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1. Inngangur 

Hunda- og kattahald í fjöleignarhúsum er umræða sem margir kannast við og kemur alltaf 

reglulega upp. Margir vilja halda hunda og ketti sem gæludýr þó svo búið sé í fjöleignarhúsi. 

Þá getur alltaf komið upp það vandamál að aðrir eigendur í fjöleignarhúsinu kæri sig ekki um 

að hundar eða kettir séu búsettir í sama stigagangi eða húsi. Því er mikilvægt að hafa skýrar 

lagareglur um þessi mál og hefur mátt finna reglur um hunda- og kattahald í fjöleignarhúsum  

allt frá því að núverandi fjöleignarhúsalög tóku gildi í ársbyrjun 1995. Sú lagasetning var svo 

endurskoðuð árið 2011 og komu þá ný ákvæði inn í lögin.     

 Í þessari ritgerð verður fjallað um hunda- og kattahald í fjöleignarhúsum út frá 

ákvæðum 33. gr. a.-d í lögum nr. 26/1994 um fjöleignarhús (hér eftir fehl.). Í fyrsta hluta 

ritgerðarinnar verður fjallað almennt um eignarrétt og fjöleignarhúsalögin. Í 4. kafla verður 

ferill frumvarpsins sem varð að breytingunni rakinn og ástæður breytinganna skoðaðar. Í 5. 

kafla verður síðan hver og einn liður 33. gr. a - d tekinn fyrir og skoðaður sérstaklega út frá 

álitum eða úrskurðum sem hafa gengið. Í síðasta kaflanum eru svo skoðuð úrræði og afstaða 

löggjafans við vandamálum sem geta komið upp varðandi hunda og ketti í fjöleignarhúsum. Í 

ritgerðinni er lögð áhersla á að skoða 33. gr. a - d og farið í gegnum veigamestu málsgreinar 

hvers ákvæðis fyrir sig. 

2. Almennt um eignarrétt 

2.1 Hugtökin eign og eignarréttindi 

Hugtökin eign og eignarréttindi bera oft á góma í daglegu tali en slík umfjöllun helst ekki 

endilega í hendur við lagalega merkingu þeirra. Hugtökin eru hvergi skilgreind í lögum en í 

fræðibókum hafa þau verið útskýrð.
1
 Hugtakið eign er skilgreint í Lögfræðiorðabókinni sem 

andlag eignarréttar, hvort heldur sem er hlutbundið eða óhlutbundið verðmæti.
2
 Þorgeir 

Örlygsson hefur skýrt hugtakið sem svo að ákveðnir hagsmunir eða verðmæti þurfi að vera í 

nánum tengslum við ákveðinn aðila. Sá þurfi að hafa heimildir fyrir umráðunum og úrræði til 

verndar eignaréttar síns.
3 

Hugtakið eign á fyrst og fremst við um þá réttarstöðu sem fær 

                                                 

1
 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 4. 

2
 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 93 

3
 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 5. 
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ákveðnum aðila einkaumráð tiltekins verðmætis.
4
 Hugtakið eignarréttur hefur verið skilgreint 

þannig í til dæmis þýskum og norrænum rétti að „um sé að ræða einkarétt ákveðins aðila, 

eigandans, til þess að ráða yfir tilteknu verðmæti, innan þeirra marka, sem þessum rétti eru 

sett í lögum og af takmörkuðum (óbeinum) eignaréttindum annarra manna sem stofnað hefur 

verið til yfir verðmætinu".
5
 Á meðal mikilvægustu heimilda sem eignaréttur veitir 

eigandanum eru umráðaréttur, hagnýtingaréttur og ráðstöfunarréttur.
6
   

 Í 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands segir að eignarrétturinn sé friðhelgur. Engan 

má skylda til að láta af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli 

og komi fullt verð fyrir.
7
 Upphaf 1.mgr.72. gr. felur í sér stefnuyfirlýsingu um að eignarréttur 

sé friðhelgur án þess þó að útskýrt sé nánar í hverju friðhelgin sé fólgin. Í síðari hluta 1.mgr. 

er að finna hina raunverulegu eignarréttarvernd um að enginn sé skyldugur til að láta eign sína 

af hendi nema almenningsþörf krefji, lagasetning eða fullt verð komi fyrir. Slík eignarsvipting 

getur því verið lögmæt og þá til dæmis kallast eignarnám.
8
 Hafa ber í huga að 55. gr. 

fjöleignarhúsalaganna gefur heimild til eignarnáms, stutt umfjöllun um þá grein er síðar í 

ritgerðinni. 72. gr. stjórnarskrárinnar er undirstöðugrein fyrir eignarréttarsvið lögfræðinnar, 

þar með talin fjöleignarhúsalögin sem eru umfjöllunarefni þessarrar ritgerðar. 

3. Eignarform samkvæmt lögum um fjöleignarhús 

3.1 Almennt 

Eignarréttur veitir eiganda ákveðnar heimildir til að hagnýta sér eign. Það er þó misjafnt eftir 

eignarformi hvernig réttinum er háttað. Almennt hefur eignarformum verið skipt í fimm hluta: 

séreignarrétt, sérstaka sameign, óðalsrétt, sjálfseignarstofnanir og eignarhald í félagslega 

íbúðakerfinu. 
9
 Þau eignarform sem tengjast viðfangsefni ritgerðarinnar mest eru séreign og 

sameign og verða þessi hugtök því útskýrð betur. 

                                                 

4
 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 5. 

5
 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 11. 

6
 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 15 

7
 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 545 

8
 Björg Thorarensen o.fl. Um lög og rétt, bls. 89 

9
 Björg Thorarensen o.fl. Um lög og rétt, bls. 376-377, Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarrétti I. bls. 16-21 
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3.2 Séreign  

Það eignarform sem er algengast hér á landi er séreignarform. Það hugtak felur í sér að 

eigandi fer einn með umráð yfir séreign sinni svo lengi sem sá réttur er ekki takmarkaður 

samkvæmt lögum eða vegna óbeinna eignaréttinda annarra manna.
10

 Séreign er á ábyrgð 

eiganda hennar. Hugtakinu séreign er lýst í 4. gr. fjöleignarhúsalaga. Þar segir að séreign 

samkvæmt lögunum sé afmarkaður hluti af húsi eða lóð eins og honum er lýst í þinglýstri 

eignaskiptayfirlýsingu, skiptasamningi og/eða öðrum þinglýstum heimildum um húsið, ásamt 

því sem honum fylgir sérstaklega hvort heldur er húsrými í húsinu sjálfu, bílskúr á lóð þess 

eða sameiginlegri lóð margra húsa, lóðarhluti, búnaður eða annað samkvæmt sömu 

heimildum, ákvæðum laga þessara eða eðli máls.
 
Í 5. gr. eru 10 málsliðir sem lýsa hvað falli 

undir séreign fjöleignarhúss, upptalninginn er ekki tæmandi en tekur yfir öll helstu atriði sem 

upp geta komið.
 
Séreignarréttur er ríkur réttur og það þarf mikið að koma til svo fólk verði 

svipt honum. Fjallað er um alvarlegasta úrræðið í 55. gr. fjöleignarhúsalaga sem verður komið 

lítillega að síðar. 
 

3.3 Sameign 

Eignarheimildir fasteignar geta skipst á hendur fleiri en eins aðila svo hver aðili hefur allar 

þær eignarheimildir sem um ræðir en gæta ber þó að taka tillit til hagsmuna hinna 

eigendanna.
11

 Eins og segir í 1. mgr. 6.gr. fehl. er sameign í fjöleignarhúsum allir þeir hlutar 

húss, bæði innan og utan, og lóðar sem ekki eru ótvírætt í séreign skv. 4. gr., svo og öll kerfi, 

tækjabúnaður, lagnir og tilfæringar sem þjóna aðallega þörfum heildarinnar eða hluta hennar 

með þeim hætti að sanngjarnt og eðlilegt er að allir eigendur, eða eftir atvikum tiltekinn hópur 

þeirra, beri kostnað og áhættu af þeim. Í 2. mgr. 6. gr. segir að þótt fjöleignarhús samanstandi 

af einingum eða hlutum (stigahúsum) sem eru sjálfstæðar eða aðgreindar að einhverju leyti og 

hvort sem þau standa á einni lóð eða fleirum er allt ytra byrði hússins, þak, útveggir og gaflar, 

í sameign allra eigenda þess. Í 3. mgr. segir að sameign sé sameign allra nema um sé að ræða 

sameign sumra. Í 7. gr. laganna er fjallað um sameign sumra. Dæmi um sameign sumra er til 

dæmis stigagangur að vissum íbúðum í stóru húsi eða annar búnaður sem nær bara um hluta 

íbúða af fleiri. Í 8. gr. eru taldir upp 9 málsliðir um hvað falli undir sameign fjöleignarhúss. 

                                                 

10
 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 16. 

11
 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 17. 



 

6 

 

Líkt og í 5. gr er upptalningin ekki tæmandi en tekur þó yfir flest vafamál sem upp geta 

komið. 

3.4 Sameign sumra 

Sameign sumra er undantekning frá meginreglunni um að sameign sé allra. Eins og almennt 

með undantekningar þá þarf að sýna fram á að um sameign sumra sé að ræða.
12

 Líkt og segir á 

heimasíðu velferðarráðuneytisins ber að túlka regluna um sameign sumra með þrengjandi 

lögskýringu.  

