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ögin nr. 11/ 1973 um framkvæmd eignarnáms hafa fyrst og fremst að geyma
reglur um málsmeðferð Við eignamámsmat. Lögin láta liggja í þagnargildi,
hvaða mælikvarða skal nota, þegar matsverð fasteignar er ákvarðað.
Ákvörðun bóta vegna eignarnáms á fasteignum er erfitt viðfangsefni. Jafnan er
fyrst ákvarðað verðmæti hins eignamumda og síðan bætur á þeim grundvelli. Á
miklu ríður, að málsaðilar ekki aðeins njóti, heldur og finnist þeir njóta fyllsta
réttlætis. Að því má stuðla með skýrum réttarreglum og vel rökstuddum matsgerðum.
Meginstaflr um bótaákvörðun hafa mótazt í mats- og dómiðkun og styðjast því
Við hefð. Þar er m.a. litið til þess, hverjar nytjar eru hafðar eða má lögum samkvæmt hafa af fasteign. Veigamikinn þátt fasteignareglnaer að finna í skipulagsáætlunum, sem stundum eru einfaldlega nefndar skipulag. Þær hafa á undan—
förnum áratugum haft æ meiri áhrif á niðurstöður matsgerða. Um þær gilda
skipulags— og byggingarlög nr. 73/ 1997 — hér auðkennd skbl.
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] . Skipulagsáætlanir
Með setningu skbl. var skipulagslögum nr. 19/1964 og byggingarlögum nr.
54/ 1978 steypt saman í einn lagabálk. Þá er skipulagsáætlun fyrir tiltekið land—
svæði hefur hlotið löggildingu, gildir hún með líkum hætti og ef sett hefðu verið
sérstök lög um skipulag svæðisins. Allt land er nú skipulagsskylt og hefur svo
verið frá 1. jan. 1979, sbr. 1. gr. laga nr. 31/1978 og nú 1. mgr. 9. gr. skbl.
Meginstafir eru, að skipulagsyflrvöld geta, án þess að baka ríkinu og/eða
sveitarfélögum fébótaábyrgð, ákveðið landi og byggð skipulag án tillits til óska
og þarfa eigenda einstakra fasteigna og jafnframt gert breytingar á skipulagi
landsvæðis. Sú skipan á sér m.a. þau rök, að yfirleitt eykur skipulagsáætlun
verðmæti fasteigna. Þar eð verðmæti þeirra er mjög háð því, hvernig þær eru
skipulagðar, hafa skipulagsyfirvöld umtalsvert svigrúm til að hafa áhrif á
verðmæti þeirra.
Í stöku tilvikum eykur gildistaka skipulagsáætlunar ekki verðmæti fasteignar, heldur rýrir það. Og það er vissulega matsatriði, hversu langt yfirvöld
skipulagsmála geta gengið á þeirri braut að rýra verðmæti fasteignar með skipu—
lagsáætlun án þess að boginn bresti og fébótaábyrgð hljótist af. Ef verðmæti
fasteignar rýrnar verulega fyrir sakir skipulagsákvörðunar, kann „pendúllinn að
slá yfir“. Skipulagsákvörðun kann að verða lögð að jöfnu við skaðaverk, sbr. 1.
mgr. 33. gr. skbl, er kveður á um bótaskyldu og/eða innlausnarskyldu sveitarfélags, þegar verðmæti fasteignar hefur rýrnað sakir skipulagsaðgerðar, sbr. og
ákvæði 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 um friðhelgi eignarréttar.
Í dómi

minnihluta Hæstaréttar í Hallveigarstaðamáli, sbr. H I959.54I, má
kenna það viðhorf, að skipulagsákvarðanir séu bótafrjálsar, þótt þær breyti
réttarstöðu og verðmæti fasteigna verulega.
Í Noregi var í svonefndum Strandlagadómi í Rt. l970.67 kveðið á um þá
meginstafi, að skipuleggja megi nytjar fasteignar með róttækum hætti án
þess að ríkið/sveitarfélagbaki sér með því fébótaskyldu(reguleringsfrihetsprinsipp og erstatningsfrihetspn'nsipp). Eigendur hólma, sem var álitinn
náttúruparadís, voru ekki taldir eiga skaðabótarétt, þótt með lögum væru
settar reglur um hann við sumarbústaðabyggingum á belti meðfram
ströndum, er hafði í reynd í för með sér, að tekið var fyrir alla sumarbústaðabyggð í hólmanum.
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l.l Skipulag/skipulagsáætluní víðtækri merkingu

Í víðtækri merkingu

er skipulag/skipulagsáætlun hvers konar lögbundin eða
samningsbundin skipan, er ákveður fasteign tiltekið umráðamynztur.1 Um getur
verið að ræða hvort heldur er skipulag er einkaaðilar hafa komið á laggir með
samningsákvæði eða (opinbert) skipulag sem stjórnvöld hafa löggilt með stoð í
lagaheimild þar um.
Skipulag getur verið sértækt skipulag lands, er stoð hefur í ábúðarlögum nr.
64/ 1976 og jarðalögum nr. 65/ 1976, náttúruverndarlögumnr. 44/ 1999, lögum nr.
60/ 1998 um loftferðir, vegalögum nr. 45/1994, vatnalögum nr. 15/ 1923, lax- og
silungsveiðilögum nr. 76/ 1970 o.s.frv. Skipulag af þessum toga er t.d. skipulag í
kringum flugvöll vegna umferðar um hann, skipulag á sérstöku náttúruverndarsvæði, skipulag á vatnasvæði stórrar vatnsaflsvirkjunar, friðunarákvæði veiðivatns o.s.frv. Slíkt skipulag er stundum fellt inn Í skipulagsáætlun samkvæmt
skbl. Það kann að taka yfir mörg sveitarfélög, þótt sértækt sé.
Umhverfismat samkvæmt lögum nr. 53/ 1993 er jafnan nauðsynlegur þáttur í
undirbúningi og gerð skipulagsáætlunar vegna meiriháttar framkvæmda og
mannvirkjagerðar.

I.2 Skilgreining á skipulagi/skipulagsáætlun í skbl.
Skipulagsáætlanir/skipulagvarða framtíðina og sameina það tvíþætta hagræði að
kveða bæði á um almenn stefnumörk þróunar á tilteknu landsvæði og að taka
afstöðu til framtíðar einstakra fasteigna með fyrirmælum um, hvernig má nytja
þær. Skipulagsáætlanír/skipulag eru því til marks um verðmæti fasteigna. Lóð
fær allt annað verðmæti, ef hún lendir samkvæmt skipulagsáætlun í iðnaðar—
hverfi en ef hún lendir í hverfi einbýlishúsa. En svo lengi sem skipulagsáætlun
hefur ekki verið framkvæmd með mannvirkjagerð — svo sem gerð gatna og hús—
byggingum — geta skipulagsyfirvöld jafnan breytt henni án þess að það dragi
stóran dilk á eftir sér. Það gerist oft þegar þróun verður á annan veg en ætlað var.
Skipulagsáætlanir eru reistar á spá um framtíðarþróun, þar sem m.a. staðtölulegar skýrslur um þróun fyrri ára eru lagðar til grundvallar. Þróunin reynist
ósjaldan verða á annan veg en skipulagsáætlanir gera ráð fyrir.
Í 2. gr. skbl. eru ýmis hugtök laganna skilgreind. Þar segir, að skipulagsáætlun sé áætlun sem gerir grein fyrir markmiðum Viðkomandi stjórnvalda
og jafnframt grein fyrir ákvörðunum þeirra um framtíðarnotkun lands og

1

Á skandinavískum málum er talað um „regulering“, sbr. ritið
ritstjórn WE. von Eyben og Thøger Nielsen.
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fyrirkomulag byggðar og lýsir forsendum þeirra ákvarðana; skipulagsáætlun er sett fram í greinargerð og á uppdrætti.
Þótt það komi ekki fram í skilgreiningu þessari, gera skipulagsáætlanir
ekki aðeins grein fyrir markmiðum skipulagsyfirvalda, heldur beinlínis
kveða þær á um, hvað er lögleg/leyfileg notkun lands/fasteignar á líðandi
stund og til hvaða framkvæmda á landi/fasteign má stofna í því skyni að
stofna til hagnýtingar þess/hennar í framtíð.

Skipulagsáætlanir skiptast samkvæmt skbl. í þrjá flokka, sbr. skilgreiningar 2.
gr. þeirra, þ.e. áætlanir um svæðisskipulag,aðalskipulag og deiliskipulag:
Svæðisskipulag er skipulagsáætlun fyrir fleiri en eitt sveitarfélag, þ.e. hún
tekur yfir landsvæði fleiri en eins sveitarfélags. Hlutverk svæðisskipulags
er að samræma stefnu um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál og þróun byggðar á svæðinu á minnst 12 ára tímabili, sbr. 12.
gr. skbl.
Þjóðvegir eru mikilvægur þáttur skipulagsáætlana og skulu þeir því
lagðir í samræmi við þær. Við gerð skipulags skal haft samráð við Vegagerðina um val á legu þjóðvega og tengingar við þá, sbr. nánar í 29. gr. vegalaga
nr. 45/1994. Svæðisskipulagþarf vitaskuld að gera um stofnvegi, sem eru
hannaðir og/eða lagðir um mörg sveitarfélög, sbr. 2. mgr. 8. gr. vegalaga.
Háspennulínur eru mannvirki, sem um hönnun og lagningu lúta jafnan
svæðisskipulagi. Skipulagsáætlun og eignarnám vegna háspennulínulagnar
verða naumast sundur skilin.

(1)

(2)
'

(3)

Aðalskipulag er skipulagsáætlun fyrir tiltekið sveitarfélag, þar sem fram
kemur stefna sveitarstjórnar um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi,
umhverfismál og þróun byggðar í sveitarfélaginu á minnst 12 ára tímabili,
sbr. 16. gr. skbl.

Deiliskipulag er skipulagsáætlun fyrir afmarkaða reiti innan sveitarfélags,
sem styðst við aðalskipulag og kveður nánar á um útfærslu þess. Ákvæði
um deiliskipulag eiga jafnt við um þéttbýli og dreifbýli, sbr. 23. gr. skbl. Í
greinargerð deiliskipulags er forsendum skipulagsins lýst og einstök atriði
þess skýrð, svo og skipulags— og byggingarskilmálar, er kveða nánar á um
skipulagskvaðir og önnur atriði, sem skylt er að hlíta samkvæmt skipu—
laginu, sbr. 3. mgr. 23. gr. skbl.

Ef innan skipulagssvæðis eru einstakar byggingar, mannvirki, húsaþyrpingar,
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náttúruminjar eða trjágróður, sem æskilegt má teljast að varðveitt sé vegna sögulegs, náttúrulegs eða menningarlegs gildis, jafnvel þótt ekki sé um lögformlega
friðun að ræða, eru gjarnan sett í viðkomandi skipulagsáætlun ákvæði um
hverfisvernd, sbr. 6. mgr. 9. gr. skbl. Slíkar kvaðir kunna að hafa áhrif á verðmat
eignar á hvorn veginn sem verkast vill, jafnframt því sem þær kunna að hefta
ákvörðunarvald stjórnvalda um eignarnám.

