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1 Inngangur 
Sumarið 2018 kom upp hatrömm samfélagsumræða um hvort ekki þyrfti að takmarka rétt 

útlendinga til kaupa á fasteignum.1 Að vísu snerist sú umræða ekki einungis um kaup 

útlendinga, heldur heyrðust jafnframt áhyggjuraddir um að jarðir kynnu að safnast á fárra 

hendur og að þær yrðu fyrst og fremst nýttar undir sumarbústaðabyggð eða fyrir hlunnindi 

þeirra. Hafði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipað starfshóp þann 16. júní 2017 til að 

gera tillögu um úrræði til að viðhalda ræktanlegu landbúnaðarlandi og búsetu í sveitum 

landsins. Gerði hún margvíslegar tillögur um auknar og víðtækar heimildir hins opinbera til 

inngrips á sölu bújarða.2  

Aðeins 14 árum áður voru breytingar gerðar í frelsisátt á lagaumhverfi bújarða með setningu 

jarðalaga nr. 81/2004. Með þeim breytingum átti „að færa löggjöf um jarðir í átt til nútímans 

og að samræma eins og unnt er eignarrétt og umsýslu jarða þeim meginreglum sem gilda um 

aðrar fasteignir í íslenskri löggjöf.“3 Var þar undið ofan af sívaxandi ítökum hins opinbera á 

rétti jarðeigenda, sem fyrst litu dagsins ljós við upphaf 20. aldar. 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á þau sjónarmið sem lágu að baki þróun 

forkaupsréttarheimilda jarðalaga og hver reynslan af umfangsmiklum forkaupsréttarheimildum 

hins opinbera hafi verið. 

Í þessari ritgerð verður söguleg þróun forkaupsréttarákvæða jarðalaga rakin og sjónarmið 

sem lágu að baki hinna miklu afskipta hins opinbera skoðuð. Fjallað verður um beitingu 

forkaupsréttarheimilda jarðalaga með hliðsjón af dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands og 

reynslu af slíkum heimildum hins opinbera. Loks verður litið til framtíðar og hvort heimilt sé 

að taka aftur upp víðtækari forkaupsréttarheimildir hins opinbera en finnast í gildandi 

jarðalögum og þá hvaða takmörkun slíkar heimildir væru háðar með hliðsjón af 

eignarréttarvernd stjórnarskrárinnar, alþjóðlegum skuldbindingum Íslands samkvæmt 

mannréttindasáttmála Evrópu og EES-samningnum. 

2 Forkaupsréttur hins opinbera að jörðum 
2.1 Forkaupsréttur 
Ýmiss konar réttindi bera það með sér að rétthafi þeirra hefur forgangsheimild til að fá umráð 

verðmætis sem er andlag réttindanna, t.d. forkaupsréttur, kaupréttur, innlausnarréttur, 

                                                        
1 „Eignaréttur og jarðakaup“, http://www.vb.is/. 
2 Skýrsla starfshóps um eignarhald á bújörðum, bls. 16. 
3 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 4444. 
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endurkaupsréttur og forleiguréttur. Notkun á þessum hugtökum hefur ekki verið samræmd hér 

á landi, og var lengi vel talað um forkaupsrétt og kauprétt jöfnum höndum. Þorvaldur Hauksson 

skilgreinir forkaupsrétt með eftirfarandi hætti:  

 
Forkaupsréttur er skilyrtur réttur sem veitir rétthafa heimild til þess að ákveða, yfirleitt innan 
tiltekins tímafrests, að kaupa eign sem eigandi hefur með bindandi hætti ákveðið að selja, í vissum 
tilvikum við önnur aðilaskipti, venjuleg með sömu skilmálum og í samningi eiganda og 
viðsemjanda hans.4  

 

Verður stuðst við þessa skilgreiningu hér, þótt gæta verði að einhverjum undantekningum frá 

skilgreiningunni eins og komið verður að síðar. 

2.2 Lögbundnar forkaupsréttarheimildir og eignarréttarvernd 
Eignarréttur jarðeiganda á jörð sinni nýtur verndar 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944 (hér eftir einfaldlega nefnd stjórnarskráin eða skammstöfuð stj.skr.). Með 

eignarrétti er átt við tengsl verðmæta eða hagsmuna, eign, við ákveðinn eða ákveðna aðila, 

eigendur öðrum fremur, og að eigendur hafi ákveðnar heimildir og ákveðin úrræði til að vernda 

þennan rétt.5 Ráðstöfunarréttur hefur verið talinn meðal helstu heimilda eigenda, en í honum 

felst að selja eign sína eða ráðstafa henni með öðrum hætti.6 

Það gefur því að skilja að lögbundinn forkaupsréttur hins opinbera á eignum borgaranna er 

umfangsmikil takmörkun á ráðstöfunarrétti eigandans og því skerðing á vernduðum 

mannréttindum. Í 1. mgr. 72. gr. stj.skr., ásamt 1. gr. fyrsta viðauka mannréttindasáttmála 

Evrópu, sbr. lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 (hér eftir nefnt 

eignarréttarákvæði MSE), eru löggjafanum og framkvæmdarvaldinu settar vissar skorður í því 

hversu langt megi ganga og hvernig framkvæmd á ákvörðun um nýtingu hins opinbera á 

forkaupsrétti skuli hagað. Getur 1. mgr. 72. gr. stj.skr. haft bein áhrif á túlkun og stjórnskipulegt 

gildi forkaupsréttarheimildarinnar sem á reynir.7 

Samkvæmt orðanna hljóðan gildir 1. mgr. 72. gr. stj.skr. einungis um eignarnám, þ.e.a.s. 

þegar einhver er beinlínis sviptur eignarréttindum yfir eign. Þarf til þess lög sett af Alþingi, 

undirliggjandi almannahagsmuni fyrir ráðstöfuninni og að greiða eignarnámsþola fullar bætur 

fyrir. Almennt hefur löggjafinn víðtækar heimildir til þess að setja lög og reglur í samfélaginu, 

sbr. 2. gr. stj.skr., og hefur því verður gerður greinarmunur á eignarnámi annars vegar og hins 

                                                        
4 Þorvaldur Hauksson: Forkaupsréttur, bls. 16. 
5 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Grundvöllur og einkenni eignarréttinda í íslenskum rétti“, bls. 198. 
6 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarrétti I, bls. 15. 
7 Þorvaldur Hauksson: Forkaupsréttur, bls. 27. 
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vegar svokallaðri almennri takmörkun eignarréttar. Þarf eigandi eignar að jafnaði að þola 

almennar takmarkanir bótalaust.8 

Lögbundinn forkaupsréttur telst almennt til almennra takmarkana á eignarrétti, sbr. t.d. Hrd. 

1997, bls. 1998, en þar reyndi á forkaupsréttarheimild sveitarfélaga samkvæmt jarðalögum nr. 

65/1976 og því slegið föstu af Hæstarétti að heimildin væri almenn takmörkun á eignarrétti. 

Hins vegar kann að vera snúið að draga línuna milli eignarnáms og almennra takmarkana, og 

því gæti sú staða komið upp að lögbundin forkaupsréttarheimild teldist til eignarnáms í 

einhverjum tilvikum, t.d. ef samningsverð yrði lækkað svo mjög að eigandi yrði í reynd sviptur 

eignarheimildum sínum án þess að fá sanngjarnt kaupverð sér til handa. Virðist Hæstiréttur gefa 

það til kynna í Hrd. 1993, bls. 1820. Í því máli reyndi á hvort heimild forkaupsréttarhafa í 34. 

gr. jarðalaga nr. 65/1976 til að láta meta virði eignar og kaupa hina seldu eign á matsvirði, væri 

verð í forkaupsréttarboði með einhverjum hætti óeðlilegt, stæðist þágildandi 67. gr. stj.skr., sem 

er sambærileg gildandi eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Hæstiréttur taldi að 

forkaupsréttarhafa hafi verið heimilt að kaupa eignina á matsverðinu, jafnvel þó það hefði verið 

tæplega 37 prósent af hinu upphaflega kaupverði. Segir í dómi Hæstaréttar: 

 
Við þessar aðstæður verður að telja, að áfrýjanda hafi verið heimilt að neyta úrræða 34. gr. 
jarðalaga og með vísan til þess, sem að framan segir, eigi hann forkaupsrétt að jörðinni 
Kolviðarnesi samkvæmt matsverði hinna dómkvöddu matsmanna, 2.200.000 krónum. Verður 
ekki talið, að ákvæði 67. gr. stjórnarskrárinnar standi þessu í vegi. 
 

Af orðalagi dómsins, sem sneri við niðurstöðu héraðsdóms, má e.t.v. álykta að í einhverjum 

tilfellum væri gengið svo langt í þessum efnum að takmörkunin myndi teljast vera eignarnám. 

Að því sögðu verður þó gengið út frá því að lögbundinn forkaupsréttur teljist til almennra 

takmarkana á eignarrétti. 

Talið hefur verið að af 1. mgr. 72. gr. stj.skr. megi leiða ólögfesta stjórnskipunarreglu um 

almennar takmarkanir.9 Samkvæmt henni þurfa allar takmarkanir á eignarrétti að hafa stoð í 

lögum og þær þurfa að vera grundvallaðar í almannahagsmunum. Markmið eignaskerðingar 

þarf því að styðjast við almannahagsmuni, en jafnframt þarf að gæta þess að eignaskerðingin 

sem slík sé ekki fram úr hófi til að ná því markmiði sem löggjafinn hefur markað.10 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur að auki túlkað eignarréttarákvæði MSE með 

                                                        
8 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 50-51. 
9 Valgerður Sólnes: „Neyðarlagadómarnir og friðhelgi eignarréttar“, bls. 363. Björg Thorarensen: 
Stjórnskipunarréttur, bls. 440-441. 
10 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „„Eignarétturinn er friðhelgur.“ Eru upphafsorð 72. gr. stjórnarskrárinnar aðeins 
stefnuyfirlýsing?“, bls. 60. 
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sambærilegum hætti.11 Um mat Hæstaréttar á því hvort meðalhófi hafi verið beitt við almenna 

takmörkun á eignarrétti má líta til Hrd. 27. september 2007 (182/2007).  
 
Fyrirtækið B ehf. hafði árið 1990 fengið leyfi til 30 ára til vinnslu á hafsbotni á grundvelli laga 
um nýtingu auðlinda á hafsbotni. Í málinu var deilt um stjórnskipulegt gildi bráðabirgðaákvæðis 
sem sett var árið 2000 og kvað á um að leyfi B ehf. myndi falla úr gildi fimm árum síðar, árið 
2005. B ehf. tilkynnti Skipulagsstofnun um að það myndi sækja um endurnýjun á leyfinu er það 
rynni út og tjáði Skipulagsstofnun B ehf. að endurnýjun leyfisins væri háð mati á 
umhverfisáhrifum. B ehf. kærði ákvörðun Skipulagsstofnunar til umhverfisráðherra sem staðfesti 
ákvörðunina. B ehf. höfðaði því mál til að fá ákvörðun umhverfisráðherra hnekkt m.a. með þeim 
rökum að með ákvörðun um að fella leyfi þess úr gildi 15 árum áður en það átti að renna út hefði 
verið brotið á rétti sínum samkvæmt 1. mgr. 72. gr. og að skilyrðinu um almenningsþörf hefði 
ekki verið mætt.  
 

Hæstiréttur féllst ekki á kröfu B ehf. hvað þetta varðaði með eftirfarandi rökum:  
 
Þegar leyst er úr hvort meðalhófs hafi verið gætt við setningu þessara laga verður að meta hvort 
það hafi verið virt við beitingu úrræða miðað við þá hagsmuni sem í húfi voru og hvort beitt hafi 
verið vægasta úrræði sem að gagni komi. Í lögskýringargögnum [...] sagði að hin síðari ár hafi 
ýmsir annmarkar komið fram á eldri leyfum. Mikilvægt væri að leiðrétta þá og samræma ákvæði 
leyfanna og jafnframt að koma á gjaldtöku fyrir nýtingu auðlinda. Löggjafinn hefur metið það 
svo að til þess að ná þessum markmiðum sé nauðsynlegt að fella niður eldri leyfi. Samkvæmt 
frumvarpinu var aðlögunartími metinn hæfilegur tvö ár, en í meðförum Alþingis var sá tími 
lengdur í fimm ár. Þegar litið er til tilgangs bráðabirgðaákvæðisins og þess aðlögunartíma sem 
áfrýjandi naut er sýnt að meðalhófs var gætt við setningu [laganna]. 