Þrengjandi lögskýringu má skilgreina svo að um sé að ræða lögskýringarleið, sem felur í 

sér að (1) tilvik er látið falla utan við lagaákvæði, þegar vafi liggur fyrir um merkingu 

þess að loknu heildarmati á innra og ytra samhengi ákvæðisins, eða (2) sérstök og 

knýjandi rök réttlæta að ákvæðið sé túlkað þröngt, þótt með því sé vikið frá merkingu 

ákvæðisins, sem leiðir af textaskýringu.
13

 

Um sameign sumra er að ræða ef fram kemur eða ráða má af þinglýsingum að svo sé eða ef 

þannig er ástatt að eðlilegt og sanngjarnt þyki að sameign tilheyri aðeins sumum. Ef að til 

dæmis eru nokkrir stigagangar í einu húsi en sérinngangur í hvern, þá er þessi eini stigagangur 

sameign sumra og þarf þá aðeins leyfi þeirra eigenda sem honum tilheyra. Sameign sumra 

getur haft þó nokkuð að gera með dýrahald þar sem stundum þarf aðeins leyfi frá ákveðnum 

hluta eigenda í fjöleignarhúsi, þeim sem eiga hlutdeild í þeirri sameign í fjöleignarhúsinu. 

3.5 Úrlausn deilumála 

Í 9. gr. laganna eru lagðar til lausnir ef upp koma deilumál um hvort um sé að ræða séreign 

eða sameign. Ef niðurstaða næst ekki er hægt að leita álits hjá kærunefnd húsamála sbr. 1. 

mgr. 80. gr. fehl. Við úrlausn mála sem tengjast deilum í fjöleignarhúsum leysir kærunefndin 

álitaefni á grundvelli laga fjöleignarhúsalög nr. 26/1994. Einnig er hægt að leita annað hvort 

beint til dómstóla til að fá úrlausn á deiluefni eða eftir að hafa fengið nefndarálit. Í 80. gr. 

fehl. er fjallað um kærunefnd fjöleignarhúsalaga. Í 4. mgr. segir að kærunefndin skuli skila 

rökstuddu áliti eins fljótt og hægt er og jafnan innan tveggja mánaða frá því að erindi berst 

henni. Ágreiningsefnum verður eigi skotið til annars stjórnvalds. Í 4. mgr. 5. gr. reglugerðar 

                                                 

12 
Vefsíða Velferðarráðuneytisins, 

https://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/husnaedismal/fjoleignarhus/nr/411 

13
 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls 332. 
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nr. 881/2001 um kærunefnd fjöleignarhúsamálasegir nefndin veitir ekki umsagnir um 

fræðilegar spurningar heldur tekur afstöðu til krafna aðila. Í 6. gr. reglugerðarinnar er farið 

yfir form og efni álitsbeiðnar. Á heimasíðu velferðarráðuneytisins má finna upplýsingar um 

og rafrænar útgáfur af ýmsum eyðublöðum sem tengjast kærunefndinni.
14

 Kærunefndin er 

hagkvæm leið fyrir eigendur íbúða í fjöleignarhúsi þar sem álit að lausn er gefið út hratt og 

örugglega. 

3.6 Gildissvið laga um fjöleignarhús 

Í 1.mgr. 1.gr. laga nr. 26/1994 um fjöleignarhús er mælt fyrir um gildissvið þar sem fram 

kemur að lög þessi hafi að geyma reglur um réttindi og skyldur eigenda fjöleignarhúsa. Í 2. 

mgr. kemur fram að fjöleignarhús sé hvert það hús sem skiptist í séreignir í eigu fleiri en eins 

aðila og í sameign sem getur bæði verið allra og sumra. Lögin ná til fjöleignarhúsa með 

íbúðum eingöngu, húsa með bæði íbúðum og húsnæði til annarra nota og húsa sem eru alfarið 

nýtt til annarra nota, svo sem atvinnustarfsemi. Þetta kemur fram í 1.-3. tölul. 3. mgr. sömu 

greinar. Í 4. tölul. segir að lögin gildi einnig um raðhús og önnur samtengd hús. Í 1. mgr. 2. gr. 

fehl. er tekið fram að ákvæði þessara laga séu ófrávíkjanleg nema annað sé tekið fram í þeim 

eða leiði af eðli máls. Eigendum er almennt óheimilt að skipa málum sínum, réttindum og 

skyldum á annan hátt. Meðal nýlegra breytinga á lögunum um fjöleignarhús eru ákvæði sem 

fjalla um hunda- og kattahald í fjöleignarhúsum og í næsta kafla verður frumvarp sem leiddi 

til þeirra lagabreytinga skoðað. 

4. Breytingar á ákvæðum fjöleignarhúsalaga um dýrahald 

4.1 Eldri ákvæði um dýrahald í fjöleignarhúsalögum 

Fyrir setningu ákvæða 33. gr. a.-d. fehl. var aðeins eitt ákvæði í 13. tölulið, A-liðar 41. gr. þar 

sem stóð að samþykki allra þyrfti til að leyfa hunda- og kattahald í fjöleignarhúsi og þegar hús 

skiptist í aðgreinda hluta nægir samþykki þeirra eigenda sem hafa sameiginlegan inngang, 

stigagang eða annað sameiginlegt húsrými. Þar af leiðandi gat einn eigandi í stigagangi komið 

í veg fyrir að annar íbúi héldi hund eða kött sem gæludýr. Þetta gat einnig orðið til þess að 

fólk sem þurfti á aðstoð hjálpar- eða leiðsöguhunda að halda, gat fengið neitun frá 

meðeigendum íbúða í fjöleignarhúsi. Þetta ákvæði var ekki að finna í upprunalega 

frumvarpinu að lögum nr. 26/1994 en kom fram í nefndaráliti og breytingartillögu frá 

                                                 

14
 Vefsíða Velferðarráðuneytisins, https://www.velferdarraduneyti.is/kaerunefndir/fjoleignarhusamal/ 
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félagsmálanefnd. Með þessari breytingu á lögunum voru í fyrsta sinn settar reglur um 

dýrahald í fjöleignarhúsum hér á landi. 

4.2 Frumvarp til laga um breytingu á lögum 26/1994 

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjöleignarhús, nr. 26/1994 var lagt fyrir Alþingi á 

139. löggjafarþingi 2010-2011. Þar var hugmyndin að breyta ákvæðum sem tengdust hunda- 

og kattahaldi í fjöleignarhúsum með sérstaka áherslu á leiðsögu- og hjálparhunda.
15

 

Frumvarpið er tvíþætt. Í fyrsta lagi var forgangsverkefni að skoða reglur um hundahald með 

tilliti til leiðsögu- og hjálparhunda og hins vegar lögin í heild sinni, þ.e. almennar reglur um 

hunda- og kattahald í fjöleignarhúsum. Í nefndaráliti félagsmálanefndar er rætt um að þörf sé 

fyrir að koma upp sérstökum hundalögum sem myndu þá geyma samræmdar almennar reglur 

um hunda og eigendur þeirra. Samskonar lög eru í nágrannalöndum okkar, Noregi og 

Danmörku. Einnig er rætt um að frekari undirbúnings sé þörf og fleiri aðila þurfi að koma að 

lagasetningunni.
16

 Ekkert hefur enn orðið af þessari lagasetningu.   

 Breytingar voru gerðar á frumvarpinu frá því það var lagt fyrst fram. Helstu breytingar 

voru að í upphaflega frumvarpinu var sagt í 33. gr. a. að það þyrfti samþykki allra meðeigenda 

til að halda hund eða kött í íbúð en í lögunum sem voru samþykkt þarf einungis samþykki 2/3 

eigenda.
17

 Svo virðist sem lagatextinn hafi ekki verið nægilega yfirfarinn við breytinguna en 

til dæmis stendur ennþá í titlinum á 33. gr. a. Hundar og kettir. Samþykki allra. Skoðaðar 

voru ræður þingmanna frá 14. og 15. apríl 2011 eftir að breytingartillagan kom fram. Þar 

fagna flestir breytingunni og styðja hana enda var hún samþykkt ásamt breytingunni á 

lögunum (33. gr .a - d ) í heild sinni. Í breytingartillögunni var 6.mgr.33.gr.a einnig bætt við 

en ákvæðið er líkt 4. mgr. 33.gr. d. Betur verður rýnt í þessa breytingu síðar í ritgerðinni.

 Í grundvallaratriðum er munurinn fyrir og eftir setningu 33. gr. a - d. sá að nýju 

ákvæðin eru mun ítarlegri  en 13. töluliður A-liðar 41. gr. sem var áður til staðar. Markmið 

þeirrar greinar snerist aðallega að því að gæta hagsmuna þeirra sem þjáðust af astma og 

ofnæmi. 
18

Breytingin frá eldri lögum er að ekki þarf  lengur samþykki allra íbúa í 

fjöleignarhúsi eða stigagangi heldur 2/3 eigenda. Kveikjan að breytingunum á ákvæðunum frá 

                                                 

15
 Þingskjal 1323,139. löggjafarþing 2010-2011. (óbirt í A-deild Alþt.) 

16
 Þingskjal 1323,139. löggjafarþing 2010-2011, bls. 3 (óbirt í A-deild Alþt.) 

