistigi og tíðaranda“ hvað teljist fylgifé fasteigna og hvað ekki.
23

 Því 

                                                
19

 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 83. 
20

 Sjur Brækhus: Omsetning og kreditt 2, bls. 28. 
21

 Ólafur Lárusson, Fyrirlestrar um veðréttindi, bls. 36. 
22

 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur I, bls. 31. 
23

 Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 1466. 
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verður fylgifé fasteigna aldrei skilgreint með tæmandi hætti, heldur þarf að fara fram mat á 

því hverju sinni hvað teljist fylgifé tiltekinnar fasteignar.
24

  

 Við matið koma nokkur atriði til skoðunar. Stundum eru t.d. ákvæði í leigusamningum 

sem kveða á um að allt múr- eða naglfast skuli vera eign eiganda við lok leigutíma, en slík 

samningsákvæði hafa þýðingu við matið sbr. Hrd. 2005, bls. 3791 (114/2005) (Bensínstöð) 

sem er reifaður hér fyrir neðan. Ýmsir fræðimenn, t.d. Viðar Már Matthíasson hafa einnig í 

skrifum sínum fjallað um leiðbeiningarreglur sem líta ber til við matið á því hvort hlutur 

teljist fylgifé fasteignar. Sú framsetning er áhugaverð í ljósi þess að í Noregi hefur verið 

tekinn saman viðmiðunarlisti um hvaða fylgifé skuli fylgja fasteignum við kaup og sölu. 

Leiðbeiningarreglur Viðars byggja á ákvæðum laga og venjum úr íslenskri réttarframkvæmd. 

Það fyrsta sem ber að líta til er hvort þeir hlutir sem um ræðir séu múr eða naglfastir. Ef svo 

er, hefur yfirleitt verið litið svo á að um fylgifé fasteignar sé að ræða. Það skiptir þó máli með 

hvaða hætti hlutirnir eru naglfastir sbr. Hrd. 2002, bls. 14 (447/2001) (Hótel Akureyri II) þar 

sem sérstaklega var tekið fram, að festingar ýmissa hluta við fasteign ætlaðri til hótelreksturs 

t.a.m. fataskápa sem stóðu upp við veggi, teldust ekki vera þess eðlis að þær hefðu áhrif á mat 

á því hvort hlutirnir teldust fylgifé. Niðurstaða dómsins varð síðan sú að hlutirnir teldust ekki 

fylgifé fasteignarinnar. 

Annað sem bendir til þess að hlutir séu fylgifé fasteignar er ef þeir standa í svo nánum 

tengslum við fasteignina að væru þeir fjarlægðir yrði notagildi hennar ekki það sama. Sama 

gildir ef verðmæti þeirra fer forgörðum við það að vera skildir frá fasteign sbr. Hrd. 1993, bls. 

1931 (Raflagnir), sjá reifun síðar í þessum kafla. Í þriðja lagi er kannað hvort umræddir hlutir 

teljist samkvæmt almennum mælikvarða vera á meðal þess sem fasteign þarf að vera útbúin til 

þess að mæta þeim afnotum sem hún er ætluð til. Matið við það fer eftir stærð og gerð 

fasteignar og getur mælikvarðinn því verið mismunandi eftir eðli, notkunargildi eða verðmæti 

fasteignar og eins getur venja á hverjum stað eða tíma haft áhrif.
25

 Við þetta má síðan bæta að 

einnig er stundum við það miðað hvort fasteignin teljist því aðeins fullgild t.d. til sölu eða 

leigu að hlutirnir fylgi með henni.
26

 Að lokum má bæta við að almennt skilyrði er að hlutirnir 

hafi verið til staðar þegar skoðun á fasteign vegna kaupa fór fram en ef ekki að sérstaklega 

hafi verið um það samið að þeir fylgdu fasteign.
27

  

Í ýmsum lögum og stjórnvaldsfyrirmælum má einnig finna leiðbeiningarreglur um það 

hvað teljist fylgifé fasteigna. Varast verður að draga of bókstaflegar ályktanir frá lögum og 

                                                
24

 Viðar Már Matthíasson: „Fasteignarhugtakið“, bls. 26. 
25

 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og Fasteignakaup, bls. 81-82. 
26

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

 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 81. 
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reglugerðum bæði þar sem matið á því hvað teljist fylgifé er afstætt og þar sem markmið 

þeirra getur verði mismunandi.
28

 

Í 22. – 25. gr. laga nr. 40/2002 um fasteignakaup er fjallað um fylgifé fasteigna. 22. gr. 

inniheldur meginreglur um fylgifé, í 23. gr. eru talin upp dæmi um hvað telja beri fylgifé 

fasteigna við tiltekin tilvik, í 24. gr. er sérákvæði um fylgifé íbúðarhúsnæðis o.fl. og í 25. gr. 

er fjallað um fylgifé fasteigna sem ætlaðar eru til landbúnaðarframleiðslu. Reglurnar taka 

bæði til almenns og sérstaks fylgifjár en eru þó ekki tæmandi um það hvað telja beri fylgifé. 

Tilgangur setningar reglnanna var annars vegar að setja meginreglur sem nota mætti við 

úrlausn á því hvað teldist fylgifé fasteigna og hins vegar að gera greinarmun á fylgifé 

fasteignar eftir gerð og eðli þeirra.
29

 

 Í 2. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 809/2000 um lögboðna brunatryggingu húseigna kemur 

fram að vátrygging skuli ætíð ná til fylgifjár húseignar og tillit tekið til þess í brunabótamati. Í 

c-lið 2. mgr. 4. gr. eru síðan talin upp dæmi um fjármuni sem talist geta til venjubundins 

fylgifjár íbúða en upptalningin er svohljóðandi: Eldavélar, eimháfar, útvarps og 

sjónvarpsloftnet (þó ekki gervihnattadiskar), fastengdur búnaðar, s.s. eldvarnar- og 

innbrotavarnarbúnaðar, fasttengdir lampar í eldhúsum, þvottahúsum, baðherbergjum og 

snyrtingum og ljós sem innfelld eru í loft eða klæðningar. Einnig gólfefni sem hafa verið 

tilsniðin fyrir húseignina og varanlega komið fyrir í henni, ásamt gluggatjaldaköppum og 

festingum fyrir gluggatjöld. 

Fylgifé fasteigna kom við sögu í Hrd. 1955 bls. 134 (Miðstöðvarketill) þegar 

fasteignakaup á hálfri húseign áttu sér stað á meðan húsið var enn í smíðum. Miðstöðvarhitun 

átti að vera í húsinu en við kaup hafði miðstöðvarkatli verið komið fyrir í húsinu en hann ekki 

tengdur. Að auki átti að fylgja þakskífa sem pöntuð hafði verið en seljandi skyldi setja upp. 

Enginn skriflegur kaupsamningur var gerður en kaupandi fékk framseldan rétt til þess að reisa 

hús á þeirri lóð sem bygging var þegar hafin ásamt því að eignast húsið. Síðar krafði seljandi 

fasteignar kaupandann um sérstaka greiðslu vegna miðstöðvarinnar, þakskífu og uppsetningar 

á þakskífu. Dómurinn taldi að afhending hlutanna hefði staðið í nánum tengslum við söluna á 

húsinu. Seljandi náði heldur ekki að sýna fram á að sérstakur samningur hefði verið gerður 

um þann hluta kaupanna og því niðurstaðan að ofangreindir hlutir teldust hluti af fasteign, þ.e. 

fylgifé hennar. Til samanburðar má nefna Hrd. 1987 bls. 253 (Mjólkurkælir) en þar reyndi 

m.a. á það hvort mjólkurkælir og frystiklefi hefðu fylgt með kaupum verslunarhúsnæðis. Á 

sama tíma og fasteignakaupin fóru fram var gerður lausafjárkaupasamningur um kaup á 

                                                
28

 Viðar Már Matthíasson: „Fasteignarhugtakið“, bls. 27. 
29

 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 82. 
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tilteknum vélum og búnaði ætluðum rekstri í húsnæðinu. Héraðsdómur taldi að búnaðurinn 

væri nauðsynlegur í matvöruverslunum en hann teldist þó ekki vera fylgifé viðkomandi 

fasteignar í lagalegum skilningi. Hins vegar taldi héraðsdómur að mjólkurkælirinn og 

frystiklefinn hefðu fylgt kaupum á búnaði skv. ákvæðum lausafjárkaupasamningsins. 

