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1.0 Inngangur 

Þinglýsingarkerfi fasteignaskrár er tölvukerfi það sem notað er við þinglýsingu 

skjala.  Kerfið er notað við þinglýsingu skjala en þinglýst skjöl varðandi fasteignir eru 

skráð í réttindahluta fasteignaskrár.  Umsjónaraðili fasteignaskrárinnar og 

þinglýsingarkerfisins er Fasteignaskrá Íslands.   

Hér á eftir er einkum fjallað um það verklag sem ber að hafa við 

dagbókarfærslu skjala og þinglýsingu þeirra.  Þinglýsing í í þinglýsingarkerfi 

fasteignaskrár er á engan hátt frábrugðin þinglýsingu í bækur og allar sömu 

formreglur og lagaskilyrði gilda.   

 

1.1. Hlutar þinglýsingarkerfis 

Þinglýsingarkerfinu er skipt upp í fimm hluta sem hafa mismunandi tilgang og 

því mismunandi aðgerðir.  Hér á eftir verður fjallað um hvern þeirra, 

dagbókarvettvang þar sem skjöl eru dagbókarfærð, þinglýsingarvettvang þar sem 

skjölum er þinglýst og þau staðfest, aflýsingarvettvang þar sem aflýsing skjala fer 

fram, skráningarvettvang, þar sem innfærsla upplýsinga úr 

þinglýsingarbókum/spjöldum fer fram og upplýsingavettvang sem er eingöngu 

skoðunaraðgangur. 

 

1.2. Lagaumhverfi þinglýsinga 

 

Hér er bent á réttarreglur sem mikið reynir á varðandi þinglýsingar.  Þetta er 

þó alls ekki tæmandi listi því eins og þeir sem unnið hafa við þinglýsingar vita getur 

reynt á hina margvíslegustu lagaákvæði þegar úrskurða þarf um þinglýsingu skjals. 

Þinglýsingarlög nr. 39/1978 

Reglugerð um þinglýsingar nr. 405/2008 

Stimpillög nr. 36/1978 

Fjöleignarhúsalög nr. 26/1994 



Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 

Lög um landskipti nr. 46/1941 

Jarðalög nr. 81/2004 

Ábúðarlög nr. 64/1976  

Lög um landamerki nr. 41/1919 

Lög um eigna- og afnotarétt fasteigna nr. 19/1966 

Lög um bæjanöfn nr. 35/1953 

Lög um samningsveð nr. 75/1997 

 

1.3. Misræmi 

 Enn eru til eignir í þinglýsingarbókum eða spjöldum sem ekki hafa fundið sinn 

samastað í fasteignaskrá.  Ástæður þess að ekki er búið að færa þinglýsingargögnin af 

pappírnum í fasteignaskrána geta verið misjafnar.  Nú þegar þetta er ritað eru 5,7 % 

eigna í fasteignaskrá án upplýsinga í réttindahluta.  Það þýðir að annað hvort eru 

engar þinglýstar upplýsingar til um eignirnar eða þá að lýsingu eignar ber ekki saman 

annars vegar í fasteignaskrá og hins vegar í þinglýsingarbók og því ekki hægt að færa 

þinglýsingarupplýsingar úr bókum í tölvukerfið. 

 Fasteignaskrá Íslands sér um að leysa úr slíku misræmi með samvinnu við 

sýslumannsembætti landsins og byggingafulltrúa sveitarfélaganna.  Forsenda þeirrar 

vinnu er að sýslumannsembættin sendi inn beiðni um lagfæringu misræmis varðandi 

þær eignir sem enn eru virkar í bókum og spjöldum. 

 

1.4. Ein skrá fyrir öll stjórnvöld 

 Áður fyrr var skilgreining á eignum í þinglýsingarbók óháð því hvernig þær 

voru skilgreindar í fasteignaskrá.  Hver eign fékk sérstaka blaðsíðu í þinglýsingarbók 

og engin tenging var við fasteignaskrá.  Ef t.d. auðkennum fasteignar var breytt á 

einhvern hátt þurfti að tryggja að það yrði gert bæði í fasteignaskrá og í 

þinglýsingarbók.  Mörg eldri lagaákvæði sem í gildi eru bera enn með sér að tilgangur 

þeirra hafi verið að tryggja að upplýsingum hafi verið breytt á mörgum stöðum til að 

tryggja samræmi. 