17
 Þskj. 1291, 139. löggjafarþing 2010-2011, bls. 1 (óbirt í A-deild Alþt.) 

18 
Þskj. 770 Nefndarálit, 117.löggjafarþing 1993-94 (óbirt í A-deild Alþt.) 
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2011 er að tryggja rétt þeirra sem þurfa á aðstoð leiðsögu- eða hjálparhunds að halda.  

 Við gerð frumvarpsins voru umsagnir fengnar víða að, m.a. frá leiðsöguhundaþjálfara, 

Blindrafélaginu og Astma- og ofnæmisfélaginu. Auk þess aflaði félags- og 

tryggingarmálanefnd sér ýmissa gagna í tengslum við vinnuna. Mikilvægt þótti að skoða allar 

hliðar málsins, bæði þeirra sem ekki þurfa á hjálparhund að halda og vilja halda hund og kött 

sem gælurdýr en einnig þeirra sem þjást af ofnæmi eða hræðslu við hunda og ketti.  

4.3 Ofnæmi  

Í upprunalega frumvarpinu sem síðar varð að lögum nr. 26/1994 var ekki minnst á dýrahald í 

fyrstu
19

 en það kom síðan fram í áliti og breytingartillögu félagsmálanefndar eftir 1. 

þingumræðu í nefndaráliti. Í nefndarálitinu lagði stjórn Samtaka gegn astma og ofnæmi mikla 

áherslu á að hunda og kattahald yrði bannað eða takmarkað mjög í fjöleignarhúsum.
20

 

Félagsmálanefnd féllst á það og bætt var inn í frumvarpið að samþykki allra eigenda 

fjöleignarhúss þyrfti til að fá að halda hund eða kött í íbúð, þetta kom fram í 13. tölulið. 41. 

gr. A . fehl.           

 Hér vegast á hagsmunir þeirra sem vilja halda gæludýr í íbúðum sínum og hins vegar 

þeirra sem ekki vilja eða geta haft hunda og ketti í kringum sig. Hagsmunir þeirra sem haldnir 

eru ofnæmi og/eða astma voru látnir vega þyngra. Ekki virðist hafa verið farið mjög djúpt í 

þessa sálma við upprunalegu lagasetninguna og var því orðin veruleg þörf á því að taka þessi 

mál fyrir árið 2011. Rétt er að minnast á það að engir hjálparhundar voru á Íslandi þegar 

frumvarpið var samið árið 1994 og komu þeir ekki til umræðu á þeim tíma.
 21

    

 Í nefndaráliti frá félags-og tryggingamálanefnd við frumvarpið árið 2011 er kafli um 

ofnæmi og sérstaklega er fjallað um ofnæmi í sambandi við leiðsögu- og hjálparhunda. 

Nefndin telur skv. aðfengnum upplýsingum að fátítt sé að fólk hafi ofnæmi fyrir hundum og 

enn sjaldgæfara að ofnæmið sé það slæmt að fólk þurfi að flytja úr húsnæði sínu búi hundur í 

sama stigagangi. Mjög ólíklegt sé því að upp komi sú staða að einstaklingur með bráða 

hundaofnæmi og aðili sem þurfi aðstoð leiðsöguhunds búi í sama fjöleignarhúsi. Þó sé 

mikilvægt að tryggja úrlausn slíks máls komi það upp. Ákvæði um að reyna lyfjagjöf við 

ofnæmi ef það komi upp við sambýli við leiðsöguhund þótti ekki rétt að hafa í lögunum eins 

                                                 

19 
Alþt. 1993-94, A-deild, bls.1004-1055 

20
 Þskj. 770 Nefndarálit, 117.löggjafarþing 1993-94 (óbirt í A-deild Alþt.) 

21 
Þskj. 487,139. löggjafarþing 2010-2011, bls. 4 (óbirt í A-deild Alþt.) 
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og fyrirhugað var þegar frumvarpið var lagt fram. Það var talið of mikið inngrip í líf fólks að 

binda það með lögum að láta fólk taka lyf þar sem ýmsar aukaverkanir geti komið upp auk 

þess sem lyf komi sjaldan í veg fyrir öll einkenni.
22

 Niðurstaðan sem kemur fram í  4. mgr. 

33. gr. d. var að sé eigandi eða einhver í hans fjölskyldu með ofnæmi fyrir hundum á svo háu 

stigi að sambýlið við leiðsögu- eða hjálparhund sé óbærilegt og læknisfræðileg gögn staðfesta 

það skal kærunefnd húsamála leita lausna að fengnu áliti ofnæmislækna, leiðsögu- eða 

hjálparhundaþjálfara og sérfræðinga á öðrum sviðum ef því er að skipta. 

4.4 Hundafælni  

Félags- og tryggingamálanefnd tók fyrir hundafælni í nefndarálitinu frá 2011 þar sem henni 

hafði verið kynnt mikilvægi þess að athuga hvernig ætti að tryggja rétt þeirra sem haldnir 

væru mikilli fælni. Upplýsingar sem nefndin fékk var að um 5% Íslendinga væru haldnir fælni 

af einhverju tagi. Af þeim væru um 30% með hundafælni, sem reiknast þá til að um það bil 

1,5% Íslendinga séu haldnir hundafælni. Nefndin fékk þær upplýsingar að slíka fælni væri 

auðvelt að meðhöndla án mikils inngrips í líf fólks.
23

  Í úrskurði Úrskurðarnefndar samkvæmt 

lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir frá 22.júní 2010 22.6.2010 (3/2010) kom fælni til 

skoðunar. Krafa kæranda var sú að eiganda hundsins yrði gert að fjarlægja hundinn úr húsinu 

tafarlaust. Þónokkrar ástæður voru taldar fram í greinagerð kæranda sem verða ekki raktar 

hér. Nefndin tók til skoðunar hvort hræðsla barns kæranda við hundinn væri á rökum reist en 

ekkert benti til þess að sú hræðsla væri rakin til hundsins eða eiganda hans. Kröfu kæranda 

um að fjarlægja hundinn var synjað en röksemdir um fælni réðu ekki niðurstöðunni. Líkt og 

segir í nefndarálitinu frá 2011 varðandi hundahræðsluna er mjög ólíklegt að hundur yrði 

fjarlægður af heimili vegna hræðslu annarra íbúa, eins og segir í álitinu er hræðsla ekki 

sambærileg við ofnæmi. Fælni var því ekki talin eiga að hafa áhrif á lagasetninguna.
24

 

5. Ákvæði um hunda- og kattahald í 33. gr. a - d 

Í ákvæðum 33. gr. a - d er að finna fjórar greinar sem fjalla um hunda- og kattahald í 

fjöleignarhúsum. Þessar greinar innihalda mun nákvæmari umfjöllun en áður var í lögum um 

fjöleignarhús. Í næstu undirköflum verður hver grein skoðuð fyrir sig. 

                                                 

22
 Þskj. 1127, 139. lögþ. 2010–2011, bls. 1-2 (óbirt í A-deild Alþt.) 

23 
Þskj. 1127, 139. lögþ. 2010–2011, bls. 2 (óbirt í A-deild Alþt.) 

24
 Þskj. 1127, 139. lögþ. 2010–2011, bls. 2 (óbirt í A-deild Alþt.) 
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5.1 Hundar og kettir. Samþykki allra  

5.1.1 Samþykki 2/3 eigenda 

Umfjöllunarefnið í 33. gr. a. er að þegar samþykkis er þörf frá meðeigendum þegar eigandi 

íbúðar í fjöleignarhúsi hyggst halda hund eða kött í íbúð sinni. Líkt og fram kemur í 1.mgr. 

33. gr. a. þarf samþykki 2/3 hluta eigenda sem hafa sameiginlegan inngang eða stigagang. En 

líkt og áður hefur komið fram kom sú breyting fram í breytingartillögu sem var samþykkt 

2011. Mikil ánægja var almennt meðal þingmanna með þessa breytingu en tillagan þótti gæta 

meðalhófs án þess að ganga óhóflega langt.
25

        

 Til að samþykkið sé gilt dugir ekki að ganga í íbúðirnar og fá samþykki frá 2/3 af 

íbúðareigendum heldur þarf að halda húsfund samkvæmt lögum um fjöleignarhús. Líkt og 

segir í 4. mgr. 39. gr. er meginreglan sú að sameiginlegar ákvarðanir skulu teknar á 

sameiginlegum fundi eigenda, húsfundi. Í 2. mgr. 42. gr. fehl. segir að sé um að ræða 

ákvarðanir sem falla undir B-lið 41. gr. þá verður a.m.k. helmingur eigenda bæði miðað við 

fjölda og eignarhluta að vera á fundi og tilskilinn meiri hluti þeirra að greiða atkvæði með 

tillögu. Í 10 málslið B-liðar 41.gr. kemur fram að samþykki 2/3 eigenda til að samþykkja 

hvort halda megi hunda og/eða ketti í húsinu.      