].3 Skuldbinding skipulagsáætlunar. Yfirleitt er ekki skylt að

framkvæma hana

Skipulagsáætlun varðar framtíðina og tjáir því ekki ávallt núverandi virkar nytjar
fasteignar. Ef til vill hefur henni ekki verið hrundið í framkvæmd — eða ef til vill
einungis að litlu leyti. Hvorki sveitarfélagi né eiganda fasteignar er yfirleitt skylt
að framkvæma skipulagsáætlun, sbr. H 1965.773 (Austurgötumál. Sératkvæðið).
Eignarlóð getur staðið lengi auð, þótt byggt hafi verið á næstu lóðum, ef
eigandinn hefur ekki séð ástæðu til að stofna til framkvæmda á henni. Þeir
meginstafir sæta þó stundum afbrigðum. Máli kann að skipta, hvort skipulagsáætlun þjónar fyrst og fremst opinberum markmiðum. Almannabagsmunir geta
verið í húfi, svo sem hagsmunir náttúruverndar eða hagsmunir tengdir vernd
fornminja eða gamalla húsa, og þá ber skipulagsyfirvöldum jafnan að gæta þeirra
og þau hafa vald til að knýja fram aðgerðir af hálfu eiganda, ef þess gerist þörf,
sbr. 3. mgr. 23. gr. og 2. tl. 2. mgr. 32. gr. skbl.
Skipulagsáætlanir— ákvæði og uppdrættir — hafa lagagildi í þeim skilningi, að
óheimilt og ólöglegt er að stofna til framkvæmda á fasteign andstætt efni þeirra —
þótt yfirleitt sé eiganda lands ekki skylt að framkvæma skipulagsáætlun nema
sveitarstjórn setji honum frest til þess, sem henni verður að teljast heimilt í
vissum tilvikum, sbr. 3. mgr. 23. gr. og forsendu 2. tl. 2. mgr. 32. gr. skbl. Einu
gildir hvort skipulagsáætluner ný af nálinni eða hefur gilt um nokkurra ára skeið.
Hvorki lóðarsamningar né byggingar— og framkvæmdaleyfi mega stangast á
við skipulagsáætlun, sbr. t.d. H 1964561 (Fjarðarstrætismál) og H l965.635
(Vesturvegar— og Græðisbrautarmál). Þegar skipulagsáætlun gerir ekki ráð fyrir,
að gefin verði út byggingarleyfi á tilteknu landsvæði — fyrr en ef til vill síðar,
baka stjórnvöld yfirleitt ekki sveitarfélagi fébótaábyrgð með því að synja um
byggingarleyfi. Að öðru jöfnu bakar sveitarstjórn sér ekki fébótaábyrgð, þótt hún
synji um byggingarleyfi, því að það er undanþága frá almennu lagabanni við
framkvæmdum á lóð/lendu, sbr. 1. mgr. 43. gr. skbl.
Með þeirri skipan að aðstæður eigenda fasteigna eru gerðar háðar undanþægu banni skbl. og skipulagsáætlunar og sérstökum byggingar— og fram—
kvæmdaleyfum, hefur að jafnaði verið tekin afstaða til spurningarinnar um
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fébótaábyrgð ríkisins/sveitarfélags. Og á það hefur verið bent, að þetta sé
naumast svo ósanngjarnt sem það gæti í fljótu bragði virzt. Sú skipan að
hefð sé fyrir því að ekki séu greiddar bætur vegna synjunar á leyfisveitingu
stuðlar að því að takmarka raunverulegt tjón einstakra eigenda. Ef horfur á
því að fá leyfi stappa ekki nærri fullri vissu, breytist það viðbótarverðmæti,
sem leyfið færir eigninni, sjaldan fyrirfram í peninga, þ.e. verðhækkun
eignarinnar á markaði, sbr. Bent Christensen í Fast Ejendoms Regulering
(1967) á bls. 104.

2. Eignarnámsheimildir
Eignamám á fasteignum styðst jafnan við lagaheimild, sbr. áskilnað þar að
lútandi í 1. mgr. 72. gr. stjómarskrárinnar nr. 33/1944. Eignamámsheimildir er
víða að finna í lögum. Yfirleitt er í þeim fólgið valdfi'amsal löggjafarvalds til
framkvæmdarvalds. Um heimildarákvæðier að ræða, er veita tilteknu stjómvaldi
— oftast nær ráðherra — vald til að leyfa eignarnám á tiltekinni fasteign að upp—
fylltum tilteknum skilyrðum. Slíkar eignarnámsheimildir eru í vegalögum nr.
45/1994, vatnalögum nr. 15/ 1923, í lögum nr. 44/ 1999 um náttúruvernd, í lögum
nr. 57/ 1998 um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, lögum um Lands—
virkjun nr. 42/1983 o.s.frv.
Í 32. gr. skbl. eru sérstakar eignarnámsheimildir,er tengjast skipulagningu
lands, þ.e. annars vegar „ef nauðsyn ber til vegna áætlaðrar þróunar sveitarfélagsins samkvæmt staðfestu aðalskipulagi“, sbr. 1. mgr., og hins vegar „á grund—
velli gildandi deiliskipulags
vegna framkvæmdar skipulagsins“, sbr. 2. mgr.
Eignamámsheimild 1. mgr. 32. gr. skbl. má heita, áður en land er deiliskipulagt,
en heimild 2. mgr. 32. gr. má beita eftir að deiliskipulagning hefur átt sér stað.
Yfirleitt hækkar land mjög í verði við deiliskipulagningu, og er því sveitarfélagi
mun kostnaðarsamara að láta kaup eða eignamám dragast fram yfir þá stund, að
staðfest er deiluskipulag fyrir landsvæðið.
Svo sem nánar verður vikið að hér á eftir, eru engin ákvæði í 32. gr. skbl. um,
að verðmætisbreytingaraf völdum eignarnáms samkvæmt greininni og áætlana,
fjárfestinga og framkvæmda er því tengjast, skuli virtar að vettugi þegar eign er
verðmetin. Í 2. mgr. 33. gr. skbl., er kveður á um bætur vegna verðrýrnunar/tjóns
á fasteign af völdum skipulagsáætlunar, er hins vegar slíkt ákvæði að finna. Af
því verður sú ályktun dregin, að lögin dragi skil á milli annars vegar skipulags—
áætlunar og verðmætisbreytinga á fasteign af hennar völdum er bótaskyld
reynist, og hins vegar eignarnáms og verðmætisbreytingaraf þess völdum, sbr.
og H 1980.920 (Leirvogstungumál).
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3. Eignarnámsþoli skal fá „fullt verð“ — þ.e. fullar bætur — fyrir

fasteign sína

Um bótaákvörðun matsmanna við eignarnám á fasteign gildir áskilnaður 1. mgr.
72. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944- um „fullt verð“ — þ.e. fullar bætur. En almenni löggjafinn hefur umtalsvert svigrúm til að setja með almennum lögum
reglur um það, hvernig skilja skal nefnt stjórnarskrárboð, og þar með hvernig og
hversu háar bætur skal ákvarða eiganda/eignamámsþola við eignar-nám.2
Yfirleitt fara eigendaskipti að fasteignum fram á frjálsum markaði, þar sem
seljandi og kaupandi koma sér saman um verðið. Þegar löggjafinn telur almenn—
ingsþörffyrir hendi, er honum þó rétt að ákveða og/eða heimila, að eigendaskipti
fari framán tillits til vilja eiganda — þ.e. með eignarnámi. Og ef eignarnemi og
eignarnámsþoli geta ekki komið sér saman um verð hins eignamumda, er jafnan
skorið úr því með matsgerð/matsúrskurði.Oftast nær er það sérstök matsnefnd —
Matsnefnd eignarnámsbóta — sem kveður upp úrskurði urn „eignarnámsbætur og
annað endurgjald sem ákveða á samkvæmt lögum um framkvæmd eignarnáms“,
sbr. 2. gr. laganna. Leita má úrlausnar dómstóla um ágreining út af lögmæti
eignarnáms, þar á meðal ágreining um fjárhæð eignamámsbóta, en um það atriði
þó ekki fyrr en úrlausn matsnefndarinnar liggur fyrir, sbr. 17. gr.

3.] Einstaklingslegtfjárhagslegt tjón skal bæta

Hvort heldur litið er á boð 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar sem venjulega réttarreglu eða vísireglu, er yfirleitt álitið, að hún taki bæði mið af almennum skaða—
bótarétti og kauparétti. Stjórnarskrárboðið áskilur eiganda „fullt verð“ fyrir eign
sína, en ýmist er þó talað um tjón/bætur eða endurgjald fyrir hið eignarnumda.
Skýringin er sú, að eignarnámi má bæði líkja við skaðaverk og lögþvinguð kaup.
Þegar tjónshugtakið er notað, er jafnan talað um skírt (nettó) tjón eignar—
na'msþola. Í þessum meginstöfum norræns réttar felst, að hann skal ekki fá bætta
fyrirsjáanlega auðgun/hagsbætur eignarnema. Hann skal m.ö.o. ekki fá hærri
bætur, þótt eignarnemi stofni til óvenjulega arðbærrar fjárfestingar á fasteigninni, sem stofna hefði mátt til einnig annars staðar í grenndinni og sérstakir
kostir hinnar eignamumdu fasteignar réðu ekki úrslitum um, að hún varð fyrir
valinu. Markmið eignarnema skulu m.ö.o. ekki hafa áhrif á bótafjárhæð.
Meginstafir laga eru, að tjón eignamámsþola skuli bætt á grundvelli þeirra
nytja/nytjakosta fasteignar, sem heimilaðir eru með almennum lögum,

2

Einnig slíkar reglur um það, hvernig skal ákvarða verðmæti fasteignar og bætur fyrir hana við eignarnám,
kallast „regulering“ á skandinavískummálum.
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reglugerðum settum á grundvelli þeirra og skipulagsáætlunum á grundvelli laga
og reglugerða sem og með samningum eigenda/umráðamanna eignar. Það er þó
ekki aðeins umráðamynztrið og nytjavirðið á þeim grundvelli, sem ákvarðar
matsverð fasteignar, heldur er jafnframt mjög lítið til markaðarfyrir fasteignir af
því tagi sem um er að ræða, þar sem lögmálið um framboð og eftirspurn og misvel
grundaðar væntingar og jafnvel duttlungar kunna að hafa áhrif á verðmatið.
Ákvörðun eignarnámsbóta er þó þrátt fyrir þetta að mestu leyti lagalegt — ekki
og
nema að litlu leyti hagfræðilegt — viðfangsefni.
Lengi hefur sú kenning verið uppi, að tjón eignamámsþola sé mismunur á
verðmæti fasteignar fyrir og eftir eignamámið (meginstafir um mismun).3 Með
vísan til jafnræðissjónarmiða er þá sagt, að staða eignarnámsþola skuli vera hin
sama eftir sem fyrir eignarnámið. Í reynd er það þó hvorki svo, að eignarnámsþoli
fái einungis skírt einstaklingslegt tjón sitt bætt né heldur að fjárhagsleg staða
hans verði sú sama eftir sem fyrir eignamámið. Þau afbrigði stafa m.a. af því, að
til jafnræðissjo'narmiða er einnig vísað með öðrum hætti — þ.e. sagt er, að eignarnámsþoli eigi hvorki að hafa betri né lakari stöðu en þeir sem eiga eða ráða yfir
fasteignum í grenndinni, sbr. m.a. H 1980.920 (Leimogstungumál).