 

Það er því svo að alltaf þegar eignarréttindi eru takmörkuð fer fram visst hagsmunamat og 

vegast þar á annars vegar stjórnarskrárvarin réttindi borgaranna og hins vegar 

almannahagsmunir sem hið opinbera vinnur að. Almennt séð er löggjafanum veitt víðtækt 

svigrúm til mats á því að hvaða hagsmunum sé stefnt og með hvaða hætti.12 

2.3 Lögbundnar forkaupsréttarheimildir og meginreglur samningaréttar 
Meginreglan um skuldbindingargildi samninga er ævaforn og má finna í réttarkerfum um heim 

allan.13 Reglan er grundvöllur samningaréttar og hugtaksatriði varðandi löggerninga, þ.e.a.s. að 

samningum sé ætlað að hafa réttaráhrif eftir orðanna hljóðan eða samkvæmt réttmætum 

túlkunaraðferðum14 og að þeim sé ætlað að stofna, breyta eða fella niður rétt.15 Hefur 

meginreglan um skuldbindingargildi samninga „tvímælalaust ætíð átt sér traustan sess í rétti og 

réttarvitund Íslendinga,“16 eins og Páll Sigurðsson kemst að orði. 

                                                        
11 Guðrún Gauksdóttir: „Friðhelgi eignarréttar“, bls. 488-489. 
12 Sjá t.d. Hrd. 28. október 2011 (340/2011). 
13 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 23. 
14 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24. 
15 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 37. 
16 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24. 
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Eins hefur verið talin gilda meginregla í íslenskum rétti um samningsfrelsi. Reglan er ein af 

meginstoðum samningaréttar þó víða megi finna undantekningar frá henni í lögum og 

réttarframkvæmd. Kjarna reglunnar um samningsfrelsi má skipta í þrennt: Fyrst, að mönnum 

sé almennt heimilt að velja sér gagnaðila, næst að menn ráði því hvert sé efni þeirra samninga 

sem þeir gera og loks að menn stjórni því sjálfir hvort samningur sé gerður yfir höfuð.17 

Hvoruga þessara reglna er að finna með beinum hætti í settum lögum, en þó er ljóst að þær 

eru báðar grundvallarreglur og raunar forsendur fyrir fjármunarétti og því efnahagslífi sem 

þekkist nú á dögum. Fyrirsjáanleiki, festa og öryggi eru afar mikilvæg fyrir viðskiptalíf og því 

er það ætíð mikið inngrip þegar þessar reglur eru takmarkaðar. Lögbundinn forkaupsréttur 

gengur þó inn á svið beggja, enda skilyrði fyrir því að forkaupsréttarheimild verði virk að 

komist hafi á bindandi samningur. Ef ákvörðun er tekin um að beita téðum forkaupsrétti 

takmarkast bæði réttur seljenda til að ráða við hvern hann gerir samning – og í einhverjum 

tilvikum einnig hvert efni samningsins skuli vera – en jafnframt fellur niður skuldbinding 

seljandans við upphaflegan viðsemjanda.  

2.4 Lögbundnar forkaupsréttarheimildir og ákvörðun um beitingu þeirra 
Um stjórnvaldsákvörðun er að ræða þegar sveitarfélag eða stofnanir hins opinbera taka 

ákvörðun um beitingu forkaupsréttar. Allar forkaupsréttarheimildirnar sem fjallað er um í 

þessari ritgerð eru matskenndar að mestu leyti. Þegar stjórnvald beitir matskenndri heimild er 

það bundið af réttmætisreglu stjórnsýsluréttar, sem er ólögfest meginregla í íslenskum 

stjórnsýslurétti um að stjórnvald megi ekki líta til ómálefnalegra sjónarmiða við töku á 

matskenndri ákvörðun.18 Matið á því hvað telst til málefnalegra sjónarmiða er stjórnvaldinu 

ekki frjálst og greining á því hvaða sjónarmið teljist málefnaleg er af sama toga og hefðbundin 

túlkun á lagaákvæði. Við greininguna er því litið til allra réttarheimilda sem þýðingu hafa í 

viðkomandi máli, lögskýringargagna og viðurkenndra lögskýringarsjónarmiða.19 Styðst 

ofangreint jafnframt við meðalhófsreglu 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Til hliðsjónar má 

líta til Hrd. 1998, bls. 601.  
 
Landbúnaðarráðherra hafði ógilt ákvörðun Hreppsnefndar Eyjafjarðarsveitar um að beita 
forkaupsrétti sínum við sölu á tiltekinni jörð. Höfðaði nefndin mál til að ógilda ákvörðun 
landbúnaðarráðherra. Í niðurstöðukafla dómsins var vikið að rannsóknarskyldu stjórnvalds skv. 
10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og þótti sannað að hreppsnefndin hefði ekki fullnægjandi 
upplýsingar um fyrirhuguð not á bújörðinni og hafði hún því ekki getað metið hvort ákvörðun um 
að beita forkaupsrétti sínum væri til samræmis við tilgang þágildandi jarðalaga, og því hafnað að 
fella ákvörðun landbúnaðarráðherra úr gildi og heimila sveitarfélaginu að ganga inn í kaupin.  
 

                                                        
17 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25-26. 
18 Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín, bls. 492-493. 
19 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 165-166. 
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Af dómnum má draga nokkuð skýra ályktun um að sú skylda hvíli á stjórnvöldum að kanna 

hvort ástæða sé til að grípa inn í söluferlið m.t.t. landbúnaðarhagsmuna sveitarfélagsins og að 

ef ekki sé fullnægjandi tilefni til þess sé stjórnvaldinu slíkt óheimilt. Eins má álykta af dómnum 

að stjórnvald þurfi, auk efnisskilyrða um málefnalegar ákvörðunarástæður, að gæta að 

formskilyrðum stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Ekki verður vikið sérstaklega að formskilyrðum í 

ritgerð þessari en til hliðsjónar má líta til úrskurðar landbúnaðarráðuneytis frá 24. febrúar 

1999 (2/1999). 

Við beitingu lögbundinna forkaupsréttarheimilda, líkt og þeirra sem eru til umfjöllunar í 

þessari ritgerð, vegast á almannahagsmunir sem löggjafinn hefur ákveðið að þurfi á inngripi 

hins opinbera til að verja, og mannréttindi borgaranna ásamt brýnum viðskiptahagsmunum. Við 

ákvörðun um beitingu þeirra þarf að gæta að því að ákvörðunin sé sannarlega til samræmis við 

þá almannahagsmuni sem löggjafinn hefur ákveðið að njóti tiltekinnar verndar, ellegar er 

ákvörðunin ógildanleg eftir ógildingarfræðum stjórnsýsluréttar. Það kann því að muna miklu 

að greina með réttum hætti hvaða hagsmunir það eru sem löggjafinn hefur stefnt á að vernda. 

3 Þróun forkaupsréttarákvæða jarðalaga 
3.1 Inngangur 
Frá landnámi og vel fram á miðja 20. öld var landbúnaður undirstöðuatvinnugrein Íslendinga. 

Þorri þjóðarinnar bjó í dreifbýli, og voru jarðir ásamt hlunnindum af þeim grunnurinn sem hagur 

þjóðarinnar var byggður á. Árið 1874 framfleytti landbúnaður um 60 prósentum þjóðarinnar20 

og alveg fram til ársins 1923 bjuggu fleiri landsmenn í dreifbýli en í þéttbýli.21 Það gefur því 

að skilja að fljótt fóru menn að líta til þeirra reglna sem sneru að bújörðum; hvernig væri 

æskilegt að jarðir væru nýttar og hvað væri óæskileg nýting. Beinar og óbeinar takmarkanir á 

ráðstöfunar- og nýtingarheimildum jarðeigenda og ábúenda litu dagsins ljós, en þar á meðal var 

forkaupsréttur hins opinbera. Voru takmarkanirnar að meginstefnu ætlaðar að veita hinu 

opinbera heimildir til að hlutast til um hvernig jarðir væru nýttar.  

Með lögum nr. 30/1905 var fyrsta skrefið tekið í átt að víðtækum forkaupsrétti sveitarfélaga, 

og síðar meir stofnana hins opinbera, á bújörðum. Rétturinn ágerðist allt fram að setningu 

núgildandi jarðalaga nr. 81/2004, þar sem þessi forkaupsréttur opinberra aðila var nær afnuminn 

með öllu við þinglega meðferð málsins, enda þótti það „víðtækt inngrip í samningsfrelsið sem 

ekki verður séð að sé nauðsynlegt nema brýnir almannahagsmunir krefjist þess,“ auk þess að 

þegar væru heimildir til eignarnáms í skipulags- og byggingarlögum.22 Miðuðu aðrar breytingar 

                                                        
20 Gunnar Karlsson: „Atvinnubylting og ríkismyndun 1874–1918“, bls. 37. 
21 Pétur Hrafn Árnason: „Frá herra Cable til doktor Franeks“, bls. 8. 
22 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 7025. 
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í frumvarpinu og breytingartillögum meirihluta landbúnaðarnefndar jafnframt að því að færa 

lagaumhverfið til nútímans. 

Líkt og tæpt er á í inngangi þessarar ritgerðar var nútímanum ekki ætlaður langur líftími. 14 

árum eftir umfangsmiklar breytingar á lagaumhverfi bújarða hefur aftur opnast umræða um 

auknar heimildir fyrir ríkið til að eiga afskipti af viðskiptum með bújarðir.  

Í þessum kafla verður þróun forkaupsréttarheimilda jarðalaga rakin og tilraun gerð til að 

draga saman þau sjónarmið sem lágu þeim að baki og þá almannahagsmuni sem löggjafinn taldi 

réttlæta slíkt inngrip í eignarrétt jarðeigenda. 

3.2 Upphaf forkaupsréttarheimilda hins opinbera á Íslandi 
Forkaupsréttarheimildir eru ekki nýjar af nálinni í íslenskum rétti. Má t.a.m. finna lagareglur 

um samningsbundinn forkaupsrétt í lögbókum íslenska þjóðveldisins. Í 14. og 15. kafla 

landabrigðisþáttar Grágásar má finna ákvæði sem varða samningsbundinn forkaupsrétt sem 

seljandi áskildi sér er hann seldi eign.23 

Lögbundnar forkaupsréttarheimildir á Íslandi litu dagsins ljós á 18. öld, fyrst með tilskipun 

frá 18. júní 1723 og síðar með konungsbrjefi frá 22. desember 1797, en í þeim var kveðið á um 

forkaupsrétt ábúenda sem höfðu lífstíðarábúð á jörðum.24 

Á 19. öld fór að bera á þeim sjónarmiðum að mikilvægt væri fyrir framþróun íslensks 

samfélags að bújarðir væru að sem mestu leyti í sjálfsábúð. Taldi Jón Johnsen, alþingismaður, 

yfirdómari og stiftamtmaður, að „viðburða- og atorkuleysi Íslendinga í jarðarræktinni“ mætti 

m.a. rekja til þess að ábúendur og verkamenn uppskæru ekki allan ágóða verka sinna og taldi 

lausnina á því einkum felast í aukinni sjálfsábúð.25 Um aldamótin 1900 voru ekki innviðir fyrir 

fjármálakerfi hér á landi, og voru því fáir valkostir fyrir stóreignafólk að ávaxta fé sitt. Voru 

því jafnan keyptar fleiri bújarðir og leigðar út og voru því um 60 prósent af jörðum landsins í 