 Ef hins vegar allir íbúar eru samþykkir hunda- og/eða kattahaldi og skrifa undir 

yfirlýsingu þess efnis er ef til vill ekki ástæða til að halda húsfund. Æskilegast er þó fyrir 

hunda- eða kattaeigandann að þinglýsa leyfinu svo engum vafa sé undirorpið um að það sé til 

staðar eins og segir í 5. mgr. 33. gr. a. er samþykki óafturkallanlegt en þinglýsingar er þörf 

svo samþykkið haldi gagnvart síðari eigendum í góðri trú. Líkt og kemur fram í 2. mgr. 33. gr. 

a. getur húsfélag með samþykki 2/3 eigenda veitt annaðhvort almennt leyfi til hunda- og/eða 

kattahalds  eða einstökum eigendum slíkt leyfi vegna tiltekins dýrs.  

5.1.2 Leyfi til hunda-/kattahalds 

Í 3. mgr. 33. gr. a. er tekið fram að eigandi skuli afla samþykkis annarra eigenda og fá leyfi 

fyrir dýrinu samkvæmt reglum viðkomandi sveitafélags, þar sem það á við, áður en dýrið 

kemur í húsið. Í þessum kafla verður skoðað hvað þarf að gera til að fá leyfi fyrir hunda- og 

kattahaldi í Reykjavík. Í þessari ritgerð gefst ekki færi á að skoða heildstætt öll sveitafélög 

landsins og verður því látið nægja að skoða það stærsta, Reykjavík.    

 Hundahald er skv. 1. gr. Samþykktar um hundahald í Reykjavík nr. 478, heimilað að 
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 SSI, 14. apr. 2011, ræða hófst kl. 17:04 (óbirt í Alþingistíðindum)  
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fengnu leyfi og uppfylltum skilyrðum sem fram koma í samþykktinni. Til þess að sækja um 

leyfið þarf að fylla út umsókn með upplýsingum bæði um eigandann og hundinn. Samþykkt 

um hundahald í Reykjavík inniheldur alls 25 greinar um ýmsar reglur varðandi hunda. Í 5. gr. 

er fjallað um hundahald í fjöleignarhúsum og í meginatriðum endurtekið það sem kemur fram 

í lögunum. Með umsókn þurfa að fylgja upplýsingar hvort hundur hafi farið á námskeið eða  

meðmæli tveggja valinkunnra manna um hæfi umsækjanda til að halda hund. Það þarf að 

greiða fyrir skráningu hunds auk árlegs hundagjalds. Það er ósköp einfalt að sækja um leyfi til 

hundahalds, að minnsta kosti hjá Reykjavíkurborg, allar upplýsingar er að finna á vefsíðu 

borgarinnar. Ef verið er að fá leyfi fyrir hund sem jafnframt á að búa í fjöleignarhúsi þar sem 

er sameiginlegur inngangur og meðeigendur hafa þegar veitt samþykki sitt, þá skal það einnig 

fylgja með sbr. 3.mgr.33.gr.a. Eins og sjá má í 1.mgr.33.gr.c. er með öllu óheimilt að halda 

skráningar- og leyfisskyld dýr í fjöleignarhúsi nema leyfi sveitarfélags liggi fyrir. 

 Í 3. gr. Samþykktar um kattahald í Reykjavík nr. 794 segir að eigendum katta beri að 

örmerkja ketti sína hjá dýralækni og að því loknu koma upplýsingum um númer örmerkis, 

nafn og kennitölu eigenda til umhverfissviðs Reykjavíkurborgar sem heldur skrá um örmerkta 

ketti. Í greininni segir einnig að kettir skulu bera hálsól með upplýsingum um heimilisfang 

eiganda og símanúmer. Í 1. mgr. 6. gr. kattarsamþykktar segir að um kattahald í 

fjöleignarhúsum fari að 13. tölulið A-liðar 41. gr. laga nr. 26/1994 um fjöleignarhús. Þetta er 

gömul vísun en samkvæmt samtali við starfsmann Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er greinin 

þó í fullu gildi og miðað við að vísunin sé í 33. gr. fehl.
26

 Þar af leiðandi gildir líkt og með 

samþykki fyrir hundahaldi, 3. mgr. 33. gr. a í fehl. Upplýsingar um kattahald í Reykjavík má 

líkt og upplýsingar um hundahald, nálgast á vefsíðu Reykjavíkurborgar.
27

   

 Það er æskilegt fyrir væntanlega kaupendur eigna að athuga hvort húsfélagið hafi sett 

einhverjar reglur um dýrahald í húsinu en húsfélag getur sett reglur um hunda og kattahald 

skv. 3. og 4. mgr. 33. gr. b. Í 3. mgr. 33. gr. a. er tekið fram að það skuli tilkynna húsfélagi 

skriflega um dýrahald áður en dýrið kemur í húsið og afhenda því ljósrit af leyfi frá 

viðkomandi sveitarfélagi þar sem við á. Ekki dugar að ganga í íbúðirnar í fjöleignarhúsinu og 

fá samþykki. Ef hins vegar allir kvitta fyrir samþykki getur enginn mótmælt, það er 

viðurkennt bæði í framkvæmd og samningarétti. Ef svo er ekki þarf að halda húsfund til að 

leyfið hafi gildi en samkvæmt 1. mgr. 39. gr. fehl. eiga allir hlutaðeigandi eigendur óskoraðan 

rétt á að eiga og taka þátt í öllum ákvörðunum er varða sameignina, bæði innan húss og utan, 

                                                 

26
 Skv. upplýsingum frá starfsmanni hjá Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, 6.ágúst 2016. 

27
 Vefsíða Reykjavíkurborgar, http://reykjavik.is/ 
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og sameiginleg málefni sem snerta hana beint og óbeint. Samkvæmt 4. mgr. sömu greinar 

skulu sameiginlegar ákvarðanir teknar á sameiginlegum fundi eigenda, húsfundi. Í 10. tölul. 

b-liðar 1. mgr. 41. gr. laganna kemur fram að samþykki 2/3 hluta eigenda, bæði miðað við 

fjölda og eignarhluta þurfi til ákvörðunar um hvort halda megi hunda og/eða ketti í húsinu, 

sbr. 33. gr. a. Þessi grein, í samhengi við t.d. 2. mgr. 42. gr., sýnir að hlutfallið 2/3 á við á 

húsfundi sem sagt 2/3 af þeim sem sitja húsfund hverju sinni. Sbr. 42. gr. er krafa um 50% 

fundarsókn svo ákvörðun gildi. Því ber að halda húsfund til að afla samþykkis.  

 Líkt og fram kemur í frumvarpinu frá 2011 að breytingu að fjöleignarhúsalögunum var 

upphaflega ekki gert ráð fyrir öðru en samþykki allra þegar kæmi að hunda og kattahaldi í 

fjöleignarhúsum. Breytingartillagan kom inn við 3. umræðu þar sem kom fram að í stað þess 

að þurfa samþykki allra þurfi aðeins samþykki 2/3 þeirra íbúa í fjöleignarhúsi sem sitja 

húsfund þegar ákvörðun er tekin. Langflestir ræðumenn voru hlynntir þessari breytingu þar 

sem hún skapar meira frelsi fyrir fólk sem hefur áhuga á að hafa gæludýr í sinni séreign.
28

 Í 4. mgr. 33. gr. a. segir að gæta skuli jafnræðis við veitingu samþykkis annarra 

eigenda og óheimilt sé að mismuna eigendum sem eiga jafnan rétt í þessu efni. Í 7. mgr. er 

svo fjallað um að skemmri heimsóknir hunda og katta séu heimilar ef enginn mótmæli en 

vistum og dvöl yfir nótt er óheimil nema leyfi liggi fyrir skv. 1. og 2. mgr. 33. gr. a. 

5.1.3 Álit kærunefndar húsamála nr. 46/2013 

Ekki dugar aðeins að fá samþykki frá 2/3 hluta eigenda íbúða í fjöleignarhúsi miðað við fjölda 

heldur verður að passa hlutfallið líkt og sjá má í áliti kærunefndar húsamála 26.nóvember 

2013 (46/2013). Í forsendum þess segir: 

 

Samkvæmt 1. mgr. 33. gr. a laga nr. 26/1994 er hunda- og kattahald í fjöleignarhúsi háð 

                                                 

28
 SSI, 15. apr. 2011, ræða hófst kl. 11:16 (óbirt í Alþingistíðindum) 

PHB, 15. apr. 2011, ræða hófst kl. 11:16 (óbirt í Alþingistíðindum) 

VH, 15. apr. 2011, ræða hófst kl. 11:17 (óbirt í Alþingistíðindum) 

MT, 15. apr. 2011, ræða hófst kl. 11:16 (óbirt í Alþingistíðindum) 

BJJ, 15. apr. 2011, ræða hófst kl. 11:16 (óbirt í Alþingistíðindum) 

SKK, 15. apr. 2011, ræða hófst kl. 11:16 (óbirt í Alþingistíðindum) 

GS, 15. apr. 2011, ræða hófst kl. 11:16 (óbirt í Alþingistíðindum) 
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samþykki 
2
/3 hluta eigenda sem hafa sameiginlegan inngang eða stigagang. Þurfa 

2
/3 hluta 

eigenda, bæði miðað við fjölda og eignarhluta að samþykkja dýrahald, sbr. 10. tölul. B-

liðar  1. mgr. 45. gr.[41.gr.] fjöleignarhúsalaga. Samkvæmt eignaskiptayfirlýsingu fyrir 

húsið, þinglýst 7. febrúar 2004, er eignarhlutur risíbúðar 35,02% af húsinu. Eignarhlutar 

gagnaðila ná því ekki samanlagt að teljst 
2
/3 samkvæmt eignarhluta. Það er því álit 

kærunefndar að dýrahald í stigagangi F hafi ekki verið samþykkt með lögmætum 

meirihluta. 