Meirihluti Hæstaréttar taldi að lausafjárkaupssamninginn næði ekki til búnaðarins og tók ekki 

afstöðu til þess hvort að búnaðurinn gæti talist fylgifé fasteignarinnar. Niðurstaða minnihluta 

Hæstaréttar var í meginatriðum sú sama og niðurstaða héraðsdóms varðandi túlkun 

samningsins en í sératkvæði hans var einnig eins og í niðurstöðu héraðsdóms tekin afstaða til 

þess hvort hlutirnir gætu talist fylgifé fasteignarinnar. Í sératkvæðinu kom fram að hlutirnir 

væru til notkunar í sérstakri grein smásöluverslunar en að slík tæki fylgdu þó ekki 

verslunarhúsnæði almennt. Með vísan til þess og með hliðsjón af reglugerð nr. 406/1978 um 

fasteignaskráningu og fasteignamat var niðurstaða minnihlutans að mjólkurkælir og frystiklefi 

teldust ekki vera fylgifé fasteignarinnar.  

 Í samræmi við orðasambandið venjulegt fylgifé getur eins og áður sagði verið 

mismunandi hvað teljist vera fylgifé fasteignar eftir tíma og jafnvel hver eigandinn er en 

dæmi er um að Hæstiréttur hafi við mat á því hvort um fylgifé væri að ræða tekið tillit til 

reynslu og þekkingu aðila af samningsgerð. Sú var raunin í Hrd. 2005, bls. 3791 (114/2005) 

(Bensínstöð) þar sem álitaefnið var hvort eldsneytisgeymar, leiðslur og tilheyrandi búnaður 

teldust fylgifé fasteignar. Málavextir voru þeir að Skeljungur (S) hafði gert leigusamning við 

eiganda fasteignar (M) um leigu á húsnæði og lóð sem S rak síðan bensínstöð á. Deilt var um 

hvort ákvæði í leigusamningi, sem kvað á um að allt múr- og naglfast yrði eign M við lok 

leigutímans, tæki til umræddra hluta. Héraðsdómur sýknaði S og taldi eldsneytistankinn ekki 

fylgifé fasteignarinnar heldur lausafé í eigu S. Hæstiréttur tók hins vegar annan pól í hæðina 

og dæmdi eiganda fasteignarinnar í vil. Niðurstöðu sína byggði dómurinn á tvennu. Í fyrsta 

lagi að búnaði hafði verið varanlega komið fyrir neðanjarðar og einnig að hluta boltaður niður 

á steyptar undirstöður. Hins vegar tók dómurinn fram að Skeljungi hefði verið í lófa lagið að 

kveða skýrt á um að hann áskildi sér eignarrétt að búnaði við lok samningstímans, enda hefði 

hann víðtæka þekkingu og reynslu á samningsgerð á þessu sviði. Velta má því fyrir sér hvort 

Hæstiréttur sé hér að taka nýtt atriði inn í matið á því hvort hlutur teljist fylgifé fasteigna, þ.e. 

að staða aðila við samningsgerð hafi þýðingu við mat á því hvað teljist fylgifé fasteignar. 

 Í fasteignarétti er almennt viðurkennt sjónarmið að eignarréttarfyrirvari í fylgifé 

fasteignar njóti ekki réttarverndar ef það er í þess konar tengslum við mannvirkið að 

ómögulegt væri að aðskilja það frá fasteigninni án þess að það hefði í för með sér verulegt 
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tjón sbr. t.d. Hrd. 1993, bls. 1931 (Raflagnir).
30

 Þar krafðist rafverktaki R þess að 

viðurkenndur yrði eignarréttur hans að öllu efni til raflagna í hótelbyggingu gagnvart þrotabúi 

S. R hafði lagt rafmagn í húsið á grundvelli verksamnings og áskilið sér í samningi að 

raflagningarefnið yrði hans eign uns fullnaðaruppgjör hefði farið fram. Í niðurstöðu 

Hæstaréttar sagði að raflagnir í húsi væru að verulegu leyti felldar inn í loft og veggi og verði 

við það hluti af húsinu sem verði ekki aðskilin nema með miklum kostnaði og sóun verðmæta. 

Af þeim sökum yrði ekki gerður eignarréttarfyrirvari í slíku efni sem ætlað væri til 

húsbyggingar þannig að gilt væri að lögum og var S sýknað af kröfum R. 

Einnig hefur verið talið að ekki sé hægt að stofna til sjálfstæðs eignarréttar yfir fylgifénu. 

Frá þessu eru þó gerðar undantekningar sbr. 2. mgr. 42. gr. aðfaralaga nr. 90/1989 sem kveður 

á um að heimilt sé að gera fjárnám í fylgifé fasteignar einu og sér ef gerðarþoli bendir á það, 

en það er þó alltaf því háð þeir sem eigi réttindi yfir fasteigninni samþykki slíkt fjárnám.
31

 

 

3.3 Sérstakt fylgifé 

Að ákveðnum skilyrðum uppfylltum er heimilt að semja svo um að hlutir (lausafé) sem að 

jafnaði myndu ekki teljast til fylgifjár í þrengri merkingu eða almenns fylgifjár teljist eins 

konar fylgifé fasteignar. Hlutirnir kallast þá sérstakt fylgifé hennar sem eða fylgifé í rýmri 

merkingu. Þýðing þessa er að löggerningar um fasteignina, t.d. um veðsetning, taka þá einnig 

til þess lausafjár sem gerður hefur verið að sérstöku fylgifjár hennar.
32

 

 Dæmi um slíkar heimildir í lögum er 1. mgr. 24. gr. svl. sem kveður á um að þegar 

rekstaraðili veðsetur fasteign sem er varanlega útbúin með þarfir tiltekins atvinnurekstrar í 

huga nái veðrétturinn í fasteigninni, ef um það hefur verið samið, einnig til rekstartækja sem 

heyra rekstrinum til. Annað dæmi er 44. gr. jarðalaga nr. 81/2004 (jl. héðan af) þar sem fram 

kemur að ættaróðali skuli fylgja hlunnindi og annað það sem jörðinni hafi fylgt, enn fremur 

afurðir sem framleiddar eru á jörðinni og eru nauðsynlegar við búreksturinn, svo sem áburður 

og hey. Skv. 2. málsl. 44. gr. jl. skal jörðinni einnig fylgja skjöl er varði jörðina frá fyrri tíð, 

einnig myndir og munir sem hafa minningargildi fyrir þá bændur eða bændaætt er situr eða 

setið hefur jörðina. Loks má nefna að skv. 45. gr. jl. er óðalseigendum og öðrum heimilt að 

ánefna ættaróðali fylgifé s.s. kvikfénað, verkfæri húsmuni eða annað og telst það þá fylgifé 

óðalsins sem skylt er að halda við og endurnýja. 

                                                
30

 Sjur Brækhus: „Eiendomsforbehold i tilbehør, slærlig i tilbehør til fast eiendom eller skib“, bls. 243. 
31

 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 82. 
32

 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 269. 
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 Ágætt dæmi úr dómaframkvæmd Hæstaréttar um þýðingu þess að tiltekið fjárverðmæti 

hafi verið gert að sérstöku fylgifé fasteignar með samningi er Hrd. 2003, bls. 3524 (154/2003) 

(Afnotaréttindi af heitu vatni). Í dóminum var m.a. skorið úr um ágreining um það hvort 

afnotaréttindi af heitu vatni hefðu átt að fylgja með fasteign sem Á og K höfðu keypt af S. Í 

kauptilboði um eignina kom fram að henni skyldi fylgja allt sem fylgir og fylgja ber, að engu 

undanskildu. Svofellt ákvæði var einnig sett í kaupsamning sem var síðan undirritaður. Eftir 

að S samþykkti kauptilboð Á og K en kaupsamningur var undirritaður hafði S selt Orkuveitu 

Reykjavíkur (OR) afnotaréttindi af 5 mínútulítrum af heitu vatni sem fylgt höfðu fasteigninni. 

