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1 Inngangur  
Að veita sér og sínum húsaskjól er ein af grundvallarþörfum mannkyns. Sú friðhelgi 

og öryggi sem felst í því að að hafa aðsetur á einum stað hefur þótt manninum mjög 

eftirsóknarvert alla tíð. Húsakostur mannsins hefur breyst mikið á undanförnum 

öldum. Húsakostur Íslendinga var lengi vel fábrotinn. Meirihluti þjóðarinnar bjó 

framan af í torfbæjum og það var ekki fyrr en í byrjun tuttugustu aldar sem að 

húsakynni Íslendinga breyttust. Hús og jafnvel blokkir voru byggðar í bæjum og 

þorpum landsins og í fyrsta sinn urðu til húsakynni fyrir nokkrar fjölskyldur í sama 

húsinu, svokölluð fjöleignarhús þar sem aðilar áttu sérstaka fasteign í sömu byggingu 

og aðrir. Með breyttum húsakosti Íslendinga komu upp fjölþættari og flóknari 

álitaefni varðandi réttarstöðu eiganda og samskipti þeirra innbyrðis. Því var hafist 

handar að setja lög á Íslandi um fjöleignarhús sem hefur síðan þróast í áranna rás.   

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara þeirri spurningu hvaða hús eða 

fasteignir heyra undir lög nr. 26/1994 um fjöleignarhús (hér eftir skammstafað 

FEHL). Við skrif ritgerðinnar var leitast við að afla heimilda eftir helstu sérfræðinga á 

sviði FEHL. Bæði var safnað greinum sem birst hafa í tímaritum ásamt bóka sem hafa 

verið gefin út um viðkomandi efni. Því næst var farið yfir nokkra dóma sem fallið 

hafa vegna deilna um hvaða fasteignir heyra undir FEHL. Einnig voru niðurstöður úr 

álitsgerðum kærunefndar fjöleignarhúsamála (nú kærunefnd húsmála, hér eftir 

skammstafað KFH) teknar saman til útskýringa og rökstuðnings. 

 Ritgerðin hefst þó á því að byrjað á því að farið verður yfir helstu og 

mikilvægustu hugtök tengd fasteignum.  Einnig verður farið stuttlega yfir 

réttarsögulega þróun. Í kjölfarið verður farið yfir hvaða réttaráhrif það hefur að 

fasteign falli undir lögin og þá sértstaklega í tilliti til sameiginlegs kostnaðar. Að 

lokum verður farið yfir þau réttarúrræði sem eru í boði rísi upp ágreiningur vegna 

framkvæmda, sameiginlegs kostnaðar og fleira því tengdu. Allt þetta verður dregið 

fram til þess að reyna fá niðurstöðu í rannsóknaspurningar ritgerðinnar: Hvaða hús 

eða fasteignir heyra undir lög nr. 26/1994 um fjöleignarhúsalög? Hvað ræður 

skiptingu sameiginlegs kostnaðar?  
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2 Almennt um eignarétt og fasteignir 
Til þess hægt verði að svara rannsóknarspurningu þessarar ritgerðar verður fyrst farið 

í að útskýra lykilhugtök tengd fasteignum. Í íslenskum lögum má oft finna 

mismunandi útskýringar á sömu hugtökum en reynt verður  að skýra frá þeim 

mikilvægustu. 

2.1 Eign 

Hugtakið eign á sviði lögfræði gegnir þýðingarmiklu hlutverki. Hugtakið hefur ekki 

fastmótaða merkingu í íslensku lagamáli. Oft er vitnað í hugtakið eign en oft án þess 

að jafnframt komi fram hvaða skilningur er lagður í hugtakið. Inntak hugtaksins eign 

getur verið breytilegt og athuga þarf merkingu þess hverju sinni, þegar á það reynir. 

Yfirleitt er þó talið að hugtakið eign setji ákveðin takmörk og veiti vissar 

vísbendingu. Það bendir til þess að hagsmunir eða verðmæti þurfi að tengjast við 

ákveðinn eða ákveðna aðila öðrum fremur. Þessi skilyrði verða ekki talin fullnæg 

nema að réttareglurnar fái viðkomandi aðila eða aðilum ákveðnar heimildir svo að 

hann eða þeir hafi völ einhverra úrræða til verndunar rétti sínum.1 

 Með hugtakinu eign er því fyrst og fremst átt við réttarstöðu. Það færir 

ákveðnum aðila einkaforræði eða einkaumráð tiltekins verðmætis. Hugtökin 

eignaréttur og eignaréttindi vísa til þess að rétthafinn hafi einn heimild til umráða og 

ráðstöfunar verðmæta. Með hugtökunum er lýst réttarstöðu sem fólgin er í að 

rétthafinn einn getur leyft sér vissa breytni eða getur krafist tiltekinnar hegðunar af 

öðrum. Rétthafinn getur fylgt eftir heimildum sínum með þvingunum ef þykir þess 

þörf og þá oftast með atbeina dómstóla eða annarra handhafa opinbers valds.2 

2.2 Fasteign 

Í íslenskri löggjöf er hugtakið fasteign ekki alltaf skilgreint með sama hætti. Það má 

þó segja að til sé hefðbundin eða almenn skilgreining á fasteignarhugtakinu og að 

auki sértækari skilgreiningar, sem ráðast yfirleitt af markmiði þeirra laga sem 

hugtakið kemur fyrir í.3 

 Hin hefðbundna eða almenna skilgreining á hugtakinu fasteign er að það sé 

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

mannvirkjum, sem varanlega eru við landið skeytt. Með lífrænum hlutum er átt við 
                                                
1 Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr eignarétti I, bls. 4-5. 
2 Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr eignarétti I, bls. 4-6. 
3 Viðar Már Matthíasson: „Fasteignarhugtakið“, bls. 22. 
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gróður sem vex á landinu en með ólífrænum hlutum má meðal annars nefna mold, 

grjót, vatn og fleira. Hefðbundin eða almenn skilgreining á fasteignarhugtakinu má 

finna í lögum um skráningu og mat fasteigna, nr. 6/2001, sbr. 1.mgr. 3.gr.  

 Sértækari skilgreiningu á fasteignarhugtakinu má meðal annars finna í 11.gr. í 

lögum um fjöleignarhús, nr. 26/1994. Þar segir að hver eignarhluti teljist, ásamt því 

sem honum fylgir sérstaklega og eignarhlutum í sameign, sérstök fasteign, ef fullnægt 

sé skilyrðum laga um skráningu og mat fasteigna. Samkvæmt þessari skilgreiningu 

telst meðal annars íbúð í fjöleignarhúsi eða hlutdeild í atvinnuhúsnæði, ásamt sameign 

og leigulóðaréttindum sérstök fasteign, svo framarlega sem hún sé skráð þannig 

samkvæmt lögum um skráningu og mat fasteigna.4 

 Aðra sértæka skilgreiningu á fasteignarhugtakinu má finna í 2. gr. laga um 

fasteignakaup, nr. 40/2002. Hún er þó nánast alveg eins og hin hefðbundna eða 

almenna skilgreining á fasteignarhugtakinu, nema bætt er við að fasteign geti átt við 

eignarhluta í húsi eða öðru mannvirki, sem skiptist í fleiri en einn slíkan.5  

  

3 Hugtakið hús í skilningi fjöleignarhúsalaganna 
Í grófum dráttum má segja, að eignarhald í fjöleignarhúsi sé með þeim hætti, að 

ákveðinni byggingu sé skipt í einstaka séreignarhluta annarsvegar, en sameign 

hinsvegar, sem síðan getur skipst í sameign allra og sameign sumra.6 Þegar leysa skal 

úr ágreiningi er varðar séreign, sameign, sameign sumra o.fl réttaráhrif,  verður í 

upphafi að athuga hvort fasteignin sem slík falli undir fjöleignarhúsalögin. 

3.1 Réttarsöguleg þróun 

Eignarform fasteigna eins og það tíðkast í dag, á sér ekki langa sögu á Íslandi. Áður 

fyrr var í raun litið á fasteignina sem eina fasteign en menn gátu átt hlutfall af 

fasteigninni. Það er ekki fyrr en á tímum síðari heimsstyrjaldarinnar að farið er að 

byggja hér á landi stórhýsi með mörgum eignarhlutum. Með fjölbreyttari byggingum 

og sameignarformi fóru að rísa fjölþættari og flóknari álitefni varðandi réttarstöðu 

eigenda og samskipta þeirra innbyrðis.7 

Árið 1959 voru fyrstu lög varðandi sameignarform fasteigna sett, lög nr. 

19/1959 um sameign fjölbýlishúsa. Þar sagði að hvert það hús sem í væru tvær íbúðir 
                                                
4 Viðar Már Matthíasson: „Fasteignarhugtakið“, bls. 23. 
5 Viðar Már Matthíasson: „Fasteignarhugtakið“, bls. 23. 
6 Karl Axelsson: ,,Hugtakið hús”, bls. 10. 
7 Karl Axelsson: „Hugtakið hús“, bls. 10. 
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eða fleiri teldist fjölbýlishús. Samkvæmt þeim var fjölbýlishús í eigu fleiri manna 

sameign þeirra í heild. Sameignin var með tvennu móti, skiptileg og óskiptileg. 

