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Í  hugum flestra er hugtakið  fasteign notað 
um hús eða önnur óhreyfanleg mannvirki, 
sem fest eru við jarðarskika eða lóð.

En í lagalegum skilningi er fasteign 
skilgreind sem afmarkaður hluti af yfirborði 
jarðar með þeim mannvirkjum, sem við hann 
er fest. Af þessu má sjá að jörðin þ.e. lóðin er 
hin raunverulega fasteign. 

Það er stefna Reykjavíkurborgar og sumra 
annarra sveitarfélaga að lóðir (fasteignir)  
skuli  vera í opinberri eigu sveitarfélaganna, 
leigulóðir, en ekki  eign húseigenda. Þetta er 
ósanngjarnt fyrirkomulag fyrir húseigendur, 
sem verða  þannig  ekki fasteignaeigendur í 
lagalegum skilningi, því hin raunverulega  
grunnfasteign verður 
eign sveitarfélagsins.  
Þeir eiga aðeins það 
sem er tengt við fast-
eignina, það sem er 
byggt á henni,  
mannvirkið.

Í reynd er þetta ákaflega óeðlilegt.  Lóð 
og hús eru ein heild, ein  fasteign. Hver er 
niðurstaðan?  Er fasteignin í sameign húseig-
andans og borgarinnar?  Borgin stillir þessu 
þannig upp að um tvær sjálfstæðar eignir 
og tvo eigendur sé að ræða; hvor eigi sína 
eign. Önnur eignin þ.e. lóðin sé leigð hinum 
eigandanum, húseigandanum.

Ýmis álitamál koma upp í slíku sam-
býli. Lóðin er leigð til takmarkaðs tíma  þ.e. 
ákveðins fjölda ára.  Segjum svo að eftir séu 
fimm ár af leigutímanum. Húsið er orðið 
gamalt og þarfnast mikilla endurbóta,  sem 
kosta stórfé.

Hver er staða húseigandans? Á húseigand-
inn að fá leyfi borgar-
innar til að endurnýja 
húsið?  

Tökum annað dæmi.  
Fimm ár eru eftir af 

leigusamningnum og 
húseigandi ætlar að 
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Deilur, ergelsi og vandræði húseigenda 
og lóðahafa við Elliðavatn er gott dæmi 

um varnarleysi húseigenda gagnvart 
hinum sterka aðila.  Er hér þó eingöngu 

um sumarbústaði að ræða
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selja húsið. Kaupandinn myndi gera athuga-
semd og benda á að stuttur tími sé eftir af 
leigutímanum og ekki hægt að greiða hátt 
verð fyrir húsið þar sem staða þess á lóðinni 
sé óviss. Sama staða gæti komið upp ef veð-
setja þarf fasteignina.

Í raunveruleikanum er þessi eignaskipting 
á fasteigninni ekki framkvæmanleg. Hús og 
lóð eru eitt og húseigandinn getur ekki án 
lóðarinnar verið.  Húseigandinn fjárfestir 
margfalt meira í eigninni en lóðareigandinn.  
Hann tekur mörgum sinnum meiri áhættu og 
er yfirleitt sá sem minna má sín.

Ef húseigandinn væri eigandi lóðarinnar 
hefði hann skýra stöðu og fullan samnings-
rétt.  Þess í stað stendur hann frammi fyrir 
ófrávíkjanlegum reglugerðum sveitar-
félagsins, Fasteignaskrár Íslands og tekur 
áhættu af gerræðislegum ákvörðunum þess 
sterka. Húseigendur eiga engan fulltrúa í 
stjórn Fasteignaskrár Íslands.  Aðeins Samtök 
sveitafélaga og Samtök fjármálafyrirtækja svo 
og ríkisvaldið eiga þar sína fulltrúa  sbr. l. nr. 
6/2001, 9.gr. 1. mgr. 

Deilur, ergelsi og vandræði húseigenda og 
lóðahafa við Elliðavatn er gott dæmi um  
varnarleysi húseigenda gagnvart hinum 
sterka aðila.  Er hér þó eingöngu um sumar-
bústaði að ræða.1  

Eigandinn

En hver er þá eigandi lóðarinnar í raun og 
veru?  

Flestir húseigendur fara  með lóðirnar eins 
og sína eign ekki síður en það sem þeir hafa á 
henni reist.  Flestar ef ekki allar eignarréttar-
heimildir yfir lóðinni eru í höndum húseigand-
ans og lóðarhafans:

1. Hann hefur oftast keypt lóðina af fyrri 
húseiganda, því lóðarverðið er inni í  
verði hússins og innifalið í heildar-
fasteignamatinu.

2. Hann getur veðsett lóðina.
3. Hann hefur umráðarétt yfir lóðinni.
4. Hann hefur rétt til að hagnýta sér lóðina.
5. Lánadrottnar húseiganda geta leitað 

1 Fréttablaðið 24. september 2015,  bls. 10 og 27. 
október bls. 8.

fullnustu í lóðinni.
6. Lóðin gengur í arf.
7. Hann getur selt lóðina.
8. Hann nýtur réttarverndar vegna  

lóðarinnar.
9. Hann borgar eignarskatt af lóðinni bæði 

til ríkis og sveitarfélags.
10. Erfingjar verða að greiða erfðafjárskatt af 

lóðinni.
11. Hússeigandi þarf að greiða þinglýsingar-

gjald af lóðinni.
12. Lóð telst hjúskapareign.