ábúð leiguliða.26  

Meginmarkmið laga nr. 30/1905 um forkaupsrétt leiguliða o.fl. var að veita öllum 

leiguliðum forkaupsrétt að þeim býlum sem þeir ræktuðu með það fyrir sjónum að jarðir væru 

í auknum mæli í sjálfsábúð.27 Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að milliþinganefnd hafi 

verið veitt það hlutverk að athuga landbúnaðarmál á Íslandi og senda stjórnarráðinu frumvarp 

um forkaupsrétt leiguliða. Í tillögum nefndarinnar var lagt til að „veita hreppunum forgangsrjett 

til þess að eignast jarðir, fyrst og fremst afrjetti og óbyggð lönd, en þar næst einnig bújarðir, 

                                                        
23 Þorvaldur Hauksson: Forkaupsréttur, bls. 33-34. 
24 Þorvaldur Hauksson: Forkaupsréttur, bls. 34. 
25 Þorvaldur Hauksson: Forkaupsréttur, neðanmálsgrein á bls. 34. 
26 Gunnar Karlsson: „Atvinnubylting og ríkismyndun 1874–1918“, bls. 37. 
27 Alþt. 1905, A-deild, bls. 248. 
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ítök og önnur jarðgæði, ef sá, er forkaupsrjett hefur fyrst, afsalar sjer honum.“28 Að meginstefnu 

til féllst stjórnarráðið á tillögur milliþinganefndarinnar, en í frumvarpinu var þó einungis gert 

ráð fyrir því að sveitarfélög fengju forkaupsrétt að afréttarlöndum eða óbyggðum löndum sem 

seld voru út af fyrir sig, sbr. 2. gr. frumvarpsins. Tillögum nefndarinnar um víðtækari 

forkaupsrétt sveitarfélaga var hafnað af stjórnarráðinu með eftirfarandi rökum: 
 
Eigi fær stjórnarráðið heldur sjeð, að nein ástæða sje til þess að stuðla sjerstaklega að því, að 
hrepparnir eignist ábýli manna, sem í hreppnum búa. Það virðist engin ástæða til að ætla, að 
sveitarstjórnir almennt yrðu betri landsdrottnar, hvorki að því er snertir kjör leiguliða nje meðferð 
jarða og jarðarhúsa, heldur en einstakir menn, sem vegna eigin hagsmuna verða að gæta þess, að 
jörðin sje sem bezt setin, enda virðist hætt við, að kaup sveitarfjelaga á jarðeignum yrði fremur 
til þess að tefja fyrir og hindra almenna sjálfsábúð í landinu, og þar með spilla fyrir 
ræktunarframtaki einstakra manna, heldur en stuðla að slíku.29  

 

Við þinglega meðferð var ákvæði hins vegar bætt við, að tillögu landbúnaðarnefndar neðri 

deildar, þess efnis að sveitarfélög ættu almennan forkaupsrétt að jörðum kysu leiguliðar að 

afsala sér réttindum.30 Var það rökstutt í ræðu framsögumanns nefndarinnar með þeim hætti að 

annars vegar væri æskilegt að hafa heimildina til þess að komast hjá því að önnur sveitarfélög 

eignuðust jarðir í viðkomandi sveitarfélagi til þess að „setja þangað sveitarlimi sína eða 

vandræðamenn, sem á að reyna að sveitfesta þar. [...] Það er líka viðsjárvert, að margar jarðir 

séu eign sama manns.“31 Eins var sagt að forkaupsréttarheimildin væri til þess að koma í veg 

fyrir brask með jarðir.32 

3.3 Þróun forkaupsréttar hins opinbera á fyrri hluta 20. aldar 
Með lögum nr. 40/1919 um forkaupsrétt á jörðum var meginmarkmið að útvíkka forkaupsrétt 

ábúenda til jarða svo hann næði til jarða sem væru í sjálfsábúð.33 Þannig átti sá sem tæki jörð 

sem til stæði að selja að fá forkaupsréttarheimild til að ganga inn í kaupin, en kysi hann að 

afsala sér réttinum fengi sveitarfélagið færi á að kaupa jörðina. Var þar allmikil breyting á fyrri 

réttarskipan án þess þó að það hefði verið sérstaklega til umræðu, en með samþykki laganna 

voru sveitarfélög því komin með forkaupsrétt að öllum jörðum sem seldar voru á landinu, þó 

svo að réttur ábúenda gengi þar framar. 

Greinargerð með frumvarpi sem varð að lögum nr. 40/1919 er nokkuð fáorð og segir ekki 

mikið um tilætlan flutningsmanna, en um frumvarpið hafði landbúnaðarnefnd neðri deildar 

þingsins eftirfarandi að segja: 

                                                        
28 Alþt. 1905, A-deild, bls. 247. 
29 Alþt. 1905, A-deild, bls. 248. 
30 Alþt. 1905, B-deild, bls. 390. 
31 Alþt. 1905, B-deild, bls. 1330. 
32 Alþt. 1905, B-deild, bls. 1330-1331. 
33 Alþt. 1919, A-deild, bls. 614. 
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Ákvæði þetta er af flutningsmönnum frv. sýnilega sett inn í lögin til þess að koma í veg fyrir að 
þessar jarðir, eigi fremur en leigujarðir, lendi í höndum jarðabraskara eður annarra þeirra manna, 
er ekki búast við eða hafa nokkurn hug á því að taka þær til ábúðar, heldur kaupa þær að eins í 
fjárgróðaskyni, án alls tillits til þess, hvort þau kaup miða jarðeigninni og sveitarfjelaginu til 
hagnaðar eða tjóns. [...] [F]ellst nefndin á, að tilgangur flutningsmanna með þessari breytingu á 
lögunum sje mjög eðlilegur og í fullu samræmi við þá hugsun, sem lögin um forkaupsrjett eru 
bygð á [...].34 

 
Vék flutningsmaður frumvarpsins jafnframt að tilætlun sinni í ræðu við 2. umræðu í neðri deild 

þingsins: 

 
Hjer er bygt á hinu sama sem með þjóðjarðasöluna, því, að efla sjálfsábúð í landinu. Bæði þessi 
nýju ákvæði eiga og að stuðla að því, að einstakir menn geti ekki sölsað undir sig jarðir til að 
braska með þær. Það er einmitt mikilsvert fyrir sveitarfjelögin, að utanhreppsmenn hafi yfirráð 
yfir sem fæstum jörðum innan hreppsfjelagsins, ekki síst nú, þegar það er farið að tíðkast, að þeir 
hafi þær til ýmissa afnota.35 
 

Það má þó nefna að gagnrýnisraddir heyrðust í þinginu við afgreiðslu frumvarpsins. Var 

frumvarpið m.a. talið vera of víðtækt inngrip í eignarrétt borgaranna. Eins þótti ekki ljóst hvað 

nákvæmlega teldist til jarðabrasks og því voru áhyggjur um að sveitarfélög gætu gengið inn í 

sölur á bújörðum eftir geðþótta, en það þótti ekki líklegt til að hvetja til aukinnar sjálfsábúðar í 

landinu.36 Eins var vikið að því að óheppilegt kynni að vera að eigendur jarða gætu ekki 

ráðstafað þeim til sinna fjölskyldumeðlima, en voru þau svör gefin að lítið mál væri að komast 

fram hjá því ef viðkomandi ættingja væri ráðstafað jörðinni til ábúðar og hún svo seld, en þá 

gengi réttur ættingjans framar rétti sveitarfélagsins. Var því beinlínis gert ráð fyrir að 

málamyndagerningar væru gerðir til að komast hjá forkaupsrétti sveitarfélaganna.37 Á þessu 

var hins vegar gerð bragarbót með lögum nr. 55/1926, og var þá gerð undantekning á 

forkaupsrétti sveitarfélags þegar jarðeigandi seldi barni sinu, kjörbarni, fósturbarni, systkini eða 

foreldri.38 Var frumvarpið rökstutt með að það væri óeðlilegt að grípa þyrfti til leppmennsku til 

að bújörð væri ráðstafað innan fjölskyldu.39 Engar breytingar voru gerðar að öðru leyti á 

frumvarpinu við þinglega meðferð og því ástæðulaust að fjölyrða frekar um það.  

Árið 1948 voru sett lög nr. 40/1948 um kauprétt á jörðum. Í þeim var sú meginbreyting gerð 

að forkaupsréttur sveitarfélaga var færður fram fyrir forkaupsrétt ábúanda, nema hann hefði 

búið á jörðinni í þrjú ár. Frumvarpið var afrakstur starfa milliþinganefndar Búnaðarþings sem 

                                                        
34 Alþt. 1919, A-deild, bls. 861. 
35 Alþt. 1919, B-deild, bls. 1800-1801. 
36 Alþt. 1919, B-deild, bls. 1802-1803. 
37 Alþt. 1919, A-deild, bls. 861. 
38 Alþt. 1926, A-deild, bls. 586. 
39 Alþt. 1926, B-deild, bls. 1546-1547. 
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skipuð var 1945 og var meginhlutverk hennar að gera tillögur að úrræðum til að hindra 

varhugaverðar verðhækkanir á jörðum. Í fylgiskjali með greinargerð, sem raunar er greinargerð 

milliþinganefndarinnar, segir að lagabreytingarnar séu gerðar þar sem mjög hafi þótt bera á að 

forkaupsréttur sveitarfélaga hefði verið sniðgenginn. Afleiðingar hefðu stundum orðið þær, að 

sögn nefndarinnar, að jarðir hefðu lent í gróðabralli og orðið eign einstaklinga utan sveitanna, 

sem hefðu „ósjaldan haft annarleg sjónarmið um notkun og meðferð jarðanna“.40 Fyrir frekari 

rökstuðning var vísað til greinargerðar með frumvarpi til laga um söluverð á jörðum, sem fjallað 

er um hér fyrir neðan. 

Með breytingartillögu landbúnaðarnefndar efri deildar þingsins var því jafnframt bætt við 

frumvarpið að væri jörð seld á opinberu uppboði gæti forkaupsréttarhafi gengið inn í hæsta 

tilboð.41 Að öðru leyti virðist ekki hafa orðið efnisleg breyting á ákvæðum eldri laga. 

Heitar umræður urðu í þingsal, en þó ekki um meginefni frumvarpsins heldur sneru þær 

f.o.f. að breytingartillögu sem fram kom um heimild sveitarfélaga þegar jörð gekk í útarf en 

hún hlaut ekki brautargengi.42 Breytingarnar sem gerðar voru á lögum með frumvarpinu, sem 

mjög svo styrktu forkaupsrétt sveitarfélaga, voru m.a.s. sagðar „ekki stórvægilegar“ af 

framsögumanni frumvarpsins.43 Þingheimur hefur sum sé ekki kippt sér sérstaklega upp við 

þessar breytingar. 

Fróðlegt er að lesa greinargerð með frumvarpi að lögum um sölugjald af jörðum þótt hún 

varði forkaupsrétt ekki með beinum hætti.44 Frumvarpið er runnið undan rifjum sömu 

milliþinganefndar Búnaðarþings og lagði fram frumvarpið sem varð að lögum nr. 40/1948 og 

var lagt fram samhliða því. Greinargerðin er öllu ítarlegri og fjallar m.a. um viðskipti með jarðir 

á þessum tíma. Nefndin sem vann að frumvarpinu hafði sent erindi á sýslumenn og 

hreppsnefndir um atriði er vörðuðu sölu jarða. Nefndinni bárust upplýsingar úr 13 sýslum og 

23 hreppum, en á rúmlega átta ára tímabili hafði um ein af hverjum þrem jörðum skipt um 

eigendur, alls 1400 jarðasölur. Ein jörðin var seld á 17-földu fasteignamati, og voru 186 jarðir 

seldar á þreföldu fasteignamati eða meira.45 Er því ekki að ástæðulausu að menn höfðu áhyggjur 

af verði bújarða og viðskiptum með þær. Nefndin dregur nokkrar ályktanir af rannsóknarvinnu 

sinni, m.a. að töluvert margar jarðir séu keyptar upp, sérstaklega í kringum Reykjavík, af 

auðugum mönnum sem sækist í hlunnindi svo sem veiðirétt eða jarðhita og að ábúendur á 

                                                        
40 Alþt. 1947-48, A-deild, bls. 292. 
41 Alþt. 1947-48, A-deild, bls. 403. 
42 Alþt. 1947-48, A-deild, bls. 421. 
43 Alþt. 1947-48, B-deild, bls. 1162. 
44 Alþt. 1947-48, A-deild, bls. 368. 
45 Alþt. 1947-48, A-deild, bls. 371. 
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jörðum sem hafi verið seldar slíkri sölu eigi mjög erfitt uppdráttar vegna lélegra leigukjara. 