Íbúðirnar sjálfar voru í skiptilegri sameign en allt annað í óskiptri sameign þar með 

var lögfest að allt viðhald á ytra byrði hússins væri sameiginlegt.8 Með lögum um 

fjölbýlishús nr. 59/1976, sem leystu fyrrgreind lög nr. 19/1959 af hólmi var bætt við 

framangreinda skilgreiningu eldri laga, en í 1. mgr. 2. gr. laganna sagði að þau giltu 

um fjölbýlishús þar sem íbúðirnar væru í eigu fleiri en eins aðila. Einnig giltu þau um 

raðhús og önnur samtengd hús eftir því sem við gæti átt.9 

Á gildistíma laga nr. 59/1976 varð framkvæmdin sú að sambyggingar voru 

skoðaðar sem eitt hús í skilningi laganna, sbr. Hrd. 1995,  bls. 215 (239/1992). Þar var 

deilt um hvort sambyggingin Hamraborg 14 og Hamraborg 14A væru eitt eða tvö hús. 

Til skoðunar var byggingin Hamraborg 14-38, en hún er hönnuð sem margar 

sjálfstæðar einingar, þar sem hver einingin samanstendur af mismunandi mörgum 

stigagöngum. Allar einingarnar mynda saman hringlaga byggingu með sameiginlegu 

opnu svæði í miðju. Ágreiningurinn í málinu snérist um það hvort eigendur hluta af 

verslunar- og skrifstofuhúsnæði í Hamraborg 14A væru skyldir til þess að taka þátt í 

viðgerðarkostnaðar á steypuskemmdum utanhúss við íbúðarhúsnæði í Hamraborg 14. 

Stigahúsið nr. 14 tilheyrði þeirri byggingareiningu sem upphaflega var auðkennd sem 

C á teikningum. Á jarðhæð og 1. hæð Hamraborgar 14-24 var síðan samliggjandi 

glerbygging, verslunar- og skrifstofuhúsnæði, sem allt hafði eitt húsnúmer, þ.e. 14 A. 

Stefndi var eigandi þess hluta sem tengdur var sömu byggingareiningunni og 

íbúðahúsnæði stefnenda að Hamraborg 14 og sambyggður því. Dómurinn komst að 

þeirri niðurstöðu að um eitt hús væri að ræða í skilningi laga nr. 59/1976 og var þá 

m.a. litið til þess, að allt húsnæðið afmarkaðist af sömu þensluskilum, tilheyrði sama 

lagnakerfi og hafði að hluta til sameiginlegt loftræstikerfi. Var sérstaklega tekið fram, 

að ekki haggaði það niðurstöðunni, þótt húshlutarnir bæru sitt hvort húsnúmer og 

starfrækt væru sérstök húsfélög fyrir hvorn húshluta. 

3.2 Hugtakið hús í lögum nr. 26/1994 um fjöleignarhús 

Með setningu laga, nr. 26/1994, um fjöleignarhús var stefnt að því að festa enn frekar 

þá framkvæmd í sessi að notast við hina víðtæka túlkun hugtaksins húss, þ.e. að fella 

sambyggingar undir gildissvið laganna. Þetta má ráða þegar af 1. gr. laganna, þar sem 

                                                
8 Alþt. 1958, A deild, bls. 330.  
9 Alþt. 1975 – 1976, A deild, bls. 1397-1398 og 1403. 
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m.a. er vikið að skilgreiningu hugtaksins fjöleignarhúss, en þar segir í 4. tölul. 3. mgr. 

1. gr. að lögin gildi m.a. um raðhús og önnur sambyggð og samtengd hús, bæði 

eingöngu til íbúðar og að einhverju leyti eða öllu til annarra nota, allt eftir því sem við 

geti átt. 

Í 1.mgr. 3.gr. laga nr. 46/1994 um fjöleignarhús er leitast við að skilgreina 

hugtakið svo. 
Með húsi í lögum þessum er átt við byggingu sem varanlega er skeytt við land og 
stendur sjálfstæð og aðgreind frá öðrum húsum eða skilur sig þannig frá þeim 
þótt sambyggð eða samtengd séu að eðlilegt og haganlegt sé að fara með hana 
samkvæmt lögum þessum sem sjálfstætt hús. 
 

Í greinargerð með 1.gr. laganna er fjallað um „sambyggð hús“ 
Með öðrum sambyggðum húsum er átt við hús sem eru í enn minni eða lausari 
tengslum hvert við annað en raðhús og sambyggingar. Hér er þó fyrst og fremst 
verið að undirstrika hið víðtæka gildissvið frumvarpsins og varna gagnályktun.10 

 

Þá er í 2.mgr.6.gr fjöleignarhúsalaganna 

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 alls staðar, þak, útveggir og gaflar, í 
sameign allra eigenda þess. 

 

Hins vegar verður að hafa í huga að 2.mgr. 3.gr  fjöleignarhúsalaganna er tekið fram 

að hús sem almennt falla ekki undir 1.mgr.3.gr geta fallið undir lögin í ýmsum 

tilvikum   
Þótt sambyggð eða samtengd hús teljist tvö sjálfstæð hús eða fleiri skv. 1. mgr. 
þá gilda ákvæði laganna eftir því sem við getur átt um þau atriði og málefni sem 
sameiginleg eru, svo sem lóð ef hún er sameiginleg að öllu leyti eða nokkru og 
um útlit og heildarsvip ef því er að skipta. Sama gildir einnig ef því er að skipta 
um sameiginleg málefni sjálfstæðra ótengdra fjöleignarhúsa og/eða annars konar 
húsa. 

3.3 Hugtakið hús – sambyggingar 

Eins og áður hefur verið greint frá varð framkvæmdin sú á gildistíma laga nr. 59/1976 

að sambyggingar væru metnar sem eitt hús. Þannig eru til dæmi um hús í 

sambyggingu, sem skilja sig svo frá öðrum húsum, bæði lagalega og á annan hátt, að 

með öllu sé óeðlilegt að viðhald á einstökum húsum sé lagt á alla eigendur. Í hverju 

einstöku tilviki þarf því að fara fram einskonar mat þar sem fjölmörg atriði þurfa að 

koma til skoðunar eins og: úthlutunarskilmálar, lóðarleigusamningar, hönnun, þ.m.t. 

                                                
10 Alþt. 1993-1994, A deild, bls. 1036. 
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burðarþol og lagnakerfi, byggingaraðilar, byggingar- og viðhaldssaga, þinglýstar 

heimildir, þ.m.t. eignaskiptasamningar, útlit húss og eðli máls. Þessu til hliðsjónar má 

benda á 9. gr. laga nr. 26/1994, þar sem kveðið er á um að við aðgreiningu séreignar 

og sameignar megi m.a. líta til þess, hvernig staðið var að byggingu húss og hvernig 

byggingarkostnaði var skipt.11            

 Það er ekki neitt eitt atriði sem getur ráðið úrslitum í þessu sambandi. Það 

verður að skoða heildstætt hvert tilvik fyrir sig. Í greinargerð með frumvarpi til laga 

nr. 26/1994 segir í athugasemdum með 9. gr., að þar sé aðeins tilgreint eitt af fleiri 

atriðum, sem til greina geti komið í þessu efni, og á það í sjálfu sér við um þau atriði 

önnur sem fjallað hefur verið um hér að framan. Þannig er ljóst að reglu 9. gr. laganna 

hlýtur að verða að túlka mjög þröngt í þessu sambandi þegar litið er til hinna víðtæku 

ákvæða sem veita meginreglunni stoð og hafa verið tilgreind.12   

 Eins og áður sagði geta eigendur sambyggðra húsa verið skyldugir til að hafa 

samráð á grundvelli laga um fjöleignarhús varðandi útlitsatriði, enda þótt húsin teljist 

að öðru leyti sjálfstæð hús í skilningi laganna, sbr. 2. mgr. 3. gr. laga nr. 26/1994. 

Hins vegar geta útlitsatriði og viðhaldsatriði blandast saman, t.d. hvað varðar 

klæðningu. Getur sú spurning vaknað hvort allir eigi að ráða útliti viðgerðar en 

einungis sumir að borga fyrir hana. Þá ber þess að geta að atriðum eins og 

viðhaldssögu húss er jafnan ekki þinglýst á eignina.13   

 Óhætt er að segja að dómstólar og kærunefnd fjöleignarhúsamála hafi styrkt 

þá framkvæmd sem stefnt var að með setningu FEHL, um að sambygginar væru 

túlkaðar sem eitt hús. Undantekningar frá meginreglunni eru einnig túlkaðar mjög 

þröngt, t.d. Álitsgerð KFH 6 .apríl 1998 (76/1997) Breiðvangur 30,32. En þá hafði 

lóðaúthlutun verið tvískipt og aðskilin milli húsanna, byggingartími og 

byggingaraðferð húsanna mismunandi. Breiðvangur 30 og Breiðvangur 32 voru 

byggð á árunum 1974-1977, reist af sitt hvorum aðilanum, á mismunandi tíma og 

bygging hvors húss verið óháð hinu. Hvort hús um sig hafði algerlega sjálfstætt þak, 

stigagang og sjálfstæðar raf- og vatnslagnir. Ekki voru nein önnur tengsl á milli 

húsanna en snerting útveggja á 3,5 metra löngum kafla (2,5% af heildarummáli 

húsanna). Rekstur húsanna var algjörlega aðskilinn, allt viðhald ytra byrðis hvors húss 

var aðskilið og sitt hvort húsfélagið starfandi. Þrátt fyrir þetta taldi meirihluti KFH að 

                                                
11 Karl Axelsson: „Hugtakið hús“, bls. 12. 
12 Alþt. 1993-1994, A deild, bls. 1038. 
13 Karl Axelsson: „Hugtakið hús“, bls. 12. 
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Breiðvangur 30 og 32 hafi talist eitt hús í skilningi laganna. Þessi álitsgerð KFH 

gengur lengst í því að fella sambyggð hús undir gildissvið FEHL og styrkir þar með 

enn frekar þá framkvæmd sem hefur komist á, að meginreglan sé að telja skuli að 

sambyggð hús teljist eitt hús í skilningi FEHL.     