Í 4. liðnum, réttinum til að hagnýta lóðina 
felst að húseigandinn hefur með höndum 
allar framkvæmdir. Hann hannar lóðina á 
sinn kostnað, girðir hana, helluleggur, ræktar, 
verndar og viðheldur með ærnum kostnaði. 
Hann greiðir allar lagnir og heimtaugagjöld. 
Þetta fær hann ekki endurgreitt ef sveitar-
félagið tekur lóðina til sín.

Húseigandinn þarf að greiða leigu af 
lóðinni til borgarinnar en auk þess þarf 
hann að greiða fasteignargjald í viðbót við 
leiguna, þótt Borgin en ekki hann sé talin 
eigandi lóðarinnar, sbr. l. nr. 4/1995, 4.gr. 
2.mgr.  Í ofanálag þurfti hann til skamms tíma 
að greiða auðlegðarskatt af lóðinni eins og 
af öðrum eignum sinum, ef hann var talinn 
efnaður eða allt að 2%, þ.e. af lóð, sem hann 
á ekkert í.

Við þetta bætist að hlutur lóðar í heildar-
fasteignarmati er stöðugt  að aukast. Lengi 
var hann 3-7%  en er nú kominn upp í 25% 
af heildarvirði fasteignarinnar,  þ.e. lóðar og 
húss.  Þannig er borgin sífellt að sölsa undir 
sig stærri hluta af „sameigninni“.

Húseigandinn margkaupir lóðina

Húseigandinn þarf með þessum hætti að 
kaupa lóðina mörgum sinnum.  Fyrst er hann 
kaupir húsið og lóðina án þess að verða lóðar-
eigandi, svo undarlega sem það hljómar.  Ef 
hjón, sem eiga fasteign skilja þarf það hjóna, 
sem leysir fasteignina til sín að borga helm-
ing hins fullu verði. Eins er með erfingja húss.  
Þeir verða að greiða  erfðafjárskatts af lóðinni 
rétt eins og af húsinu. Vilji einn erfingja leysa 
húsið til sín verður hann að greiða fullt verð 
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fyrir þann hluta lóðarinnar, sem ekki fellur 
honum í arf.

Skoðum dæmigerð lóðaviðskipti. Gerum ráð 
fyrir að kaup og sala fari fram á fasteignamati.

Einbýlishús  á leigulóð er selt á 94,5 
milljónir króna.  Fasteignarmatið skiptist 
þannig: Húsið sem verður eign kaupanda er 
metið á 70,45 milljónir en lóðin, sem er og 
verður talin eign Reykjavíkurborgar er metin 
á  24,05 milljónir eða 25% af heildarverðinu.

Snúum okkur að kaupum á  lóðarhlutanum. 
Kaupandinn þarf að greiða liðlega 24 milljónir 
króna.  Gefum okkar að hann fjármagni 
kaupin með því að taka 25 ára verðtryggt 
lán með 3,7% vöxtum (verðtryggt lán hjá 
Lífeyrissjóði Verzlunarmanna með föstum 
vöxtum) sem nema alls 11,2 milljónum.  
Kaupverðið + vextir nemur alls 35,2 milljón-
um og þá fjárhæð verður kaupandinn að 
greiða af tekjum sínum.  Af tekjunum greiðir 
hann 46,24% tekjuskatt (31,80% skatt og 
14,44% útsvar) eða  tæpar 30,3 milljónir. 

Eins og sést á töflu 1 verður heildarkostnaður 
kaupanda tæpar 65,5 milljónir fyrir lóð, sem 
hann á ekkert í. Af þessu er ljóst að bankarnir 
og hið opinbera eru að skipta sjálfsaflafé 
einstaklinganna upp á milli sín.

Eru menn eitthvað hissa á því að ungt 
fólk eigi erfitt með að festa sér íbúð í dag og 
verði að búa áfram hjá pabba og mömmu, á 
meðan svona vélabrögð eru í gangi?

Berum saman annars vegar  lóð, sem er 
raunveruleg leigulóð en hins vegar lóð, sem 
Reykjavíkurborg legir út. Hugsum okkur 25 
ára tímabil.

Eins  og sést á töflu 2 eru gjöld  mjög mis-
munandi eftir sveitarfélögum.

Sums staðar þurfa húseigendur að greiða 
jafnvirði matsverðs lóðanna til sveitar-
félagsins á stuttum tíma stundum ríflega 
styttri en leigutímanum.

Eru allir stjórnmálaflokkarnir  
sósíalískir?

Allir flokkar boða trú á einstaklinginn og 
mannréttindi hans.

Heildarlóðamat í Reykjavík er 370 milljarðar 
króna. Af þeirri upphæð er 89 milljarðar 
eignarlóðir eða 30%. Leigulóðir, þinglýst 
eign Borgarinnar er hins vegar 281 milljarður 
eða 70%. Er það virkilega stefna flokkanna 
að eignir séu í opinberri eigu en ekki  eignir 
einstaklinga? Eða er þetta ástand sem líður 
áfram í hugsunarleysi?