3.2 Fasteign skal bæta með hliðsjón af löglegum nytjum og
nytjakostum hennar
Meginstaflr að íslenzkum rétti — eins og almennt að norrænum rétti — eru, að
eigandi skal ekki aðeins fá bætta fasteign sína, eins og hún nýtist honum á
eignarnámsstundu, heldur og þá nytjakosti hennar, sem lög heimila hagnýtingu
á, þótt ekki hafi verið gerður reki að því. Sú regla að nytjakostir fasteignar skuli
bættir er eðlileg, af því að eigandanum er raunverulega frjálst að hagnýta þá
kosti, ef hugur hans stendur til þess.
Í Noregi var með lögum frá 26.

jan. 1973 um bætur vegna eignarnáms á
fasteignum ákveðið, að einungis skyldi bæta eign „á grundvelli núverandi
nytja“. Helzti höfundur laganna var lagaprófessorinn Carl August Fleischer,
sem leit til fyrirmynda í enskumælandi löndum, þegar hann samdi lögin, sbr.

3

Próf. Ólafur Lárusson sló engan vamagla, þegar hann sagði á bls. 32 í Eignanétti (Reykjavík 1950): „Ef
eignarnámið færir eignarnámsþolahagsbæturjafnframt því, að það veldur honum tjóni, þá er hið raunverulega
tjón hans aðeins mismunurinn á þessu tvennu og meira á hann ekki rétt á að fá bætt.“ Og í sama streng tók
próf. Ólafur Jóhannesson í Stjórnskipan Íslands (Reykjavík 1978) á bls. 456 — einnig án fyrirvara: „Ef

eignarnám færir eignarnámsþolahagsbætur jafnframt því, sem það veldur tjóni, þá er hið raunverulega tjón
hans aðeins mismunurinn á þessu tvennu, og meira á hann ekki að fá bætt.“ Og í Stjórnskipun Íslands
(Reykjavík 1999) kemur sama sjónarmið fram hjá próf. Gunnari G. Schram á bls. 564.
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Norsk Ekspropriasjonsrett (Osló 1978). Markmið hans var, að koma bæri í veg
fyrir spákaupmennsku með lóðir og þar af leiðandi verðhækkanir á þeim.
Lögin ollu miklum deilum og má segja, að Hæstiréttur Noregs hafi vikið
þeim að hluta til hliðar með dómi í svonefndu Kloftamáli, sbr. Rt. l976:1.
Dæmt var, að ónytjuð lóð inni í þéttbýli skyldi bætt með hliðsjón af
gangverði byggingarlóða í grenndinni, því að notkun hennar til að byggja á
henni væri einu nytjamar sem hafa mætti af henni. Með lögum nr. 17/1984
um bætur vegna eignamáms á fasteignum, er leystu fyrrnefndu lögin frá
1973 af hólmi, var horfið frá þeirri skipan að bæta einungis virkar núverandi
nytjar fasteignar og aftur tekin upp sú regla, að löglegir nytjakostirfasteignar
— þ.e. leyfilegir nytjamöguleikar — skyldu hættir við eignarnám.
Meginstöfum laga um, að einungis skírt einstaklingslegt tjón eignarnámsþola
skuli bæta, er ekki framfylgt út í æsar að íslenzkum rétti. Það stafar annars vegar
af því að verðmætisauki fasteignar, er rekja má til eignarnámsins og áætlana/fjárfestinga er því tengjast, er í reynd ekki nema að nokkru leyti dreginn frá
við ákvörðun eignamámsbóta. Og hins vegar stafar það af því, að almennt, hlutlægt nytjavirði fasteignar er stundum bætt, sbr. nánar hér á eftir undir 42.

hefur t.d. Knut Robberstad véfengt nefnda meginstafi hins ein—
staklingslega tjóns og kallað afsprengi hugtakalögfræði, sbr. grein hans
ritinu
„Einskilde serlege emne i læra om oreigningsvederlaget“

Í Noregi

1

Ekspropriasjonsvederlaget (Osló 1968) á bls. 90.

H 1984904 Ásgarðsmál. Dómstólar litu til sérstakra náttúrulegra kosta
jarðarinnar Ásgarðs sem kjörlands undir sumarbústaði, þótt land jarðarinnar hefði hvorki af eigendum né yfirvöldum verið deiliskipulagt undir
sumarbústaðabyggð. Hæstiréttur — eins og undirréttur — lagði m.ö.o. hlutlægt nytjavirði jarðarinnar til grundvallar verðmati sínu.
Spyrja má, hvort í áðurnefndum meginstöfum, að einungis skuli við eignarnám
bæta einstaklingslegt skírt tjón, verður jafnframt talið felast, að við eignarnámsmat fasteignar skuli líta til þess, hvort eignarnám og/eða áætlanir og framkvæmdir er því tengjast hafa valdið aukningu á verðmæti eignarinnar og sú
aukning dregin frá við bótaákvörðunina. Skipulagsáætlun kann að vera gerð
10—20 árum áður en stofnað er til eignarnáms í því skyni að framkvæma hana.
Af völdum áætlunarinnar kann verðmæti fasteignar að hafa breytzt 10—20 árum
áður en til eignamáms er stofnað. Spyrja má, hvort hún þá tengist eignarnáminu?
Þegar haft er í huga, hvernig Hæstiréttur hefur túlkað lagaákvæði að þessu
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lútandi, sýnast rök til að gera greinarmun á skipulagsáætlun og eignarnámi að
þessu leyti. Með öðrum orðum: verðmætisbreyting, sem skipulagsáætlun veldur
á fasteign, telst ekki vera verðmætisbreyting af völdum eignarnáms til fram—
kvæmdar á þeirri skipulagsáætlun, sbr. H 1980920 (Leirvogstunguma'l).

Ekkert almennt ákvæði er í íslenzkum settum lögum um að virða skuli að vettugi
verðmætisbreytingar, sem orðið hafa á fasteign, er tekin er eignarnámi. Í 10. gr.
áðurgildandi laga nr. 61/1917 um framkvæmd eignarnáms var ákvæði að þessu
lútandi. Þar var kveðið svo á, að við ákvörðun eignarnámsbóta skyldi koma til
frádráttar bótafjárhæð „það, sem hinn hluti eignarinnar við eignamámið hefir stigið
í verði fram yfir aðrar eignir“. Í lögum nr. 11/1973 um framkvæmd eignarnáms er
ekki kveðið á um slíkan frádrátt verðmætisauka fasteignar. Og í skbl. er ekki heldur
kveðið á um frádrátt í 32. gr., er hefur að geyma eignarnámsheimildir laganna. Í 2.
mgr. 33. gr. skbl., er hefur að geyma ákvæði um bótaskyldu og innlausnarskyldu
sveitarfélags, þegar skipulagsaðgerð veldur tjóni á fasteign, segir hins vegar, að við
„ákvörðun bóta vegna skipulagsaðgerða skal taka tillit til4 þeirrar verðhækkunar
sem þær kunna að hafa í för með sér á viðkomandi eign.“
Meginstafir eru, að sé fasteign tekin eignarnámi í heilu lagi, skal bæta hana
að fullu a'n frádráttar verðmætisauka. En þegar aðeins hluti fasteignar er tekinn
eignarnámi, er gerður greinarmunur á verðmætisbreytinguannars vegar á þeim
hluta, sem tekinn er eignarnámi og hins vegar á þeim hluta eignarinnar sem
skilinn er eftir.
Meginstafir eru að íslenzkum rétti, að verð þess hluta fasteignar, sem tekinn er
eignarnámi, skal bæta aðfullu án frádráttar verðmætisauka á þeim hluta hennar.
Almennur verðmætisauki afgangshluta fasteignarinnar, þ.e. sá verðmætisauki, sem
einnig hefur bætzt við aðrar fasteignir í grenndinni, kemur ekki heldur til frádráttar eignarnámsbótum. Á hinn bóginn skal sérstakur verðmætisauki afgangs—
hluta eignarinnar dreginn frá bótafjárhæðinni við ákvörðun hennar.
H 1980904 Leirvogstungumál. Á árunum 1970—72 var lögð hraðbraut um
Kjalarnes. Lönd voru tekin eignarnámi undir veginn og þurfti að meta bætur
fyrir land, jarðrask og átroðning. Í dómi Hæstaréttar sagði m.a.: „Í 61. gr.
vegalaga er eigi greint milli almenns og sérstaks hagnaðar, er hlýst af vegagerð. Er vafasamt, hvernig skýra eigi ákvæðið að þessu leyti. Lagarök þykja

4

Orðalagið „taka tillit til“ hefur tvíræða merkingu. Spyrja má, hvort 2. mgr. 33. gr. skbl. mælir fyrir um, að virða
skuli verðhækkun á fasteign, sem skipulagsaðgerð hefur í för með sér, að vettugi við bótaákvörðun. Af
samhenginu virðist mega ráða, að ákvæðið mæli fyrir um, að það skuli gera. Í norskum lögum nr. 17/1984 er
sama orðalag notað í þveröfugri merkingu. Þar segir, að það „skal ikkje takast oinsyn til verdíendringar som
kjem af oreigningstíltaket“og er þá átt við að virða skuli þær að vettugi við bótaákvörðun.
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standa til þess að svo vöxnu að skýra 61. gr. vegalaga með hliðsjón af meginreglu 10. gr. laga nr. 61/ 1917 og almennum jafnræðisreglum á þá lund, að
til frádráttar eignamámsbótumskuli, ef því er að skipta, koma það, sem hinn
hluti eignarinnar við eignarnámið hefir stigið í verði fram yfir aðrar eignir.“
Norskur réttur er mjög frábrugðinn íslenzkum rétti að þessu leyti. Þar í
landi skal ekki taka tillit til verðmætisbreytingar, sem sprettur af eignarnáminu eða af fyrirhuguðum fjárfestingum eða framkvæmdum, er beinlínis
tengjast eignarnáminu, sbr. 3. mgr. 5. gr. laga nr. 17/1984 um bætur vegna
eignarnáms á fasteignum. Merking ákvæðis þessa er sú, að verðmætisbreytingar þessar skulu virtar að vettugi við bótaákvörðun — eða m.ö.o. frádráttur
verðmætisaukaaf þess orsökum skal eiga sér stað. Eigandinn skal auk þess
fá bætt tjón eða óhagræði á þeim hluta fasteignar, sem skilinn er eftir, enda
sé það ekki bætt með bótum fyrir þann hluta eignarinnar, sem látinn var af
hendi, sbr. 8. gr. laganna.
4. Helztu matsmælikvarðar
Það eru einmitt skipulagsáætlanir, sem segja til um, hvaða nytjar má hafa af fast—
eignum. Innan ramma skipulagsáætlana er oftast nær notazt við mælikvarða söluvirðis, nytjavirðis eða endurkaupsvirðis — þótt það komi alls ekki ávallt fram í matsgerð berum orðum. Þetta eru sömu kvarðamir og notazt er við á vettvangi almenns
skaðabótaréttar. Og við matið ræðst niðurstaðan bæði af náttúrulegum kostum
fasteignar og þeim kostum er til hafa orðið fyrir tilverknað skipulagsáætlunar.
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Söluvirði