 Til glöggvunar á því þegar sú spurning rís hvort sambygging teljist eitt hús má 

benda á eftirfarandi álitsgerðir KFH 26. júní 1995  (14/1995), 29. nóvember 1995  

(53/1995), 21. desember 2009 (24/2009), 18. desember 1996 (18/1996), 4. febrúar 

2002 (48/2001), 23. ágúst 2002 (26/2002), 31. ágúst 2004 (31/2004), 4. júní 1998 

(85/1998), 6. apríl (1/1998)14 en þar töldust þessar sambyggingar eitt hús í skilningi 

FEHL. Hins vegar má einnig benda á álitsgerð KFH 23. maí 2000 (13/2000) þar sem 

kærunefndin að sambyggingin Sólheimum 29-35 væri tvö hús í merkingu laga nr. 

26/1994 um fjöleignarhús, þ.e. annars vegar sambyggingin Sólheimum 29-33 og hins 

vegar Sólheimum 35 og álitsgerð KFH 8. mars 2004 (51/2004) þar sem kærunefndin 

taldi sambyggingarnar Hringbraut 74–90, Bræðraborgarstíg 47, 49, 53 og 55, 

Ásvallagötu 49–53 og Hofsvallagötu 16–22, sambygginginguna Hofsvallagötu 15–23, 

sambygginginguna Ásvallagötu 33–39, sambygginginguna Brávallagötu 42–50 og 

sambygginguna Hringbraut 52–58, fimm fjöleignarhús í skilningi fjöleignarhúsalaga 

nr. 26/1994. 

3.4 Sérsjónarmið um raðhús 

Í 4. tl. 3. mgr. 1. gr. laga nr. 26/1994 segir, að lögin gildi um raðhús og önnur 

sambyggð og samtengd hús allt eftir því sem við geti átt. Meiri líkur eru á því að 

raðhús teljist sérstök bygging en önnur sambyggð hús enda eru þar að jafnaði til 

staðar fleiri atriði sem styðja undantekningu frá meginreglunni. Þó raðhús falli ekki 

sjálfkrafa undir gildissvið FHEL hefur framkvæmdin orðin sú að þau falla undir 

FEHL í langflestum tilvikum, til að mynda hefur kærunefnd fjöleignarhúsamála ávallt 

kveðið á um að raðhús teljist eitt hús, í þeim málum sem hafa komið fyrir 

kærunefndina.         

 Ekki verður framhjá því litið, að bygging raðhúsa, líkt og annarra sambyggðra 

húsa, miðast fyrst og fremst við hagkvæmni við slíkan byggingamáta út frá 

hagsmunum heildarinnar. Til að mynda er byggingarkostnaður raðhúss í miðri lengju, 

lægri en kostnaður endaraðhúss þar sem ekki þarf útveggjaeinangrun á þá veggi sem 

                                                
14 Fífusel 11 og 13, Öldugata 7 og 7a, Ægissíða 121 og 121a, Hæðargarður 54-56, Laugarnesvegur 85 
og 85a, Hvammabraut 2-16, Miklabraut 60-62, Kveldúflsgata 18-22, Eskihlíð 22 og 22a. 
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byggt er að. Hið sama gildir um viðhaldskostnað. Hins vegar er erfitt og jafnvel 

ómögulegt að meta hvert sé verðmæti einstakra húsa og ekki sjálfgefið að endaraðhús 

sé verðmeira en hin húsin.15 Þó að FEHL feli í sér sérsjónarmið um raðhús, virðist 

meginreglan um að skoða skuli sambyggingar sem eina heild í lagalegum skilningi 

ríkjandi í dómaframkvæmd og álitsgerðum KFH, sbr. Álitsgerð KFH 26. júní 1995 

(2/1995), Álitsgerð 28. júní 1995 KFH (12/1995), Álitsgerð KFH 21. september 

(30/1995), Álitsgerð KFH 25. ágúst 1997 (39/1997), Álitsgerð KFH 11. september 

1997 (51/1997), Álitsgerð KFH 28. desember 1997 (65/1997), Álitsgerð KFH 7. 

nóvember 2000 (31/2000), og  Álitsgerð KFH 16. júlí 2001 (12/2001).16 Þessar 

álitsgerðir eru tæmandi talning á þeim málum KFH þar sem reynt hefur á hvort raðhús 

teljist eitt hús í skilning FEHL.17 Hér má einnig benda á  Hrd. 4. júní 2009 

(519/2008). 

3.5 Atvinnuhúsnæði 

Um atvinnuhúsnæði er veitt meira svigrúm til samninga og þar gilda lögin aðeins ef 

ekki er samið um annað fyrirkomulag og þurfa allir sem aðild eiga að 

atvinnuhúsnæðinu að standa að slíku samkomulagi, sbr. 2.mgr. 2.gr. Ef ekki næst 

fullkomin samstaða með eigendum þá gilda fjöleignarhúsalögin óskorað. Þau gilda 

einnig ef samningur er óskýr um ákveðin atriði en fjöleignarhúsalögin hins vegar skýr 

um það sama atriði. 

Ástæðan fyrir því að greint er á milli íbúðar - og atvinnuhúsnæðis í lögunum 

er að atvinnuhúsnæði eru mjög fjölbreytt og mismunandi að stærð og oft á tíðum gilda 

ítarlegri samningar milli eigenda atvinnuhúsnæðis.18 Þó hefur reynt á hvort 

sambygging atvinnuhúsnæðis teljist eitt hús í skilningi FEHL og falli þar með undir 

gildissvið laganna,  hjá KFH, sbr. Álitsgerð KFH 28. febrúar 2002 (1/2002). Þar var 

ágreiningur um hvort atvinnuhúsnæðin Grófin 6A, 6B og 6C væru eitt hús í skilningi 

laganna, sem og hvort Grófin 6A og 8A væru svo tengdar að þær teldust eitt hús.  Í 

niðurstöðum álitsgerðarinnar segir að Grófin 6A sé eitt hús en Grófin 6B og 6C eitt 

hús. Enda standi Grófin 6A og Grófin 6B á sjálfstæðum lóðum. Byggingarnar tengist 

                                                
15 Karl Axelsson: „Hugtakið hús“, bls. 12. 
16 Í öllum þessu álitsgerðum KFH voru raðhúsin talin eitt hús í skilningi FEHL. Um er að ræða 
eftirfarandi raðhús:Torfufell 2-14, Yrsufell 24-34, Næfurás 1-11, Hálssel 18-22, Prestbakki 1-9, 
Ljósaland 8-12, Fífumói 2– 10, og Birtingakvísl 52-60. 
17 Kærunefnd fjöleignarhúsmála, merkir álitsgerðir sínar eftir því um hvað er verið að fjalla, allar 
þessar álitsgerðir voru merktar „hugtakið hús“ ýmist aðeins eða ásamt öðrum álitaefnum. 
18 Nefndarálit nr. 770, 117. löggjafarþing. - 143 . mál. 
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þannig, að austanveggur Grófar 6A og 6B er heill auk þess sem neðri hæðar Grófar 

6A snertir norðvestur horn Grófar 6B. Þá er 1,5m bil milli húsanna, fyllt með 

jarðvegi. Það er því álit kærunefndar að Grófin 6A annars vegar og 6B og C séu eitt 

hús í skilningi 3. gr. fjöleignarhúsalaga. Þá séu Grófin 6A og 8A ekki eitt hús enda 

aðeins tengiplata á milli húsanna.  

Hér er einnig vert að benda á Álitsgerð KFH 2. maí 1998 (4/1998)  en þar 

reyndi á hvort byggingin að Miðvangi 41, sem var blandað atvinnu- og íbúðarhúsnæði 

teldist eitt hús. Miðvangur 41 er átta hæðir auk kjallara. Á fyrstu hæð er 

verslunarrými. Sameiginlegur inngangur, stigagangur og lyftuhús er fyrir íbúðirnar á 

2.-8. hæð og er það algjörlega aðskilið frá verslunarrýminu. Í húsinu starfa tvö 

húsfélög, þ.e. „Húsfélagið Y nr. 41“ sem er félag verslunareigenda á 1. hæð, og „X nr. 

41 húsfélag“ sem er félag íbúðareigenda á 2.-8. Hæð. Í niðurstöðum dómsins sagði 

m.a.: ,,Fjöleignarhúsið Miðvangi nr. 41, telst eitt hús í merkingu laga nr. 26/1994 um 

fjöleignarhús. Af því leiðir að allir hlutar hússins, bæði innan og utan sem ekki eru 

ótvírætt í séreign skv. 4. gr. eða teljast sameign sumra skv. 7. gr., eru í sameign allra. 

Er þar um ófrávíkjanleg lagafyrirmæli að ræða sbr. 1. mgr. 2. gr. laganna. Skv. 2. 

mgr. 6. gr. sömu laga er allt ytra yrði húss alls staðar, þak, útveggir og gaflar, í 

sameign allra eigenda þess þótt fjöleignarhús samanstandi af einingum eða hlutum.“ 

 

4. Eignarform, réttindi og skyldur 

Eignarform eigenda í fjöleignarhúsum skiptist á þrjá vegu, séreign, sameign allra og 

sameign sumra, sbr. 1.-3.tl.1.mgr.10.gr. FEHL. 

