
Þann 30. september 2019 barst Landssamtökum erindi frá nefndarsviði 
Alþingis þar sem Atvinnuveganefnd Alþingis sendi samtökunum til umsagnar 
tillögu til þingsályktunar um aðgerðaáætlun í jarðamálum, ( 20. mál) Þess var 
óskað að umsögnbærist eigi síðar en 21. október 2019 á netfangið 
nefndasvid@althingi.is

A f þeim sökum hafa Landssamtök landeigenda á Íslandi skoðað einstaka 
tölusetta liði þingsályktunartillögunnar og gera við þá neðangreindar 
athugasemdir:

1 Landssamtökin hafa ekkert á móti því að lögfestar verði skýrari reglur 
þar sem skilgreind verði tengsl við landið og skilyrði fyrir einarhaldi 
á jörðum svo fremi sem þessar reglur þrengja ekki að eignarrétti 
landeigenda. Sérstaklega sé ástæða til að sporna við því að eignarhald 
jarða sé óljóst.

2 Það að leyfisskylda jarðakaup yrði landeigendum almennt til 
trafala, myndi auka bið og flækjustig og jafnframt möguleika á því 
að jarðeignum yrði ráðstafað með einhverjum hætti í þágu pólitískra 
hagsmuna stjórnvalda hverju sinni. Þá myndi þetta vafalaust leiða til 
almennrar verðlækkunar þessara fasteigna. Þarna er ríkisforsjá farin 
að storka eignarréttinum og setja honum skorður en reynslan af slíku 
er að mati landssamtakanna ekki jákvæð. Ef ríkisvaldið vill setja 
reglur í þá veru að það hafi meiri afskipti af fasteignum í einkaeigu 
til þess að þjóna sínum hagsmunum, eða þeim hagsmunum sem 
nefndir eru almannahagsmunir hverju sinni, þá verða að fylgja þeim 
reglum skýr ákvæði um það hvernig samfélagið hyggst bæta 
landeigendum það tjón sem af þessu kynni að hljótast.

3 Ef samfélagið vill stilla upp einhvers konar leiðbeiningum um 
flokkun jarðeigna, þá þarf að gæta þess að þessi uppstilling verði að 
öllu leyti á kostnað þess sjálfs og raski ekki möguleikum landeigenda 
á að nýta eignir sínar og koma þeim í verð. Flokkun eignanna í 
ákveðin hólf kann að leiða af sér einhverkonar höft á nýtingu lands 
og að þess verði ekki gætt að endurskoða hana í samræmi við breytta
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landnotkun hverju sinni. Jafnframt er þarna hætt við að 
nýtingarflokkum yrði mismunað eftir því hver þeirra væri 
stjórnvöldum þóknanlegur hverju sinni.( Til dæmis er við því að 
búast að nýtingarflokkurinn ferðamennska yrði sett skör ofar en 
nýtingarflokkurinn orkuvinnsla þrátt fyrir að sá fyrrnefndi myndi 
fela í sér mun meiri spjöll á náttúru)

4 Löggjöf á sviði skráningar hefur verið í þróun og engin ástæða til þess 
að auka þar við nema til einföldunar. A f þingsályktunartillögunni má 
hins vegar ráða að þarna eigi að auka við skráningar og gera átak í 
vinnu Þjóðskrár við skráningu og uppmælingu. Skipulag og tímafrek 
meðferð þess vegur þungt við skráningu og notkun jarða og 
jarðarhluta. Landssamtökin benda á að opinbert skráningar og 
leyfaferli sé nú þegar orðið allt of tímafrekt og að bið eftir 
ákvörðunum stjórnvalda valdi landeigendum oft miklu tjóni sem þeir 
fái ekki bætt með neinum hætti. Nær væri að setja bótaákvæði til að 
tryggja eðlilegan afgreiðslutíma og koma í veg fyrir að stjórnvöld valdi 
landeigendum tjóni af þessu tagi. Koma þarf í veg fyrir að þeir sem 
ekki eiga raunverulega hagsmuni geti með kærum og málsífingum 
tafið fyrir afgreiðslu skipulags-og annara mála sem að landareign snúa 
og þannig valdið landeigendum tjóni.

5 Fasteignamat á löndum sem ekki eru í þéttbýli hefur verið lágt. 
Uppfærsla fasteignamats á þessar eignir myndi ekki koma 
landeigendum til góða með nokkrum hætti heldur myndi án nokkurs 
vafa leiða til meiri skattheimtu og til þess að þeir sem engan eða lítinn 
arð hefðu af eignum sínum þyrftu að fara að greiða ósanngjörn gjöld 
sem síðan leiddi almennt til lægra markaðsverðs eignanna.

6 Landssamtökin hafa ekkert við það að athuga að komið verði á 
lánasjóði vegna jarðakaupa á nýjan leik en minna á að slíkur sjóður 
var til staðar um árabil og rann sitt skeið á enda fyrr nokkrum árum 
með ákveðnum röksmedum sem enn eiga við. Landssamtökin telja 
hyggilegra að stuðla að því að jarðir teljist vera gott veðandlag þannig 
að viðskiptabankar, lífeyrissjóðir og aðrir fjármagnseigendur sjái það 
sem hagkvæman kost að veita kaupendum jarða lán út á þær með 
skynsamlegum vöxtum.



7 Endurskoðun þessara lagaákvæða sem vísað er til, í 7 tölulið 
þingsályktunartillögunnar er að mati landssamtakanna, líkleg til þess 
að verða landeigendum til tjóns frekar en til gagns. Þessi afstaða 
landssamtakanna helgast af þeirri pólitísku auðlindastefnu sem nú er 
rekin og því sem virðist vera afstaða margra kjörinna fulltrúa 
þjóðarinnar að landeigandi eigi almennt að njóta eins lítils af 
auðlindum og kostur er og að hömlur á meðferð og ráðstöfun lands 
sem samfélagið kýs að setja eigi að öllu jöfnu að vera á kostnað 
landeigandans en ekki þeirra sem fyrir hömlunum berjast í skjóli 
meintra almannahagsmuna. Sjá má þetta af síendurteknum 
hugmyndum og tillögum stjórnmálamanna um að lögfesta beri það í 
stjórnlögum að samfélagið sjálft( eða þeir sem það vísar til hverju 
sinni) eigi að njóta arðs af auðlindum landsins og þá í leiðinni að gera 
eins lítið og nokkur kostur er úr þeim stjórnarskrárbundnu 
eignarréttindum landeigenda sem þegar eru fyrir hendi.

Reykjavík 21 október 2019 

f.h Landssamtaka landeigenda á Íslandi.

Sigurður Jónsson varaformaður stjórnar