Oftast nær er á vettvangi eignarnámsréttar tekið mið af söluvirði, þ.e. markaðsvirði
fasteignar. Áður fyrr var oftast nær talað um mælikvarða gangverðs fasteignar. Almennt hefur mælikvarði þessi að forsendu frjálsan og virkan markað með eignir
þeirrar tegundar í því héraði við venjulegar og eðlilegar aðstæður, er eignamámið
beinist að. Þegar eigendur bjóða fasteignir sínar til sölu og aðrir gera í þær kaup—
tilboð, líta þeir vitaskuld til þess, hvernig má hagnýta fasteign, en það ræðst af
eðliskostum hennar sem og af landslögum/skipulagsáætlunum. Við eignarnámsmat
er þess vegna tekið mið af því, á hvaða verði venjulegir seljendur hafa boðið eða
eru líklegir til að bjóða slíkar fasteignir til kaups og hins vegar hvaða verð venju—
legir kaupendur hafa boðið eða eru líklegir til að bjóða í slíkar eignir.
Matsverð fasteignar er samkvæmt mælikvarða söluvirðis/markaðsvirðis
fundið með því að kanna eiginleika/kosti fasteignar og síðan kanna verð sam-

443

SIGURDUR

GIZURARSON

bærilegra eigna af sama eða líku tagi, þar sem venjulegirkaupunautar eigast við.
slíkra fasteigna á markaði ræðst ekki aðeins af því, hvernig þær eru nýttar,
heldur og hvernig má nýta þær, þ.e. af löglegum og leyfilegum nytjakostum
þeirra. Einnig kann verðið að ráðast af því, hvort vænta má, að stjórnvöld ákveði
eða heimili breyttar nytjar/nytjakosti eignar. Verðhugmyndir geta sveiflazt mikið
og oft nægir einungis orðrómur um fjárfestingar— og framkvæmdaáætlanir ríkis
og/eða sveitarfélaga eða stórfyrirtækja til að stórhækka markaðsverðið.
Oft er í matsgerð mælikvarði söluvirðis sagður hafa verið notaður, þótt ekki
sé frjálsum og virkum markaði til að dreifa fyrir fasteignir af því tagi. Í stað þess
að Vísa þá til mælikvarða nytjavirðis, eru þessi dæmi að matsmenn segist hafa
freistað þess að finna eða ákveða „líklegt gangverð“ fasteignar. Slíkt orðalag er
mótsögn í sjálfu sér, og má því segja að mælikvarði söluvirðis hafi sætt vissum
afbrigðum í framkvæmd, þar sem matsmenn gera sér í hugarlund, hvernig
kaupunautar mundu hafa hagað samningi sínum. Það minnir ofurlítið á svonefnda þingunarreglu (forhandlingsmaksime), sem ekki telst gilda nú á dögum
að norrænum eignarnámsrétti.5
Verð

Samkvæmt hinum enska Land Compensation Act frá 1961 eru bætur að
jafnaði ákveðnar sem „the amount which the land if sold in the open market
by a willing seller may be expected to realize“
Í norskum lögum nr. 17/ 1984 um

bætur vegna eignarnáms á fasteignum,
þar sem kveðið er á um bætur eftir mælikvarða söluvirðis (vederlag etter
salsverdien), er ekki eingöngu mælt fyrir um verðákvörðun á grundvelli
samanburðar við aðrar eignir á markaði. Í 5. gr. laganna segir: „Vederlag
etter salsverdi skal fastsetjast pá grunnlag av det som má reknast med at
vanlege kjöparar Ville gje for eigedomen ved friviljug sal. — Ved fastsetjinga
skal det leggjast vekt pá kva slag eigedom det gjeld, kvar eigedomen ligg
og den páreknelege utnytting som det röynleg er grunnlag for etter tilhöva
pá staden.“ Þessu ákvæði laganna ber að beita, þegar svo stendur á að ekki
finnast eignir á markaði, sem unnt hefði verið að bera saman við eign þá,
sem tekin er eignarnámi og meta skal, sbr. Björn Stordrange í Ekspropriasjonserstatningsloven (Osló 1992) á bls. 70.

5

GaukurJörundssontók ekki ótvíræða afstöðu til þess, hvort þingunarreglangilti að íslenzkum eignarnámsrétti,
sbr. Eignanén (Reykjavík 1981—82) á bls. 116. Í ritgerð sinni „Fjárhæð eignamámsbóta“ (Reykjavík 1988) á
bls. 45—46 lagði Bergþór Magnússon þann skilning í ummæli C.I., að hann teldi þingunarreglunagilda hérlendis. Að áliti Bergþórs hafði reglan þó ekki hlotið neinn stuðning í úrskurðum Matsnefndar eignarnámsbóta
né dómstóla.
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42 Nytjavirði

Oft hagar svo til að ekki er til að dreifa markaði með fasteignir sambærilegar
þeirri, sem tekin er eignarnámi. Þá eru rök til þess að matsmenn styðjist við aðra
mælikvarða en áðumefndan mælikvarða söluvirðis. Til þess er einnig ástæða
þegar aðrir mælikvarðar gefa eignarnámsþola hærri bætur.
Nærtækast er að styðjast við mælikvarða nytjavirðis, þ.e. finna matsverð
fasteignar með því að huga að gæðum hennar og kanna, hversu mikill afrakstur
hennar er eða getur verið. Nytjavirði er náttúrulegt, upprunalegt verðmæti
eignar, sem oftast nær hefur úrslitaáhrif á markaðsverð hennar. Það er fundið
með þeim hætti, að heildarverðmæti fasteignar telst nema þeirri fjárhæð, sem
bæri vexti er jafngiltu afrakstri eignarinnar. Munurinn á þessum mælikvarða og
mælikvarða söluvirðis/markaðsvirðis er sá, að með vísan til nytjavirðis er spurt
um afrakstur fasteignarinnar við þá fyrirsjáanlegu hagnýtingu, sem raunverulegur grundvöllur er fyrir miðað við aðstæður í héraðinu. Verðmæti þess framtíðarafraksturs er síðan umreiknað til núvirðis. Ekki er hins vegar spurt um verð
sambærilegra eigna af sama tagi í héraðinu.
Í norskum lögum nr. 17/1984 um bætur vegna eignamáms á fasteignum
segir í 6. gr.: „Vederlag etter bruksverdi skal fastsetjast pá grunnlag av
avkastinga av eigedomen ved slík párekneleg utnytting som det röynleg er
grunnlag for etter tilhöva pá staden.“

Í norrænum eignarnámsrétti hefur nytjavirði verið skilgreint með tvennum hætti.
Annars vegar er einstaklingslegt nytjavirði (subjektiv bmksverdi), þ.e. það verðmæti,
sem fólgið er í þeim nytjum — afrakstri — er eigandi/eignamámsþoli hefur af eign
sinni. Hins vegar er hlutlægt nytjavirði (objektiv bruksverdi),þ.e. það verðmæti, sem
almennt má hafa af þeirri eign án tillits til þess hver er eigandi á eignarnámsstundu.
Einstaklingslegt nytjavirði fasteignar getur verið meira en söluvirði
eignarinnar, ef eignarnámsþoli rekur á henni starfsemi sem gefur meira af sér.6
Vaknað getur einnig spurning um, hvort taka skal sérstakt tillit til óvenjulegs
dugnaðar eignarnámsþola, sem aukið hefur afrakstur eignarinnar. Það orkar
tvímælis.7
Hlutlægt nytjavirði er umdeilt á vettvangi norræns réttar, en hefur þó hlotið
vissa viðurkenningu dómstóla bæði í Svíþjóð og Noregi sem og hér á landi.

6
7

WE. von Eyben í ,,Ekspmpriationserstatningen“í Dansk Miljøret (1978) á bls. 79.
WE. von Eyben telur í nefndu riti, að ekki séu rök til að bæta óvenjuhátt nytjavirði, sem stafar af óvenjulegum
dugnaði eignarnámsþola, sbr. bls. 79.
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Að sænskum rétti lét Seve Ljungman þess getið í Den Ráttsliga Kontrollen
över Mark och Vatten (Stokkhólmi 1970) á bls. 32—33. Hann sagði: „Hárvid
ifrágakommer icke blott en kapítalisering av den faktíska avkastningen
utan aven en berakning pá grundval av den avkastning, som praktískt och
ekonomiskt skulle kunna páberaknas vid en förandrat utnyttjande, det s.k.
hypotetiska avkastningsvárdet. Ett nára till hands liggande exempel harpa
utgör det avkastningsvárde, som skulle kunna erhállas genom att bebygga
en obebyggd tomt“, sbr. dóm í Hovratten í NJA 1956: 282. Í þeim dómi
kvað Hæstiréttur Svíþjóðar að vísu ekki eiga að beita þeirri aðferð, þar eð
útreikningur eftir mælivarða söluvirðis gæfi meiri bætur.
Í Noregi lagði svonefnd Husaasnefnd áliti sínu — Innstilling av 12. juni
1969 — til grundvallar tillögum sínum einstaklingslegt nytjavirði. Nefndin
gerði þó ráð fyrir hugsanlegri undantekningu — „en objektivisering av
bruksverdiberegningen dersom eiendommen for folk flest har en höyere
bruksverdi enn for den aktuelle eier, fordi han ikke klarer utnyttje denne
bruksmuligheten.“ Í norskum lögum nr. 17/1984 um bætur vegna eignarnáms má segja, að hlutlægt nytjavirði hafi hlotið lögfestingu í 1. mgr. 6. gr.
Þar segir, að nytjavirði fasteignar skuli „fastsetjast pá grunnlag av av—
kasting av eigedomen ved slík párekneleg utnytting som det röynleg er
grunnlag for etter tilhöva pá staden“. Í upphafi var ákvæði þetta af fræði—
mönnum talið tjá einstaklingslegt nytjavirði. En dómstólar viðurkenndu að
um hlutlægt nytjavirði gæti verið að ræða, sbr. Rt. 1986. 1354. Sveitarfélag
í Skien hafði tekið eignarnámi landræmu undir gang— og hjólreiðastíga.
Yfirmatsdómur féllst á þau þau rök landeigenda, að bætur metnar eftir
nytjavirði yrðu ekki takmarkaðar við einstaklingslegt nytjavirði, þar eð það
væri „ikke eieren som person, men hans inntektsgivende aktivum eien—
dommen — som rammes av avstáelsen, og det er denne som er gjenstand for
erstatning“, sbr. Rt. 1986 á bls. 1358. Sveitarfélagið áfrýjaði, en Hæstiréttur staðfesti matsúrskurðinn með svofelldii athugasemd: „Nár det i art.
4 tales om den höyere bruksverdi en eiendom kan ha “for eieren' sammen—
lignet med salgsverdien,antar jeg at det siktes til bruksverdien for den som
sitteri eierposisjon, i motsetning til den særlige verdi eiendommen kan ha
for eksproprianten eller andre som har en særskilt interesse í den.“ Dómur
Hæstaréttar var gagnrýndur af Björn Stordrange í Ekspropriasjonsrettlige
emner (1988) á bls. 94—104 og í Ekspropriasjonserstatningsloven (1992) á
bls. 114—122. Hann taldi dómsniðurstöðuna rétta en dómsforsendurrangar.
Orðalag 6. gr. laganna svaraði því ekki, hvort útreikningur nytjavirðis
skyldi vera einstaklingslegur eða hlutlægur. Og í 4. gr. laganna fælist
ábending um, að lögin takmörkuðu sig við einstaklingslegt nytjavirði („ein
}'
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högare bmksverdi for eigaren enn salgsverdien“). Hins vegar er H.].
Kolrud í Boligekspropriasjon (1988) á bls. 94 þeirrar skoðunar, að Stor—
drange og Husaasnefndin gengju of langt á þeirri braut að tengja nytjavirðið
við eignarnámsþola sjálfan, sbr. og Pedersen, Sandvík og Skaaraas í
Ekspropriasjon (1990) á bls. 226.
Að íslenzkum rétti sýnist hlutlægt nytjavirði stundum hafa verið lagt til
vallar af matsmönnum sem og dómstólum.