Þetta var talið torvelda eðlilegan búrekstur, einkum vegna þess hve mjög þetta hafði áhrif á 

verð jarðanna. Var það því markmið nefndarinnar sem samdi þessi tvö frumvörp að torvelda 

mönnum utan sveita að ná yfirráðum á jörðum án þess að stunda þar búskap og að halda verði 

jarðanna innan „hæfilegra takmarka“, svo auðveldara yrði að stunda á þeim búskap og hindra 

mætti fjárflótta úr sveitum.46 

3.4 Jarðalögin fyrri 
Enn sem áður var kjörin milliþinganefnd á Búnaðarþingi 1971 til að gera tillögur að 

endurskoðun tiltekinna laga er vörðuðu jarðaeign í landinu. Í þetta skipti tók nefndin til 

skoðunar fjóra lagabálka, m.a. lög um kauprétt á jörðum nr. 40/1948. Hlutverk nefndarinnar 

var að „gera frumvarp til nýrra laga um framangreind efni eða breytingartillögur á gildandi 

lögum, þar sem þess yrði meðal annars gætt, að aðstaða sveitarfélaga og einstaklinga búsettra 

innan þeirra við að ná og halda eignar- og umráðarétti á landi innan viðkomandi sveitarfélaga, 

yrði tryggð sem best [...]“.47 Afrakstur starfa nefndarinnar voru tveir lagabálkar, annars vegar 

ábúðarlög nr. nr. 64/1976 og hins vegar jarðalög nr. 65/1976.  

Með setningu jarðalaga nr. 65/1976 (hér eftir skammstöfuð jl.) voru lög um kauprétt á 

jörðum frá 1948 felld úr gildi og að mestu felld inn í nýju lögin. Tilgangur endurskoðunarinnar 

var að sögn þáverandi landbúnaðarráðherra að aðstoða sveitarfélög og einstaklinga, sem 

búsettir væru innan þeirra, við að ná og halda landi.48 Tilgangur laganna átti að vera, samkvæmt 

1. gr. frumvarpsins, að tryggja að nýting lands utan skipulagðra þéttbýlissvæða væri eðlileg og 

hagkvæm frá þjóðhagslegu sjónarmiði og að eignarráð á landi og búseta á jörðum væri í 

samræmi við hagsmuni sveitarfélaga og þeirra, sem landbúnað stunduðu. Í greinargerð 

frumvarpsins sagði um 1. gr.: 
 
Á undanförnum árum hefur eftirspurn eftir landi til annarra nota en landbúnaðar farið stórvaxandi. 
Einkum hafa jarðir verið keyptar háu verði, þar sem góð aðstaða er til að setja niður sumarbústaði, 
eða eftirsóknarverð hlunnindi fylgja jörðum, svo sem veiði. Verð slíkra jarða er þegar orðið svo 
hátt, að sjaldnast er viðráðanlegt fyrir bændur að kaupa þær, og reynist oft fullerfitt fyrir 
sveitarfélög, þrátt fyrir að þau eiga lögboðinn forkaupsrétt. Afleiðingin er því sú, að margar 
vildisbújarðir hafa verið skákaðar niður, en það hefur torveldað eðlilegan búrekstur, og á mörgum 
hefur föst búseta lagst niður, vegna jarðarkaupa félagssamtaka eða manna, sem ekki hyggja á 
búskap. Rétt verður að teljast að gefa þéttbýlisbúum og öðrum, sem eftir sækjast, kost á 
landspildum til ræktunar og útivistar og til að reisa sumardvalarhús. Reynslan sýnir hins vegar nú 
þegar, að brýn þörf er á að fylgjast með slíkum ráðstöfunum lands og hafa áhrif á hvar og hvernig 
landi er ráðstafað á þann hátt. Að öðrum kosti vofir yfir stórfelld röskun á búsetuaðstöðu fólks á 
dreifbýlissvæðum umfram það, sem þegar er orðið og óeðlileg verðhækkun lands. Lögum þessum 
er m.a. ætlað að veita byggðarlögunum meira áhrifavald í þessu efni, styrkja aðstöðu bænda, 

                                                        
46 Alþt. 1947-48, A-deild, bls. 371. 
47 Alþt. 1975-76, A-deild, bls. 1697-1698. 
48 Alþt. 1975-76, B-deild, bls. 3450. 
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bændaefna og sveitarfélaga til jarðakaupa, skapa aðstöðu til að fylgjast með öllum ráðstöfunum 
fasteigna og fasteignaréttinda, utan skipulagðra þéttbýlissvæða, og hafa áhrif á verðlag þeirra.49 

 

Þrjár markverðar breytingar voru gerðar á forkaupsréttarheimildum sveitarfélaga með 

setningu laganna. Fyrst var sá tími sem ábúandi þurfti að hafa haft jörð á leigu til þess að öðlast 

forkaupsrétt á undan sveitarfélaginu lengdur úr þrem árum í tíu. Landbúnaðarráðherra sagði að 

breytingin væru veruleg frá gildandi lögum, en voru þessi auknu inngrip enn réttlætt af ótta við 

að forkaupsréttur sveitarfélaga yrði sniðgenginn og segir í athugasemdum við 21. gr. 

frumvarpsins, sem þá hafði að geyma forkaupsréttarheimild sveitarfélaga:  

 
Þessi réttur leiguliða eftir tiltölulega skamma búsetu getur leitt til misnotkunar og því er talið rétt 
að lengja búsetutíma sem leiðir til kaupréttar ábúanda á undan sveitarstjórn. Noti ábúandi sér ekki 
kaupréttinn, verður forkaupsréttur sveitarfélags aftur virkur.50 
 

Jafnframt kom sú heimild inn í lög með frumvarpinu að væri kaupverð tilgreint óeðlilega 

hátt við sölu jarðar, eða skilmálarnir að einhverju leyti ósanngjarnir m.v. venjulega 

viðskiptavenju, svo ætla mætti að verið væri að reyna að sniðganga forkaupsrétt sveitarfélaga, 

mætti láta framkvæma mat á verðgildi jarðarinnar og sveitarfélögum heimilt að kaupa jörðina 

á matsverði. Var þar enn tekið skref inn á ráðstöfunarrétt jarðeigenda og samningsfrelsi, en nú 

var forkaupsréttarheimild hins opinbera ekki einungis takmörkun á því við hvern væri samið 

heldur jafnframt um hvað. Var það jafnframt frávik frá hefðbundnum forkaupsrétti, þar sem 

almennt er gert ráð fyrir að forkaupsréttarhafi kaupi eign á sömu kjörum og upphaflegur 

kaupandi. Var heimildinni ætlað að fyrirbyggja að sveitarstjórnum væri skákað frá í að nota 

kaupréttarheimild sína, vegna þess að mjög hátt verð væri sett á eignir, jafnvel án þess að 

greiðsla skv. því væri áformuð, eins og segir í greinargerð frumvarpsins.51 Reyndi á þessa 

heimild í Hrd. 1993, bls. 1820, sem reifaður var í kafla 2.2., og verður aftur til umfjöllunar í 

kafla 4.3. 

Loks voru gerðar þrjár breytingar á undanþáguákvæði sem var að finna í 26. gr. 

frumvarpsins þess efnis að ef jörð væri ráðstafað til nákominna ættingja yrði forkaupsréttur 

sveitarfélaga ekki virkur. Við upptalningu þeirra sem teldust til slíkra nákominna ættingja var 

bætt við maka eiganda og barnabörnum hans, ásamt því að skylda var lögð á viðtakendur 

jarðarinnar samkvæmt greininni að hefja búrekstur á jörðinni. Þá voru undanþegin viðskipti 

ríkissjóðs með jarðir sínar, enda ætti slík sala sér einungis stað samkvæmt lögum.52 Þá var 

                                                        
49 Alþt. 1975-76, A-deild, bls. 1701. 
50 Alþt. 1975-76, A-deild, bls. 1703. 
51 Alþt. 1975-76, A-deild, bls. 1703. 
52 Alþt. 1975-76, A-deild, bls. 1704. 
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sveitarfélögum jafnframt fengin heimild til þess að leysa til sín jarðir sem féllu í arf til annarra 

þeirra en taldir voru upp sem nánir ættingjar eiganda, án þess að sérstaklega væri vikið að 

heimildinni í greinargerð. 

Til viðbótar við forkaupsréttarkaflann í IV. kafla frumvarpsins bættist m.a. við V. kafli sem 

fjallar um ríkisjarðir. Í 5. mgr. 29. gr. frumvarpsins var kveðið á um að ef áformuð væri sala á 

ríkisjörð sem seld hefði verið með heimild 1. mgr. 29. gr. skyldi ríkissjóður hafa forkaupsrétt á 

jörðinni fyrir hlutfallslega sama verð og jörðin var seld á að viðbættum verðmætisauka vegna 

framkvæmda eftir að ríkissjóður seldi jörðina. Þar var enn um töluvert inngrip að ræða í 

samningsfrelsi eigenda, en þó e.t.v. ekki jafn þungbært, samanborið við heimild sveitarfélaga 

til að verðmeta jörð væri eitthvað athugavert við forkaupsréttartilboðið, þar sem viðkomandi 

jarðeigandi hefði að öllum líkindum vitað af kvöðinni þegar ákvörðun var tekin um að fjárfesta 

í jörðinni. Einnig er rétt að vekja athygli á því að með breytingunni var opinberum aðila, öðrum 

en sveitarfélögum, veittur lögbundinn forkaupsréttur að jörðum, þótt í þröngum mæli væri. 

Um haustið 1991 hófst vinna við að kanna hvaða áhrif samþykkt og innleiðing EES-

samningsins myndi hafa á löggjöf um eignarhald og nýtingu jarða sem jl. tækju til. Á grundvelli 

þeirrar vinnu, ásamt álitsgerð sem skrifuð var 1992, voru gerðar breytingar á nokkrum 

lagabálkum, þ.á.m. jl. til að undirbúa inngöngu Íslands inn í EES. Skilaði sú vinna sér í 

frumvarpi til breytingar á jl. sem samþykkt var sem lög nr. 28/1995. Í almennum athugasemdum 

við frumvarpið kemur fram að íslensk stjórnvöld töldu að engar slíkar tálmanir væru á erlendri 

fjárfestingu, eða mismunun á íslenskum og erlendum einstaklingum og lögaðilum, að tilefni 

væri til að breyta jl. m.t.t. þess. Eins má skilja ummæli í almennum athugasemdum 

frumvarpsins á þann veg að tilætlunin hafi verið að þrengja möguleika erlendra aðila til að 

eignast bújarðir á Íslandi að svo miklu leyti sem Evrópuréttur leyfði, þótt það sé ekki ritað 

berum orðum. 53 Segir í lok almennra athugasemda við frumvarpið: 

 
Athuganir á efni EES-samningsins og rétti Evrópubandalagsins hafa leitt í ljós að það teldist 
andstætt samningnum að setja í lög ákvæði sem áskildu að þeir sem gætu komið til greina við 
kaup á jörðum og öðru búskaparlandi, sem jarðalögin taka til, þyrftu að hafa verið búsettir hér á 
landi í tiltekinn árafjölda fyrir kaupin og það þó að sambærileg regla gilti um Íslendinga. [...] Þetta 
girðir þó ekki fyrir að sett séu í lög efnisleg skilyrði sem aðilar þurfa að uppfylla við kaup á 
eignum til atvinnurekstrar, t.d. um starfsreynslu í ákveðinn árafjölda, enda séu þessi skilyrði í 
eðlilegum tengslum við viðkomandi atvinnurekstur og nýtingu eignarinnar. Skilyrði er þó að slíkt 
gangi jafnt yfir þá sem njóta EES-réttar og innlenda aðila. Þær breytingar, sem hér er lagt til að 
verði gerðar á jarðalögunum, miða annars vegar að því að taka á þeim breyttu aðstæðum sem 
leiðir af EES-samningnum og hins vegar að endurskoða fáein atriði í lögunum í ljósi fenginnar 
reynslu.54 
 

                                                        
53 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 960. 
54 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 960. 
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Þrjár breytingar voru gerðar á forkaupsréttarkafla jl. með lögum nr. 28/1995. Í 9. gr. 

frumvarpsins var frestur sem sveitarfélög höfðu til að bregðast við forkaupsréttartilboði lengdur 

í 30 daga úr fjórum vikum, til að gæta samræmis við reglur jl. um leyfisveitingu á aðilaskiptum 

skv. 7. gr. laganna. Í 10. gr. frumvarpsins voru svo tilteknar jarðir, þær sem höfðu verið teknar 

úr landbúnaðarnotum með sérstöku leyfi ráðherra, undanskildar forkaupsréttarákvæðum líkt og 

þegar jörð var ráðstafað til nákominna ættingja. Eins voru sölur á sumarbústöðum innan 

skipulagðra sumarbústaðahverfa undanskildar forkaupsréttinum, en það þótti ekki í samræmi 

við tilgang laganna að slíkar eignir væru undirorpnar forkaupsrétti samkvæmt þeim, og var 

jafnframt bent á að forkaupsréttarheimild væri að finna í skipulagslögum, áskotnaðist 

sveitarfélögum slíkar jarðir. 