4.1 Séreign 

Ákvæði 4.gr. FEHL fjallar um hugtakið séreign. Séreign telst vera afmarkaður hluti af 

húsi eða lóð eins og honum er lýst í eignaskiptayfirlýsingu, skiptasamningi og/eða 

öðrum þinglýstum heimildum, ásamt því sem honum fylgir sérstaklega. Í 5.gr. FEHL 

er farið nánar í hvað teljist til séreignar.19 Þar segir að allt sem er innan íbúðar, 

bílskúrs eða annars sérrýmis, sem íbúð tilheyrir, ásamt sérgeymslu og einkabílastæða 

eða einkalóðar samkvæmt þinglýstum heimildum teljist til séreignar.20  

                                                
19 Álit KFH 9.desember 1997 (65/1996) en þar taldist rafmagnsknúin vatnsdæla í sameign, til 
séreignar. 
20 Sandra Baldvinsdóttir: „Sameign – séreign – sameign sumra“, bls. 18. 
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4.2 Sameign 

Sameign er allt það sem ekki fellur ótvírætt undir það að vera séreign skv. 4. gr. 

fjöleignarhúsalaganna. Sameign skiptist í tvo flokka, sameign allra og sameign sumra. 

Í 8. gr. FEHL er nánar fjallað um hvað teljist til sameignar.21 

Til sameignar allra teljast öll kerfi, tækjabúnaður og lagnir sem þjóna aðallega 

þörfum heildarinnar. Það er sérstaklega tekið fram að fjöleignarhús sem samanstendur 

af einingum eða stigahúsum sem standa á fleiri en einni lóð. Allt ytra byrði hússins, 

þak, útveggir og gaflar í sameign allra eigenda þess, sbr. 2. mgr. 6.gr. laganna. Þetta 

ákvæði hefur verið mikið ágreiningsmál og uppspretta margra dómsmála. Í 8.gr. 

FEHL er sérstaklega tekið fram að háaloft, risloft o.s. frv. teljist til sameignar án tillits 

til legu, nýtingarmöguleika og nýtingaþarfa einstakra eigenda í bráð og í lengd.22 

 Ef fram kemur eða ráða má af þinglýstum heimildum eða þegar lega 

sameignar eða afnot hennar eru með þeim hætti að sanngjarnt og eðlilegt sé að hún 

tilheyri aðeins þeim sem hafa aðgang að henni og afnotunarmöguleika þá er hægt að 

skilgreina það sem sameign sumra. Til dæmis á það við þegar veggur skiptir húsi svo 

aðeins sumir séreignarhlutar eru um sama gang, stiga, svalir, tröppur eða annað 

sameiginlegt, húsrými, lagnir og annað, sbr. 1. mgr. 7.gr fjöleignarhúsalaganna.23 Hér 

er vert að benda á Hrd. bls. 766 (411/1999) - Snæland, en þar reyndi á hvort 

eignarhluti íbúðarherbergi í kjallara fjöleignarhúss fylgdi eignarhlutdeild í þvottahúsi. 

Herbergið var eitt fjögurra í kjallaranum og höfðu þau öll upphaflega fylgt íbúðum á 

efri hæðum hússins en þrjú þeirra höfðu síðar verið gerð að sérstökum eignarhlutum. 

Óumdeilt var, að íbúar íbúðarherbergjunum í kjallaranum höfðu ekki haft afnot af 

þvottahúsinu. Þinglýst gögn, sem vísað var til í afsali til eigenda íbúðarherbergisins í 

kjallara báru með sér að allt frá því að íbúðarherbergi þessar voru skildar frá íbúðum á 

efri hæðum hefði eigna- og afnotaréttur að þvottahúsi ekki fylgt með, heldur hefði sá 

réttur eingöngu tilheyrt eigendum íbúðanna á efri hæðum hússins. Því var þvottahúsið 

aðeins talin sameign íbúða á efri hæðum hússins. Einnig eru áhugaverð ummæli í 

Hrd. 519/2008 Prestbakka nr.11-21 en þar sagði m.a ,,Raðhúsalengjan nr. 11-21 við 

Prestbakka telst fjöleignarhús í skilningi laga nr. nr. 26/1994 um fjöleignarhús, sbr. 4. 

tölulið 3. mgr. 1. gr. þeirra. Er ljóst að umþrættar viðgerðir lutu að ytra byrði hússins 

sem telst sameign allra eigenda þess samkvæmt 6. gr. og 8. gr. laganna. Samkvæmt 

                                                
21 Sandra Baldvinsdóttir: „Sameign – séreign – sameign sumra“, bls. 19. 
22 Sandra Baldvinsdóttir: „Sameign – séreign – sameign sumra“, bls. 19. 
23 Sandra Baldvinsdóttir: „Sameign – séreign – sameign sumra“, bls. 19. 
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43. gr. og 44. gr. er það meginregla að kostnaður við viðgerðir á slíkum hlutum 

fjöleignarhúss teljist til sameignlegs kostnaðar þess og skiptist að öllu jöfnu eftir 

hlutfallstölum eignarhluta í viðkomandi sameign, sbr. 45. gr. laganna.”   

4.3 Hvernig skal greina á milli séreigna og sameignar 

Ef umdeilt er hvernig á að greina á milli séreignar og sameignar skv. 4.-8.gr. 

fjöleignarhúsalaganna þá verður að skoða hvernig var staðið að byggingu hússins eða 

viðkomandi hluta þess og hvernig byggingarkostnaði var skipt, ef um það liggja fyrir 

skýr gögn. Ef byggingarframkvæmdin var sameiginleg og kostnaður skiptist jafnt á 

milli íbúa þá er um sameign að ræða nema að rök mæli gegn því með stuðningi 2. 

mgr. 9. gr. fjöleignarhúsalaganna. Einnig má telja miklar líkur á að um séreign sé að 

ræða ef einhver einn eigandi hefur kostað framkvæmdina. Þessi atriði eru þó aðeins til 

hliðsjónar og ekkert eitt þeirra getur ráðið úrslitum.24 Línan milli þess sem telst til 

sameignar og séreignar getur verið þunn, t.d. Álitsgerð KFH 29.desember 1995 

(66/1995):  
Það er álit kærunefndar að mörkin milli séreignar og sameignar samkvæmt 
þessum greinum25 miðist við fokheldisástand. Sameign á þaki miðist þannig við 
fokheldi, þ.e. í þessu tilviki klæðningu, pappa og þakefni, en frágangur umfram 
það teljist sérkostnaður eiganda, þ.e. í þessu tilviki einangrun, vindvörn og 
rakavarnarlag. 

4.4 Helstu réttindi og skyldur 

Hverri séreign fylgir hlutdeild í sameign eftir ákveðinni hlutfallstölu skv. 14.gr.FEHL, 

ef hlutfallstalan er hins vegar ekki sérstaklega ákveðin, þá eru allir séreignarhlutar 

jafnréttháir og bera jafnar skyldur, sbr. 2.mgr.10.gr.FEHL. Þá fylgja réttindi og 

skyldur hlutfallstölunni, um að taka þátt í félagsskap eiganda um húsið og húsfélagi 

þar sem ráða skal öllum sameiginlegum málefnum til lykta, sbr. 3.mgr.10.gr FEHL. Í 

lokin er svo hnykkt á þessu í 4.mgr.10.gr. FEHL, en þar segir að ofan talin réttindi og 

skyldur séu órjúfanlega tengd séreignum og verða ekki skilin frá þeim. 

Helstu réttindi eiganda í fjöleignarhúsi eru ráðstöfunarréttindi með samningi 

yfir hinum samsetta rétti, sbr. 10. gr., að svo miklu leyti sem lög eða sérstök réttindi 

annarra, t.d. húsfélagsins, fela ekki í sér takmarkanir á honum, sbr. 1.tl.1.mgr.12.gr. 

FEHL. Þá hafa eigendur einkarétt til umráða og hagnýtingar séreignarinnar með þeim 

takmörkunum sem leiðir af FEHL, reglum nábýlisréttar eða eðli máls og rétt til að 

                                                
24 Sandra Baldvinsdóttir: „Sameign – séreign – sameign sumra“, bls. 19. 
25 2. tl. 5. gr, sbr. 4.gr.FEHL og 1. tl. 8. gr. FEHL. 
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hagnýta og nota sameignina að virtum sama rétti annarra eigenda, sbr. 2. -3.tl. 1.mgr. 

12.gr. FEHL. Að lokum hafa eigendur rétt til aðildar að húsfélagi og til að eiga hlut að 

ákvarðanatöku um sameignina og sameiginleg málefni, sbr. 4.tl.1.mgr.12.gr. FEHL. 

    Helstu skyldur eiganda í fjöleignarhúsi eru, skylda til að vera í húsfélagi og 

fara eftir löglegum ákvörðunum þess og virða þær, sbr. 1.tl.1.mgr.13.gr. FEHL, 

skylda til að greiða hlutdeild í sameiginlegum kostnaði, sbr. 2.tl. 1.mgr. 13.gr. FEHL. 

Og svo skylda til að taka eðlilegt og sanngjarnt tillit til annarra eigenda við 

hagnýtingu séreignar og skylda til að virða rétt og hagsmuni annarra eigenda við 

hagnýtingu sameignarinnar, sbr. 3.-4.tl.1.mgr.13.gr. FEHL. 