grund—

1965 í Skálafellsmáli var kveðið á um verðmæti
Skálafells.
Lítið var til sérstakra nytjakosta í ljósi markmiðs
á
landspildu toppi
kaupanda, þ.e. eignin var einkar vel fallin til þeirrar starfsemi, sem stofna
skyldi til. Á henni mátti reisa útvarpsmastur með betri árangri en víðast
annars staðar. Svæði það sem um var að ræða, hafði hvorki {verið skipulagt né
var það skipulagsskylt, sbr. þá nýsett almenn skipulagslög nr. 19/1964.
Í gerðardómi 20. apríl

Úrskurður Matsnefhdar eignarnámbóta frá 19. sept. 1966 í Gjögursmáli,
þ.e. um bætur vegna eignarnáms á landi undir flugvöll á Gjögri í Strandasýslu. Samkvæmt forsendum úrskurðarins var ekki talið skipta máli, hvort
og hvernig hið eignarnumda landsvæði þjónaði markmiði því, er stefnt var
að með eignarnáminu. Landið hafði sérstaka kosti til að nýtast sem flugvöllur. Matsnefndin lagði ekkert upp úr þeim sjónarmiðum, sem lögð voru
til grundvallar Skálafellsmatinu.
1'

H 1984904 Ásgarðsmál. Matsnefnd eignarnámsbóta mat verðmæti jarðarinnar eingöngu með hliðsjón af landbúnaðarnytjum, þ.e. hinum löglegu
leyfilegu nytjum, þótt það væri mjög vel fallið til þess að vera nýtt sem
sumarbústaðaland. Á jörðinni hvíldi ábúðarkvöð og landbúnaðarskylda,
sbr. 12. gr. jarðalaga nr. 65/1976, og undanþægt bann við sumarbústaða—
byggingum, sbr. 10. gr. laganna. Dómstólar — bæði héraðsdómur og Hæstiréttur — litu allt að einu til sérstakra náttúrulegra kosta jarðarinnar sem
sumarbústaðalands að stórum hluta. Það gerðu þeir, þótt land jarðarinnar
hefði hvorki af eigendum né yfirvöldum verið deiliskipulagt undir sumarbústaðabyggð. Hæstiréttur — eins og undirréttur — lagði m.ö.o. hlutlægt
nytjavirði jarðarinnar til grundvallar verðmati sínu og virti jafnframt að
vettugi undanþægt lagabann við þeirri hagnýtingu jarðarinnar.
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4.3 Enduröflunarvirði

Við eignarnám á fasteign kann að vera þörf á að leggja mælikvarða enduröflunarvirðis til grundvallar verðmati hennar. Það gerist þegar nauðsynleg útgjöld eignar—
námsþola til að afla sambærilegrar fasteignar í stað þeirrar, er af honum var tekin,
nema hærri fjárhæð en hann fær fyrir eignina samkvæmt áðurnefndum mæli—
kvörðum söluvirðis og nytjavirðis. Rök sanngirni, réttaröryggis og eðlis máls hníga
að því, að þessi þriðji mælikvarði sé þá tiltækur, sbr. og 1. mgr. 72. gr. stjórnar—
skrárinnar nr. 33/1944. Sú staða getur komið upp, þegar t.d. gamalt íbúðarhúsnæði,
atvinnuhúsnæði eða sumarbústaður er tekið eignarnámi. Bótamat miðast þá við,
hvað það kostar að afla jafnnothæfs húsnæðis í stað gamla húsnæðisins.
Mælikvarði enduröflunarvirðis er til marks um tjón eignamámsþola — bæði
sem lágmark og sem hámark. Þegar hann er notaður skal ekki draga neinn verðmætisauka fasteignar frá bótafjárhæð. Gildir þar einu, þótt rekja megi hann til
eignarnámsins og áætlana því tengdra. Og á hinn bóginn setur mælikvarði þessi
„þak“ á bótakröfur, er eignarnámsþoli kann að hafa uppi með vísan til nytjavirðis. Gamalt íbúðarhús má m.ö.o. bæta með öðru jafnnothæfu gömlu íbúðarhúsi, sem falt er til kaups eða jafngildi þess í peningum.8

5. Bótaákvörðun
Við eignarnám skal bæta verðmæti fasteignar, svo sem það er fólgið í lög—
legum/leyfilegum nytjum og nytjakostum hennar á viðmiðunarstund mats. Þegar
kannað er, hvað eru löglegar/leyfilegar nytjar/nytjakostir fasteignar, ber í fyrsta
lagi að líta til þess, sem ákveðið er í lögum og reglugerðum, og hvert er efni
skipulagsáætlunar/skipulags fyrir svæðið. En einnig skipta máli kostir þeir er
fasteign hefur frá náttúrunnar hendi.

5.] Hefðbundnar landbúnaðarnytjar

Yfirleitt fer um nytjar fasteigna í sveitum samkvæmt ábúðarlögum nr. 64/ 1976
(ábúðarskylda) og jarðalögum nr. 65/1976 (landbúnaðarskylda), og þær sæta
einatt umráðahömlum samkvæmt náttúruverndarlögum,sbr. nú lög nr. 44/ 1999.
H 1997.63 Ytri—löngumýrarmál. Í dómi Hæstaréttar sagði: „Að áliti dóms—
ins er Ytri-Löngumýri hefðbundin bújörð og notagildi jarðarinnar því við

3

Mælikvarði þessi er gjarnan notaður á vettvangi skaðabótaréttar,
(Reykjavík 1986) á bls. 140.

sbr. Arnljót Björnsson í Skaðabótarém'
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það miðað, enda þykir stefnandi ekki hafa sýnt fram á eða gert sennilegt,
að breytingar verði þar á í bráð. Verður að telja, að stefnandi eigi rétt á
bótum fyrir missi beitarlands vegna framkvæmda stefnda á jörðinni, en
ósannað er, að stefnandi hafi borið eða muni bera annan fjárhagslegan
skaða af þeim eða að verðgildi jarðarinnar hafi rýrnað vegna þeirra.“
Þótt nytjar fasteignar/jarðar séu hefðbundnar og um þær fari samkvæmt ábúðarog jarðalögum, kunna sakir legu og náttúrufars hennar að vera yfirgnæfandi líkur
á, að aðrar og verðmeiri nytjar verði teknar upp í framtíðinni með leyfi þar til
bærra stjórnvalda, sbr. t.d. undanþægt hann 10. og 12. gr. jarðalaga. Rétt sýnist
að taka mið af þeirri rökstuddu eftirvæntingu við verðmat fasteignar, ef telja má
að hún birtist í söluvirði eignarinnar.9
H 1984904 Áðurnefnt Ásgarðsmál. Verulegur hluti lands jarðarinnar, sem
frá náttúrunnar hendi var vel fallin til þess, að þar risi sumarbústaðabyggð,
laut ábúðarskyldu, sbr. 2. gr. ábúðarlaga nr. 64/ 1976, og landbúnaðar—
skyldu, sbr. 12. gr. jarðalaga nr. 65/ 1976. Auk þess varí 10. gr. jarðalaga
lagt undanþægt bann við því, að reistir væru sumarbústaðir á því landi, er
ekki hafði verið leyst úr landbúnaðarnotum. Dómstólar litu fram hjá undan—
þægu bannákvæði laganna, þegar þeir mátu verulegan hluta lands jarðar—
innar sem sumarbústaðaland og hækkuðu matsfjárhæð Matsnefndareignar—
námsbóta tífalt.

5.2 Skipulagning einkaaðila

gildandi laga um skipulag kunna t.d. samningar einstaklinga að
takmarka leyfilegar nytjar/nytjakosti fasteignar eða m.ö.o. að ákveða eigninni
umráðamynztur með skipulagskvöð/ískyldu.Ef þeir samningar eru innan marka
laga/skipulagsáætlunar, binda þeir að öðru jöfnu með sama hætti og skipulagsáætlun. Slíkt svigrúm fer óðfluga minnkandi, eftir því sem völd og afskipti opin—
berra skipulagsyfirvaldavaxa, sbr. 1. mgr. 9. gr. skbl.

Á grundvelli

H 1959.541 Hallveigarstaðamál. Í afsali fyrir lóð við Túngötu í Reykjavík
sagði, „að á lóðinni hvílir sú kvöð, að ekki má reisa þar hærra hús en tvílyft
né með öðru húsagerðarsniði en “villa, (svonefnd “Villaservitut,)“. Í dómi

9

Sjá þó það sem haft er eftir Bent Christensen í Fast Ejendoms Regulering (Kaupmannahöfn 1967) á bls. 104,
sbr. hér að framan undir 12, og eftir Carl August Fleischer í „Naturvem og Erstatning“ í Tidsskrift for
Rensviænskap (1981) á bls. 239, sbr. hér á eftir undir 5.3.1.

449

SIGURDUR

GIZURARSON

Hæstaréttar var talið, að yfirvöld skipulagsmála hefðu vald til að ákveða
hvers konar byggingu mætti reisa á lóðinni, þ.m.t. hærra hús en tvílyft.
Meirihluti Hæstaréttar taldi ákvæði afsalsins njóta eignarréttarverndar, og
ef réttur afsalsgjafa/eigandahúss á næstu lóð samkvæmt afsalinu yrði virtur
að vettugi með útgáfu byggingarleyfis, skyldu honum metnar bætur með
eignarnámsmati. Minnihlutinn taldi hins vegar yfirvöld skipulagsmála geta
virt ákvæðið í afsalinu að vettugi án þess að baka Reykjavíkurborgfébótaábyrgð.
H 1972.657 Kópavogsblettsmál. Land í nánd við þéttbýli var selt á
leigu/erfðafestu til garð— og grasræktar. Erfðafestuhafi var ekki talinn eiga
rétt á eignarnámsbótum fyrir það, eins og um land undir byggingarlóðir
væri að ræða, heldur einungis eiga rétt á „sannvirði þess, sem kostað hefur
hann að rækta landið“.