Í 8. gr. frumvarpsins var sveitarfélögum fengin heimild til að framselja forkaupsrétt sinn til 

Jarðasjóðs ríkisins, væri það gert innan 30 daga frá því að sveitarfélaginu barst 

forkaupsréttartilboð, en sjóðurinn hefði þá 60 daga til að bregðast við forkaupsréttartilboðinu. 

Jarðasjóður var stofnaður með lögum nr. 54/1967 en hét þá Jarðeignasjóður ríkisins. Var honum 

ætlað að kaupa upp jarðir af uppgjafabændum sem illa gekk að koma jörðum sínum í verð. Í 

athugasemdum við 8. gr. breytingarlaganna segir: 

 
Við undirbúning tillagnanna um breytingar á jarðalögunum vegna tilkomu EES-samningsins var 
sérstaklega hugað að því hvort rétt væri að taka upp þá reglu að ríkið ætti forkaupsrétt að eignum 
sem jarðalögin taka til ef sveitarstjórn eða ábúandi notuðu ekki forkaupsrétt sinn. [...] Ljóst er að 
almenn regla um forkaupsrétt ríkisins að frágengnum öðrum lögboðnum forkaupsréttarhöfum 
kallaði á veruleg afskipti ríkisins af viðskiptum með fasteignir samkvæmt jarðalögunum og 
fulltrúi ríkisins þyrfti þá að taka afstöðu til einstakra samninga. Hér er lagt til að í stað þessa verði 
farin sú leið að sveitarstjórnir geti framselt forkaupsrétt sinn til Jarðasjóðs ríkisins. Almennt er 
það verkefni sveitarstjórna að taka afstöðu til þess hvort aðstæður séu með þeim hætti að það sé í 
þágu hagsmuna sveitarfélagsins að neyta forkaupsréttar að eign. Hugsanlega kann verð eignar að 
vera sveitarfélagi ofviða, en líklegt er að það væri einkum í þeim tilvikum þegar um sérstæðar 
eignir er að ræða vegna hlunninda, sérstæðs náttúrufars eða staðsetningar. Samkvæmt 
frumvarpinu ætti sveitarstjórn í því tilviki kost á því að framselja rétt sinn til Jarðasjóðs ríkisins 
og það væri þá háð mati landbúnaðarráðherra og fjárhagsstöðu sjóðsins hvort ríkið notar 
forkaupsrétt sinn, t.d. vegna þess að það sé talið mikilvægt vegna samfélagslegra sjónarmiða að 
ríkið eignist tiltekna fasteign eða réttindi eða eignarhald ríkisins sé að öðru leyti talið í þágu 
hagsmuna viðkomandi sveitarfélags.  
 

Við þessa breytingu er einkum þrennt að athuga. Fyrst, þá bættist við þriðji opinberi aðilinn 

sem átti lögbundinn forkaupsrétt með einhverjum hætti, þ.e.a.s. sveitarfélög, ríkissjóður og loks 

Jarðasjóður. Næst, að forkaupsrétturinn var víkkaður út til Jarðasjóðsins forkaupsréttarins 

vegna, aðallega til að auka bolmagn opinberra aðila til að kaupa jarðir sem sveitarfélög hefðu 

ekki efni á. Loks má einnig víkja að því að hugsanlegur hámarksfrestur frá því að sveitarfélag 

fengi forkaupsréttartilboð frá seljanda, þar til að endanlegur botn væri kominn í hvort sá 

forkaupsréttur væri nýttur, varð allt að 90 dagar, kysi sveitarfélagið að framselja rétt sinn til 
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Jarðasjóðs. Þótt ætla megi að sú staða kæmi ekki upp nema í öfgafyllstu tilvikum, yrði engu að 

síður bagalegt fyrir eiganda í söluferli að bíða í ársfjórðung eftir því að vita hvort ríkið hygðist 

ganga inn í kaupin. 

3.5 Jarðalögin nýrri 
Við heildarendurskoðun á jarðalögum var upphaflega gert ráð fyrir að forkaupsréttur 

sveitarfélaga yrði áfram til staðar og, af orðalagi ákvæðisins að dæma, með víðtækara 

gildissviði en áður. Í upphaflegu frumvarpi landbúnaðarráðherra að lögum sem síðar urðu 

jarðalög nr. 81/2004 var gert ráð fyrir að forkaupsréttur sveitarfélaga yrði virkur hvort sem væri 

með sölu eða annarri varanlegri ráðstöfun, og voru það nýmæli, en hingað til hafði 

forkaupsréttarheimildin ætíð verið bundin við sölu eða nauðungarsölu eftir að lög nr. 40/1948 

voru sett. Þó var sveitarfélögum sniðinn þrengri stakkur við beitingu ákvæðisins, og þyrfti 

ákvörðun að byggja á því að sveitarfélagi væri þörf á að fá umráð yfir jörð til nota fyrir opinbera 

starfsemi sveitarfélags eða sameiginlegra nota fyrir íbúa sveitarfélags. Jafnframt féll úr gildi 

heimild sveitarfélags til að framselja Jarðasjóði ríkisins forkaupsrétt. Breytingin var rökstudd 

með eftirfarandi hætti í athugasemdum við 32. gr. frumvarpsins: 

 
Á síðari árum hafa þær raddir hins vegar orðið háværari að þessi rök séu ekki nægilega rétthá 
gegn eignarrétti jarðeigenda og rétti þeirra til að ráðstafa eignum sínum á þann veg sem þeir sjálfir 
kjósa, svo og rétti annarra til að kaupa slíkar jarðir og nýta án afskipta sveitarfélagsins. Ljóst er 
að þessar reglur geta verið afar íþyngjandi og eiga oft ekki vel við hér á landi auk þess sem ekki 
er fullljóst hvort þær samrýmast nútímalöggjöf og samningum sem Ísland hefur gert á 
alþjóðavettvangi. [...] Ekki er hins vegar heimilt lengur að sveitarfélag neyti forkaupsréttar að 
jörð í þeim tilgangi að selja hana tilteknum íbúum sveitarfélags eða öðrum eða afhenda 
einstaklingum hana til nota með öðrum hætti.55 
 

Er jafnframt vikið að því að breytingarnar séu gerðar í tilefni af aðfinnslum eftirlitsstofnunar 

EFTA (ESA) á framkvæmd jl. sem fram komu í bréfi stofnunarinnar til íslenskra stjórnvalda 

dagsettu þann 4. júlí 2001, þar sem segir að forkaupsréttarheimild eldri jarðalaga hafi brotið 

gegn 40. gr. EES-samningsins um frjálsa fjármagnsflutninga. Voru tillögur ráðherra gerðar til 

að koma til móts við sjónarmið ESA.  

Allt kom þó fyrir ekki, en rétt eins og forkaupsréttarheimild sveitarfélaga kom inn í lög við 

þinglega meðferð laga nr. 30/1905 með frekar fátæklegum rökstuðningi, var henni kippt út við 

þinglega meðferð gildandi jarðalaga nr. 81/2004. Meirihluti landbúnaðarnefndar þingsins gerði 

miklar breytingar á frumvarpinu við meðferð nefndarinnar eftir fyrstu umræðu, en þar á meðal 

var að fella út forkaupsréttarheimild sveitarfélaga með einu og öllu. Tilætlun með setningu 

nýrra jarðalaga var að færa löggjöf um jarðir í átt að nútímanum,56 og taldi meirihluti 

                                                        
55 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 4460. 
56 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 4444. 
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landbúnaðarnefndar að betur væri unnið að því markmiði með því að taka forkaupsréttarheimild 

sveitarfélaga úr lögunum. Segir í nefndaráliti meirihlutans: 

 
[L]agt [er] til að ákvæðið um forkaupsrétt sveitarfélaga verði fellt brott með sömu athugasemdum 
og eignarnámsheimild landbúnaðarráðherra enda verði ekki séð, að teknu tilliti til hlutverks 
sveitarfélaga, að þeim sé þörf að vera með svo víðtæka eignarnámsheimild í jarðalögum þar sem 
fyrir eru heimildir í öðrum lögum, svo sem í skipulags- og byggingarlögum. Þá felur ákvæðið í 
sér mjög víðtækt inngrip í samningsfrelsið sem ekki verður séð að sé nauðsynlegt nema brýnir 
almannahagsmunir krefjist þess. 
 

Af orðum meirihluta nefndarinnar má skilja að hún hafi litið svo á að forkaupsréttarheimild 

sveitarfélaga hafi átt eitthvað skylt við eignarnám, en um eignarnámsheimild 

landbúnaðarráðherra, sem felld var úr lögunum með breytingartillögum landbúnaðarnefndar og 

vísað er til við rökstuðning um brottfall forkaupsréttarheimildarinnar, sagði nefndin að hún væri 

of rúm og almennt orðuð, auk þess að fullnægjandi eignarnámsheimildir væri að finna í 

stjórnarskrá og skipulags- og byggingarlögum.57 

Eftir stóð því ein forkaupsréttarheimild opinbers aðila í gildandi jarðalögum nr. 81/2004, 

en hana var að finna í 41. gr. laganna og fjallaði hún um forkaupsrétt ríkissjóðs við endursölu 

á ríkisjörð, en því var breytt frá eldri jl. í þá átt að hún ætti einnig við ef sveitarfélag hefði keypt 

jörð af ríkissjóði. Eins voru þær breytingar gerðar að forkaupsrétturinn gilti einungis við fyrstu 

endursölu, og féll niður að tíu árum liðnum frá upphaflegum kaupum jarðarinnar. 

4 Reynsla af forkaupsrétti hins opinbera 
4.1 Inngangur 
Hér að framan hefur verið fjallað um upphaf, þróun, og að stórum hluta endalok 

forkaupsréttarheimilda hins opinbera í jarðalögum nr. 65/1976 og 81/2004, og eftir fremsta 

megni reynt að gera grein fyrir þeim almannahagsmunum sem taldir voru réttlæta skerðingu á 

eignarrétti og samningafrelsi jarðeigenda á hverri stundu. Í upphafi voru þær réttlættar með 

tilvísun í sveitarpólitík og jarðabrask, og tóku þessar réttlætingar nær engum breytingum í 

hartnær heila öld. Í þessum kafla verður reynt að gera grein fyrir hvaða sjónarmið Hæstiréttur 

Íslands hefur talið að réttlæti beitingu forkaupsréttarins af hálfu stjórnvalds og að því loknu 

reynt að greina hvaða áhrif forkaupsréttarákvæðin kunna að hafa haft m.t.t. til þess meðalhófs 

sem krafist er við takmörkun á eignarrétti og með hliðsjón af tilgangi ákvæðanna. 