Á þessu áliti sést að hafa skal hlutfall eignarhlutana í huga þegar leitast er eftir samþykki fyrir 

hundi eða ketti. Niðurstaða kærunefndarinnar var að dýrahald hafi ekki verið löglega 

samþykkt í stigaganginum. 

5.1.4 Tölur um hundahald á Íslandi 

Í könnun MMR frá 7. maí 2016 kemur fram að hundar séu á 20% heimila í landinu og 18% 

sögðu að á heimilinu væri köttur. Eðlilegt er að spyrja sig að því hvernig gangi að afla 

samþykkis fyrir þessum köttum og hundum eða hvort meirihluti fólks með dýr búi í húsnæði 

með sérinngangi eins og einbýli. Tekið er fram í könnuninni að hundar séu algengari á 

heimilum á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. Þannig sögðu 23% þeirra sem búsett 

voru á landsbyggðinni að það væri hundur á heimilinu en 18% þeirra sem búsett voru á 

höfuðborgarsvæðinu. Á 61% heimila á öllu landinu sagðist fólk ekki halda dýr. Samt má hafa 

fyrirvara á því að um úrtak 1001 manna er að ræða og því kannski ekki alveg áreiðanlegar 

tölur þó þær gefi ef til vill góða vísbendingu um stöðuna.
 29

 

5.2 Samþykkis ekki þörf  

5.2.1 Sameiginlegur eða sérinngangur? 

Í 33. gr. b er fjallað um hvenær samþykkis meðeigenda í fjöleignarhúsi vegna hunda- og/eða 

kattahalds er ekki þörf. Eitt helsta ágreiningsefni varðandi hunda- og kattahald er hvort um er 

að ræða sameiginlegan eða sérinngang en það skiptir höfuðmáli um hvort samþykki þurfi hjá 

meðeigendum í fjöleignarhúsi eða ekki. Í 1. mgr. 33.gr. b segir að þegar hvorki er um 

sameiginlegan inngang né stigagang að ræða, sbr. 33. gr. a, er samþykkis annarra eigenda ekki 

þörf fyrir hunda- og kattahaldi í húsinu. Á það til dæmis við þegar sérinngangur er í íbúð á 

                                                 

29
 „Gæludýr á 39% heimila á Íslandi", http://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/470-gaeludyr-a-39-heimila-a-

islandi 

http://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/470-gaeludyr-a-39-heimila-a-islandi
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jarðhæð eða frá sameiginlegum útitröppum. Gildir það þótt lóð sé sameiginleg og annað 

sameiginlegt rými sé í húsinu.
30

 Þegar sameiginlegur stigagangur er utanáliggjandi og gengið 

er inn í íbúðir af svölum þarf samþykki þeirra eigenda sem hann tilheyrir.   

 Í 1. mgr. 33. gr. b. er því lýst hvað flokkast sem sérinngangur í fjöleignarhús. Það á til 

dæmis við þegar inngangur í íbúð á jarðhæð eða sameiginlegur frá útitröppum.  Miðað er við 

að rýmið sem þarf til að komast að íbúðinni sé ekki lokað, svo sem stigagangur eða slíkt. Ef 

aldrei þarf að fara í gegnum lokaðan stigagang eru allar líkur á því að um sé að ræða 

sérinngang
31

. Ekki skiptir máli þó um annað sameiginlegt rými sé í húsinu ef dýrin þurfa 

aldrei að fara þar í gegn á leið í séreignina líkt og kemur fram í 1. mgr. 33. gr. b.  

 Sameiginlegt rými var skilgreint í úrskurði Úrskurðarnefndar samkvæmt lögum um 

hollustuhætti og mengunarvarnir 22.6.2010 (3/2010). Hér voru ákvæðin í 33. gr. a-d ekki í 

gildi en lögin breyttust ekki fyrr en 2011. Ekki var um að ræða sameiginlegan stigagang í því 

máli en til skoðunar kom hvort samþykki þyrfti ef um væri að ræða sameiginlegt rými.  

Að teknu tilliti til markmiðs og tilgangs laganna verður að túlka orðalagið „sameiginlegt 

húsrými“ þannig að rýmið verði að vera þannig í eðli sínu að ofnæmisvaldar geti borist 

frá dýri til annarra íbúa, þ.e. að rýmið sé innandyra, á sömu hæð eða inni í sameign 

eignar. Rýmið fyrir utan Kópalind 6 er utandyra. Þar sem markmið 13. tl. 41. gr. laganna 

var að koma í veg fyrir ofnæmisóþægindi sem ekki á hér við. Er því ljóst að ekki er fyrir 

hendi sameiginlegt húsrými í skilningi 13. tl. 41. gr. laga nr. 26/1994 sem verður til þess 

að samþykki allra eigenda sé áskilið til að halda hundinn.  

Yfirleitt er ekki vandamál að skilgreina hvað er sameiginlegur og hvað er sérinngangur en ef 

það er umdeilanlegt er hægt að leita álits hjá kærunefnd húsamála. Einnig er alltaf möguleiki 

að fara beint fyrir dómstóla. Þó nokkur álit hafa ratað inn á borð kærunefndarinnar vegna 

deilna um hvort inngangur sé sameiginlegur eða sér.      

 Álit kærunefndar húsamála 20. september 2011 (19/2011) er fyrsta ágreiningsmálið 

um dýrahald sem nefndin gefur út í áliti eftir að ákvæðum um dýrahald í lögum nr. 26/1994 

var breytt. Málið var tekið fyrir í september 2011 en ákvæði 33. gr. a - d. voru samþykkt í 

apríl sama ár. Álitsbeiðendur sem voru samtals eigendur 11 eignarhluta af 21 eignarhluta 

fjöleignarhússins en þeir voru ósáttir við að nýir eigendur að íbúð 0101 á jarðhæð væru bæði 

                                                 

30
 Staðfest í úrskurði Úrskurðarnefndar samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir 22.6.2010 

(3/2010) 

31
 Almennt hefur verið miðað við það í framkvæmd. 
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með hund og kött. Þeir vildu að dýrin yrðu fjarlægð úr húsinu. Álitsbeiðendur töldu að hunda- 

og kattahald væri óheimilt í húsinu og væri það samkvæmt upplýsingum frá húsfélaginu. Þeir 

tóku líka fram að eigendur dýranna hefðu ekki aflað samþykkis 2/3 íbúa hússins samkvæmt 

þá, nýútkomnum ákvæðum. Álitsbeiðendum þótti íbúðin ekki falla undir sérinngang 

samkvæmt 33. gr. b. og færa ýmis rök fyrir því í greinagerð sinni.     

 Í greinagerð gagnaðila er ítarlega farið í ástæður þess að íbúð þeirra teljist hafa 

sérinngang. Þau geti gengið inn um bakhlið hússins, ekki er nauðsynlegt að fara inn í þeirra 

íbúð í gegnum sameiginlega innganginn. Dýrin stígi heldur aldrei fæti inn í hina sameign 

hússins eins og ruslageymslur og annað sameiginlegt rými. Það er líka nefnt í 1. mgr. 33. gr. b 

að þrátt fyrir að önnur sameiginleg rými séu í húsinu sé aðeins verið að skoða inngang 

íbúðarinnar þegar athugaður er sameiginlegur eða sérinngangur eins og staðfest er í úrskurði 

nefndar um hollustuhætti og mengunarvarna frá 22. júní 2010 (3/2010). Þau leggja fram gögn 

frá fasteignasölunni þar sem talað er um sérinngang inn í húsið. Einnig fengu þau álit frá 

sérfræðingi innan Heilbrigðiseftirlits R þegar þau sóttu um skráningarskírteini fyrir hundinn. 

Hann hafi staðfest að íbúðin hefði sérinngang. Gagnaðilar segja því að þau þurfi ekki 

samþykki 2/3 eigenda á húsfundi til að fá leyfi til að halda dýr líkt og tekið er fram í 33. gr. b. 

þegar um er að ræða sérinngang þarf ekki leyfi frá öðrum eigendum. Í forsendum 

nefndarinnar kemur fram að samkvæmt nýju ákvæðunum í 33. gr. a-  d. þurfi ekki samþykki 

þeirra eigenda sem ekki hafa sameiginlegan inngang eða stigagang.   

Ljóst er af gögnum málsins að gagnaðilar eru með sérinngang að íbúð sinni frá lóðinni 

þótt þau geti einnig farið inn og út um stigahúsið til að komast út á lóðina að íbúðinni. Er 

það álit kærunefndar að gagnaðilar þurfi ekki samþykki annarra eigenda hússins fyrir 

hunda- og kattahaldi á grundvelli laga um fjöleignarhús, nr. 26/1994, enda sé hvorki 

gengið með dýrin inn um stigahúsið né um annað sameignarrými. Kærunefnd bendir á að 

álit kærunefndar byggist eingöngu á túlkun laga um fjöleignarhús, nr. 26/1994, með síðari 

breytingum.  