Á og K töldu að salan á heitavatnsréttindunum hefði farið fram í heimildarleysi og að þau 

ættu því rétt á bótum frá S. Í héraðsdómi var sýknað af kröfu vegna heitavatnsréttindanna en í 

niðurstöðu Hæstaréttar var hins vegar talið að heitavatnsréttindin fylgdu fasteigninni. 

Niðurstöðu sína byggði dómurinn m.a. á því að eins og fram kom í þinglýstum heimildum 

hefðu réttindin fylgt fasteigninni um langt skeið, og t.d. sölu á árunum 1994 og 1997. Þá hefði 

komið fram í kaupsamningi að fasteigninni skyldi fylgja allt sem fylgja bæri og hefði ekkert 

verið undanskilið í söluyfirliti. Ekki var talið að Á og K hefðu afsalað sér 

heitavatnsréttindunum við gerð kaupsamningsins jafnvel þótt að mótmæli þeirra hefðu ekki 

verið mjög markviss. Niðurstaðan var því að heitavatnsréttindin væru fylgifé fasteignarinnar 

og sala þeirra eftir að kauptilboð var samþykkt hefði ekki verið heimil án þess að til kæmi 

greiðsla til kaupanda. Áttu Á og K því rétt á skaðabótum frá S vegna sölunnar. 

 

3.4 Lögbundið fylgifé 

Lausafé getur talist vera fylgifé fasteignar vegna fyrirmæla í lögum eða annarra 

stjórnvaldsfyrirmæla sbr. a-liður 1. mgr. 23. gr. fkpl. Í þeim tilvikum er ekki skilyrði að 

hlutirnir geti talist fylgifé samkvæmt hefðbundnum viðmiðunum.
33

 Sem dæmi um ákvæði í 

lögum sem mælir fyrir um að tilteknir hlutir teljist fylgifé fasteigna má nefna b-lið 1. mgr. 23. 

gr. fkpl. þar sem fram kemur: 

 

Hlutir eða búnaður skuli teljast fylgifé sem keyptir eru með opinberri aðstoð eða fyrir fjármuni 

sem hið opinbera mælir fyrir um að skuli renna til hluta eða búnaðar til afnota í fasteigninni. 

  

Í stjórnvaldsfyrirmælum eru einnig dæmi um að mælt sé fyrir um að ákveðnir hlutir teljist 

fylgifé en það er þó að jafnaði ekki tæmandi talning og gildissvið þeirra oft afmarkað við 

tiltekin tilvik þar sem markmið útlistunar geta verið mismunandi. Til dæmis um 

                                                
33

 Ólafur Lárusson: Eignarréttur I, bls. 42-43. 
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stjórnvaldsfyrirmæli af þessu tagi má nefna 2. mgr. 6. gr. reglugerðar um fasteignaskráningu 

og fasteignamat sem fjallar um tilhögun fasteignamats: 

 

Hús og önnur mannvirki skulu metin ásamt fylgifé sínu. Til fylgifjár teljast þeir munir, sem 

tilheyra mannvirki samkvæmt þeirri notkun, sem það er ætlað til, og almennt er gengið út frá að 

fylgi mannvirki af því tagi, sem um er að ræða. Til fylgifjár teljast því ekki, þótt skeyttar séu við 

fasteign, vélar né önnur tæki til atvinnurekstrar né heldur heimilisvélar, að frátöldum eldavélum. 

 

4 Staða fylgifjár við veðsetningu fasteigna 

4.1 Inngangur 

Álitmál tengd veðsetningu fasteigna geta m.a. verið yfir hvað veðrétturinn spannar í hverju 

tilviki, það er hvernig veðréttur í tiltekinni fasteign er afmarkaður. Staðan getur t.d. verið sú 

að óumdeilt sé að veðhafi megi ganga að veðandlaginu til fullnustu veðskuldarinnar en þó sé 

til staðar vafi um það hvort veðsali geti með réttu fjarlægt vissa muni eða innréttingar áður en 

hann afhendir veðhafa eignina. Er veðsala t.d. heimilt að fjarlægja úr fasteign sem veðhafi 

nýlagðar flísar úr ítölskum marmara, skipta út dýrari eldhúsinnréttingu fyrir ódýrari eða selja 

út úr veðsettri fasteign pizzuofn sem er sérstaklega hannaður til þess að eldbaka pizzur? 

Samningsveðlög nr. 75/1997 leggja línurnar hvað þessi álitamál varðar og einnig hafa 

íslenskir dómstólar leyst úr nokkrum málum af þessu tagi.  

 

4.2 Meginreglan í 16. gr. svl. 

Veðréttindi taka til veðsettrar eignar í heild sinni, þ.á.m. hvers konar verðmæta sem skv. 

almennum reglum teljast til fasteignar t.d. fylgifjár hennar.
34

 Þýðing þessa er m.a. sú að þrátt 

fyrir að fylgifé sé ekki fasteign í eðli sínu fer um veðið í fylgifénu eftir reglum um veð í 

fasteignum bæði hvað varðar stofnun og lögvernd veðréttarins.
35

 Þetta kemur fram í 16. gr. 

svl. en þar birtist jafnframt meginreglan sem sker úr um álitamál um afmörkun veðréttar í 

fasteignum, þ.e. ef annað leiðir ekki af samningi eins og fram kemur í greininni. Ákvæðið er 

því frávíkjanlegt og mögulegt að semja um að veðrétturinn sé þrengri en fram kemur í 16. gr. 

Í ákveðnum tilvikum er einnig mögulegt að semja svo um að veðsetning í fasteign nái til 

fjárverðmæta sem undir venjulegum kringumstæðum teldust ekki vera almennt fylgifé hennar, 

þ.e. þannig að fjárverðmætin í þeim tilvikum teljist sérstakt fylgifé fasteignarinnar.
36

 Í c-lið 

16. gr. kemur fram að veðréttur í fasteign til lausafjár sem við kaup og sölu myndi teljast 

                                                
34

 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 29. 
35

 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um veðréttindi, bls. 36. 
36

 Gaukur Jörundsson: Um veðréttindi, bls. 29. 
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venjulegt fylgifé þeirrar fasteignar sem veðsetningin nær til. Merking orðasamandsins 

venjulegt fylgifé við kaup og sölu hefur því mikla þýðingu við úrlausn um afmörkun veðréttar.  

 Venjulegt ber það með sér að meta þurfi hverju sinni hvað teljist fylgifé og að það geti 

verið mismunandi eftir því hvernig fasteign um ræðir og allar aðstæður önnur málsatvik geti 

haft áhrif á matið. Við kaup og sölu vísar til þess að reglur sem gildi í fasteignakaupum eigi að 

skera úr um það hvað teljist til fylgifjár.
37

 Í því samhengi má benda á að í greinagerð með 

samningsveðlögum nr. 75/1997 koma eftirfarandi athugasemdir fram um c-lið 16. gr.: 

  

Við ákvörðun þess, hvað sé venjulegt fylgifé fasteignar í skilningi c-liðar 1. mgr. 16. gr. verður 

að byggja á hefðbundnum sjónarmiðum um það, hvað telst fylgifé fasteigna við kaup og sölu 

þeirra.
38

 

 

 Í skilmálum veðskjala má einnig gjarnan finna ákvæði á þá leið að fasteignin sé veðsett 

ásamt öllu því sem henni fylgir og fylgja ber, allt eftir því sem fasteignin verður framast 

veðsett sbr. 16. gr. laga nr. 75/1997 um samningsveð.  