4.4.1 Hlutfallstalan 

Hlutfallstölur skulu aðallega ákvarðaðar á grundvelli flatarmáls og rúmmáls í lögum 

nr. 26/1994 er hins vegar að finna nýmæli varðandi útreikning hlutfallstalna er varðar 

atvinnuhúsnæði og blandað húsnæði, sbr. 1.mgr. 14.gr. FEHL. Má þá t.d. leggja til 

grundvallar innbyrðis verðmæti. Slíka heimild er víða að finna í erlendri löggjöf og 

virðist slíkt hafa gefist vel, a.m.k ekki valdið vandræðum.26 Hver eignarhluti getur 

haft fleiri en eina hlutfallstölu ef því er að skipta eftir því um hvaða sameign er að 

ræða, sbr. 2. og 3. tölul. 1. mgr. 10. gr., sbr. 2.mgr.14.gr. FEHL, nánari reglur um 

hvernig skuli reikna út hlutfallstölur eignarhluta er að finna í reglugerð nr. 910/2000 

um eignaskiptayfirlýsingar, útreikning hlutfallstalna o.fl. í fjöleignarhúsum. 

Hlutfallstölur hafa mikilvæga þýðingu á sviði fjöleignarhúsa m.a vegna þess 

að meginreglan varðandi skiptingu kostnaðar byggir á hlutfallstölum, skipting 

sameignar. Það er meginregla að sameiginlegur kostnaður og tekjur af sameign 

skiptist eftir hlutfallstölum, sbr. 1.-2.tl. 1.mgr. 15.gr. FEHL, við atkvæðagreiðslur á 

húsfélagsfundum og við sameiginlega ákvarðanatöku fer vægi atkvæða eftir 

hlutfallstölum, ýmist eingöngu eða einnig, sbr. 3.tl.1.mgr.15.gr. FEHL. Hlutfallstalan 

segir til um eignarhlutdeild í sameign, ef sameign er skipt eða hluti hennar seldur þá 

skiptist hún eða andvirði hennar eftir hlutfallstölum, sbr. 4.tl.1.mgr.15.gr. FEHL og sá 

gengur að öðru jöfnu fyrir um rétt til byggingar ofan á eða við fjöleignarhús eða á lóð 

þess sem stærri hlut á í því, sbr. 5.tl.1.mgr.15.gr. FEHL. Nánari útfærsla á því hvernig 

skuli finna hlutfallstölu er að finna í  17.gr. reglugerðar nr. 910/2000 um 

eignaskiptayfirlýsingar, útreikning hlutfallstalna o.fl. í fjöleignarhúsum.27 28  

                                                
26 Alþt. 1993-1994, A deild, bls. 1038 
27 Reglugerð nr. 910/2000. 
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Hlutfallstölur í sameign allra skal reikna sem hlutfall rúmmáls viðkomandi 

séreignarhluta af heildarrúmmáli séreigna. Ef um sameign sumra er að ræða skal fyrst 

reikna hlutdeild viðkomandi séreignarhluta í rúmmáli í sameign sumra. Það rúmmál 

skal svo leggja við rúmmál viðkomandi séreignarhluta og síðan reikna hlutfallstölur 

fyrir sameign allra samkvæmt, sbr. 18.gr. reglugerðar nr. 910/2000. Hlutfallstölur í 

sameign sumra skal reikna sem hlutfall rúmmáls viðkomandi séreignarhluta af 

heildarrúmmáli séreigna sem hlutdeild eiga í slíkri sameign. Þegar sameignarrými 

tilheyrir öllum séreignum í matshluta telst það sameign allra í matshlutanum, ella 

fellur það undir sameign sumra, sbr. 19.gr. reglurgerðar nr. 910/2000. Þá er notuð en 

nein aðferð þegar reikna skal út hlutfallstölur í húsi með fleiri en einum matshluta, 

sbr. 20.gr. reglurgerðar nr. 910/2000.29 

4.4.2 Eignaskiptayfirlýsingar 

Eignaskiptayfirlýsing er lögboðinn skriflegur gerningur eigenda fjöleignarhúss sem 

gerður er á grundvelli fyrirmæla fjöleignarhúsalaga og geymir lýsingu á húsinu og lóð 

þess og mælir fyrir um skiptingu þess í séreignir, sameign allra og sameign sumra og 

ákvarðar hlutdeild hvers eigenda í sameign og markar með því grundvöll að réttindum 

og skyldum eigenda innbyrðis og gagnvart einstökum hlutum húss og lóðar.30 Í 

1.mgr.16.gr. FEHL er að finna meginregluna um að gera skuli eignaskiptayfirlýsingar 

um öll fjöleignarhús enda liggi ekki fyrir þinglýstur fullnægjandi og glöggur 

skiptasamningur.. 

 Um efni eignaskiptayfirlýsingar vísast til 17. gr. FEHL, þá er nánari reglur 

um grundvöll, gerð, efni, form og frágang eignaskiptayfirlýsinga, teikninga og 

uppdrátta og stærðarútreikninga er að finna í reglugerð.31 

                                                                                                                                      
28 Reglugerð nr. 91/2000 Rúmmálið er þá margfeldi af nettóflatarmáli og salarhæð. Við ákvörðun 
hlutfallstalna í fjöleignarhúsi skal byggt á rúmmáli að viðbættu botnflatarmáli svala og sams konar 
séreignarflata x 1 m. Sama gildir ef þess háttar flötur er í sameign sumra.Ef um er að ræða opin rými 
skal eftir því sem við á leggja við rúmmálið brúttórúmmál rýma í lokunarflokki B margfaldað með 0,6 
og botnflatarmál rýma í lokunarflokki C x 1 m, athugast skal að hlutfallstölur bílastæða skulu vera 
jafnar. 
29 Þegar reiknaðar eru út hlutfallstölur í húsi með fleiri en einum matshluta skal við útreikning 
hlutfallstölu í sameign húss fyrst reikna hlutfallstölu hvers matshluta og leggja til grundvallar 
brúttórúmmál matshluta og eftir því sem við á brúttórúmmál rýma í lokunarflokki B margfaldað með 
0,6 og botnflatarmál rýma í lokunarflokki C x 1 m. Svalir eru ekki reiknaðar með.Hlutfallstala hverrar 
eignar er fundin sem margfeldi hlutfallstölu matshlutans og hlutfallstölu eignar í matshluta, sbr. 20 .gr. 
30 1.gr. reglugerðar nr. 910/2000 reglugerð um um eignaskiptayfirlýsingar, útreikning hlutfallstalna 
o.fl. í fjöleignarhúsum. 
31 reglugerð nr. 910/2000 um um eignaskiptayfirlýsingar, útreikning hlutfallstalna o.fl. í 
fjöleignarhúsum. 
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4.4.3 Breytingar á hlutfallstölum og eingaskiptayfirlýsingum 

Í 18.gr. FEHL eru ákvæði um breytingar á þegar þinglýstum eignaskiptayfirlýsingum 

og hlutfallstölum.32 Þar segir m.a að allir eigendur skulu eiga þess kost að vera með í 

ráðum um breytingar á þinglýstri eignaskiptayfirlýsingu og hlutfallstölum. Er 

samþykki allra eigenda, sem hagsmuna eiga að gæta, áskilið ef breytingarnar hafa í 

för með sér eignayfirfærslu eða kvaðir á eignarhluta eins og um getur í 2. mgr. 16. gr. 

Ákvæðum 18.gr.FEHL verður einnig beitt eftir því sem við á þegar engin þinglýst 

eignaskiptayfirlýsing liggur fyrir og ekki næst nauðsynleg samstaða með eigendum 

um gerð eignaskiptayfirlýsingar. 

 

5 Sameiginlegur kostnaður 
Með setningu FEHL voru settar mun ítarlegri reglur um skiptingu sameiginlegs 

kostnaðar en áður giltu um fjöleignarhús. Ein helsta meginskylda eiganda í 

fjöleignarhúsi er að taka þátt í sameiginlegum kostnaði fjöleignarhúss og er skipting 

sameiginlegs kostnaðar eitt mikilvægasta atriðið í samskiptum eigenda í 

fjöleignarhúsi.33 Meginreglan er að kostnaður skiptist eftir hlutfallstölum, en með 

setningu FEHL nr. 26/1994 var fjölgað undantekningum frá umræddri meginreglu. 

5.1 Hvað telst sameiginlegur kostnaður 

Í 43.gr.FEHL er að finna upptalningu á því hvað telst sameiginlegur kostnaður 
 
1. Allur kostnaður, hverju nafni sem hann nefnist, sem snertir sameign 
fjöleignarhúss, bæði innan húss og utan, sameiginlega lóð þess og 
sameiginlegan búnað og lagnir, sem leiðir af löglegum ákvörðunum 
stjórnar húsfélagsins, almenns fundar þess og þeim ráðstöfunum sem 
einstakur eigandi hefur heimild til að gera. 
 
   2. Opinber gjöld sem reiknuð eru af húsinu í heild, svo og vatns-, hita- og 
rafmagnskostnaður. 
 
   3. Skaðabætur bæði innan og utan samninga sem húsfélagi er gert að 
greiða og tjón á séreignum eða eignum annarra vegna bilunar eða 
vanrækslu á viðhaldi á sameign og sameiginlegum búnaði, sbr. 52. gr. 
 

Sameiginlegur kostnaður er, auk þeirra kostnaðarliða sem sérstaklega eru 
tilgreindir í 1. mgr., m.a. fólginn í viðbyggingum, breytingum, endurbótum, 
endurnýjunum, viðhaldi, viðgerðum, umhirðu, hreingerningum, rekstri, 
hússtjórn, tryggingaiðgjöldum o.fl.  

 
                                                
32 Þórir Hallgrímsson og Halla Bergþóra Björnsdóttir: „Um eignaskiptayfirlýsingar“, bls. 33. 
33 Alþt. 1993-1994, A deild, bls. 1046 
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Í 44.gr. FEHL er svo tekið fram að sameiginlegur kostnaður sé sameiginlegur öllum 

eigendum, en geti þó í undantekningartilvikum verið sameiginlegur sumum eigendum 

en ekki öll, sbr. 7.gr. FEHL.  