Miðað við gögn málsins ætti að vera frekar ljóst að inngangur í íbúð 0101 væri sérinngangur 

og því hefði ekki þurft samþykki. Gagnaðilar gátu gengið inn í sína íbúð án þess að 

nokkurntímann fara í gegnum sameign.        

 Til þess að húsfélag geti takmarkað eða lagt bann við hunda- og kattahald í blokk þarf 

með einföldum meirihluta að ákveða það á húsfundi, auk þess sem gæta þarf jafnræðis við þá 

ákvörðun sbr. 3. og 4. mgr. 33. gr. b. Til að banna dýr í húsi þarf að fylgja reglum fehl. um 

löglega húsfundi líkt og kemur fram í 2. mgr. 42. gr. Álitsbeiðendur reyndu að tefla fram 
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ýmsum röksemdum sem í raun höfðu enga þýðingu, eins og bann í húsinu sem var aldrei til 

staðar. Niðurstaða nefndarinnar var því á hafna kröfum álitsbeiðenda.   

 Í áliti kærunefnd húsamála 20.júní 2013 (59/2012) er fjallað um hvort íbúar megi 

halda ketti í íbúð sinni án samþykkis annarra eigenda. Inngangur að íbúðinni þar sem kettirnir 

bjuggu féll samkvæmt gögnum málsins undir sérinngang sbr. 1. mgr. 33. gr. b. og því þurfti 

ekki samþykki annarra íbúa hússins. Tekið er fram að húsfélag geti þó bannað dýrahald í 

húsinu en um það er fjallað í 4. mgr. 33. gr. b. Nefndin minnist á að skv. 2. mgr. 33. gr. c. 

megi kettirnir aðeins vera í sameigninni ef verið er að færa dýrin til og frá séreign.   

 Í áliti kærunefndar húsamála frá 30.september 2013 (19/2013) er fjallað um heimild 

til að halda hund í íbúð. Aðstæður voru þær að álitsbeiðandi bjó á efri hæð en gagnaðili með 

hunda á neðri hæð og var sameiginlegur garður. Þrátt fyrir mikið ósætti meðal íbúanna vegna 

hundanna skoðar kærunefnd húsamála 1. mgr. 33. gr. b. fjöleignarhúsalaga og þar sem íbúðin 

á neðri hæð er með sérinngang þá þarf ekki samþykki fyrir hundahaldi. Íbúar á neðri hæð 

máttu því halda hundana, einungis tekið fram að þeir eigi ekki að fara í sameign hússins eða 

dvelja á sameiginlegri lóð.  

5.2.2  Samantekt um álit  

Nefndin einblínir í ofangreindum álitum aðallega á 1. mgr. 33. gr. b. og skoðar lítið aðrar 

forsendur líkt og umgengi eða ofnæmi, þegar kemur að því að meta hvort hundur eða köttur 

megi búa í húsinu. Yfirleitt tekur nefndin líka fram 2. mgr. 33. gr. c. um að dýrin megi ekki 

ganga laus um sameignina. Það er aðeins í höndum nefndarinnar að veita álit um þau úrræði 

sem lögin bjóða upp á varðandi að láta dýr fara úr húsi sem minnst er á í 4. mgr. 33. gr. b. um 

bann við dýrahaldi eða 4. mgr. 33. gr. c. um úrræði 55. gr. Það eru almennt húsfélögin sem 

geta nýtt þessa kosti en einstaklingar geta þó nýtt sér úrræði 55. gr að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum. 

5.3 Sameiginlegar reglur   

5.3.1 Önnur dýr 

Í gegnum 33. gr. a - d. er talað um hunda og ketti og því túlkun samkvæmt orðanna hljóðan að 

lögin gildi einungis um hunda- og kattahald í fjöleignarhúsum en í 1. mgr. 33. gr. c. er sagt að 

með öllu sé óheimilt að halda skráningar- og leyfisskyld dýr nema með samþykki viðkomandi 

sveitafélags. Þó hefur stundum reynt á það hvort ákvæðin eigi einungis við hunda og ketti eða 

hvort hægt sé að rýmka þau og láta ná til fleiri dýra. Í áliti kærunefndar fjöleignarhúsamála nr. 
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22/2015 var deilt um hvort páfagaukur mætti vera í fjöleignarhúsi. Álitsbeiðandi vildi að 

gagnaðila yrði gert að losa sig við páfagaukinn þar sem honum fannst mikið ónæði af honum, 

hátíðniskrækir í margar klukkustundir í senn. Tekið er fram í álitinu að reglur 33. gr. a - d 

fjalli aðeins um hunda og ketti. Við úrlausn málsins var þeim því ekki beitt heldur 10. tölul. 

A-liðar 41. gr. laga um fjöleignarhús. Þar segir að samþykki allra eigenda húss þurfi um meiri 

og víðtækari takmarkanir á ráðstöfunar- og hagnýtingarrétti eiganda yfir séreign leiðir af 

ákvæðum laga þessara eða eðli máls, sbr. 3. mgr. 57. gr. Þar kemur fram að húsfélag getur 

ekki tekið ákvarðanir gegn vilja eiganda sem fela í sér meiri og víðtækari takmarkanir á 

ráðstöfunar- og umráðarétti hans yfir séreigninni, en leiðir af ákvæðum laga þessara eða eðli 

máls.           

 Samkvæmt þessu áliti þurfti samþykki allra til að fjarlægja páfagaukinn, þar sem það 

er veruleg takmörkun á séreignarrétti að ætla banna fólki að halda páfagauk í íbúð sinni. 

Sambærilegt álit nr. 21/2009, einnig um páfagauka, gekk fyrir gildistöku ákvæða 33. gr. a - d 

fór á sama hátt. Álitin um páfagaukana eru því til stuðnings þess að 33. gr. a-d. eigi einungis 

við um hunda og kattahald en taki ekki til annarra dýra. Það er, að ætla gera fólki að losa sig 

við páfagauk er of mikil takmörkun á séreignarrétt fólks.    

 Annað mál gæti verið ef eigandi íbúðar myndi halda til dæmis 20 páfagauka á 

heimilinu eða ef nágrannar gætu sýnt fram á ónæði óháð fjölda páfagauka með fullnægjandi 

hætti. Þá myndu að öllum líkindum koma til skoðunar reglur fjöleignarhúsalaganna um ónæði 

í 3. tölul. 1. mgr. 13. gr.  og svo 55. gr. í kjölfarið. Reglurnar í 33. gr. a - d myndu ekki gilda 

nema um væri að ræða hunda eða ketti eins og lagasetning er í dag. Þó svo að páfagaukaálitin 

gefi það til kynna að ákvæðin í 33. gr. a-d gildi bara um hunda og ketti girðir orðalag 1. mgr. 

33. gr. c. ekki fyrir að seinna væri möguleiki á að ákvæðin myndu gilda um önnur 

skráningarskyld dýr. 

5.4. Leiðsögu- og hjálparhundar  

5.4.1 Umfjöllun fjölmiðla um stöðu leiðsögu- og hjálparhunda á Íslandi 

Í 33. gr. d. er sjónum beint að leiðsögu- og hjálparhundum. Þar eru fjórar málsgreinar sem 

fjalla um rétt eigenda til að halda leiðsögu- og hjálparhunda í fjöleignarhúsi. Deilumál milli 

íbúðareigenda og sjónskertrar konu með leiðsöguhund varð til þess að ráðist var í gerð 

frumvarps til breytingar á fjöleignarhúsalögunum. Konan, sem er sjón- og heyrnarskert auk 

þess að þjást af miklu jafnvægisleysi hafði fengið leiðsöguhundinn Exó til að hjálpa sér við 

daglegar athafnir lífsins. Hún hafði fengið samþykki allra í fjöleignarhúsinu sem hún bjó í  en 
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svo flutti inn nýtt fólk sem vildi ekki hafa hundinn. Af fréttaumfjöllun að ráða hafði leyfi fyrir 

hundinum aldrei verið þinglýst en ef það hefði verið gert hefði almennt ekki verið hægt að 

afturkalla samþykkið sbr. 3. mgr. 75. gr. fehl., í samræmi við reglur um fasteignakaup og 

þinglýsingar. Þar sem lögin voru ennþá þannig að samþykki allra þurfti til að halda hund gátu 

nýju eigendurnir neitað henni um samþykki án ástæðu. Engin ákvæði um undantekningar 

vegna leiðsögu- eða hjálparhunda voru til staðar í lögunum. Úr varð mikið fréttamál og var 

grannt fylgst með hvort konan þyrfti að flytja úr húsinu með hundinn eða skila hinum 

sérþjálfaða hundi. Fór málið þannig að eigandi hundsins flutti úr íbúðinni rétt áður en ný 

lagasetning gekk í gegn.
32

 Hundur hennar, Exó, var valinn þjónustuhundur ársins 2013 af 

Hundaræktarfélagi Íslands sem staðfesti hversu góð hjálp hann hefði verið fyrir konuna.
33

 

Vegna þessa máls var ákveðið að setja saman nefnd til að skoða breytingar á 

fjöleignarhúsalögum til þess að fyrirbyggja að samskonar mál myndi koma upp aftur.  