 Að öðru leyti nær veðréttur í fasteign ekki til annarra muna en fylgifjár nema að svo sé 

sérstaklega ákveðið. Um aðra muni en fylgifé gilda því tilheyrandi veðsetningarreglur eftir 

tegund þeirra. Þetta hefur t.d. þá þýðingu að ef veðsetja ætti lausafé á sama tíma og fasteign 

yrði að gæta þess að reglur um öflun veðréttinda eru mismunandi eftir því um hvers konar 

veðandlag er að ræða. Eins og áður segir eru þó gerðar frá þesssu nokkrar undantekningar, t.d. 

ef samið hefur verið um að lausafé skuli teljast sérstakt fylgifé fasteignar.
39

 

  

4.2 Venjuréttur 

Samningsveðlög tiltaka í c-lið 1. mgr. 16. gr. að veðréttur í fasteign nái einnig til þess 

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

til. Við skoðun á stöðu fylgifjár veðsettra fasteigna verður því að hafa hugfast að löggjafinn 

hefur ákveðið að venjuréttur skuli gilda til fyllingar ákvæðisins á þessu afmarka sviði. 

Sigurður Líndal skilgreinir framsetningu af þessu tagi lögvenju, þ.e. þegar lög mæla svo fyrir 

um að raunverulega háttsemi manna skuli liggja til grundvallar þegar kveðið sé á um rétt eða 

skyldu þeirra sbr. á latínu constuetudo secundum sive praeter legem.
40

 Nánar tiltekið er hér 

                                                
37

 Um nánari umfjöllun á hugtakinu fylgifé fasteigna vísast til 3. kafla ritgerðarinnar.  
38

 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2156. 
39

 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um veðréttindi, bls. 36. 
40

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 161 og 184. 
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um að ræða tilvísum til viðskiptavenju sem er sú tegund venju sem reynir oftast á og skiptir 

hve mestu máli í réttarframkvæmd.
41

 

Þegar litið er til viðskiptavenja vegna afmörkunar á því hvaða lausafé teljist veðsett með 

fasteign verður einnig að hafa í huga að veðhafi þ.e. lánveitandi er oft fjármálafyrirtæki eða 

banki. Fjármálafyrirtæki búa yfir sérþekkingu og mikilli reynslu af viðskiptum og eru því í 

yfirburðastöðu gagnvart lántakenda. Hætta er á að lánveitendur setji einhliða skilmála í 

samninga sér til hagsbóta og að eftir nokkurn tíma verði sú framkvæmd almennt viðurkennd 

sem viðskiptavenja. Sigurðar Líndal hefur í skrifum sínum lagt áherslu á að varhugavert sé að 

viðurkenna viðskiptavenjur sem myndast hafa með þeim hætti.
42

 Í þessu samhengi má nefna 

að í niðurstöðu í Hrd. 2005, bls. 3791 (114/2005) (Bensínstöð) var staða aðila við 

samningsgerð meðal þess sem Hæstiréttur leit til við úrlausn á því hvort tilteknir hlutir teldust 

fylgifé fasteigna, sjá reifun á dómnum í kafla 3.2. 

 

4.3 Dómaframkvæmd 

Í ljósi þess að í c-lið 16. gr. svl. kemur fram að veðsetning í fasteign nái til venjulegs fylgifjár 

hennar vegur einnig þungt hvernig dómstólar hafa áður metið hvað teljist venjulegt fylgifé 

fasteigna. Byrjað er á að skoða íslenska dómaframkvæmd og hvað megi ráða af henni og 

síðan einnig kannað hvort frekari vísbendingar um túlkun ákvæðisins sé að finna í norskum 

og dönskum rétti. 

 

4.3.1 Ísland 

Í nokkrum niðurstöðum Hæstaréttar hefur reynt á hvort veðréttur í fasteign nái til fylgifjár 

hennar og enn fremur hvaða lausafé geti talist veðsett ásamt fasteign sem fylgifé hennar. 

Niðurstöður Hæstaréttar hafa mótað leiðbeiningarreglur um stöðu fylgifjár fasteigna en sumar 

leiðbeiningareglnanna hafa jafnvel verið lögfestar sbr. 24. gr. fkpl. sem er útfærsla á 

venjubundin framkvæmd á því hvað teljist fylgifé fasteigna. Í greininni er m.a. vísað til 

reglunnar um „föst gólfteppi og önnur gólfefni, sérstaklega tilsniðin“ sem svipar mjög til 

forsenda í Hrd. 1992, bls. 1551 (Gólfteppi).
43

 

 Flestir dómanna féllu fyrir gildistöku núgildandi samningsveðlaga sem tóku gildi 1. 

janúar 1998. Í eldri lögum um veð nr. 18/1887 sem féllu úr gildi við gildistöku 

samningsveðlaga nr. 75/1997 var ekki almennt ákvæði um afmörkun veðs í fasteignum líkt og 

                                                
41

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 174. 
42

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 175. 
43

 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 90. 
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16. gr. í núgildandi lögum. Í þeim tilvikum sem lög kveða ekki á um reglu varðandi þau 

álitaefni sem taka þarf afstöðu til er hlutur dómstóla í mótun löggjafar stór. Í slíkum tilvikum 

tilvikum er grundvöllur dóms oft réttarheimildir eins og eðli máls eða meginreglur laga.
44

  

 Í gildistíð eldri réttar birtust þó, eins og í núgildandi samningsveðlögum, heimildir til 

þess að semja svo um að veðsetning fasteignar næði einnig til sérstaks fylgifjár hennar. Dæmi 

um slíka heimild er núgildandi 1. mgr. 24. gr. svl. en í eldri veðlögunum birtust slíkar 

heimildir t.d. í 5. og 6. gr.: 

 

5. Þegar jörð er sett að veði, er rétt svo um að semja, að jörðinni skuli fylgja auk kúgilda og 

jarðarhúsa önnur tiltekin hús á jörðinni, áhöld, búsgögn og heyforði sá, sem á henni er í hvert 

skipti. 

 

6. Rétt er þeim, sem veðsetur verksmiðjur eða önnur iðnaðarhýsi, að semja svo um, að vélar eða 

önnur iðnaðaráhöld og verkefni skuli fylgja fasteigninni. 

 

Það er því ljóst að dómstólar hafa átt stóran þátt í að móta þær leiðbeiningarreglur sem 

litið er til við afmörkun veðréttar í fylgifé fasteigna. Einnig má slá því föstu að dómar 

Hæstaréttar sem féllu fyrir gildistöku nýrra laga hafa enn í dag fordæmisgildi, þar sem margir 

þeirra hafa lagt grundvöll að gildandi rétti um veðrétt í fylgifé fasteigna.  

 Í Hrd. 1938, bls. 715 (Laugaskóli) var álitaefnið m.a. hvernig veðréttur væri afmarkaður í 

fasteign. Málavextir voru þeir að verktaki sem tók að sér byggingu rafstöðvar fyrir 

Alþýðuskólann á Laugum fékk til tryggingar verklaunum sínum veð „...í rafstöð skólans 

ásamt öllum leiðslum og lóðarréttindum með fyrsta veðrétti...“. Verktakinn krafðist greiðslu 

samkvæmt veðskuldabréfi og einnig að viðurkenndur yrði veðréttur hans samkvæmt 

veðskuldabréfi í rafstöðinni og tiltók sérstaklega í stefnu að veðréttur skyldi ná til allra 

leiðslna og lóðarréttinda. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu gestaréttar Reykjavíkur um að 

verktakinn ætti rétt á greiðslunni og 1. veðrétti í rafstöð héraðsskólans með öllum leiðslum og 

lóðarréttum fyrir hinum dæmdu upphæðum. Við matið leit Hæstiréttur til samnings aðila og 

að rafmagnsleiðslur teldust veðsettar ásamt fasteign. Dómurinn er í samræmi við þann 

skilning að fasteign tilheyri ýmiss konar búnaður og tilfæringar sem eru í þannig tengslum við 

mannvirkið að búnaðinn væri ekki unnt að fjarlægja án þess að valda vandkvæðum og jafnvel 

fjártjóni.
45

 

 Í þeim tilvikum sem um hefur verið samið að veðsetning í fasteign skuli ná til sérstaks 

fylgifjár þarf að gæta að því að farið sé að ákvæðum laga við veðsetningu. Í Hrd. 1997 bls. 