5.2 Hvað telst til sérkostnaðar? 

Ef um er að ræða sameign allra skal sameiginlegur kostnaður greiddur af öllum 

eigendum. Sé hins vegar um sameign sumra að ræða skiptist kostnaðurinn aðeins á 

milli þeirra eiganda sem hlut eiga í sameigninni, sbr. 44.gr. FEHL. Sé um séreign að 

ræða skal sá eigandi einn sjá um kostnað við viðhald og rekstur séreignarinnar, sbr. 

1.mgr.50.gr. FEHL.34 

5.3 Hverjir greiða og í hvaða hlutföllum? 

Meginreglan um skiptingu kostnaðar í fjöleignarhúsum er svokölluð hlutfallsleg 

skipting, fer þá hlutfall greiðslu kostnaðar eftir hlutfallstölum eigenda, sbr. A- lið 

45.gr. FEHL. Allur sameiginlegur kostnaður, sem ekki fellur undir undantekningar frá 

þessari meginreglu skiptist því á eigendur eftir hlutfallstölum eiganda.35 Meginreglan 

gildir um stofn - og viðhaldskostnað vegnar sameignar, hvort sem er innanhúss eða 

utanhúss eða á lóð. Tryggingagjöld og fasteignagjöld falla einnig undir meginregluna 

sem og kostnaður við gerð eignaskiptayfirlýsingar og kaup og viðhald á búnaði og 

áhöldum. Falli kostnaður ekki ótvírætt undir undantekningar frá meginreglunni, skal 

honum skipti samkvæmt meginreglunni um hlutfallslega skiptingu. 36 

5.4 Undantekningar 

Í 45.gr FEHL er að finna undantekningar frá meginreglunni um hlutfallslega 

skiptingu. Byggja þessar undantekningar á sanngirnissjónarmiðum og því, að önnur 

útfærsla á skiptingu kostnaðar sé almenn réttlátari og sanngjarnari en skipting eftir 

hlutfallstölum.37 Í greinargerð með frumvarpinu er tekið fram að það geti gerst að  

undantekningarnar verið ósanngjarnar en slíkt fylgi oft löggjöf, markmiðið sé að 

reglan sé sanngjörn í sem flestum tilvikum.38 Undantekningar frá meginreglunni um 

skiptingu eftir hlutfallstölum ber að skýra þröngt og leiki vafi á hvort tilvik falli undir 

                                                
34 Sif Guðjónsdóttir: „Skipting sameiginlegs kostnaðar“, bls. 25. 
35 Sif Guðjónsdóttir: „Skipting sameiginlegs kostnaðar“, bls. 25-26. 
36 Sif Guðjónsdóttir: „Skipting sameiginlegs kostnaðar“, bls. 26. 
37 Alþt. 1993-1994, A deild, bls. 1047. 
38 Alþt. 1993 – 1994, A deild, bls. 1047. 
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meginregluna, eru jafnan líkur fyrir því að beita meginreglunni fremur en 

undantekningunum.39 

5.4.1 Jafnskiptur kostnaður  

Í B-lið 45.gr.FEHL er að finna undantekningar frá meginreglunni, ber þá að skipta 

kosnaði eftir reglunni um jafnskiptan kostnað. Jafnskiptur kostnaður felst í því að 

kostnaðurinn skiptist jafnt á milli allra eiganda í fjöleignarhúsi eftir fjölda eignarhluta, 

en ekki hlutfalli eignarhluta þeirra. Rökin fyrir þessari skipingu eru m.a 

sannigirnissjónarmið, en einnig er byggt á því að afnot eiganda og/eða gagn séu í 

þessum tilvikum með þeim hætti að jöfn skipting sé almennt réttlátari en meginreglan 

um skiptingu eftir hlutfallstölum.40 

 

1.tl.B-liðar 45.gr.FEHL  
Kostnaður við gerð, viðhald og rekstur sameiginlegra óskiptra bílastæða, svo og 
slíkur kostnaður við sameiginlegar aðkeyrslur. 41 
 

2.tl.B-liðar 45.gr.FEHL  

Viðhalds- og rekstarkostnaður sameiginlegs þvottahúss, þar með talið kaupverð 
og viðhald sameiginlegra tækja.42 

 
Hér getur vaknað upp spurning hvort þeir eigendur sem ekki nota sameiginlega 

þvottahúsið og eru jafnvel með sínar þvottavélar í eigin íbúðum eigi að taka þátt í 

sameiginlegum kostnaði. Þó verður að telja að þeir verði að taka þátt í kostnaðinum, 

sjá þó C-lið 45.gr.FEHL um skiptingu kostnaðar í samræmi við not eigenda.43  

 

3.tl.B-liðar 
Viðhald- og rekstrarkostnaður lyftu.  
 

Hér þurfa þeir eigendur sem ekki nota lyftuna, t.d. þeir sem búa á jarðhæð að taka þátt 

í kostnaði svo lengi sem þeir eiga hlutdeild í viðkomandi sameign, hins vegar skal 

skipta stofnkostnaði vegna lyftu eftir hlutfallsreglunni enda á undantekningin aðeins 

                                                
39 Alþt. 1993 - 1994, A deild, bls. 1047. 
40 Alþt. 1993 – 1994, A deild, bls. 1047. 
41 Álitsgerð KFH 10.janúar. 2003 (40/2003) ,, Það er álit kærunefndar að kostnaður vegna viðgerða á 
sameiginlegum bílastæðum sé jafnskiptur”. 
42 Álitgsgerð KFH 3.júlí.1996 (26/1996) ,, öllum eigendum beri að taka jafnan þátt í kostnaði vegna 
viðgerða á tækjum þvottahússins”. 
43 Sif Guðjónsdóttir: „Skipting sameiginlegs kostnaðar“, bls. 26. 
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við um viðhald- og rekstrarkostnað.44 Hér má benda á álitsgerðir KFH 29. janúar 

2007  33/200645 og KFH 29. desember 1995 66/1995.46 

 

4.tl.B-liðar 45.gr.FEHL  
Kaupverð og viðhald dyrasíma, sjónvarps- og útvarpskerfa, loftneta, póstkassa, 
nafnskilta og annars búnaðar sem eigendur hafa jöfn afnot og gang af með líkum 
hætti.  
 

Líklega teljast hér önnur tæki eins og t.d reykskynjarar og slökkvitæki eiga 
einnig við.47 Hins vegar hefur kærunefnd fjöleignarhúsamála talið að viðhald 
dyrasímatóls í íbúðunum sjálfum teljist séreign og beri eigendur sjálfir þann 
kostnað, sbr. álitsgerð KFH 19.apríl 2004 (10/2004).  
 

5.tl. B-liðar 45.gr.FEHL  
Allur sameiginlegur rekstrarkostnaður svo sem rafmagn, hiti og vatn í sameign 
og umhirða sameiginlegs húsrýmis og lóðar. 
 
 

Af þessu ákvæði leiðir að kostnaði við rafmagn og hita í sameign skal skipta að jöfnu, 

en kostnaði við rafmagn og hita í séreignum skal skipta eftir hlutfallstölum. Oft getur 

verið flókið að skipta reikningum í fjöleignarhúsum, sérstaklega þegar um aðeins einn 

mæli að ræða sem mælir hitanotkun eða rafmagnsnotkun í húsinu. Þar sem ekki eru 

fyrir hendi sérstakir mælar til þess að mæla hitakostnað í sameign skal hann reiknaður 

út og honum skipt þannig skv. 22.gr.reglugerðar 910/2000 varðandi hita48 og 

23.gr.reglugerðar nr. 910/2000 varðandi rafmagn.49 

 6.tl. B-liðar 45.gr. FEHL  
Kostnaður við hússtjórn og endurskoðun 

                                                
44 Sif Guðjónsdóttir: „Skipting sameiginlegs kostnaðar“, bls. 26. 
45 Umfang breytinga á lyftu svo miklar að líta bæri á þær sem endurnýjun, því skipt eftir 
hlutfallsreglunni. 
46 Aðilum gert að greiða stofnkostnað lyftu samkvæmt hlutfallstölum eignarhluta sinna og viðhalds- og 
rekstrarkostnað lyftu að jöfnu á móti eigendum annarra eignarhluta. 
47 Sif Guðjónsdóttir: „Skipting sameiginlegs kostnaðar“, bls. 26. 
48 Hlutdeild sameignar allra í hitakostnaði skal reikna sem hlutfall brúttórúmmáls upphitaðs rýmis í 
sameign allra af brúttórúmmáli upphitaðs rýmis í því mannvirki eða eign sem hitamælir er fyrir og 
þannig fundnum og reiknuðum hitakostnaði sameignar allra skal skipta jafnt á alla séreignarhluta. 
Hlutdeild sameignar sumra í hitakostnaði skal reikna sem hlutfall brúttórúmmáls upphitaðs rýmis í 
sameign sumra af brúttórúmmáli upphitaðs rýmis í því mannvirki eða eign sem hitamælir er fyrir og 
þannig fundinn og reiknaður hitakostnaður sameignar sumra skiptist jafnt milli þeirra eigna sem 
sameign sumra tilheyrir. Þeim hitakostnaði sem fellur á séreignir skal skipta milli þeirra í réttu hlutfalli 
við brúttórúmmál upphitaðs rýmis þeirra, sbr. 26.gr.reglurgerðar. nr. 910/2000 
49 Sé rafmagn í sameign á mæli tiltekinnar séreignar skal áætla aflnotkun og nýtingartíma tækja og 
búnaðar sem nýta rafmagnið í sameign og út frá þannig fundnum kwh-fjölda skal reikna 
rafmagnskostnað sameignar. Þannig reiknuðum rafmagnskostnaði sameignar skal skipta jafnt milli 
þeirra séreignarhluta sem sameignin tilheyrir. Á sama hátt skal fara með hliðstæð tilvik, svo sem ef 
rafmagn í sameign sumra og sameign allra er á sama mæli, sbr. 27.gr.reglugerðar nr. 910/2000 
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Undir ákvæðið falla einnig laun og aðrar greiðslur vegna húsvarðar, gjaldkera og/eða 

annarra stjórnarmanna, endurskoðanda og gjöld vegna húsfélagaþjónustu bankanna.50  

 

7.tl. B-liðar 45.gr.FEHL  

Sameiginleg afnotagjöld og félagsgjöld. 