5.4.2 Skilgreiningar á hugtökunum hjálparhundur og leiðsöguhundur  

33. gr. d var óbreytt í meðferðum þingsins að öllu leiti nema varðandi 4. mgr. hennar sem 

áður hefur verið fjallað um. 33. gr. d. var grundvöllur þess að ákvæðunum varðandi hunda- og 

kattahald í fjöleignarhúsum var breytt. Í frumvarpinu er farið í saumana á því hvað leiðsögu- 

/hjálparhundur sé en til dæmis er minnst á að í hundasamþykktum sumra sveitafélaga eins og 

Reykjavíkur eru ýmsar undanþágur veittar fyrir leiðsögu- og hjálparhunda á staði þar sem 

gæluhundar fá ekki aðgang. Fram kemur í 19. gr. reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002 

hvar leiðsögu- og hjálparhundar hafa undanþágur til að vera, til dæmis í 

almenningssamgöngum.         

 Í lögum um fjöleignarhús er talað um hjálpar- og leiðsöguhunda annars vegar og svo 

alla aðra hunda og ketti hins vegar. Hjálpar- og leiðsöguhundar hafa samkvæmt því vissa 

sérstöðu og því geta undantekningarnar gilt um þá.       

 Í athugasemdum við frumvarpið 2011 eru skilgreiningar fyrir hjálparhunda annars 

vegar og leiðsöguhunda hins vegar. Leiðsöguhundar eru sérþjálfaðir hundar til að hjálpa 

blindum. Hver hundur er þjálfaður upp bæði sem leiðsöguhundur og einnig er vandað vel til 

pörunar hunds og einstaklings en því fylgir einnig mikil þjálfun. 
34

 Samkvæmt upplýsingum 

                                                 

32
 „Fær að hafa hundinn“, bls. 4. 

33
Vefsíða Hundaræktarfélags Íslands, http://www.hrfi.is/uploads/2/2/3/3/22333014/jnustuhundur_rsins_2013.pdf 

34 
Þingskjal 1323,139. löggjafarþing 2010-2011, bls. 4-5 (óbirt í A-deild Alþt.) 
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frá þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda eru fimm 

leiðsöguhundar starfandi á Íslandi þegar þetta er ritað.
35

 Hjálparhundar eru hundar sem hafa 

fengið álíka mikla þjálfun og leiðsöguhundar og aðstoða þá yfirleitt mikið hreyfihamlað fólk 

eða fólk sem á annan hátt þarfnast aðstoðar við daglegar athafnir. Vel þjálfaðir gæluhundar 

sem og þarfahundar eins og til dæmis fíkniefnahundar og leitarhundar falla utan 

skilgreiningarinnar hjálparhundar samkvæmt lögum um fjöleignarhús. 

5.4.3 Markmið 33. gr. d. 

Markmið 33. gr. d er að hagsmunir þeirra sem þurfa á hjálpar- eða leiðsöguhundi að halda eru 

teknir fram yfir órökstutt neitunarvald annara eigenda íbúða í sama húsi. Rökin eru þau að 

hjálparhundar eru ekki venjuleg gæludýr heldur nauðsynlegt hjálpartæki fyrir fatlaða 

einstaklinginn.
36

 Hafa ber þó í huga 4. mgr. þar sem úrræði eru gefin upp ef alvarlegt ofnæmi 

annars eiganda er til staðar þó tekið sé fram að ólíklegt þyki að það komi upp.  

6. Önnur umfjöllun um hunda- og kattahald 

6.1 Úrræði 

En hver eru þá úrræðin ef fólk lendir í deilumálum vegna hunda og katta í fjöleignarhúsum? 

Að því gefnu að samþykkis fyrir dýrahaldi sé ekki þörf sbr. 1. mgr. 33.gr. b. er í 3. mgr. 33. 

gr. b. heimild fyrir  húsfélög að setja hunda- og kattahaldi eðlilegar skorður  séu þær eðlilegar, 

málefnalegar og jafnræðis sé gætt . Með þessu ákvæði getur húsfélag til dæmis takmarkað 

dýrahald með því að setja reglur um leyfilegan fjölda dýra í hverri íbúð. Í 4. mgr. 33. gr. b. er 

húsfélagi svo heimilt að leggja bann við dýrahaldi valdi það íbúum verulegum ama, ónæði og 

truflunum og eigandi dýrsins neitar að laga vandann. Í 3.mgr. 33. gr .c. er almennt ákvæði þar 

sem lögð er sú skylda á eigendur dýra að vel sé búið að þeim og þeim líði vel en ákvæðin í 33. 

gr. c. gilda  í öllum tilvikum hvort sem samþykkis er þörf sbr. 1. mgr. 33. gr. a og þegar 

samþykkis er ekki þörf sbr. 1. mgr. 33.gr. b. Gæta skal að því að dýrin valdi ekki öðrum í 

húsinu hverskonar ónæði.         

 Í reglugerð nr. 80/2016 um velferð gæludýra segir í 1. mgr. að tilgangur 

                                                 

35 
Skv. upplýsingum frá starfsmanni hjá Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda, 

12.júlí 2016. 

36
 „Viðtal við þjálfara leiðsöguhunda" , http://midstod.is/?PageId=fdfab3b9-e9e2-4e80-822c-2e84cbf4e8c4 
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reglugerðarinnar sé að tryggja velferð og heilbrigði gæludýra með góðri meðferð, umhirðu og 

aðbúnaði. Leitast skal við að þau geti lifað í samræmi við sitt eðlilega atferli eins og framast 

er kostur. Mikil vitundarvakning hefur verið undanfarin ár um velferð dýra á Íslandi og er 

reglugerðin sem og 3. mgr. 33.gr. c. góð dæmi um það. Í 2. mgr. 33. gr. c. er minnst á að 

lausaganga hunda og katta í sameign eða á sameiginlegri lóð teljist alvarlegt brot sbr. 4. mgr. 

sömu greinar. Þar er segir að ef eigandi dýrs brýtur verulega eða ítrekað gegn skyldum sínum 

og áminningar hafa ekki áhrif, getur húsfélag þá með ákvörðun skv. D-lið 1. mgr. 41. gr. 

afturkallað samþykki skv. 33. gr. a og bannað dýrahald skv. 33. gr. b og gert honum að 

fjarlægja dýrið úr húsinu. Ef allt um þrýtur geta gróf eða ítrekuð brot leitt til þess að 

húsfélagið beiti úrræðum 55. gr. fehl. gagnvart eiganda dýrsins.     

 Samkvæmt 55. gr getur húsfélagið sbr. 6. tölul. B-liðar 41. gr. lagt bann við búsetu og 

dvöl hins brotlega í húsinu, gert honum að flytja og krafist þess að eignarhlutinn verði seldur. 

Þetta úrræði getur húsfélag nýtt ef eigandi, annar íbúi hússins eða afnotahafi gerist sekur um 

gróf og ítrekuð brot á skyldum sínum gagnvart húsfélaginu eða eigendum. 

6.2 Ofnæmisákvæðin 

Í umfjöllun við setningu ákvæðanna í 33. gr. a - d þótti nauðsynlegt að gæta hagsmuna þeirra 

sem þjást af hunda- og kattaofnæmi.
37

 Í 4. mgr. 33. gr. d. segir að sé eigandi eða einhver í 

hans fjölskyldu með ofnæmi fyrir hundum á svo háu stigi að sambýlið við leiðsögu- eða 

hjálparhund sé óbærilegt og læknisfræðileg gögn staðfesta það skal kærunefnd húsamála leita 

lausna að fengnu áliti ofnæmislækna, leiðsögu- eða hjálparhundaþjálfara og sérfræðinga á 

öðrum sviðum ef því er að skipta. Ekki hefur reynt á þessa grein en þar sem ofnæmi getur 

skert lífsgæði fólks verulega þótti rétt að virða rétt þeirra sem af því þjást. Annars miðar 33. 

gr. d. út frá því að hjálpar og leiðsöguhundar njóti  mikilla réttinda. Í 6. mgr. 33. gr. a. segir ef 

liggi fyrir samþykki um hunda- og kattahald í fjöleignarhúsi í samræmi við grein þessa en 

eigandi eða einhver í hans fjölskyldu er með ofnæmi fyrir hundum eða köttum á svo háu stigi 

að sambýlið við leiðsögu- eða hjálparhund sé óbærilegt og læknisfræðileg gögn staðfesta það 

skal kærunefnd húsamála leita lausna að fengnu áliti ofnæmislækna og sérfræðinga á öðrum 

sviðum ef því er að skipta.          

 Benda má á að 6. mgr. 33. gr. a. lítur frekar undarlega út við lestur en þar sést að 

greinin er mjög lík 4. mgr. 33. gr. d. nema að gert er ráð fyrir í 6. mgr. 33. gr. a. að verið sé að 

afturkalla samþykki vegna ofnæmis. Reglur 4. mgr. 33. gr. d. gilda ekki um alla hunda eða 

                                                 

37
 Þingskjal 1323,139. löggjafarþing 2010-2011, bls. 4 (óbirt í A-deild Alþt.) 
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ketti, aðeins um leiðsöguhunda. Svo virðist sem orðin leiðsögu- eða hjálparhundum í 6. mgr. 

hafi slæðst inn fyrir mistök svo greinin kemur frekar spánskt fyrir sjónir. Leiða má líkur að 

því að tilgangur ákvæðisins hafi verið að gefa möguleika á lausn ef slæmt ofnæmi kæmi upp 

en hins vegar skilar hugmyndin sér illa í lagatextann sjálfan. Því er erfitt að gera sér grein 

fyrir gildi 6. mgr. 33. gr. a. án þess að rýna aftur í ræður framsögumanns breytingarinnar. Í 

ræðu þingmannsins sem kom með breytingartillöguna segir að með 6.mgr. sé verið að gera 

ráð fyrir að bráðaofnæmi geti komið upp og þessi grein veiti ákveðna lausn gegn því 

samanber. 4. mgr. 33. gr. d. Vegna þess að dýraeigandi gæti vel haft samþykki frá 2/3 íbúa 

eða verið með sérinngang og því eðlilegt að hafa úrlausn ef upp komi mál sem tengjast 

ofnæmi fyrir gæluhundi eða köttum.
38

 Ekkert deilumál með alvarlegu, læknisgreindu ofnæmi 

hefur enn farið fyrir kærunefnd húsamála eftir að nýju ákvæðin í lögunum tóku gildi. 6. mgr. 