                                                
44

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 221. 
45

 Knud Illum: Fast Ejendom. Bestanddele og Tilbehör, bls. 42-43. 
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1711 (Hótel Akureyri I) var þess krafist að uppboð yrði dæmt ógilt á þeim grundvelli að 

lausafé sem selt hafði verið á uppboðinu hafi ekki verið veðsett með löglegum hætti. Í 

skuldabréfi var ákvæði svohljóðandi: 

 

Að auki er Landsbanka Íslands sett að veði með 1. veðrétti allt það lausafé, er tilheyrir 

hótelrekstri í fasteigninni Hafnarstræti 67, Akureyri, skv. meðfylgjandi lista, ásamt síðari 

endurnýjunum og viðaukum. 

 

 Þar sem hver og einn hlutur sem veðsetja átti með fasteign var ekki listaður upp á 

veðskuldabréfinu sjálfu heldur á lista sem var þinglýst með skuldabréfinu taldist veðsetningin 

í bága við sérgreiningarreglu veðréttar og uppboðið þar með ógilt. 

 Í íslenskri réttarframkvæmd eru ekki margir dómar þar sem sérstaklega er deilt um 

skilgreiningu fylgifjár í beinum tengslum við veðrétt sbr. þó Hrd. 1938, bls. 715 (Laugaskóli) 

sem er reifaður hér fyrir ofan. Ástæður þess gætu verið margar. T.d. að fasteignakaupendur 

séu almennt meðvitaðir um hvaða fylgifjár veðsetning tekur til eða að sjaldnar komi til þess 

að skera þurfi úr um það á sviði veðréttar en fasteignakauparéttar. Eins má nefna að 

Hæstiréttur hefur nokkrum sinnum skorið úr um álitaefni um afmörkun fylgifjár og út frá 

þeim niðurstöðum hafa myndast venjur og leiðbeiningarreglur sem tekið hafi af mesta vafa 

varðandi afmörkunina. Sú staðreynd að hugtakið fylgifé er afstætt og breytileg eftir stað og 

tíma ber það þó með sér að komið gæti upp sú staða að álitamál varðandi þetta gæti farið fyrir 

dómstóla að nýju. 

 

4.3.2 Noregur 

Um norskan veðrétt gilda Lov om pant nr. 2 frá 8. febrúar 1980 (panteloven) sem voru að 

miklu leyti fyrirmynd íslensku veðlaganna nr. 75/1997. Fjallað er um afmörkun veðréttar í 

fasteignum í greinum 2.2. og 2.3 norsku veðlaganna. Um veðrétt í fasteign sem veðsali hefur 

beinan eignarrétt yfir (n. fast eiendom) er fjallað í gr. 2.2 en í gr. 2.3. er hins vegar fjallað um 

veðrétt í langvarandi afnotarétti af landi og lóð þ.e. fasteignar (n. festerett til grunn og hus). Sá 

munur er á gr. 2.2. og 2.3. að í gr. 2.3 eru rýmri heimildir til þess að samningar kveði á annað 

en fram kom í lögum. Þær eiga það hins vegar sameiginlegt að fjallað er um afmörkun 

veðréttar hvað varðar fylgifé í c-lið gr. 2.2. þar sem gr. 2.3. vísar þangað um afmörkun 

veðréttar í fylgifé. 

 Í c-lið gr. 2.2. kemur fram að veðréttur í fasteignum taki til fylgifjár hennar og réttinda 

sem henni tilheyra skv. túlkun á greinum 3.4-3.6. norsku laganna um fasteignakaup 

(afhendingslova) sbr. LG. 2002, bls. 825 þar sem fram kom að niðurstaðan um það hvaða 
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hluti í fasteign eigandi hennar mátti hafa á brott með sér áður en kröfuhafar hans gengu að 

eigninni réðist af túlkun á fasteignakaupalögunum.
46

 Sá munur er því á íslensku og norsku 

veðlögunum að í norsku lögunum ber að líta til ákvæða norsku fasteignakaupalaganna á 

meðan þau íslensku vísa til þess sem venjulegt er í fasteignakaupum. Ástæða þessa gæti 

hugsanlega verið sú að lög um fasteignakaup nr. 40/2002 er fyrsta heildarlöggjöfin á sviði 

fasteignarréttar í íslenskum rétti tóku fyrst gildi nokkru eftir að samningsveðlög nr. 75/1997 

tóku gildi. 

 Í 1. mgr. gr. 3.4. norsku fasteignakaupalaganna er mælt fyrir um að sé ekki um annað 

samið verði fasteign að fylgja það fylgifé sem greint er frá í gr. 3.5. og 3.6. en ella teljist hún 

gölluð. Skv. greininni getur fylgifé bæði verið hlutur og réttindi yfir fasteign. Í greininni 

kemur einnig fram að ef upp komi vafi um það hvort verðmæti teljist fylgifé skuli líta til þess 

hvort þau séu færanleg, mikilvægur þáttur í notagildi eignar og hvort þau nýtist best staðsett í 

fasteigninni. Í gr. er 3.5. fjallað um fylgifé fasteigna ætlaðra til íbúðar- og rekstarnota. Mælt er 

fyrir um að slíkum fasteignum skuli fylgja innréttingar og búnaður sem annað hvort hefur 

verið varanlega komið fyrir í húsnæðinu eða er sérstaklega sniðinn að fasteign hverju sinni. Í 

framhaldinu eru tekin dæmi um nokkra hluti þ.e. hitaveitubúnað, rafbúnað, föst loftnet, föst 

gólfteppi, tvöfalda glugga, eldhústæki og vélar, og aðra innbyggða hluti. Frá 1. febrúar 2012 

hefur í framkvæmd verið notast við staðlaðan lista yfir 21 hlut sem fylgja skuli íbúðar- og 

frístundahúsnæði við sölu. Þar á meðal eru stærri eldhústæki (n. hvitevarer) t.d. ísskápur en 

ekki smærri og hreyfanleg tæki t.d. brauðrist. Listinn gildir einungis ef ekki kemur annað 

fram í söluyfirliti og er aðilum einnig frjálst að semja um að ekki verði höfð hliðsjón af 

listanum. Gr. 3.6. í fasteignakaupalögunum fjallar hins vegar um fylgifé fasteigna sem nýttar 

eru til landbúnaðarnota. Mælt er fyrir um að slíkum fasteignum skuli tilheyra rekstraráætlanir, 

tæki og búnaður sem er annað hvort festur við eða sérstaklega sniðinn að viðkomandi 

fasteign. Sérstaklega er tekið fram að þeim fylgi ekki bifreiðar eða bifreiðabúnaður. Það 

athugast að um veðsetningu slíkra hluta fer þó eftir öðrum greinum í lov om pant eða 3.4.-3.7. 

sem fjalla um veðsetningu rekstrartækja ásamt fasteignum í atvinnurekstri.  

 Norskir dómstólar hafa þurft að taka afstöðu til þess hvort hlutir teljist fylgifé fasteignar. 

Í LF. 1994, bls. 556 voru stefnendur málsins fasteignareigendur sem keypt höfðu fasteignina á 

nauðungaruppboði. Í málinu kröfðust þeir afsláttar vegna galla á fasteigninni og var málið 

höfðað gegn lánastofnun sem staðið hafði fyrir nauðungaruppboðinu. Meðal þess sem 

eigendurnir byggðu kröfur sínar á var að ýmislegt lausafé, þ.e. uppþvottavél, eldavél og 

                                                
46

 Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) nr. 93 frá 3. júlí 1992.  
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kamína, hefði verið fjarlægt úr fasteigninni fyrir yfirtöku frá fyrri eigendum. Niðurstaða 

dómsins var að kaupendur fasteignarinnar hefðu haft réttmætar væntingar til þess að 

framangreint fylgifé myndi fylgja fasteigninni. Taldist þetta ásamt fleiri göllum orsaka að 

fasteignin hafi verið í mun verra standi en kaupendurnir hefðu mátt ætla. 