Tafla 1.  Gjaldtaka vegna leigulóða:

Samanburður á tveimur aðferðum

 Kaupverð Raunveruleg Leigulóð
 kostnaðarliðir leigulóð Reykjavíkurborgar
1 Kaupverð 0 24.050.000
2 Vextir 0 11.160.153
3 Skattar                 10.286.667 30.284.914
4 Kaupverð samtals (1-3) 0 65.495.057
5 Lóðaleiga                22.246.250**** 1.202.500*

6 Fasteignargjöld 0 1.202.500**

7 Vatns- og fráveitugjöld 0 1.456.856***

8 Erfðaskattur 0 2.405.000
9 Útlausn erfingja (3 erfingjar) 0. 16.033.000

10 Heildarkostnaður í 25 ár 32.532.917 88.094.913

* Lóðaleiga í 25 ár (48.100 á ári í 25 ár).
** Fasteignargjöld í 25 ár (48.100 á ári í 25 ár).
*** Vatns- og fráveitugjöld í 25 ár (58.274,- á ári í 25 ár).   
Áður voru vatns- og fráveitugjöld innifalin í fasteignagjaldinu.
****  3,7% af fasteignamati.
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Tafla 2.  Mismunandi gjaldtaka nokkurra sveitarfélaga:

Gjaldtaka vegna leigulóða sem hlutfall af fasteignamati

 Íbúðarhúsnæði Atvinnuhúsnæði
        
       Upp-
 Fasteigna- Lóða- Sam-  Fasteigna- Lóða- Sam- greiðslu- 
Sveitarfélag gjald leiga tals gjald leiga tals tími
Akureyri 0,38 0,50 0,88 1,65 2,80 4,45 22,5 ár
Fjallabyggð 0,49 1,90 2,39 1,65 3,50 5,15 19,4 ár
Fjarðabyggð 0,48 0,53 1,01 1,63 2,00 3,63 27,5 ár
Garðabær 0,24 0,24 0,48 1,65 1,00 2,65 37,5 ár
Grundarfjörður 0,50 2,00 2,50 1,65 4,00 5,65 17,7 ár
Hafnarfjörður 0,28 0,40 0,68 1,65 1,30 2,95 34,0 ár
Hveragerði 0,45 1,00 1,45 1,65 1,70 3,35 30,0 ár
Ísafjörður 0,625 1,80 2,425 1,65 3,00 4,65 21,5 ár
Reykjanesbær 0,50 2,00 2,50 1,65 2,00 3,65 27,4 ár
Reykjavík 0,20 0,20 0,40 1,65 1,00 2,65 37,5 ár
Seltjarnarnes 0,20 0,40 0,60 1,1875 1,75 2,9375 34,0 ár
Vestmannaeyjar 0,42 1,00 1,42 1,55 3,50 5,05 19,8 ár

Mikið ósamræmi er milli þess raunveruleika 
sem rakinn er í grein þessari og markmiða 
stjórnmálaflokkanna eins og þau birtast í 
framkvæmd.  Það er því deginum ljósara að 
fulltrúar fólksins á Alþingi og í sveitarstjórnum 
þurfa hið bráðasta að taka sér tak og koma 
þessum málum í það horf sem samræmist 

mannréttindum stjórnarskrár þjóðarinnar og 
hagsmunum borgara  þessa lands.

Réttast væri að sveitarfélögin afhentu 
húseigendum gjaldfrítt afsal fyrir lóðunum 
sem þeir eru margbúnir að greiða að fullu og 
það upp í topp.

Samkvæmt lögum á útvarpsgjald að lækka 
svolítið um áramótin. Með því myndu skattar 
alls þorra fólks lækka um sömu upphæð.

En nú hefur verið lagt til að fólk fái ekki 
þessa skattalækkun.

Peningarnir þykja betur komnir í hítinni í 
Efstaleiti 1. Þar má engan styggja.

Það er betra að almenningur skeri eitthvað 
niður hjá sér til að eiga fyrir gjaldinu en að 
þeir í Efstaleiti 1 þurfi að spara við sig.

Þess vegna er lagt til að fólk fái ekki  
skattalækkunina.

Þetta er tillaga menntamálaráðherra. Hún 
má ekki verða samþykkt.

Útvarpsgjaldið verður að lækka verulega 
frá því sem nú er. Mun meira en gert er ráð 

fyrir í núverandi lögum.
Hvað halda menn að gerist, ef fólk fær slíka 

skattalækkun? Að það verði kannski slagsíða 
á Ríkisútvarpinu í hefndarskyni? Það kannski 
komi einn hlutdrægur umræðuþáttur? Hlut-
dræg frétt? Hlutdrægur pistlahöfundur verði 
fenginn til að flytja pistil? Víðsjá verði reið?

Svo gæti sólin komið upp líka.
Vefþjóðviljinn á andriki.is 20. nóvember 2015.

Slagsíða á Ríkisútvarpinu í hefndarskyni?