5.3 Bætur sakir skipulagsáætlunar

Meginstafir eru, að við eignamám á fasteign skal leggja gildandi skipulags—
áætlun til grundvallar, þegar lagt er mat á, hvað mega teljast sennilegar og
löglegar nytjar eignarinnar framvegis. Ef hún mælir fyrir um þéttbýli á land—
svæðinu, skiptir hún því jafnan í byggingarlóðir og aðrar lóðir, sem þá fara undir
götur, torg, leikvelli, almenningsgarða, græn svæði o.s.frv. Skipulagið skiptir
þeim m.ö.o. í byggilegar — þ.e. byggingarlóðir — og óbyggilegar lóðir — eins og
nefndar lóðir undir götur, torg, almenningsgarða o.s.frv. Það gerir það oftlega án
sérstaks tillits til þess, hverjir náttúrulegir kostir lóðar sem byggingarlands eru.
Önnur sjónarmið kunna að vega þyngra en hinir náttúrulegu kostir. Fallegri
sjávarlóð kann t.d. að vera ætlað að verða lóð undir iðnaðarhverfi. Og ef t.d. um
er að ræða mjög stórt grænt svæði samkvæmt skipulagsáætlun, eru að öðru jöfnu
ekki rök til að bæta hana sem byggingarlóð. Meginstafir þessir sæta vissum
afbrigðum, sbr. hér á eftir undir 5.4.2.
Ekki skal bæta byggingar og Önnur mannvirki/framkvæmdir, sem reist hafa
verið eða stofnað til andstætt gildandi skipulagsáætlun. Ekki skal heldur bæta
nytjar, sem stangast á við efni skipulagsáætlunar, svo sem þegar eigandi atvinnu—
húsnæðis í iðnaðarhverfi hefur breytt því í íbúðir. Slíkt húsnæði skal aðeins bætt
sem iðnaðarhúsnæði, sé það tekið eignarnámi.
Þeir meginstafir að gildandi skipulagsáætlun skuli lögð til grundvallar
eignarnámsmatieru samofnir sennileikamati. Yfirleitt skal því ekki leggja skipulagsáætlun til grundvallar eignarnámsmatinema hún sé fullgild. Þar við bætist,
að stundum úreldist gildandi skipulagsáætlun, þ.e. fyrirsjáanlegter og sammæli
um, að hún verði ekki framkvæmd, þótt formlega sé hún gild, og þá eru ekki rök
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til að leggja hana til grundvallar mati. Þetta verður ráðið af tengslum skipulagsáætlunar og sennileikamats, sbr. H 1937.390 (Skildinganessmál). Enn fremur
geta verið tonnerki á því að bæta fasteign samkvæmt undanþægu skipulagi, sem
alla jafna eru veittar undanþágur frá, sbr. H 1984906 (Ásgarðsmál). Sjá nánar
um afbrigði frá meginstöfunum undir SA.
H 1937392 Skildinganessmál. Mál þetta er frá því á fyrri hluta síðustu
aldar. Eftir að Skildinganes, sem verið hafði hluti Seltjamarnesshrepps, var
sameinað Reykjavík, ákváðu skipulagsyfirvöld Reykjavíkur að breyta
skipulagsáætlun þeirri, er í gildi hafði verið fyrir Skildinganes. Í nýju
áætluninni, sem ekki hafði hlotið staðfestingu ráðherra, var gert ráð fyrir,
að lóð, sem stefnandi hafði keypt til að reisa á henni íbúðarhús í samræmi
við þágildandi skipulagsáætlun, færi undir götu og torg. Lóðareigandanum/stefnanda var því synjað um byggingarleyfi á lóðinni. Ágreiningslaust var, að lóðareigandinn ætti rétt á bótum. Ágreiningur var hins vegar
um það, hvort hann ætti rétt á að fá bætur fyrir lóðina strax eða síðar, er nýja
skipulagið kæmi til framkvæmda. Dæmt að þá er honum var synjað um
byggingarleyfi á lóðinni, hefði lóðin orðið honum verðlaus eða jafnvel til
byrði, sbr. eignarnámsákvæðistjórnarskrán'nnar. Hann var því talinn eiga
rétt á að fá skaðabæturnar strax.
Spyrja má, hvort nýja, óstaðfesta skipulagsáætlunin var lögð til grund—
vallar bótaréttinum eða hin eldri, staðfesta skipulagsáætlun. Til þess var
ekki sérstaklega tekin afstaða í málinu, en um það má deila. Hæstiréttur
lagði til grundvallar að synjunin um byggingarleyfi hefði gert lóðina verð—
lausa eða jafnvel orðið eigandanum til fjárhagslegrar byrði. Í raun var það
þó bæði nýja skipulagið og leyfissynjunin, sem gerðu lóðina verðlausa.
Ef litið er svo á, að nýja skipulagið hafi valdið verðrýrnunínni,má leggja
ákvörðunina um það að jöfnu við skaðaverk, eða m.ö.o. gamla skipulagið
hefði þá verið lagt til grundvallar bótunum, sbr. 1. mgr. 33. gr. núgildandi
skbl. Einnig má þó líta svo á, að nýja skipulagið hafi verið grundvöllur bót—
anna og lóðin hafi verið bætt sem lóð undir götu og torg, en allt að einu bætt
eftir sama mælikvarða og aðrar lóðir undir íbúðarhús í nágrenninu, sbr.
svonefnda almenningsgarðareglu(parkprínsipp), sem nánar verður að vikið
hér á eftir.
'

uppi rökræður og deilur eftir uppkvaðningudóms í svonefndu
Östensjömáli, sbr. Rt. 197724—25. Ágreiningur var um hvort þeir meginstaflr, að bæta skyldi á grundvelli gildandi skipulagsáætlunar giltu í tilvikum þar sem land hefði verið skipulagt tvívegis, þannig að síðari skipuÍ Noregi voru
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lagsáætlunin kæmi sem viðbót við þá fyrri (dobbeltreguleringstilfelle).
Málavextir voru þeir, að eignarnám hafði átt sér stað vegna vegargerðar, en
landið, er lá að vegarstæðinu, skyldi samkvæmt skipulagsáætlun nýtast til
útivistar fyrir almenning. Af hálfu sveitarfélagsins var því haldið fram, að
yrði skipulag vegarins afnumið, yrði áfram í gildi skipulag um notkun
landsins til útivistar fyrir almenning. Því gæti ekki orðið um það að ræða
að bæta landið sem byggingarlóðir. Það sem kæmi í veg fyrir, að landið yrði
bætt sem byggingarlóðir, væri m.ö.o. skipulagsáætlun, sem ekki væri
grundvöllureignamámsins. Af dómi þessum vildu sumir draga þá ályktun,
að við slíkar aðstæður skyldi aldrei leggja gildandi skipulagsáætlun til
grundvallar bótaákvörðun. Í Gomrnerudmálinu, sbr. Rt. 1983.700, voru
nokkrum árum síðar tekin af tvímæli um þetta atriði. Þar sagði Hæstiréttur
Noregs, að væri landsvæði í skipulagsáætlun afmarkað til að verða þétt—
býlisbyggð, tæki verðmatið mið af notkun landsins til byggingarlóða. En
væri slík skipulagsáætlun úrelt, svo að ekki væri fyrirsjáanlegt, að henni
yrði hrundið í framkvæmd, skyldi virða hana að vettugi sem grundvöll
breyttra nytja.10

5.3.1 Tímasetningar og eftirvæntingarverðmæti

Skipulagsáætlun aðalskipulags kann að gera ráð fyrir að landsvæði verði deiliskipulagt og gert byggingarhæft — t.d. eftir 10—12 ár eða eftir skemmri eða lengri
tíma, sbr. 16. gr. skbl. Verðmæti fasteignar vex oftast nær mjög, þegar deiliskipulag er afgreitt og úthluta skal byggingarleyfum fyrir íbúðar— eða iðnaðarhúsnæði
innan skamms, sbr. 23. gr. laganna. Talað er um eftirvæntingarverðmæti fast—
eignar.
Tímasetningar skipulagsáætlunar skipta geysimiklu máli, þegar bótafjárhæð
ákvörðuð.
Jafnan stórhækkar fasteign í verði, þegar deiliskipulagningá sér stað
er
og framkvæmd deiliskipulags hefur verið tímasett í náinni framtíð. Því skemmri
tíma sem þarf að bíða eftir því, að hafa megi fullt gagn af fasteign samkvæmt
gildandi skipulagsáætlun, þeim mun meira er verðmæti hennar.
Með eftirvæntingarverðmæti11 fasteignar er almennt átt við það verðmæti
hennar, sem sprettur af væntingum manna um breyttar og verðmeiri nytjar eignarinnar. Oft er í skipulagsáætlun gert ráð fyrir, að landi tiltekinnar fasteignar sem
notuð hefur verið til landbúnaðar — verði skipt niður í byggingarlóðir, t.d. undir
byggð íbúðarhúsa eða sumarbústaða eða í lóðir undir iðnaðarhúsnæði, sbr.
——

10

“

Pedersen, Sandvík og Skaaraas í Ekspropnktsjon (Osló 1990) á bls.
dönsku er eftirvæntingarverðmæti nefnt „forventningsværdí“.

Á
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Eigandinn kann sjálfur að hafa gert reka að slíkri áætlun, þótt
landið hafi ekki verið formlega deiliskipulagt af yfirvöldum skipulagsmála sem
byggingarlóðir. Hann bíður þá jafnan í voninni um að landið verði deiliskipulagt
af yfirvöldum og byggingarleyfi gefin út. Biðvonin (venteehancen) er ekki sérstak—
lega bætt, en hún birtist yfirleitt í verði eignarinnar á markaði að minna eða meira
'
leyti. Og við verðmat á henni við eignarnám er rétt að líta til þess verðmætis.12
*

23.—24. gr. skbl.

'?

1

Í

{3

Í Danmörku og Noregi er eftirvæntingarverðmæti fasteignar lágt, ef stjórnvaldsleyfi til breyttra og arðmeiri nytja hefur ekki verið gefið út og því óvíst,
hvort það verður veitt. Úr danskri mats- og dómiðkun má nefna dóm
Hæstaréttar Danmerkur Í HD 1960558. Í dómsforsendum hans sagði um

}

,

eignarnám á hluta lands bóndabýlis í jaðri þéttbýlis undir veg: „Da det
mátte stille sig som usikkert, hvomár og i hvilket omfang salg af det eksproprierede areal til byggegrunde kunne finde sted, findes det med rette af
overtaksationskommissionenlagt til grund, at arealet skulle vurderes som
landbrugsjord, der mátte ventes at kunne blive byggemoden, hvorimod
værdien ikke kunne ansættes efter den faktisk betalte pris for hyggegrundsjord.“
fl

=

_

;

;

}

"

Þegar telja má líkur á, að breyting verði á löglegum/leyfilegum nytjumÍnytjakostum fasteignar fyrir sakir væntanlegrar skipulagsbreytingar yfirvalda,
kemur það í hlut matsmanna að spá í það, hvort og hvað skipulagsyfirvöld munu
aðhafast og hvenær það mun gerast. Í því skyni að renna sem traustustum stoðum
undir spána er matsmönnum rétt að freista þess að afla sér sem fyllstra upp—
lýsinga frá skipulagsyfirvöldum um það, hvort á döfinni eru breytingar á skipu—
lagi landsvæðisins.
Um þetta segir WE. von Eyben í „Ekspropriationserstatningen“ í Dansk
Miljøret 4 (1978) á bls. 73: „Ekspropriations- og domstolspraksis har efterhánden fæstnet sig, sáledes at der tages hensyn til forventningsværdien,
selv om ejendommen er plaeeret í landzone. Selv om dette er tilfældet, kan
det nemlig tænkes, at købere i handel og vandel ved fastsættelsen af købesummen tager hensyn til muligheden for despensation eller en senere overførelse fra landzone til byzone. Hvis det pá denne máde eller ved andre
Oplysninger gøres sandsynligt, at værdien er større end ved alm. landbrugsjord, fastsættes erstatningen højere end for alm. landzonejord.“