 Einnig hafa norskir dómstólar leyst úr málum sem fjalla um það hvort veðréttur í 

fasteignum taki til fylgifjár þeirra. Í LA. 1995, bls. 713 voru málavextir á þá leið að verktaki 

hafði verið fenginn til þess að leggja fráveitukerfi á nýbyggingarsvæði. Seinna var svæðið selt 

á nauðungaruppboði á grundvelli þess að ekki hafði verið staðið við fjárgreiðslur samkvæmt 

veðskuldabréfi en verktakinn taldi sig eiganda fráveitukerfisins og það hefði ekki átt að fylgja 

með á nauðungaruppboðinu. Niðurstaða dómsins var að hæstbjóðandi á nauðungaruppboði 

byggingasvæðisins hefði við kaupin einnig eignast fráveitukerfið.  

 Í Noregi virðist umhverfið því vera svipað og á Íslandi. Þrátt fyrir að veðlögin vísi til 

ákvæða laga um túlkun á stöðu fylgifjár við veðsetningu ólíkt þeim íslensku hafa 

afendingslova ekki að geyma tæmandi talningu og eru auk þess frávíkjanleg með samningum 

eins og þau íslensku. 

 

4.3.3 Danmörk 

Í dönskum rétti er ekki til heildarlöggjöf á sviði veðréttar heldur er fjallað um veðrétt í Lov 

om tinglysning nr. 158 frá 9. mars 2006 (Tinglysningsloven). Í lögunum er þó ekki nein 

sérstök grein sem fjallar almennt um stöðu fylgifjár við veðsetningu fasteigna heldur er litið 

til 38. gr. sem fjallar um hvernig fari um viðbætur eða lagfæringar á veðsettri fasteign, bæði 

íbúðarhúsnæða og fasteigna í atvinnurekstri. Danskir fræðimenn hafa lýst réttarstöðunni á 

þann hátt að í 38. gr. komi fram eins konar vísi- eða leiðbeiningarregla um það hvaða hlutir 

teljist fylgifé fasteigna.
47

 Aðrir fræðimenn hafa í skrifum sínum talið að 38. gr. gefi þó lítið 

annað til kynna en að til fylgifjár teljist annars vegar hlutir sem ekki verði fjarlægðir með 

skynsamlegum hætti úr fasteign án þess að það rýri verðgildi hennar og hins vegar þeir hlutir 

sem við kaup og sölu teldust eðlilegur hluti hennar. Varhugavert væri þó að skilgreina með 

tæmandi hætti hvaða lausafé teljist veðsett ásamt fasteignum bæði þar sem fylgifé fasteigna sé 

hvergi skilgreint í dönskum lögum og þar sem eðli málsins samkvæmt geti það verið 

mismunandi hverju sinni hvað teljist fylgifé fasteigna.
48

 Í dönskum rétti er heldur ekki nein 

heildarlöggjöf á sviði fasteignarréttar og tinglysningsloven því grundvallarréttarheimild þegar 

kemur að mati á merkingu hugtakanna fasteign og fylgifé fasteignar.  
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 Í 38. gr. tinglysningsloven kemur fram að ef gerðar eru viðbætur á veðsettri fasteign og 

hlutum sem ætlaðir eru til nota í fasteign, t.d. leiðslum, hitaveitubúnaði eða heimilistækjum, 

er komið fyrir með varanlegum hætti á kostnað eiganda teljist þeir fylgfé fasteignarinnar, og 

nái veðsetning í fasteigninni þá einnig til þeirra. Í danskri dómaframkvæmd hefur verið litið 

svo á að fylgifé fasteigna sé skilgreint út frá sömu viðmiðunum.  

 Fræðimenn hafa talið að framsetning í 38. gr. sem tiltekur heimilistæki (d. 

husholdningsmaskiner) sé óheppileg þar sem að það má skilja svo að um tæki eins og kaffivél 

eða blandara sé að ræða. Í lögskýringargögnum kemur þó fram að átt sé við að stærri 

heimilstæki (d. hårde hvidvarer) sem varanlega hefur verið skeytt við fasteign, t.d. ísskápa, 

þvottavélar og eldavélar.
49

 Dönsk dómaframkvæmd er í samræmi við þetta sbr. niðurstöðu í 

UfR. 1990, bls. 203 þar sem frystikista í íbúðarhúsi taldist fylgifé fasteignar á grundvelli 38. 

gr. lov om tinglysning og einnig UfR. 1994, bls. 504 þar sem niðurstaðan var að skv. 38. gr. 

teldist uppþvottavél fylgifé fasteignar. 

 Í dönskum rétti er ekki skilyrði að hlutirnir séu múr- eða naglfastir við fasteign heldur 

nægir að þeim hafi verið komið fyrir með varanlegum hætti (d. inlagt i bygningen) þannig að 

annað hvort verði þeir ekki færðir til án þess að valda verðrýrnun á fasteign eða að þeir hafi 

ríkt notagildi í tiltekinni fasteign.
50

 Sem dæmi úr danskri dómaframkvæmd varðandi þetta má 

nefna UfR. 1987, bls. 854 þar sem niðurstaðan var að ísskápar, eldavélar og rafmagnsofnar 

sem hafði verið stillt upp í tveimur nýuppgerðum húsum en ekki stungið í samband, teldust 

fylgifé skv. 38. gr. lov om tinglysning. 

 Gólfteppi sem hefur verið varanlega komið fyrir, hvort sem það sé gert með lími eða 

trélistum telst fylgifé fasteignarinnar sbr. niðurstaða í UfR. 1978, bls. 209. Að lokum má 

nefna að þjófavarnakerfi telst ekki venjulegt fylgifé fasteigna í skilningi 38. gr. sbr. UfR. 

1991, bls. 784. 

 Í 37. gr. tinglysningsloven er fjallað sérstaklega um hvaða lausafé teljist veðsett með 

fasteignum í atvinnurekstri, ef ekki er um annað samið.
51

 Í 37. gr. er ekki er talið upp með 

tæmandi hætti hvað teljist falla þar undir en tekin nokkur dæmi um hluti ætlaða rekstri sem 

myndu teljast fylgifé eins og t.d. framleiðsluvélar, framleiðsluefni og bústofnar dýra.  

Því er ljóst að í dönskum rétti er engin sérstök lagagrein í settum rétti sem fjallar um 

afmörkun veðréttar í fasteignum og ekki heldur nein lögfest skilgreining á hugtökunum 

fasteign og fylgifé hennar. Venjur hafa mótast í dómaframkvæmd sem hefur gert það að 
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verkum að með tímanum hafa myndast leiðbeiningarreglur um matið á því hvaða lausafé 

teljist veðsett ásamt fasteignum sem fylgifé þeirra. 

 

4.3.4 Samantekt 

Þrátt fyrir að meginstefið sé það sama í réttarkerfum landanna þriggja, er þó munur á bæði 

hvað varðar afmörkun veðréttar í fasteignum og einnig hvernig fjallað er um afmörkunina í 

lögum. Í íslenskum rétti er vísað til að veðsetning nái til þess fylgifjár teljist venjulegt við 

kaup og sölu fasteigna. Í norskum rétti er lögákveðin tilvísun til ákvæða fasteignalaga sem 

skilgreina fylgifé þó ekki heldur með tæmandi hætti og eru frávíkjanleg. Í dönskum rétti 

byggir á matið alfarið á venjum og lögjöfnun frá 38. gr. tinglysningsloven. Það virðist einnig 

vera ljóst að í Danmörku og Noregi er skilgreiningin á venjulegu fylgifé fasteignar eilítið 

rýmri sbr. ísskápar teljast fylgifé að dönskum rétti en gerir það ekki að íslenskum. Af 

ofangreindu leiðir að veðréttur í fasteignum á norskri og danskri grundu er víðtækari en í 

fasteign sem staðsett er á Íslandi. 