5.4.2 Skipting í samræmi við not eigenda 

Í C-lið 45.gr.EFHL er að finna undantekningu frá meginreglunni um skiptingu 

kostnaðar eftir hlutfallstölum eiganda. Sú regla felur í sér að skipta megi kostnaði 

hver sem hann er, í samræmi við not eiganda. Henni skal þó aðeins beitt í algjörum 

undantekningartilvikum og svo lengi sem hægt sé að mæla not hver eiganda fyrir sig 

nákvæmlega.51 Reglan byggist á því að sé hægt að mæla not hvers og eins, séu notin 

eðlilegasti og sanngjarnasti mælikvarðinn.52 

5.4.3 Frávik frá meginreglu og undantekningum 

Heimild til frávika er að finna í 46.gr. FEHL, í ákveðnum tilvikum og að nánar 

tilgreinum skilyrðum uppfylltum. Ef hagnýting séreignar eða breytt hagnýting leiðir 

af sér sérstök eða aukin sameiginleg útgjöld getur húsfundur ákveðið að eigandi 

hennar skuli greiða hærri kostnað en leiðir af 45.gr. FEHL, sbr. 1.mgr. 46.gr. FEHL. 

Þó fjöleignarhúsalögin sé í meginatriðum ófrávíkjanleg, má víkja frá ákvæðum 45.gr. 

FEHL þegar um er að ræða hús sem hafa að einhverju leyti eða öllu að geyma 

húsnæði til annars en íbúðar, svo sem blönduð íbúða- og atvinnuhúsnæði eða 

atvinnuhúsnæði eingöngu, sbr. 2.mgr. 46.gr. FEHL. Heimild til frávika frá 45.gr. 

FEHL er háð því að skipting samkvæmt greininni eigi illa við og séu ósanngjarnar í 

garð eins eða annars eiganda, má þá byggja á öðrum reglum og sjónarmiðum sem taka 

t.d í ríkari mæli tillit til mismunandi notum, gagni og hagnýtingu einstakra eigenda, 

sbr. 3.mgr. 46.gr. FEHL. Sjá hér Hrd. 519/2008 Prestbakka nr.11-21 en þar sagði að 

málinu að vísu vísað frá vegna vanreifunar en tók aftstöðu til skiptingar á kostnaði 

hlutaðeigandi. 

                                                
50 Sif Guðjónsdóttir: „Skipting sameiginlegs kostnaðar“, bls. 26. 
51 Alþt. 1993 – 1994, A deild, bls. 1047. 
52 Sif Guðjónsdóttir: „Skipting sameiginlegs kostnaðar“, bls. 26. 
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Raðhúsalengjan nr. 11-21 við Prestbakka telst fjöleignarhús í skilningi laga nr. 
nr. 26/1994 um fjöleignarhús, sbr. 4. tölulið 3. mgr. 1. gr. þeirra. Er ljóst að 
umþrættar viðgerðir lutu að ytra byrði hússins sem telst sameign allra eigenda 
þess samkvæmt 6. gr. og 8. gr. laganna. Samkvæmt 43. gr. og 44. gr. er það 
meginregla að kostnaður við viðgerðir á slíkum hlutum fjöleignarhúss teljist til 
sameignlegs kostnaðar þess og skiptist að öllu jöfnu eftir hlutfallstölum 
eignarhluta í viðkomandi sameign, sbr. 45. gr. laganna. Í 46. gr. er svo mælt fyrir 
um heimild til frávika frá reglum 45. gr. um skiptingu sameiginlegs kostnaðar, í 
ákveðnum tilvikum og að nánar tilteknum skilyrðum uppfylltum. Kemur fram í 
5. mgr. að sýni eigandi fram á að kostnaðarskipting eftir fyrirmælum 45. gr. sé 
óeðlileg og ósanngjörn í hans garð og húsfélagsfundur sinnir ekki kröfu hans um 
leiðréttingu eða ef ákvörðun fundar þar að lútandi leiðir til óviðunandi 
niðurstöðu geti eigandinn krafist ógildingar á kostnaðarskiptingunni og 
viðurkenningar á annarri sanngjarnari og eðlilegri. Eins og áður segir andmæltu 
áfrýjendur frá fyrstu tíð greiðsluskyldu sinni vegna viðgerðar á þökum 
raðhúsalengjunnar og létu fara fram mat dómkvadds manns, eftir ábendingu 
stefnda þar um, í því skyni að meta raunverulega viðgerðarþörf vegna húss síns. 
Því mati hefur ekki verið hnekkt og er það í samræmi við gögn frá Almennu 
verkfræðistofunni hf. um að ekki hafi verið þörf á viðgerð á þaki húss áfrýjenda. 
Samkvæmt framansögðu liggur fyrir að kostnaðarskipting eftir fyrirmælum 45. 
gr. laga nr. 26/1994 er óeðlileg og afar ósanngjörn í garð áfrýjenda þar sem þeim 
yrði gert að taka þátt í kostnaði við sambærilegar viðgerðir á hinum húsunum við 
þá sem þau höfðu áður gert á sínu húsi og borið ein kostnað af. Eins og mál þetta 
liggur fyrir er í samræmi við þau sjónarmið sem fram koma í 5. mgr. 46. gr. laga 
nr. 26/1994 fallist á með áfrýjendum að þeim sé óskylt að bera kostnað af 
viðgerðum á þökum hinna húsanna.  

Ákvarðanir skv. 1. og 2.mgr. skal taka á húsfundi og þarf samþykki 2/3 

eigenda, bæði miðað við fjöld og eignarhluta. Þinglýsa þarf yfirlýsingu um nýja 

kostnaðarskiptingu sé henni ætlað almennt gildi og til frambúðar, sbr. 4.mgr. 46.gr. 

FEHL. Sinni húsfélag ekki kröfu eiganda um leiðréttingu á óeðlilegri eða ósanngjarni 

kostnaðarskiptingu skv. 1. og 2. mgr.46.gr., eða ákvörðun fundarins leiðir til 

óviðunandi niðurstöðu, getur eigandi krafist ógildingar á kostnaðarskiptingunni og 

viðurkenningar á annari sanngjarnari og eðlilegri. Um þessi úrræði, mótmæli og 

málshöfunarfrest í því sambandi skal vísað til 5.-7.tl. 46.gr. FEHL. 

 

6 Úrræði  
Rísi upp ágreiningur milli eigenda fjöleignarhús er varðar réttindi þeirra og skyldur 

samkvæmt lögum nr. 26/1994 geta þeir ýmist leitað til kærunefndar fjöleignarhúsa 

og/eða dómstóla.  

6.1 Kærunefnd húsamála  

Með lögum nr. 26/1994 var sett á laggirnar kærunefnd fjöleignarhúsamála, með 

lögum nr. 66/2010 var nafni nefndarinnar hins vegar breytt í kærunefnd húsamála og 



 
 

22 

þar með sameinað kærunefnd fjöleignarhúsamála, kærunefnd húsleigumála og 

úrskurðarnefnd frístundahúsamála í eina nefnd. Hlutverk nefndarinnar er meðal 

annars að veita eigendum fjöleignarhúsa þjónustu við að leysa úr ágreiningi sem kann 

að rísa varðandi réttindi þeirra og skyldur samkvæmt lögum um fjöleignarhús.53  Í 

80.gr. fjöleignarhúsalaganna er fjallað um kærunefnd fjöleignarhúsa, þar segir í 

1.mgr. laganna  
Greini eigendur fjöleignarhúsa á um réttindi sín og skyldur samkvæmt lögum 
þessum geta þeir, einn eða fleiri, leitað til [kærunefndar húsamála, sbr. 
húsaleigulög, nr. 36/1994, með síðari breytingum],1) og óskað eftir álitsgerð um 
ágreiningsefnið  
 

Eigendum er því í sjálfvald sett hvort þeir óski eftir álitsgerð frá kærunefndinni, en 

það er ekki skylda. Sá sem óskar eftir áliti kærunefndar skal gera það skriflega, 

ágreiningsefnið skal vera skilmerkjanlegt og tilgreina hvaða krafa sé gerð og hún 

rökstudd, sbr. 2.mgr. 80.gr. laganna. Eftir að erindi berst skal leggja það fram á næsta 

fundi kærunefndarinnar, ef kærunefnd telur að málatilbúnaður álitsbeiðanda fullnægi 

kröfum nefndarinnar, skal senda erindið til gagnaðila og honum veitt kostur á að tjá 

sig um ágreiningsefnið, koma á framfæri sínum sjónarmiðum, rökstuðningi og kröfum 

sbr. 3.mgr. 80.gr. laganna. Samkvæmt ákvæðinu ber kærunefndinni að gefa gagnaðila 

stuttan frest í því skyni. Þá er kærunefndinni einnig heimilt að óska eftir öðrum 

nauðsynlegum gögnum og upplýsingum er málið varðar, þar með talið óskað eftir 

umsögn frá öðrum aðilum sem málið við kemur.54 

               Þau ágreiningsmál sem nefndin tekur fyrir geta verið mjög ólík, sem dæmi 

má nefna hvort sambyggingin teljist eitt hús í skilningi laganna, skipting á 

sameiginlegum kostnaði, hversu mikinn meirihluta atkvæði þurfi á húsfundum svo að 