;

12

WE. von Eyben í „Ekspropriationserstatningen“ Dansk Miljøret (1978) á bls.
1'
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Úr norskri mats— og dómiðkun má nefna dóm Hæstaréttar Noregs í Grini—
veimálinu, sbr. Rt. 1981.700. Þar sagði í dómsforsendum: „Arealets
utbyggingsmulighetermátte vurderes i lys av offentlige planer som forelá,
selv om disse ekki var “godkjenteí Ogsá andre indikasjoner pá det offent—
liges planleggingsviljemátte tas i betraktning, og jo klarere denne vilje er
kommet til uttryk, jo sterkere vekt mátte den tillegges.“

Ekki er fyrirfram loku fyrir það skotið, að landsvæði með mikilli náttúrufegurð
verði skipulagt sem friðlýst náttúruverndarsvæðiog óheimilt verði því að hagnýta
landið sem byggingarlóðir. Mat, sem án skipulagsáætlunar þess efnis gerir ráð
fyrir, að fasteign, þar sem náttúrufegurð er mikil, verði skipulögð sem sumar—
bústaðaland, styðst ekki við óyggjandi forsendu. Og slík spá matsmanna/dóm—
stóla getur kallað á að hún verði látin rætast, því að eignarnemi hefur þá ef til til
ekki efni á að friðlýsa landið í náttúruver'ndarskyni.13
H 1984904 Áðumefnt Ásgarðsmál. Matsnefnd eignamámsbóta mat verðmæti
jarðarinnar eingöngu með hliðsjón af landbúnaðamytjum. Þótt stór hluti lands
jarðarinnar væri afar vel fallinn til sumarbústaðabyggðar, hafði land jarðarinnar ekki verið skipulagt undir sumarbústaðalóðir. Úrskurði matsnefndar—
innar var skotið til dómstóla, sem mátu land jarðarinnar að verulegu leyti sem
sumarbústaðaland, sem hafði í för með sér að matsfjárhæð sú, sem Matsnefnd
eignamámsbóta hafði ákveðið, var hækkuð tífalt. Hvorki matsnefndin né dómstólar lögðu hugtakið „eftirvæntingarverðmæti“ til grundvallar niðurstöðu
sinni, sem ætla má þó að hefði verið rétt að gera. Sú millileið sýnist að hefði
verið nær sanni en bæði úrskurður matsnefnarinnar og dómar héraðsdóms og
Hæstaréttar. Allsterkar líkur mátti leiða að því, að land jarðarinnar yrði með
ákvörðun skipulagsy'firvalda að verulegu leyti deiliskipulagt undir sumarbústaði, þótt það hefði ekki átt sér stað. Sú ályktun sem gerð var að dómsforsendu studdist þó ekki við nein áþreifanleg gögn og stangaðist á við undanþægt hann 10. gr. jarðalaga nr. 65/ 1976, sbr. og 12. gr. laganna.
Hafa ber í huga, að Væntingar manna um breyttar nytjar fasteignar — eða fast—
eigna í nágrenninu — geta hvort heldur er haft áhrif til lækkunar eða hækkunar
á verði fasteignar. Og þótt ónotaðir nytjakostir séu fyrir hendi, kann hagnýting
13

Carl August Fleischer gerir því skóna í Tidsskrift for Rensvitenskap 1981 í greininni „Naturvem
og
erstatningsansvar“,á bls. 239, að lögfræðingar geri sig með slíkri afstöðu bera að „pólitískri gengisfellingu“
(politisk nedprioritering) á náttúruvernd,því að háar bætur komi í veg fyrir að stjórnvöld ákveði friðlýsingu

lands.
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Þeirra að vera svo fjarlægur möguleiki, að einungis sé rétt að bæta virkar nytjar.
'tOftast nær er þá bætt með hliðsjón af virkum hefðbundnum nytjum. Sú niðurstaða er eðlileg og sanngjörn, þegar engin gögn liggja fyrir um, að á döfinni séu
aðrar og arðmeiri nytjar.

"'

„

Úr norskri mats- og dómiðkun má nefna Malvikmálið, sbr. Rt. 1993: 409. Í
dómi Hæstaréttar sagði: „Det vil pá denne bakgrunn være naturlig at erstatningen ogsá for veigrunnen fastsettes pá grunnlag av den aktuelle bruksverdi.“
:

5.3.2 Meðalverð byggilegra og óbyggilegra lóða

Þegar fasteign er tekin eignarnámi í því skyni að deiliskipuleggja land hennar
undir íbúðahúsabyggð, t.d. hverfi íbúðarhúsa eða sumarbústaða, má gera ráð
fyrir, að hluti landsins fari undir götur, torg, almenningsgarða,leikvelli, sundlaugar, íþróttavelli og önnur opin svæði. Hagnýting á hluta landsins með þessum
hætti fyrir almenning er nauðsynleg og óhjákvæmileg, svo að einstakar lóðir
íbúðarhúsa/sumarbústaða komi eigendum sínum að fullum notum. Bætumar
taka þá mið af meðalverði byggilegra og óbyggilegra lóða svæðisins, sbr. lögjöfnun frá 1. mgr. 24. gr. skbl.
nefndu ákvæði 1. mgr. 24. gr. skbl. segir, að þá er sveitarfélag gerir land
að byggingarlóðum með deiliskipulagi að ósk landeiganda, skuli “hann
þegar framkvæmdirhefjast láta endurgjaldslaust af hendi við sveitarfélagið
þá hluta landsins sem samkvæmt skipulaginu eru ætlaðir til almannaþarfa
þó ekki meira land en sem svarar þriðjungi af flatarmáli þeirra lóða er
þannig verða byggingarhæfar.
Í

——

Matsmönnum ber að kanna, hversu mikið land er gert ráð fyrir, að verði al—
menningssvæði. Verðmæti landsins og bótafjárhæðin ráðast enn fremur af því,
hversu langur tími má telja að líði, þar til lóðir verða gerðar byggingarhæfar með
lagningu gatna, holræsa og leiðslna fyrir vatn og rafmagn og gerð annarra opin—
berra mannvirkja og útgáfu byggingarleyfa. Tímasetningar skipulags ráða miklu
um verðmæti landsins.
Tvær hliðar sama lögfræðilega álitamáls eru annars vegar spurningin, hvort
bæta skal eftirvæntingarverðmæti fasteignar við eignarnám, og hins vegar spurningin, hvort við bótaákvörðun skal virða að vettugi verðmætisauka af völdum
skipulagsins.14
“

Sjá að framan undir 1.4.
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Að íslenzkum rétti eru meginstafir, að bætur fyrir land, sem tekið er eignarnámi, skulu ekki sæta neinum frádrætti vegna verðmætisauka, sem orðið hefur á
því sjálfu af völdum skipulagsáætlunar. Það jafngildir því, að skilið er á milli
skipulagsáætlunar og eignarnáms. Verðmætisbreytingar af völdum skipulags—
áætlunarinnar teljast m.ö.o. ekki vera af völdum eignarnámsins.
Nánar tiltekið felst í meginstöfum þessum, að þá er fasteign er tekin
eignarnámi í heilu lagi og öllu landi hennar breytt í lóðir með deiliskipulagi, er
verðmætisauki af völdum skipulagsáætlunar ekki virtur að vettugi, heldur beinlínis tekið mið af verðmæti eignarinnar samkvæmt skipulagsáætlun og m.a. tekið
mið af eftirvæntingarverðmæti hennar. En hins vegar, þegar um er að ræða
eignarnám a' hluta fasteignar, skal sérstakur verðmætisauki þess hluta eignar—
innar, sem skilinn var eftir, koma til frádráttar eignarnámsbótum. Almennur
verðmætisauki skal aftur á móti ekki koma til frádráttar, sbr. H 1980904
(Leirvogstungumál) og að framan undir 3.2. Algengt er, að aðeins hluti fasteignar
sé tekinn eignarnámi, svo sem þegar þjóðvegur — t.d. hraðbraut — er lagður
gegnum land fasteignar.

5.3.3 Land tekið er til nota fyrir almenning

Land, sem tekið er eignarnámi til nota fyrir almenning, t.d. undir grænt svæði,
getur verið svo víðlent, að ekki séu rök til að taka mið af jafnræði gagnvart
eigendum lóða í grenndinni, sbr. að framan undir 5.3. Þá er tekið mið af því, að
landið skal vera til nota fyrir almenning samkvæmt gildandi skipulagi og það er
bætt lægri bótum en land undir byggingarlóðir. Þá koma væntanlega til álita svipuð
sjónarmið og þegar friðlýsing á sér stað samkvæmt lögum nr. 44/ 199 um náttúru—
vernd. Með öðrum orðum er þá naumast ástæða til að svonefndum meginstöfum urn
almenningsgarða (parkprinsipp) sé beitt, sbr. nánar hér á eftir undir 54.

5.4 Undantekningar

Í stöku tilvikum verður þeim meginstöfum, að

bæta skuli fasteign á grundvelli
gildandi skipulags, ekki framfylgt út í æsar.
Þegar gildistaka skipulags hefur í för með sér, að verðmæti fasteignar lækkar,
nýtingarmöguleikarhennar skerðast frá því sem áður var eða hún rýrnar svo að
hún nýtist ekki til sömu nota og áður, skal eigandinn fá sannanlegt tjón sitt bætt
úr sveitarsjóði eða sveitarfélagið leysa eignina til sín, sbr. 1. mgr. 33. gr. skbl. Að
norrænum rétti er tilhneiging til þess, að bótaákvæði af þessu tagi séu túlkuð
þröngt í ljósi þeirra meginstafa að skipulagsákvarðanir, sem löglega er til
stofnað, baka að jafnaði ekki ríkinu og/eða sveitarfélagi fébótaskyldu. Sönnunarbyrðin hvílir á eiganda fasteignar, sem telur sig hafa orðið fyrir tjóni, sbr.
niðurlag nefndrar 1. mgr. 33. gr. skbl.
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H 1991.1368 Brúarhólsmál. Málið snerist um það, hver hefðu orðið áhrif
staðfests aðalskipulags á fasteignina Brúarhól í Mosfellssveit. Eigandi
hennar taldi hana hafa orðið fyrir verðrýrnun af völdum skipulagsins, sem
gerði ráð fyrir að hraðbraut yrði lögð nálægt eigninni. Hann taldi skipulagið
hafa skert möguleika sína til að hagnýta eignina, m.a. til sölu, gert hana
óíbúðarhæfa og óbyggingarhæfa. Hæstiréttur taldi eigandann hafa sannað
með matsgerð, að hann hefði orðið fyrir tjóni af völdum skipulagsins, svo að
eignin Brúarhóll I hefði selzt undir markaðsverði. Tjónið var talið bótaskylt
í ljósi þágildandi 3. mgr. 29. gr. skipulagslaga nr. 19/1964, sem er sambærileg við 1. mgr. 33. gr. skbl. Hins vegar var eigandinn ekki talinn hafa
sýnt fram á bótaskylt tjón á fasteigninni Brúarhól 11 í merkingu nefnds
.ákvæðis. Í dómsforsendum kom fram, að eigandinn gæti nýtt eignina eins
og eðlilegt væri miðað við allar aðstæður, á meðan hún hefði ekki verið seld.
Niðurstaða þessi sýnist illsamrýmanleg orðalagi lagaákvæðisins sem og
meginstöfum laga.
Sú kenning hefur verið uppi í norrænum rétti, að matsmönnum/dómstólum sé rétt
að virða nýja skipulagsáætlun að vettugi þegar henni er hrundið í framkvæmd
með eignarnámi. Þegar það er gert, verður vitaskuld eitthvað annað að koma í
staðinn. Gjarnan er þá litið til þess, hvað telja má fyrirsjáanlega og sanngjarna
hagnýtingarkosti fasteignar.
Í Noregi hafa þessi sjónarmið verið uppi, sbr. Magne Schjödt í Norsk
Ekspropriasjonsrett (1947) á bls. 262—63, Husaasnefndina í Innstilling
1969 á bls. 134 og Knut Robberstad í Ekspropriasjonsvederlaget 1968 á bls.
117—18.