33. gr. a. virðist aldrei vera nefnd í álitum þrátt fyrir að ofnæmi sé til staðar.
39

 

6.3 Afstaða löggjafans 

Löggjafinn treysti sér ekki til að taka afstöðu við gerð 33. gr. a - d um hvernig ætti að leysa 

vanda með ofnæmi ef upp kæmi heldur vísar í kærunefnd húsamála sem leysir hvert mál fyrir 

sig. Líkt og sést á ákvæði 4. mgr. 33. gr. d. ákveður löggjafinn að taka ekki afstöðu ef upp 

myndi koma mál þar sem einstaklingur með mikið ofnæmi og annar sem þarf á aðstoð 

hjálparhunds að halda búa í sama húsi. Eins með ákvæðið í 6. mgr. 33. gr. a. en þar er einnig 

bent á kærunefnd húsamála sem lausn. Í nefndarálitinu með frumvarpinu segir að mjög litlar 

líkur séu á að slíkt mál komi upp og enn hefur ekkert álit birts frá kærunefndinni þar sem 

vísað er í ákvæðin um ofnæmi líkt og áður hefur komið fram. Velta má fyrir sér hvernig tekið 

yrði á slíku máli. Ætti aðili með ofnæmi að skila vottorði til eiganda hundsins en fyrir því eru 

engar forsendur í lögunum og væri það valfrjáls möguleiki, eða þyrfti alltaf að fara beint fyrir 

kærunefnd húsamála með málið en það er það sem lögin segja til um að skuli gera. Líklega er 

mun raunhæfara að leita beint til kærunefndarinnar þá sérstaklega ef deila yrði vegna 

ofnæmisins. 

6.4 Jákvæð áhrif gæludýra 

                                                 

38
 HH, 14. apr. 2011, ræða hófst kl. 17:01 (óbirt í Alþingistíðindum) 

39
 Álit kærunefndar húsamála 30.september 2013 (19/2013) og 20.september 2011 (19/2011) 
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Í þessari ritgerð hefur sjónum mikið verið beint að neikvæðum áhrifum gæludýra eins og 

ofnæmi og öðrum áhrifum.  Hver eru hinsvegar hin jákvæðu áhrif af því að halda hund eða 

kött á heimili? Fjölmargar rannsóknir hafa farið fram til að kanna þetta málefni en flestar eiga 

það sameiginlegt að sýna fram á jákvæð áhrif gæludýra á heimilislíf fólks. Að eiga gæludýr 

getur til dæmis komið í veg fyrir of háan blóðþrýsting og minnkað líkur á hjartasjúkdómum 

samkvæmt ástralskri rannsókn frá 1993. Gæludýraeigendur eru almennt hraustari en þeir sem 

ekki halda dýr á heimili sínu.
40

 Rannsóknir hafa sýnt að hunda- og kattaeign getur haft jákvæð 

áhrif á líðan eldri borgara og sérstaklega þá sem búa einir.
41

 Jákvæð áhrif hunda á börn hafa 

verið til dæmis verið rannsökuð á Íslandi í MA- ritgerð Arngerðar Jónsdóttur. Niðurstöður 

hennar gáfu meðal annars til kynna að hundar sem gæludýr séu ánægjuleg upplifun fyrir börn, 

hundarnir séu til staðar fyrir þau og myndar barnið sterk tilfinningatengsl við hundinn 

myndast sterk tilfinningatengsl á milli hunds og barns.
42

 Breytingarnar á ákvæðum í lögum 

um fjöleignarhús frá árinu 2011 höfðu að einhverju leyti jákvæð áhrif á hunda- og kattahald 

sérstaklega þar sem nú þarf samþykki 2/3 eigenda en ekki allra eigenda íbúða í fjöleignarhúsi 

sem auðveldar fólki að fá samþykki fyrir hundum og köttum.    

 Hundar eru taldir hafa góð áhrif á fólk og sinna víða hjálparstörfum eins og til dæmis 

sem hundavinir hjá Rauða kross Íslands. Þá fara þeir ásamt eigendum sínum inn á bæði 

dvalarheimili og einkaheimili og nýtur fólkið samvista með hundinum. njóta samvista með 

fólki. 
43

 Verkefnið hefur komið mjög vel út og er mikil ánægja með það. Oft á fólk auðveldara 

með að tengjast dýrum en fólki segir Aðalheiður Jónsdóttir hjá Rauða krossinum í 

Kópavogi.
44

 Því má draga saman að jákvæðu áhrif þess að halda gæludýr séu mun meiri en 

þau neikvæðu og hefur sýnt sig að þó hundum fjölgi í þéttbýli virðist kvörtunum fækka jafnt 

og þétt.
45

  Það sýnir jafnvel að fólki sé farið að þykja hundar og kettir eðlilegur partur af lífi 

Íslendinga í þéttbýli. 

                                                 

40 Brynja Tomer: „Kunna að hafa jákvæð áhrif á heilsuna", bls. 16. 

41
 Dagný Sigurðardóttir:  „Gæludýraeign og lífsgæði", http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1347769/ 

42
 Arngerður Jónsdóttir:  „Það er ákveðin hamingja í þessu" bls 88-89. 

43
 Vefsíða Rauða krossins, https://www.raudikrossinn.is/hvad-gerum-vid/heimsoknarvinir/ 18.11 

44  „Tugir hunda heimsækja fólk á heimili og stofnanir", bls. 18. 
45

 Guðni Einarsson: „Hundum fjölgar og kvörtunum fækkar" bls. 2. 
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7. Lokaorð 

Í þessari ritgerð var ætlunin að draga upp skýrari mynd af ákvæðum um hunda- og kattahald í 

33. gr. a -d fehl. Aðdragandinn að setningu ákvæðanna sem og fyrri lagasetningar voru 

skoðaðar. Fróðlegt var að sjá hvernig umræður á Alþingi voru í kringum frumvarpið að 33. gr. 

a-d.  Ofnæmi og astmi er títt umfjöllunarefni í gögnum með frumvörpunum, bæði frá fyrri 

lagasetningu frá 1994 og svo þeirri nýju 2011. Í fyrri umræðum var ofnæmisþátturinn látinn 

ráða úrslitum og hundahald í fjöleignarhúsum var mjög takmarkað fyrir breytingarnar 2011. Í 

33. gr. a-d er mun meira svigrúm en jafnframt er réttar þeirra gætt sem þjást af ofnæmi eða 

astma og gefin í lögunum tilmæli að lausn ef deila þess efnis kæmi upp.   

 Áherslan í ritgerðinni var á að skoða hvern lið 33. gr. a-d fyrir sig og umfjöllun tengda 

honum. Stærsta breyting frá fyrri lagasetningu er sú að 2/3 eigenda íbúða í fjöleignarhúsi 

þurfa að samþykkja hunda- eða kattahald en áður þurfti samþykki allra. Farið var yfir það 

hvernig afla skal samþykki fyrir hunda- eða kattahaldi í fjöleignarhúsi. Lítillega var litið til 

þess hvort ákvæði 33. gr. a-d gætu átt við önnur dýr en hunda og ketti en niðurstaðan var að 

svo sé líklega ekki. Leiðsögu- og hjálparhundar njóta þó nokkurra forréttinda. Þeir hafa meira 

aðgengi en gæluhundar á vissum stöðum. Auk þess sem nú er það staðfest í lögum um 

fjöleignarhús að þeir geti búið hvar sem er með eiganda sínum óháð öðrum takmörkum í 

sömu lögum.            

 Álit kærunefndar húsamála koma þó nokkuð við sögu í tengslum við ákvæði fehl. um 

hunda- og kattahald. Álitin eru skýr og kærunefndin gefur yfirleitt skilmerkilega úrlausn sem 

nýtist við lausn málsins. Að minnsta kosti má reikna með því þar sem ekkert mál tengt hunda- 

eða kattahaldi í fjöleignarhúsum hefur enn farið fyrir dómstóla. Ákvæðin eru þó ekki alveg 

gallalaus líkt og fram kemur á nokkrum stöðum í ritgerðinni en það hefur lítið reynt á það í 

framkvæmd. Ákvæði 33. gr. a-d eru ítarleg og nokkuð skýr þrátt fyrir ágallana og ef þeim er 

fylgt eftir ætti að vera hægt að halda hunda og ketti í fjöleignarhúsum í sátt og samlyndi allra 

eigenda þess. 
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