ákvörðun teljist réttmæt. Í lögum nr. 136/1995 um breytingar á 

fjöleignarhúsalögunum er einnig að finna heimild til að afla álits kærunefndar 

fjöleignarhúsi verði uppi ágreiningur um endurgjald fyrir gerð eignaskiptayfirlýsingar, 

sbr. 5.mgr.16.gr. FEHL. Að lokum geta aðilar komið sér saman um að óska eftir áliti 

nefndarinnar varðandi ágreining um kaupverð bílskúrs í eigu utanaðkomandi aðila, 

sbr. 4.mgr.22.gr.a FEHL.55 

            Nefndin vísar málum frá ef gallar eru á erindinu og það fullnægir ekki kröfum 

málatilbúnaðar fyrir nefndinni. Slíkir gallar geta meðal annars verið að álitsbeiðandi 

                                                
53 Sif Guðjónsdóttir: „Kærunefnd fjöleignarhúsamála“, bls. 50. 
54 Sif Guðjónsdóttir: „Kærunefnd fjöleignarhúsamála“, bls. 50. 
55 Sif Guðjónsdóttir: „Kærunefnd fjöleignarhúsamála“, bls. 51. 
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tilgreini ekki gagnaðila, en gagnaðila er veittur lagalegur réttur til að koma fram 

sínum sjónarmiðum sbr. 3.mgr. 80.gr. laganna. Þá getur verið um fræðilega spurningu 

að ræða en ekki raunverulegan ágreining en slíkt er áskilið í 2.mgr. 80.gr laganna. Til 

frávísunar getur einnig komið ef  aðeins er um innheimtu skuldar að ræða en ekki 

ágreining um greiðsluskylduna sem slíka, ágreiningur er um túlkun verksamnings 

vegna framkvæmda en ekki um túlkun fjöleignarhúsalaganna, ef húsfélagið á eftir að 

taka afstöðu til málsins, álitsbeiðandi er ekki þinglýstur eigandi að eignarhluta hússins 

og hefur ekki umboð þinglýsts eiganda. Í ljós kemur að sönnunarvandamál eru of 

mikil og leysa verður úr þeim fyrir dómstólum.56 

              Ef erindið uppfyllir kröfur kærunefndarinnar, skal hún ljúka erindinu með 

skriflegri og rökstuddri  álitsgerð um ágreininginn. Niðurstöðu kærunefndarinnar 

verður ekki skotið til æðra stjórnvalds, en aðilar geta lagt ágreining sinn fyrir 

dómstóla sbr. 4. og 6.mgr. 80.gr FEHL.57 

             Helstu kostir þess úrræðis að leita til kærunefndar húsmála eru að nefndin er 

skipuð þremur hlutlausum sérfræðingum, málatilbúnaður fyrir nefndinni er frekar 

einfaldur og aðilum að kostnaðarlausu, sbr. 3.mgr. 79.gr. FEHL. Málsmeðferðin er 

hröð og rökstutt álit kærunefndarinnar liggur yfirleitt fyrir eftir um það bil tvo 

mánuði. Þegar álit liggur fyrir á það að auðvelda aðilum að meta framhaldið, þá 

yfirleitt hvort álitið verði lagt til grundvallar við úrlausn ágreiningsins eða hvort 

leggja skuli málið fyrir dómstóla. Þá geta álitsgerðirnar haft leiðbeiningar- og 

fordæmisgildi á sviði fjöleignarhúsamála og jafnvel haft fyrirbyggjandi áhrif.58 

6.2 Dómstólar 
Þar sem aðilum er aðeins leyfilegt en ekki skylt að afla álits kærunefndar húsamála, 

sbr. 1.mgr. 80.gr. FEHL og lögin beinlínis heimila aðilum að leggja málin fyrir 

dómstóla, sbr. 6. mgr. 80.gr. FEHL, geta aðilar leitað til dómstóla rísi upp ágreiningur 

eigenda fjöleignarhúss. Þá taka við réttarfarsreglur á sviði einkamálaréttarfars, sbr. lög 

nr. 19/1991 um meðferð einkamála.. Þess ber að geta að húsfélag getur verið aðili 

máls fyrir dómi59, sbr. 3.mgr. 71.gr. FEHL. Hvort sem er til sóknar eða varnar, gegn 

eigin félagsmönnum einum eða fleiri eða þriðja manni. 

 
                                                
56 Sif Guðjónsdóttir: „Kærunefnd fjöleignarhúsamála“, bls. 50-51. 
57 Sif Guðjónsdóttir: „Kærunefnd fjöleignarhúsamála“, bls. 51. 
58 Sif Guðjónsdóttir: „Kærunefnd fjöleignarhúsamála“, bls. 51. 
59 Hrd. nr. 10/2000 – Mjódd: „Óvefengt er að stefndi getur átt réttindi og borið skyldur að landslögum. 
Getur hann því verið aðili dómsmáls samkvæmt 1. mgr. 16. gr. laga nr. 91/1991.“ 
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7 Niðurstöður 
Það var ekki fyrr en á tímum síðari heimsstyrjaldar að eignaform fasteigna á Íslandi 

fór að breytast af ráði. Með fjölbreyttari byggingum og sameignaformi mynduðust 

einnig flóknari álitaefni varðandi réttarstöðu eigenda og samskipti þeirra innbyrðis. 

Því voru sett lög árið 1959 varðandi sameignarform fasteigna, lög nr. 19/1959 um 

sameign fjölbýlishúsa. Lög um fjölbýlishús nr. 59/1976 leystu síðan fyrrgreind lög af 

hólmi árið 1976 en þau giltu um hús þar sem íbúðir væru í eigu fleiri en eins aðila 

ásamt því að gilda um raðhús og önnur samtengd hús. 

 Á gildistíma laga nr. 59/1976 mótaðist sú regla um að sambyggingar væru 

skoðaðar sem eitt hús í skilningi laganna sbr sbr. Hrd. 1995,  bls. 215 (239/1992). 

Með setningu laga nr. 26/1994 um fjöleignarhús var stefnt að því að festa enn frekar 

þá framkvæmd í sessi að nota hina vítæku túlkun hugtaksins húss, þ.e. að fella 

sambyggingar undir gildissvið laganna. 

 Við skoðun á álitsgerðum frá KFH sem vísað hefur verið hér í ritgerðinni er 

hægt að rökstyðja það að ákveðin meginregla hafi skapast á Íslandi um að skilgreina 

skuli sambyggð hús sem eitt hús. En að sjálfsögðu þarf að skoða heildstætt hvert tilvik 

fyrir sig og það er ekki neitt eitt atriði sem ræður úrslitum í þessu sambandi. Skoða 

verður m.a. úthlutunarskilmála, lóðarleigusamninga, hönnun, þ.m.t. burðarþol og 

lagnakerfi, byggingaraðila, byggingar – og viðhaldssögu, þinglýstar heimildir, útlit 

húss o.fl. Það er hinsvegar ekki hægt að líta framhjá því að dómstólar og kærunefnd 

fjöleignarhúsamála hafi styrkt þá framkvæmd sem stefnt var með setningu FEHL, um 

að sambyggingar væru túlkaðar sem eitt hús og má þar nefna Álitsgerð KFH 6. apríl 

1998 (76/1997) sem gekk hvað lengst að fella sambyggð hús sem eitt hús. 

 Skv. FEHL segir að lögin gildi einnig um raðhús. Meiri líkur eru á því að 

raðhús teljist sérstök bygging en önnur sambyggð hús. Þrátt fyrir það hefur KFH 

ávallt kveðið á um að raðhús teljist eitt hús, í þeim málum sem hafa farið fyrir 

kærunefndina. Um atvinnuhúsnæði er veitt meira svigrúm til samninga og þar gilda 

lögin aðeins ef ekki er samið um annað fyrirkomulag. Ástæðan fyrir því að greint er á 

milli íbúðarhúsnæðið og atvinnuhúsnæðis í lögunum er að atvinnuhúsnæði eru mjög 

fjölbreytt og mismunandi að stærð og oft á tíðum gilda ítarlegri samningar á milli 

eigenda atvinnuhúsnæðis. Þó hefur reynt á hvort sambygging atvinnuhúsnæðis teljist 

eitt hús í skilningi FEHL sbr. Álitsgerð KFH 28. febrúar 2002 (1/2002). 
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 Með setningu FEHL voru settar mun ítarlegri reglur um skiptingu 

sameiginlegs kostnaðar en áður gilti um fjöleignarhús. Meginreglan um skiptingu 

sameiginlegs kostnaðar er svokölluð hlutfallsleg skipting og fer þá hlutfall greiðslu 

kostnaðar eftir hlutfallstölum eigenda. Þó má finna undantekningar frá meginreglunni 

og byggjast þær yfirleitt á sanngirnissjónarmiði. Undantekningar felast m.a. í því að 

kostnaðurinn skiptist jafnt á milli eigenda í fjöleignarhúsi eftir fjölda eignarhluta en 

ekki hlutfalli eignarhluta þeirra. Einnig má finna undantekningu um skiptingu 

kostnaðar í samræmi við not eigenda.  
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