 

4.4 Áhrif veðsetningar á umráða- og hagnýtingarheimildir yfir fylgifé fasteigna 

Með samningsveði hefur eigandi fasteignar stofnað til takmarkaðra eignarréttinda annarra yfir 

eigninni sem hefur áhrif á umráða og hagnýtingarrétt eigandans yfir eigninni.
52

 Þegar um 

sjálfsvörsluveð er að ræða hefur eigandi þó heimild til þess að nýta sér veðið áfram með 

venjubundnum hætti nema um annað hafi verið um samið, aðfarareglur leiði til annarrar 

niðurstöðu eða takmarkanir séu á því gerðar í öðrum lögum sbr. 1. mgr. 7. gr. svl. Veðsetning 

hefur ekki einungis afleiðingar á umráða- og hagnýtingarrétt veðsala yfir hinni veðsettu eign 

heldur myndast einnig athafnaskylda sbr. 2. mgr. 7.gr. þar sem mælt er fyrir um að 

sjálfsvörsluveðhafi sé skyldugur til þess að annast um veðið og halda því við á þann hátt að 

tryggingarréttindi veðhafa skerðist ekki.  

 Eðli málsins samkvæmt hefur veðsetning fasteignar jafnframt áhrif á meðferðarheimildir 

fylgifjár fasteignarinnar og skyldu veðsala til þess að annast um fylgifé þannig að 

tryggingarréttindi veðhafa skerðist ekki, þ.e.a.s. að því gefnu að veðsetning í tiltekinni 

fasteign hverju sinni nái einnig til fylgifjár hennar. Í því samhengi má nefna að þrátt fyrir að 

veðkrafan lækki, t.d. með afborgun af þeirri skuld sem er veðtryggð verður ekki breyting þar 

á, þ.e. veðsali sem hefur samið um að greiða til baka lán í hundrað afborgunum má t.d. ekki 
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ráðstafa fylgifé út úr fasteign sem nemur þeim hluta skuldbindingarinnar sem hann hefur 

þegar staðið við, þrátt fyrir að hann eigi aðeins eftir eina afborgun af láninu.
53

 

 

4.4.1 Brottnám eða ráðstöfun fylgifjár úr veðsettri fasteign 

Brottnám eða ráðstöfun fylgifjár úr veðsettri fasteign án samþykkis veðhafa er óheimil og 

getur slík athöfn haft afleiðingar í för með sér fyrir veðsala. Í f-lið 9. gr. svl. kemur t.d. fram 

að afleiðingar sölu veðs, þ.e. ef heimild til eindögunar er áskilin í veðskuldabréfi, geti verið 

eindögun veðkröfu ef veðsali kýs svo. Staðlaðir veðsamningar hafa jafnan að geyma skilmála 

á þá leið að hvers lags vanefndir t.d. ef veðsali rýrir hina veðbundnu eign varði við eindögun 

allrar skuldarinnar.  

 Brottnám eða ráðstöfun fylgifjár úr veðsettri fasteign getur einnig varðað við refsiábyrgð 

sbr. 4. tölul. 1. mgr. 250. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hgl. héðan af) en þar kemur 

fram að skerðing réttar lánardrottna, t.d. með undanskoti eigna, teljist skilasvik og varði allt 

að 6 ára fangelsi, sé skilyrði um auðgunarásetning uppfyllt sbr. 243. gr. hgl. Sjá enn fremur 

um slík tilvik þrjá dóma héraðsdóms Reykjaness sem verða nú reifaðir. 

 Í hérd. Reykn. 3. mars 2011 (S-66/2011) voru tveir eigendur fasteignar dæmdir í þriggja 

mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir að hafa í sameinigu á árinu 2008 fjarlægt og ráðstafað úr 

húseign sinni í Garði ýmsum hlutum án heimildar veðhafa sem var Landsbanki Íslands. Meðal 

þeirra hluta sem voru fjarlægðir voru allar innihurðir ásamt körmum, baðinnrétting, 

eldhúsinnrétting, ýmis tæki og rafmagnstenglar alls að verðmæti um 5.300.000. kr. Með 

tveimur veðskuldabréfum útgefnum á árunum 2006 og 2007 höfðu eigendur veðsett 

bankanum húseignina með öllu því sem henni fygldi og fylgja bar sbr. 16.-18. svl. Hlutirnir 

voru því fylgifé fasteignarinnar og taldist brottnám hlutanna án heimildar veðhafa skilasvik 

sem varðaði við 2. tölul. 1. mgr. 250. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.  

 Í hérd. Reykn. 15. nóvember 2012 (S-771/2012) var veðsali dæmdur í fimm mánaða 

skilorðsbundið fangelsi fyrir að hafa fjarlægt eða látið fjarlægja fjármuni úr fasteign sinni í 

Garðabæ án heimildar veðhafa og þannig ráðstafað fylgifé fasteignar andstætt þinglýstum 

veðréttindum Íslandsbanka sem var veðhafi. Meðal fylgifjár sem fjarlægt var úr húseigninni 

var sturtuklefi, innréttingar, stigahandrið, innbyggð loftljós, blöndunartæki og innihurðir. 

Athygli vekur að í dómi er tekið fram að 4 sólbekkir hafi verið fjarlægðir. Tæplega myndu 

sólbekkir teljast fylgifé fasteignar nema ef þeir hefðu verið veðsettir sérstaklega með fasteign 

sem sérstakt fylgifé hennar eða þeir hafi verið varanlega festir við fasteign. 
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 Í hérd. Reykn. 8. mars 2013 (S-985/2012) var veðsali dæmdur í 4 mánaða skilorðsbundið 

fangelsi fyrir að fjarlægja innréttingar úr fasteign sinni í Grindavík á árinu 2009 sem hafði 

áður verið veðsett banka húseignina með öllu því sem henni fylgdi og fylgja bar sbr. 16.-18. 

gr. svl. Framburður hans um að hann hafi ætlað að skipta um innréttingar og setja nýjar taldist 

afar ótrúverðugur og nægilega sannað að hann hafi fjarlægt innréttingarnar í auðgunarskyni. 

Maðurinn hafði fjarlægt öll heimilis og hreinlætistæki úr húsinu t.d. bakaraofn, háf, helluborð 

og flutt í burtu á sama tíma og hann vissi að fasteignin væri á leiðinni á nauðungarsölu. Þar 

sem að háttsemin taldist ekki samrýmast réttindum veðhafans Íslandsbanka ehf. hafði hann 

því framið skilasvik og brotið gegn 250. gr. hgl. nr. 19/1940. 

 Athygli vekur að í öllum þremur málunum var bótakröfu bankanna vísað frá vegna 

vanreifunar þar sem tilskyldum gögnum var ekki skilað inn. Bótakröfunum var því ábótavant 

þannig að ekki var hægt að leggja dóm á þær og hlutu veðsalarnir skilorðsbundna dóma í 

öllum tilvikum þar sem um fyrsta brot þeirra var að ræða.  

 

4.4.2 Breytingar á fylgifé veðsettrar fasteignar 

Breytingar á fylgifé veðsettra fasteigna getur einnig haft afleiðingar fyrir veðsala. Í c-lið 9. gr. 

svl. kemur t.d. fram að afleiðingar misnotkunar á umráðarétti eða aðrar verulegar vanefndir á 

skyldum geti verið eindögun veðkröfu ef veðsali kýs svo. Sennilega er ekki óalgengt að 

fasteignaeigendur breyti til hjá sér og skipti jafnvel út fylgifé. Oftast er tilgangurinn að setja 

upp nýrra og verðmætara í staðinn fyrir eldra og ódýrara en þó má hugsa sér að málum sé 

háttað á hinn veginn, þ.e. að virði nýs fylgifjár sé minna en hins eldra gagnvart veðsala. Í því 

samhengi má benda á eftirfarandi ummæli sem birtust í dómi bæjarþings Reykjavíkur frá 28. 

október 1938: 

 

Eftir að stefnandi afsalaði stefndum húseigninni nr. 11 við Laugaveg, tók hann þaðan úr tveimur 

eldhúsum eina „innréttingu“, einn skáp og einn stóran vask, en setti minni í staðinn. 