4.2 Dómaframkvæmd 
Eins og komið er að í kafla 2.3. þarf ákvörðun stjórnvalds um að beita forkaupsrétti sínum að 

vera í samræmi við reglur stjórnsýsluréttar og tilgang jarðalaga ásamt þeim sjónarmiðum sem 

                                                        
57 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 7025. 
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forkaupsréttarheimildin byggir á. Verða því nokkrir dómar Hæstaréttar teknir til athugunar og 

skoðað mat Hæstaréttar á því hvort stjórnvaldsákvörðun um beitingu forkaupsréttar hafi verið 

lögmæt. Umfjöllunin verður kaflaskipt eftir þeim lögum sem giltu um viðkomandi lögskipti. 

4.2.1 Lög nr. 55/1926 um forkaupsrjett á jörðum 
Hrd. 1942, bls. 153 varðaði túlkun á undanþágu skv. 3. gr. laganna frá forkaupsrétti 

sveitarfélaga skv. 5. gr. 
Eigandi jarðar, G, seldi sonarsonum sínum, A og K, jörðina Urriðakot í júní 1939 og var afsalið 
gefið út í janúar 1940. Hreppsnefnd Garðahrepps taldi sig eiga forkaupsrétt að jörðinni, og höfðaði 
mál til að rifta sölugerningnum. Í dómi aukaþings Gullbringu- og Kjósarsýslu, 6. nóvember 1941, 
er vikið að því að nokkrum mánuðum áður höfðu A og K tekið jörðina á leigu af G, og sýknaði 
dómurinn þá því af kröfu hreppsnefndarinnar með vísun í að þeir ættu sjálfir forkaupsrétt sem 
gengi framar forkaupsrétti sveitarfélagsins. Hreppsnefndin áfrýjaði til Hæstaréttar, sem afgreiddi 
málið með því að skýra orðið „barn“ í 3. gr. laga nr. 55/1926 svo rúmt að það næði til barnabarna, 
og rökstuddi þá lögskýringu með vísan til tilgangs undanþáguákvæðisins skv. greinargerð 
frumvarpsins. 

 

Við dóminn er tvennt að athuga. Annars vegar er að Hæstiréttur túlkar undanþáguna frá 

forkaupsrétti sveitarfélagsins vægast sagt rúmt, enda eru „börn“ og „barnabörn“ á engan hátt 

sömu skyldmenni. Niðurstaðan er þó almennt séð til samræmis við skýringar á lögbundnum 

forkaupsréttarheimildum og öðrum takmörkunum á mannréttindum, þ.e.a.s. að skýra orðalag 

frekar til samræmis við að almennt eigi eigendur rétt á að ráðstafa eignum sínum. Hins vegar 

má athuga hversu djarflega Hreppsnefnd Garðahrepps gengur fram með forkaupsrétti sínum, 

en ekki var vikið að ástæðu þess hvers vegna hreppurinn ætti að eiga jörðina, frekar en 

barnabörn eigendans, í málsástæðum hreppsnefndarinnar. 

4.2.2 Lög nr. 40/1948 um kauprétt á jörðum 
Í Hrd. 1972, bls. 865 gerði Hreppsnefnd Skógarstrandarhrepps kröfu um að ógilda 

kaupsamning á jörðinni Innra-Leiti á norðanverðu Snæfellsnesi, en eigandi jarðarinnar, M, 

hafði selt jörðina til H, sem var frá Reykjavík.  
 
Málavextir voru þeir, að eftir að kaupsamningur komst á sendi M bréf til hreppsnefndarinnar og 
bauð þeim að ganga inn í kaupin. Í bréfinu var kaupsamningurinn tilgreindur, ásamt þeim orðum 
að kaupandinn H hafði heitið seljandanum M búrekstraraðstöðu á jörðinni, sem M hugðist nýta 
sér. Oddviti hreppsins svaraði bréfinu og sagði að hreppurinn myndi nýta sér forkaupsrétt sinn, 
en vék ekki að búrekstaraðstöðunni sem M hafði verið heitið. Inntur að svörum um afstöðu 
hreppsins til aðstöðunnar svaraði oddvitinn að hreppurinn teldi sig ekki skuldbundinn til þess að 
veita M slíka aðstöðu, heldur einungis bundinn kaupsamningnum eins og hann var tilgreindur í 
bréfi M til hreppsnefndarinnar. M taldi að hreppurinn hefði afsalað sér forkaupsrétti sínum og 
skrifaði því undir afsal á jörðinni handa H, en í afsalinu kom jafnframt fram að M skyldi hafa 
búrekstaraðstöðu á jörðinni til fimm ára, leigulaust. Í dómi aukadómþings Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýslu frá 11. mars 1972 voru M og H, ásamt viðskiptafélaga H sem einnig var stefnt, 
sýknaðir af kröfum hreppsnefndarinnar. Fram kemur í forsendum dómsins að niðurstaðan réðist 
af því hvort búrekstaraðstaðan til handa M hefði verið ákvörðunarforsenda og liður í samningnum 
um söluna, en svo taldi dómurinn vera. Hæstiréttur sneri við dómi aukadómþingsins og vísaði til 
5. gr. laga nr. 40/1948, en þar segir að forkaupsréttartilboð skuli boðið skriflega og að söluverð 
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og skilmálar séu tilgreindir, „enda [væri] hag forkaupsréttarhafa stefnt í óvissu að öðrum kosti“. 
Taldi Hæstiréttur að orð M í bréfi sínu til hreppsnefndar, þar sem minnst er á að honum hafi verið 
heitið búrekstaraðstöðu sem hann hygðist nota, væri ekki fullnægjandi tilgreining á 
kaupskilmálum og hefði því hreppsnefndin með réttu mátt hunsa þá kröfu M. Var 
kaupsamningurinn því ógiltur með vísan til 6. gr. kaupréttarlaganna. 
 

Lögskýringar Hæstaréttar eru að einhverju leyti gagnrýni verðar í þessum dómi,58 en hvað 

varðar tilgang forkaupsréttarákvæðanna virðist ákvörðun hreppsnefndarinnar um beitingu 

forkaupsréttarins standast skoðun – þótt ekki sé að því vikið í dómnum. Í dómi Hæstaréttar kom 

fram að ákvörðun um að beita forkaupsréttinum var tekin að beiðni manns sem óskaði þess að 

sveitarfélagið keypti jörðina og seldi honum hana í endursölu, þar sem hann hafði hug á því að 

hefja þar búrekstur. M ætlaði hins vegar að hafa á jörðinni búrekstur án þess að taka jörðina í 

ábúð, og kaupendurnir voru utansveitarmenn, en ekki lá fyrir hver væru áform þeirra með 

kaupunum væru þótt ætla megi af málsatvikum að ekki hafi staðið til að hefja búrekstur. 

Hreppsnefndin greip því inn í söluna til að tryggja að jörðin héldist sannarlega í rækt. 

4.2.3 Jarðalög nr. 65/1976 
Í Hrd. 1992, bls. 1511 hugðist Hafnarfjarðarbær ganga inn í hæsta boð nauðungarsölu á 2/6 

hlutum jarðarinnar Óttarsstaðir á norðanverðu Reykjanesi. Jörðin var óskipulögð og kemur 

fram í dómnum að jörðin taldist eyðibýli, en enginn húsakostur var á jörðinni til búrekstrar og 

taldist jörðin henta mun betur undir aðra starfsemi en landbúnað. Hæstiréttur hafnaði kröfu 

Hafnarfjarðarbæjar og vísaði til greinargerðar frumvarps til jarðalaga nr. 65/1976: 
 
Ljóst er af greinargerð [...] að löggjafinn hefur einkum litið til jarða, sem keyptar hafa verið háu 
verði, þar sem góð aðstaða er til að setja niður sumarbústaði eða eftirsóknarverð hlunnindi fylgja 
jörðum. [...] [T]ilgangur jarðalaga er fyrst og fremst sá að tryggja nýtingu lands utan skipulagðra 
þéttbýlissvæða í þágu þeirra, er landbúnað vilja stunda og með hliðsjón af hagsmunum 
sveitarfélaga af því, að innan vébanda þeirra geti landbúnaður þróast með eðlilegum hætti. Í 
málinu er ekki á því byggt, að hagsmunir sóknaraðila af því að mega neyta forkaupsréttar séu af 
slíkum toga. Eins og hér stendur á, er því ekki unnt að fallast á, að 30. og 31. gr. jarðalaga [...] 
geti tekið til þess landsvæðis, er mál þetta varðar. 
 

Einn dómari skilaði sératkvæði þar sem fallist var á kröfu Hafnarfjarðarbæjar, en í því sagði 

m.a.: 

                                                        
58 Af eftirfarandi hegðun M og H að dæma virðist það vera svo að M hafi sannarlega ætlað sér búrekstur á jörðinni 
eftir kaupin. Því virðist það vera að vilyrðið um búrekstaraðstöðu hafi verið meðal ákvörðunarástæðna M fyrir 
sölunni, og gert var grein fyrir því skriflega í bréfi til hreppsnefndar. Hæstiréttur ákveður þó að túlka þessi 
málsatvik sveitarfélaginu í hag. Almennt er eiganda skylt að tilgreina kjör og aðra söluskilmála á tæmandi hátt, en 
sé boðið ófullnægjandi er forkaupsréttarhafa ekki skylt að taka afstöðu til þess og myndi það ekki hafa áhrif á 
réttarstöðu hans (Þorvaldur Hauksson: Forkaupsréttur, bls. 86-87). Það má því velta fyrir sér hvort ekki hefði 
verið rétt að setja þá skyldu á sveitarfélagið að óska eftir nánari tilgreiningu á því hvað fælist í kauptilboðinu. Eins 
má ætla að frestur sveitarfélagsins til að taka afstöðu til forkaupsréttarboðsins hefði ekki byrjað að líða við hið 
upphaflega bréf frá M, enda um ófullnægjandi boð að ræða, og því fátt því til fyrirstöðu að óska skýringa. Það 
þykir ekki fjarri lagi að fullyrða að slík skylda hefði verið lögð á sveitarfélagið eftir tilkomu stjórnsýslulaga nr. 
37/1993 og rannsóknar- og andmælareglnanna sem finna má í 10. og 13. gr. laganna. 
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[V]irðist eðlilegt að líta svo á, að sveitarfélög geti neytt forkaupsréttar samkvæmt jarðalögum 
ekki aðeins í þágu landbúnaðar, sem raunar er af mörgu tagi, heldur einnig annarra atvinnuvega, 
sem þrífast kunna í byggðarlaginu, svo og hagsmuna eins og þeirra, sem varða útivist og 
afþreyingu. 
 

Dómurinn virðist vera sá fyrsti þar sem litið er til tilætlunar sveitarfélags þegar 

forkaupsréttar er neytt. Var dómurinn m.a. tilefni að þeim breytingum sem gerðar voru með 

lögum nr. 28/1995 og fjallað er um í kafla 3.4. hér að framan, en í athugasemdum við 10. gr. 

frumvarpsins segir um dóminn: 
Í samræmi við þessa dómsniðurstöðu er hugsanlegt að forkaupsrétti sveitarfélaga að landi og 
fasteignaréttindum, sem falla undir lögin skv. 3. gr., yrði hafnað af dómstólum ef ekki er sýnt 
fram á að forkaupsréttinum sé beitt í þágu [...] tilgangs jarðalaganna [...].59 
 

Ofangreindur dómur verður enn áhugaverðari í ljósi Hrd. 2003, bls. 596 (70/2002) en þar 

var ákvörðun sveitarstjórnar Dalabyggðar um að neyta forkaupsréttar að jörðinni 

Sælingsdalstungu staðfest.  
 