*

a

*

'

Í dómi Hæstaréttar í svonefndu Skaarmáli, sbr. Rt. 1976464, voru
málavextir að sveitarfélagið Björgvin hafði tekið eignarnámi leifar jarðar,
sem ekki voru lengur nýttar til landbúnaðar og gáfu því engan afrakstur.
Lendan var tekin undir veg og eignarnámið átti sér því stað til fram—
kvæmdar á skipulagsáætluninni. Spurningin var, hvort unnt væri að virða
hana að vettugi við ákvörðun bóta. Í dómsforsendunum sagði á bls. 468:
„Ved ekspropriasjon til gjennomföring av en ny reguleringsplan skal
grunnen verdsettes som bebyggelig, selv om omrádet etter planen gjöres
ubebyggelig ved at det er regulert til veg eller friareal. Det er ikke den
foreliggende regulen'ngsplan som skal legges til grunn, men erstatningen
skal fastsettes pá grunnlag av det man kan kalle de naturlige og páreknelige utnyttelsesmuligheter.Dette er et helt alminnelig prinsipp.“
Sjónarmið þessi minna ofurlítið á dómsforsendurHæstaréttar Íslands í
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Ásgarðsmáli, sbr. H 1984906. Carl August Fleischer gagnrýndi meginstafi
þessa, sbr. Norsk Ekspropriasjonsrett (1978) á bls. 360. Og Hæstiréttur
Noregs sýnist hafa horfið frá því að leggja mikið upp úr þeim.
Í Noregi erí 1. mgr. 32. gr. skbl. kveðið svo á, að eigandi lóðar eigi kröfu
til bóta, ef fasteign hans er með skipulagsáætlun eyðilögð sem byggingarlóð, enda verði hún ekki nýtt á annan hátt, svo að svari kostnaði (utnyttes
pá annen regningsvarende máte). Sams konar ákvæði er í 2. mgr. 32. gr.
laganna, þegar á landbúnaðarlendu verður ekki sakir skipulagsaðgerða
rekinn landbúnaður, svo að það borgi sig.

Þegar umráðatakmarkanir eru felldar á land samkvæmt lögum nr. 44/ 1999 um
náttúruvernd, korna sjónarmið af líkum toga til greina. Ekki eru þó yfirleitt rök
til að bæta slíkt land með sama hætti og t.d. byggingarlóðir einkaaðila, heldur
eru það fyrst og fremst hefðbundnar nytjar, sem eru bættar.
Náttúruvemdarlögin hafa að geyma ákvæði um skaðabætur til landeigenda
vegna friðlýsingar/umráðahamlna,sem eru felldar á land með stoð í lögunum,
sbr. 77. gr. Þar segir þó eingöngu, að náist ekki samkomulag um bætur, skuli um
ákvörðun þeirra fara eftir lögum nr. 11/1973 um framkvæmd eignarnáms. Af
fátæklegri mats- og dómiðkun sem og af örfáum ákvæðum í settum lögum verður
ráðið, að íslenzkur réttur er að þessu leyti fremur vinsamlegurlandeigendum.
hefur réttarframvindan á síðustu árum stefnt hraðbyri í átt til bótaleysis vegna friðlýsingar/umráðahamlna í náttúruverndarskyni. Í Krokedalsdóminum í Rt. l973.705 var friðun veiðivatns, er bannaði netaveiði þá,
sem stunduð hafði verið í atvinnuskyni, ekki talin bótaskyld.
Heimilt er skv. 20. gr. norsku náttúruverndarlaganna að bæta, þegar um
svokallað „naturreservat“ er að ræða, sem felur í sér róttækastar friðlýsingar/umráðahömlur á landi , einkaeign. Tilhneigingar til að þrengja
nefnda bótaheimild gætti í Rt.1993.321, Hydaladómnum. Þar hafði landeigendum verið bannað að selja lóðir undir sumarbústaði, en hins vegar
fyrri hefðbundnar nytjar áfram leyfilegar. Jafnvel þeir, sem keypt höfðu
sumarbústaðalóðir, en var síðan bannað að byggja, fengu ekki bætur. Með
öðrum orðum „veruleg umráðahamla“ var ekki bætt, því að markmiðið með
friðun var einmitt að koma í veg fyrir sumarbústaðabyggingar. Í máli þessu
var því ekki einu sinni dæmt skylt að bæta þær fjárfestingar, er eyðilagðar
voru.
Í Noregi

1

Þegar fasteign er tekin eignarnámi undir götu, leikvöll eða opið svæði í þéttbýli,
koma til álita meginstafir um almenningsgarða (parkprinsipp) er hlotið hafa
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viðurkenningu að norrænum rétti. Þeir eru, að fyrir land/lóð, sem fer undir götu,
leikvöll, almenningsgarð eða opið svæði, og ekki er að flatarmáli yfir tilteknu
hámarki, skuli greiddar bætur er nemi meðalverði byggilegra og ábyggilegra lóða
á svæðinu. Undirstöðurökin eru þau sanngirnis- og jafnræðissjónarmið, að sá
eigandi fasteignar, er verður að sæta því að eignin sé tekin undir götu, torg,
almenningsgarðo.s.frv., verði ekki látinn sæta lakari meðferð en nágrannar hans.
Tilkoma götunnar, torgsins, leikvallarins, almenningsgarðsins o.s.frv. kemur í
veg fyrir, að lóðin verði notuð sem byggingarlóð. Ef hins vegar um stærri svæði
er að tefla, eru rök til að bæta lóðina samkvæmt gildandi skipulagsáætlun, þ.e.
sem land til nota fyrir almenning.
Í Noregi var í svonefndu Sukkevannmáli í Rt. 1993.166 áréttað, að megin—
stöfum um almenningsgarða skyldi einungis beita um minni svæði en þau,
er deilt var um í málinu, þ.e. svæði minni en 600 dekarar.15
H 1937392 Áðurnefnt Skildinganessmál. Maður hafði keypt lóð undir
íbúðarhús samkvæmt gildandi skipulagsáætlun. Með nýrri óstaðfestri
skipulagsáætlun, sem sammæli var um að yrði framkvæmd, var ákveðið, að
lóðin yrði tekin undir götu og torg. Lóðareigandinn fékk lóðina hætta á því
verði sem hann hafði keypt hana, þ.e. sem byggingarlóð.

6. Hver á eftirvæntingarverðmæti síðustu 10

ára?

Sumum hefur vaxið í augum, hversu dýrt það reynist oft ríki og sveitarfélögum
að taka fasteignir eignarnámi, eftir að þær hafa hækkað stórlega í verði sakir
þess að með skipulagsáætlun var ákveðið að einmitt á þeim stað skyldi t.d. rísa
þéttbýlisbyggð, stóriðja eða hraðbraut vera lögð. Jafnræðíssjónanniðum, sem
mjög hafa verið uppi á vettvangi eignarnámsréttar, er þá andmælt með vísan til
þess, að þjóðfélagið hafi með áætlunum sínum, fjárfestingum og framkvæmdum
skapað þau verðmæti, sem valda því, að fasteignir hafa margfaldazt í verði. Við
eignarnám eigi ríkið og/eða sveitarfélag ekki að þurfa að borga fyrir þá verð—
hækkun á fasteign, er það hefur sjálft skapað. Sjónarmið þetta er gjarnan nefnt
tvíborgunarsjónarmiðið.16 Röksemdafærslu þessari hefur síðan aftur verið andmælt með þeim rökum, að allt verðmæti sé þjóðfélagslega skapað.17
15

16
17

Björn Stordrange í „Ekspropriasjonsrettení utviklíng — ny praksís mot Klöftadommen“, sbr. lov og Ren 1994
á bls. 4—10—11.
Carl August Fleischer í Norsk Ekspropliasjonsren (1978) á bls. 201—206.
Jobs. Andenæs í grein sinni „Grunnlov og ekspropriasjonserstatning“í Lou og Ren 1975 á bls. 262.
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Bæði í Noregi og Svíþjóð hafa verið sett lög í því skyni að koma í veg fyrir, að
þjóðfélagið þurfi að borga eigendum fasteigna þá verðhækkun, sem orðið hefur
sakir þjóðfélagslegrar framvindu. Í sænsku eignarnámslögunumfrá 1972 segir
t.d. í 1. mgr. 3. gr. 4. kafla, að við ákvörðun á eignarnámsbótum skuli verð—
hækkun fasteignar, er verulegu nemur og átt hefur sér stað á tímabilinu frá degi
10 árum áður en sótt var um eignarnámsleyfl, og í hæsta lagi 15 árum áður en
farið er með málið fyrir dómstóla, einungis teljast eigandanum til hagsbótar að
því marki sem sýnt er fram á, að hún stafi af öðru en eftirvæntingu um breytingu
á leyfilegum notkunarhætti landsins. Og Í norsku eignamámslögunumfrá 1984
segir 4. mgr. 5. gr., að ekki skuli við eignarnámsmat taka tillit til verðmætis—
breytinga, er stafa af öðrum fjárfestingum, sem eignamemi hefur framkvæmt á
síðustu 10 árum áður en matsmálið hófst.18 Hérlendis hefur ekki fremur en í
Danmörku verið gerð gangskör að því að lögfesta slíka skipan.
1'

19

sænsku eignamámslaganna frá 1972 segir: „Vid bestammande av löseskilling skall
sádan ökning av fastighetensmarknadsvárdeav nágon betydelse som ágt rum under tiden frán dagen tio ár före
ansökningen om expropriation, clock högst femton ár före talans váckande vid domstol, r'áknas “agaren tilgodo
endast í den mán det blir utrett, at den beror pá annat an förventníngar om andi-ing i markens tillátna anvandn—
ingssatt.“ Sjá einnig 4. mgr. 5. gr. norsku laganna um bætur vegna eignamáms á fasteignum nr. 17/1984. Þar
segir: „Det skal ikkje takast omsyn til verdiendríngar som kjem av andre investeringar som öreignaren har
gjennomfört í dei siste 10 ára för hovudförehavinga i underskjönet tok til. Det skal heller ikkje takast omsyn
til verdiendn'ngarsom kjem av planar som oreignaren har om framtidigae investen'ngar.“

Í 1.
mgr. 3. gr. 4. kafla

460