 

 Þrátt fyrir að krafan varðandi vaskinn hafi ekki haft úrslitaþýðingu í málinu og álitaefnið 

hafi ekki tengst veðsettri fasteign má þó líta á þetta sem staðfestingu á að svipað álitaefni gæti 

komið upp varðandi veðsetta fasteign. Í dóminum reyndi á það hvort kaupsamningur um hús 

hefði náð til vasks, þ.e. hvort hann teldist fylgifé fasteignarinnar og seljanda hafi því verið 

óheimilt að fara í umræddar tilfæringar eftir sölu hennar. Stefnandi í málinu hélt því fram að 

stefndi hefði skipt vaski í fasteigninni út fyrir annan minni og ódýrari og krafðist þess meðal 

annars fyrir bæjarþinginu að stefndi myndi greiða sér mismuninn. Fasteignarseljandinn var 

sýknaður í niðurstöðu dómþingsins en niðurstöðunni var síðan áfrýjað til Hæstaréttar sbr. 
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Hrd. 1939, bls. 553 (Breytingar á fylgifé). Þar voru kröfur kaupenda fasteignarinnar 

viðurkenndar til skuldajöfnuðar en kröfunni um greiðslu á verðmismuni gamla vasksins og 

þess nýja var ekki haldið fram.  

 Í 1. mgr. 7. gr. fkpl. er mælt fyrir um að hafi búnaður eða réttindi sem getið er um í sbr. 

23.-25. gr. fkpl. verið til staðar við skoðun fasteignar teljist hann almennt fylgifé hennar en 

það viðmið er einnig ein af viðurkenndum leiðbeiningarreglum sem litið er til við mat á því 

hvort lausafé teljist fylgifé fasteignar.
54

 Þessu til viðbótar nýtur veðhafi góðs af 

verðhækkunum á veðsettri eign, hvort sem er vegna umbóta veðsala á eigninni eða almennra 

verðhækkanna. Veðréttur í fasteign tekur því ekki einungis til fylgifjár sem er til staðar við 

skoðun heldur einnig til fylgifjár sem gert er að fylgifé hennar gert að fylgifé eignarinnar.
55

 

Algengt er að hnykkt sé á þessu í veðsamningum sbr. lánaskilmálar Íbúðalánasjóðs þar sem 

tekið er fram að eignin sé veðsett í því ástandi sem hún er í með öllum viðaukum og 

endurbótum svo og lóðarréttindum. 

 Sennilegt er að afleiðingar þess að skipta verðmætara fylgifé út fyrir minna verðmætt 

fylgifé séu þær sömu og þegar fylgifé er ráðstafað út úr veðsettri fasteign, þ.e. að það gæti 

talist vera skilasvik og varðað við refsiábyrgð sbr. 4. tölul. 1. mgr. hgl.. Þó þyrfti munurinn að 

vera skýr og þá sennilega veðsalans að sanna verðrýrnun. Af því leiðir að úttekt á fylgifé 

fasteignar við veðsetningu hennar er æskileg fyrir bæði veðsala og veðhafa. 

 

4.4.3 Veðsetning á fylgifé veðsettrar fasteignar 

Eitt sem vert er að kanna er hvort veðsetning hafi áhrif á heimild fasteignareiganda til þess að 

veðsetja fylgifé hennar. Í því samhengi má benda á að gert er ráð fyrir því í 2. mgr. 42. gr. 

aðfaralaga nr. 90/1989 að svo sé leyfilegt, þ.e. að heimilt sé að stofna til samningsveðs í 

fylgifé fasteignar einu og sér. Þó er sjálfgefið að slík veðsetning skerðir ekki réttindi þeirra 

sem eignast hafa veðréttindi í fasteigninni í heild og þar af leiðandi einnig í fylgifé 

fasteignarinnar.
56

 

 

4.5 Samanburður á stöðu fylgifjár við veðsetningu og fasteignakaup 

Reglur fasteignakauparéttar um fylgifé leggja grundvöllinn að afmörkun veðréttar í 

fasteignum og því má gera ráð fyrir að meginreglan sé að fylgifé fasteignar sé það sama hvort 
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sem er við fasteignakaup eða veðsetningu. Staða fylgifjár er þó ekki að öllu leyti eins eftir því 

hvort reglur veð- eða fasteignarréttar eigi við. 

Sem dæmi má nefna að meginreglan varðandi fylgifé í fasteignarkaupum er að það séu 

þeir hlutir sem eru til staðar við sölu. Í veðrétti er meginreglan hins vegar sú að fylgifé þurfi 

annað hvort að vera til staðar við veðsetningu eða skeytt við hana síðar. Einnig er staða 

fylgifjár við veðsetningu og fasteignakaup ólík að því leytinu til að umráða- og 

hagnýtingarréttur er skertur við veðsetningu fasteignar en eiganda fasteignar sem ekki hvílir 

veð á er frjálst að fara með fylgiféð eins og honum sýnist. Frá þessu eru svo ótal 

undantekningar, t.d. eru ákvæði samningsveðlaga og fasteignakaupalaga frávíkjanleg innan 

ákveðinna marka og því heimilt að semja að annað skuli gilda. 

 Það er óneitanlega kostur að ekki sé meiri munur en það sem áður greinir á inntaki fylgifé 

fasteignar á milli veð- og fasteignaréttar. Réttarsviðin eru nátengd og telja má að mismunandi 

merking myndi valda miklu óhagræði í fasteignaviðskiptum. 

 

5 Lokaorð 

Um afmörkun á fylgifé fasteigna vísar veðréttur til venju í fasteignarétti. Inntak hugtaksins 

fylgifé er því það sama á þessum tveimur réttarsviðum en þrátt fyrir að oftast sé um sömu 

hluti að ræða er staða fylgifjár veðsettrar fasteignar þó önnur en staða fylgifjár óveðsettrar 

fasteignar. 

 Áhrif veðsetningar á stöðu fylgifjár fasteigna kemur fram með ýmsum hætti. Þau skerða 

jafnan meðferðar- og ráðstöfunarrétt eigandans þ.e. veðsalans yfir eigninni. Vanskil skulda 

geta valdið því að ákvæði í veðsamningi um eindögun skuldar verði virk. Þá geta skemmdir 

eða brottnám á fylgifé jafnvel varðað við refsiábyrgð sbr. niðurstöður héraðsdóms Reykjaness 

í málum nr. S-66/2011, S-771/2012 og S-985/2012 sem reifaðar eru í kafla 4.4.1. Meiri vafi 

ríkir um hvaða þýðingu það gæti haft að skipta út dýrara fylgifé fyrir ódýrara en þó er líklegt 

að afleiðingar þess gætu verið þær sömu, þ.e. vanefndir sem virkja samningsákvæði eða 

jafnvel refsiábyrgð.  

Samanburður á afmörkun veðsettar í fasteignum, m.t.t. fylgifjár, að íslenskum, norskum 

og dönskum rétti leiðir í ljós að þrátt fyrir að eilítill munur sé á framsetningu reglna og inntaki 

hugtaksins fylgifé er í engum af löndunum þremur ákvarðað með tæmandi hætti í lögum 

hvernig beri að afmarka veðréttinn heldur almennt talið að meta þurfi hverju sinni til hvaða 

fylgifjár veðsetning í fasteign nær til. Í viðskiptum og út frá niðurstöðum dómstóla hafa síðan 

myndast vissar leiðbeiningarreglur sem litið er til við matið og hafa línurnar smám saman 



26 

 

verið að skýrast. Þó verður ætíð að hafa í huga að það er afstætt eftir „tæknistigi og tíðaranda“ 

hvaða hlutir teljist fylgifé og því ekki útilokað að ný álitamál geti komið upp samhliða 

tækniframförum.
57

 Hvernig myndu dómstólar t.d. taka á málum þar sem álitamálið er hvort 

veðsetning í fasteign nái til eldhúsinnréttingar sem er hengd á hanka og þar með færanleg, en 

ekki fest við fasteignina með varanlegum hætti? Slík nánari afmörkun er háð niðurstöðum 

dómstóla á hverjum tíma. 

                                                
57

 Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 1466. 
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