Kaupandi jarðarinnar hafði greint Dalabyggð (D) frá því að hann og eiginkona hans hefðu hug á 
því að stunda á jörðinni skóg- og jarðrækt, ásamt því að halda áfram uppbyggingu 
sumarbústaðabyggðar samkvæmt samþykktu skipulagi. Eins kom til álita að hefja bleikjueldi og 
að byggja golfvöll. D tilkynnti að það myndi neyta forkaupsréttar síns, þar sem jörðin lægi að 
landi þar sem sveitarfélagið tæki þátt í uppbyggingu ferðaþjónustu í þeim tilgangi að treysta 
búsetu í byggðarlaginu. Var talið að land jarðarinnar væri vel fallið til þjónustu við ferðamenn og 
hentaði vel til skógræktar og hvers konar útivistar. Þá væri ætlunin að gera hluta landsins að 
fólkvangi. Ennfremur var nefnt að sveitarfélagið ætti vatnsréttindi í landi jarðarinnar og að nýting 
þeirra skipti mjög miklu máli við að treysta búsetu í byggðarlaginu. Loks sagði að með því að 
taka þátt í ferðaþjónustu í Dalasýslu væri sveitarstjórn að gera atvinnulíf í Dalabyggð fjölbreyttara 
þannig að búseta á svæðinu stæði ekki og félli með hefðbundnum búskap. Um ákvörðun D sagði 
Hæstiréttur: „Verður að fallast á það með [D] að hagsmunir [þess] af eflingu ferðaþjónustu séu 
brýnir og að málefnalegar ástæður hafi legið til grundvallar ákvörðun sveitarstjórnar um að styðja 
á þennan hátt við þá uppbyggingu sem þegar var fyrir hendi. Aðilar deila einnig um það hvort ná 
mátti sama markmiði með samstarfi við stefnda um frekari uppbyggingu, þegar litið er til 
framtíðaráætlana hans varðandi jörðina. Það var hins vegar mat sveitarstjórnarinnar að hún þyrfti 
að tryggja sér eignarhald á jörðinni til þess að ná þeim markmiðum sem að væri stefnt og þeim 
yrði ekki náð með öðru og vægara móti, sem ekki væri jafn íþyngjandi gagnvart stefnda. Verður 
að játa sveitarstjórnum svigrúm um mat á því hvort forkaupsrétti skuli beitt, þegar fyrir liggur að 
stefnt er að lögmætu markmiði, sbr. og 78. gr. stjórnarskrárinnar [...]“. 
 

Með dómnum virðist Hæstiréttur víkja frá fordæmi sínu í Hrd. 1992, bls. 1511, en engin 

breyting hafði orðið á tilgangi jarðalaga milli þess að dómarnir féllu. Eins leggur Hæstiréttur til 

grundvallar að tilgangur jarðalaga sé einhver annar en að efla jarðrækt og landbúnað, en það 

hafði verið tilgangur forkaupsréttarheimildarinnar sem þar er að finna frá upphafi. Þá er 

sveitarfélaginu játað sérstaklega rúmt svigrúm til að meta hvort íþyngjandi ákvörðun sín mæti 

                                                        
59 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 967. 
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þeirri kröfu um meðalhóf sem snert er á í kafla 2.1. hér að framan, með vísan í 78. gr. stj.skr. 

um sjálfstæðis sveitarfélaga, en þeim rökum var hafnað í Hrd. 1992, bls. 1511.  

4.3 Afleidd áhrif og meðalhóf 
Eins og fram kemur í greinargerð með jarðalögum nr. 81/2004 hafði nokkur óánægja skapast 

um víðtækan forkaupsrétt sveitarfélaga ásamt því að hann var talinn brjóta gegn 40. gr. EES-

samningsins um frjálsa fjármagnsflutninga, en samningurinn hefur lagagildi á Íslandi 

samkvæmt lögum um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993. Helsta efling á forkaupsréttinum 

var réttlætt með því að svo mjög hefði borið á að hann væri sniðgenginn að tryggja þyrfti að 

hann væri áfram virkur. Hvort þessar sniðgöngutilraunir beri óánægju jarðeigenda vitni verður 

látið liggja á milli hluta, en þær vekja ótvírætt upp þá spurningu hvort ekki hafi verið hægt að 

fara aðrar leiðir til að ná sambærilegum markmiðum. Löggjafanum er þó markað nokkuð 

svigrúm til að meta hvaða úrræði eigi að velja til að mæta þeirri almenningsþörf sem hann hefur 

ákveðið að æskilegt sé að vernda.  

Enn má nefna nokkra hluti sem eru umhugsunarverðir. Það má t.d. ætla að þrenging á 

ráðstöfunarrétti jarðeigenda hafi ekki síður komið niður á eigendunum heldur en þeim sem 

kaupa ætluðu jörðina. Gott dæmi um það er áðurnefndur Hrd. 1993, bls. 1820, en hann er 

reifaður stuttlega í kafla 2.1.  
 
Í þeim dómi hafði kaupandi boðið nokkuð hátt verð fyrir jörð m.v. matsverð eignarinnar, en 
tilætlun hans var að tryggja veiðirétt í Haffjarðará og keypti því jarðir sem rétt áttu að ánni sem 
hluta af heildarviðskiptum. Hið háa verð var sagt til komið vegna þess að kaupandi vildi ekki eiga 
hættu á að veiðiréttur, sem skilinn hafði verið frá jörð, yrði innleystur á grundvelli 3. gr. 
þágildandi laga um lax- og silungsveiði nr. 76/1970. Ekkert kom fram um að verðið hefði verið 
tilgreint svo hátt til að sniðganga forkaupsrétt, heldur einungis að kaupandi væri tilbúinn að borga 
svo hátt verð til að tryggja sína heildarhagsmuni að veiðiréttinum í ánni. Með vísan til þess 
sýknaði héraðsdómur seljanda af kröfu forkaupsréttarhafa um að ógilda söluna á jörðinni milli 
seljanda og kaupanda og að seljandinn yrði dæmdur til að afsala sér eigninni.  
 

Hæstiréttur klofnaði í málinu, og sneri meirihluti dómsins niðurstöðu héraðsdóms við með 

svofelldum rökstuðningi: 
 
Áfrýjandi var [...] í þeirri aðstöðu, ef hann tók forkaupsréttarboðinu á tilgreindu verði, að greiða 
fyrir þessa hagsmuni [innsk. veiðiréttindi að Haffjarðará] án þess að eignast þá. Greiddi hann það 
kaupverð, varð hann engu að síður að leita skilyrtra úrræða 3. gr. laga nr. 76/1970 um lax- og 
silungsveiði til að leysa til sín veiðiréttinn fyrir jörðinni. Mati hinna dómkvöddu matsmanna hefur 
ekki verið hnekkt, og hafa stefndu ekki sýnt fram á, að hægt hefði verið að fá hærra verð en 
matsverðið fyrir jörðina, ef hún hefði verið seld ein sér án húsakostar og ræktunar í eigu áfrýjanda. 
Er því fram komið, að verð það, sem jörðin var boðin áfrýjanda á, var óeðlilega hátt, og mátti það 
vera stefndu ljóst, er forkaupsréttur var boðinn á hinu tilgreinda verði. 

 
Tveir dómarar af fimm skiluðu hins vegar séráliti, þar sem segir:  
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Við getum ekki fallist á þennan skilning áfrýjanda á efni 34. gr. jarðalaga. Ákvæði þetta var sett 
sem nýmæli í 25. gr. laga nr. 65/1976. Af orðalagi þess og athugasemd í greinargerð með 
frumvarpi laganna má ráða, að þar sé átt við málamyndagerninga, sem ætlað er að skáka 
forkaupsréttarhafa frá því að neyta réttar síns. Sönnun um, að svo hafi verið, hvílir á áfrýjanda. 
Við föllumst á með héraðsdómara, að sú sönnun hafi ekki tekist, og teljum því, að staðfesta beri 
hinn áfrýjaða dóm. 
 

Telja verður að héraðsdómur og minnihluti Hæstaréttar hafi nokkuð til síns máls, en ástæða 

hins háa kaupverðs var vel útskýrð. Þarna er sú staða uppi að jarðeigandi verður af 

umtalsverðum fjárhæðum, og kaupandinn af töluverðum hagsmunum, en fram var komið að 

kaupandinn væri tilbúinn að greiða hið háa verð vegna aðstæðna sem sérstaklega áttu við og á 

frjálsum markaði væri fullkomlega eðlilegt. Kvað seljandinn í þessu máli að hann hefði aldrei 

selt jörðina nema út af hinu háa verði, er hann fór með málið fyrir Mannréttindanefnd Evrópu.60 

Sú afleiðing fylgdi fyrir seljanda jarðarinnar að hann þurfti að endurgreiða kaupverðið til 

kaupanda með dráttarvöxtum, eins og fram kom í dómi. Niðurstaða meirihlutans skýtur e.t.v. 

skökku við á þeim tímum sem nú eru, þegar byggðarlög blómstra við uppgang 

ferðaþjónustunnar og heilu landshlutarnir byggja afkomu sína á sölu veiðiréttinda. T.d. má 

nefna að tekjur af stangveiði eru 69 prósent hagnaðar og launakostnaðar í landbúnaði á 

Vesturlandi.61 Nú á dögum er því erfitt að sjá hvernig slíkt inngrip sem að framan greinir þjóni 

hagsmunum landbúnaðar og dreifbýlis, þegar atvinnuhættir eru fjölbreyttari og samþættari, 

færri búa í dreifbýli og fæðuöryggi er ekki jafn brotthætt vegna aukins innflutnings og 

alþjóðaviðskipta. Þá mætti líka nefna að tilvist forkaupsréttarins eins er til þess fallin að lækka 

verð jarða, jafnvel þótt honum sé ekki beitt, en almennt verður að ætla að slíkar kvaðir auki 

áhættu kaupanda á að undirbúa kauptilboð sem hugsanlega rennur út í sandinn, ásamt því að 

ferlið er tímafrekt og ekki ýkja ólíklegt að til dómsmáls komi. Þótt því verði ekki slegið föstu 

hér mætti búast við að skynsamur viðskiptamaður myndi krefjast lægra kaupverðs á grundvelli 

slíkrar áhættu. 

Eins hefur það lengi verið svo að bændur hafa ákveðið að selja jarðir sínar á efri árum og 

setjast í helgan stein, e.t.v. í þéttbýli til að vera nær mikilvægri þjónustu. Þingmaðurinn Albert 

Guðmundsson vék að þessu í eldræðu nokkurri við meðferð jl. nr. 65/1976, en hann lagðist 

mjög gegn samþykkt frumvarpsins: 

 
Gera bændur sér ljóst hvaða réttur er tekinn af þeim með þessu frumvarpi? [...] Ég held, að bændur 
vilji selja sínar jarðir, þegar þeir eru búnir að strita ævilangt og þurfa að komast í hvíld, kannske 
nær heilsuhælum, þurfa kannske að bregða búi vegna heilsubrests, hafa þá notað tækifærið og 
losað sig við sínar jarðir og eignir og keypt íbúð hér í Reykjavík eða annars staðar nálægt 

                                                        
60 Ákv. MNE, Þórður Thors gegn Íslandi, 17. janúar 1996 (24428/94). Nefndin taldi ekki að um brot á 
eignaréttaákvæði MSE hefði verið að ræða. 
61 Virði lax- og silungsveiða, bls. 38. 
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sjúkrahúsum. Ég endurtek það, ég efast um að bændur séu fylgjandi því að þurfa að hlíta söluverði 
jarðanefndar eða sveitarstjórnar.62 
 

Markmið stjórnvalda um að halda verði á bújörðum niðri kann því vel að hafa komið illa í 

bakið á einhverjum bændum í gegnum tíðina, sem hafa ætlað sér að njóta verðhækkunar á 

bújörð sinni til að setjast í helgan stein, skipta um rekstur eða fjárfesta að öðru leyti. 

4.4 Ályktanir 
Framan af virðast sveitarfélög hafa beitt ákvæðinu eftir geðþóttaákvörðun 

sveitarstjórnarmanna, án þess að Hæstiréttur hafi endurskoðað efnisleg skilyrði ákvarðana. 

Þegar Hæstiréttur hóf að meta ástæður þess að forkaupsréttar var neytt, og krafðist að 

landbúnaðarhagsmunir lægju að baki, tók um áratug þar til að aðrar hvatir gátu einnig réttlætt 

inngrip. Ljóst er að jarðeigendur, sem og þeir, sem áskotnast höfðu jarðir, hafi búið við mikla 

réttaróvissu, og sjaldnast hefur það verið fyrirsjáanlegt hvort forkaupsrétti yrði beitt eða ekki. 

Væri ætlunin að endurvekja forkaupsréttarákvæði jarðalaga væri réttast m.t.t. til þeirra 

hagsmuna sem vegið er að, að ákvæðin væru skýrari og að nánar væri tilgreint af hvaða tilefni 

hið opinbera mætti beita slíkum rétti. Það er löggjafans að ákveða hvenær réttlætanlegt er að 

grípa fram fyrir réttindi borgaranna og öllum til bóta að það sé fyrirsjáanlegt hvenær slíkt er 

gert. 

Löggjafinn mat það á sínum tíma svo að tilefni væri til að bregðast við verðhækkunum og 

jarðabraski í dreifbýli og kann það vel að vera að þörf hafi verið á brýnum og róttækum 

aðgerðum. Afleiðingar hinna ríku takmarkana á ráðstöfunarrétti voru þó ekki allar auðséðar til 

að byrja með, og e.t.v. var tilefni til að leita annarra úrræða til að ná markmiðum 

forkaupsréttarákvæðanna með öðru móti, og gæta þannig betur að skilyrðinu um meðalhóf 

þegar eignarréttindi væru takmörkuð. 

5 Forkaupsréttarákvæðin og EES 
5.1 Inngangur 
Vilji til að takmarka rétt útlendinga til að eignast fasteignir á Íslandi er á engan hátt nýr af 

nálinni. Tilraunir hafa verið gerðar til að setja bann við því í stjórnarskrá63 og samkvæmt 1. 

tölul. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 19/1966 um eignarrétt og afnotarétt af fasteignum er meginreglan 

sú að aðeins íslenskir ríkisborgarar megi eignast fasteignir á Íslandi, sbr. þó nokkuð víðtækar 

undantekningar í 2. mgr. 1. gr., sem bætt var við í tilefni af inngöngu Íslands í EES.  

Áður hefur komið fram að umræða skapaðist sumarið 2018 um að e.t.v. þyrfti að takmarka 

aftur ráðstöfunarrétt jarðeigenda, þá einkum vegna kaupa erlendra aðila á jörðum. Innganga 

                                                        
62 Alþt. 1975-76, B-deild, bls. 3858. 
63 Alþt. 1962-63, A-deild, bls. 1399-1400. 
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Íslands í Evrópska efnahagssvæðið var tilefni að tveimur breytingum á jl. 65/1976, annars vegar 

með breytingalögum árið 1995 og heildarendurskoðun laganna árið 2004. Í þessum kafla verður 

stiklað á stóru um þau sjónarmið sem takmarka möguleika til þess að setja á ný 

forkaupsréttarákvæði í jl. með hliðsjón af Evrópurétti. Um umfangsmikið umfjöllunarefni er að 

ræða og því verða ekki gerð tæmandi skil á þessum álitaefnum að þessu sinni. 

5.2 Bréf ESA til íslenskra stjórnvalda þann 4. júlí 2001 
Í tilefni af kvörtun sem send var Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) barst íslenskum stjórnvöldum 

bréf frá stofnuninni þar sem m.a. 30. gr. jl. nr. 65/1976 var tekin til umfjöllunar. Í bréfinu var 

sú afstaða stofnunarinnar undirstrikuð að fjárfesting í landi félli undir 40. gr. EES-samningsins 

sem hefði lagagildi á Íslandi, sbr. lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. Jafnframt var 

vísað til 1. gr. tilskipunar 88/361/EEC eins og hún var aðlöguð með XII. viðauka EES-

samningsins sbr. bókun 1 við samninginn. Báðar greinarnar fjalla um skyldu aðildarríkja til að 

tryggja frjálst flæði fjármagns innan EES. 

ESA sagði í bréfi sínu að vel mætti hugsa sér að sú tilætlun stjórnvalda að setja reglur til að 

halda dreifbýli í byggð og rækt væru réttlætanlegar, en hið víðtæka svigrúm opinbera 

forkaupsréttarhafa skv. 30. gr. jarðalaga væri til þess fallið að villa fyrir frjálsu flæði fjármagns. 

Vegna þess víðtæka svigrúms væri engin trygging fyrir því að sveitarfélög eða aðrir opinberir 

aðilar myndu í reynd nýta jörð sem keypt væri með forkaupsréttinum í samræmi við tilgang 

jarðalaga, þ.e. að sveitarfélögin endurseldu hana til einhvers sem hygðist stunda á jörðinni 

landbúnað og að mjög skorti á hlutlæg skilyrði fyrir því hvenær forkaupsréttinum væri beitt. 

Heimild sveitarfélaga til að framselja forkaupsrétt sinn til Jarðasjóðs yki þessa óvissu enn 

frekar. Var það álit ESA að forkaupsréttarheimildin í 30. gr. takmarkaði frjálst flæði fjármagns 

að því marki sem íslensk yfirvöld hefðu frjálsar hendur til að beita forkaupsréttinum. Kemur 

þetta heim og saman við dómaframkvæmdina sem um var fjallað í kafla 4.2.3.64 

Af því sögðu virðist ESA ekki skjóta fyrir það loku að hægt sé að haga forkaupsrétti 

opinbera aðila með þeim hætti að hann standist kröfur Evrópuréttar, svo lengi sem stefnt er að 

lögmætu markmiði, skilyrðin fyrir beitingu réttarins séu skýrt orðuð og mismuni íbúum 

aðildarríkja efnahagssvæðisins ekki innbyrðis. 

5.3 Umræðuskjal framkvæmdastjórnar ESB um kaup á landbúnaðarlandi 
Í október 2017 gaf framkvæmdastjórn Evrópusambandsins út umræðuskjal 2017/C 350/05 í 

tilefni af sívaxandi áherslu á nýtingu landbúnaðarlands innan aðildarríkja sambandsins. 

                                                        
64 Sjá einnig t.d.: Úrskurður landbúnaðarráðherra 20. september 2002 (2/2002). Þar var ákvörðun sveitarfélags 
um að neyta forkaupsréttar felld úr gildi, þar sem rökstuðningur sveitarstjórnar fyrir ákvörðuninni sneri aðallega 
að sjónarmiðum landverndar og landfriðunar. 
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Tilgangur skjalsins er að skýra lagaumhverfi Evrópuréttar hvað varðar kaup á jörðum sem 

ætlaðar eru til landbúnaðarnota og leiðbeina aðildarríkjum um hvernig slíkum málum megi 

haga. 

Í skjalinu er það viðurkennt að þótt fjárfesting í landi falli undir grundvallarréttindi 

Evrópuréttar, einkum staðfesturétt og frjálst flæði fjármagns, njóti landbúnaðarjarðir nokkurrar 

sérstöðu og að takmarka megi kaup erlendra aðila á slíku landi að nokkrum skilyrðum 

uppfylltum – einkum að stefnt sé að lögmætu markmiði í þágu almannahagsmuna, að ekki sé 

gengið lengra en þörf krefur við val á takmörkunum og að meðalhófs sé gætt við beitingu á 

úrræðinu. 

Í skjalinu er sérstaklega vikið að forkaupsrétti í þágu bænda. Er vitnað í EBD 452/01, ECD 

2003, bls. I-9785 þar sem dómstóllinn tók til skoðunar bann sem gilti í Austurríki við að þeir 

sem ekki væru bændur eignuðust landbúnaðarland. Var einkum litið til meðalhófsreglu 

Evrópuréttar, og sagði dómurinn að hægt væri að mæta tilgangi bannsins með minna íþyngjandi 

hætti, t.d. með forkaupsrétti ábúenda. Er dregin sú ályktun í umræðuskjalinu að forkaupsréttur 

í þágu ábúenda eða þá bænda almennt geti verið réttlætanlegur að því marki sem það er minna 

íþyngjandi úrræði en bann við því að aðrir en bændur eignist bújarðir. 

5.4 Ályktanir 
Af þeim tveimur skjölum sem fjallað er um hér að ofan má álykta að vel megi hugsa sér að 

forkaupsréttur hins opinbera eigi endurkomu inn í íslenskt réttarumhverfi þrátt fyrir skyldur 

Íslands samkvæmt EES-samningnum. Þyrfti að gæta að því að rétturinn væri til þess fallinn að 

vinna að lögmætum markmiðum, t.d. að jarðir héldust í rækt eða jarðir söfnuðust ekki á fárra 

hendur, og að meðalhófs væri gætt við beitingu þess. Eins þyrfti að tryggja að beiting réttarins 

væri fyrirsjáanlegri, og að stjórnvöldum væri sniðinn þrengri stakkur varðandi af hvaða tilefni 

mætti beita réttinum. Yrði slík tilhögun vafalaust til bóta frá því sem tíðkaðist hér á landi á 

síðustu öld.  

6 Lokaorð 
Í þessari ritgerð hefur eftir fremsta megni verið reynt að varpa ljósi á hvaða rök lágu að baki 

forkaupsrétti hins opinbera samkvæmt jarðalögum nr. 65/1976 og fyrirrennurum þeirra laga, og 

því hvernig þessum ákvæðum var beitt í gildistíð þeirra. Jafnframt hefur verið horft til framtíðar 

og reynt að skýra hvernig þyrfti að haga slíkum ákvæðum ef ákveðið væri að grípa aftur til 

takmarkana á ráðstöfunarrétti jarðeigenda. 

Takmarkanir samkvæmt jarðalögum hafa eflaust sett mikinn svip á atvinnuuppbyggingu og 

byggðarþróun í landinu. Forkaupsréttarákvæði hins opinbera hafa líklega sett verulegar skorður 

á fasteignaviðskipti í dreifbýli.  
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Það er erfiðara að meta mögulega jákvæð áhrif þeirra ákvæða sem hafa verið hér til 

umfjöllunar en þau neikvæðu. Þótt stefnt hafi verið að lögmætu markmiði er ekki ólíklegt að 

betur hefði til tekist hefðu ákvæðin verið með öðrum hætti og þeim beitt af meiri festu, en 

réttaröryggi jarðareigenda hafa ekki verið mikil að þessu leyti í gegnum tíðina og eru dæmi um 

að opinberir aðilar hafa gengið inn í kaup án þess að tilefni hafi verið til. Þá hafa takmarkanir 

eignarétti farið nærri því að brjóta gegn 1. mgr. 72. gr. stj.skr. og eignarréttarákvæði MSE. 

Setning stjórnsýslulaga nr. 37/1993 voru til bóta, en þau tryggðu jarðaeigendunum rétt á 

tiltekinni málsmeðferð. 

Ef löggjafinn hyggst kynna aftur til leiks víðtækar takmarkanir á eignarrétti jarðaeigenda 

þarf að gæta að skilyrðum 1. mgr. 72. gr. stj.skr., eignarréttarákvæðis MSE og ákvæðum EES-

samningsins, ásamt því að tryggja réttláta málsmeðferð. Ber þar helst á skilyrðunum um að 

raunverulega þurfi að grípa inn í ráðstöfun á jörð, og að ekki sé gengið lengra en tilefni er til. 

Væri það vafalaust til bóta frá fyrri réttarframkvæmd og myndi tryggja réttaröryggi 

jarðaeigenda og -kaupenda mun betur. 

Vel þarf að vanda til verka þegar stjórnarskrárvarin réttindi eru takmörkuð og 

grundvallarreglur viðskiptalífs sömuleiðis. Er það von þess sem ritgerðina skrifar að hún þjóni 

sem innlegg í sívaxandi umræðu um hvernig skuli hátta byggða- og landbúnaðarmálum hér á 

landi til frambúðar. 
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