Árið 2001 er þetta þinglýsingarkerfi tekið í notkun og með því tengjast 

þinglýsingarbókin og fasteignaskráin.  Það þýðir að skjölum er þinglýst inn á eignina 

eins og hún er skilgreind í fasteignaskrá.  Breytingar á heitum, auðkennum og 

afmörkun (þ.m.t. skiptingum) fasteigna fara því ekki inn í fasteignaskrá nema með 

aðkomu þinglýsingarstjóra.  Slíkar breytingar nefnast stofnhlutabreytingar en 



stofnhluti nefnist sá hluti fasteignaskrár sem geymir upplýsingar um heiti, auðkenni 

og afmörkun fasteigna.  Sú samvinna fer fram í gegnum svokallað biðskrá sem 

sérstaklega er fjallað um síðar í handbókinni. 

 

1.5. Aðgangur að þinglýsingarkerfi 

 

Allir notendur þinglýsingarkerfisins fá persónubundinn aðgang að kerfinu. 

Réttindum notenda er skipt í nokkra flokka eftir umfangi þeirra. Um er að ræða 

aðgang að þinglýsingarvettvangi, dagbókarvettvangi, skráningarvettvangi, 

aflýsingarvettvangi og upplýsingavettvangi.  

 

Þinglýsingarvettvangur: 

Notandi hefur öll réttindi kerfisins þ.m.t. til að þinglýsa og vinna í 

skjalavinnsluglugga. 

Dagbókarvettvangur: 

Notandi hefur réttindi til að dagbókarfæra skjöl sem koma til þinglýsingar. 

Aflýsingarvettvangur: 

Notandi hefur réttindi til þess að aflýsa þinglýstum skjölum. 

Upplýsingavettvangur: 

Notandi hefur skoðunaraðgang og getur prentað út þinglýsingarvottorð. 

Skráningarvettvangur: 

Notandi hefur réttindi til að skrá efni þinglýsingabóka (skjöl) í þinglýsingarkerfið. 

 

Umsókn um aðgang að kerfinu má finna á heimasíðu Fasteignaskrár Íslands. 

1.6. Aðgangur annarra að fasteignaskrá 

 

Almenningur hefur frían aðgang að grunnupplýsingum um fasteignir á heimasíðu 

Fasteignaskrár Íslands.  Þar fást upplýsingar um auðkenni fasteigna, stærð og 

byggingarár auk upplýsinga um fasteignamat og brunabótamat. 

Áskriftaraðilar geta svo fengið ítarlegri upplýsingar um fasteignir og eigendur 

þeirra og auk þess aðgang að rafrænum veðbandayfirlitum.  Slíkan aðgang má fá bæði 

hjá Fasteignaskrá Íslands og hjá öðrum sem sjá um slíka upplýsingamiðlun til þeirra 

sem starfa á þessu sviði. 
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2.0 Skráningarvettvangur 

 Þegar þinglýsingakerfið er opnað birtist skjámyndin hér að neðan og er byrjað 

á því að velja þann vettvang sem við á. 

Nr. 32, upphafsmynd í þinglýsingakerfinu. 

 
 

2.1 Almennt 

Með skráningu í þinglýsingakerfinu er átt við færslu upplýsinga sem eru í 

þinglýsingabókum í fasteignaskrá. 

Skráningin felst fyrst og fremst í því að skrá allar „virkar” upplýsingar um 

fasteignir úr bókum í tölvukerfið. Markmið skráningar er að undirbúa 

þinglýsingahlutann þannig að sá sem staðfestir skjöl „þinglýst” síðar meir komi að 

borðinu tiltölulega hreinu, þ.e. að forvinnunni sé lokið. Þess vegna er nauðsynlegt að 

skráningaraðili sé nákvæmur í vinnubrögðum. 

Saga eigna verður í bókum eða á spjöldum en ekki í tölvukerfinu og þ.a.l. skal 

skráning einskorðast við skráningu virkra skjala, þ.m.t. frumheimilda (t.d. 

lóðarleigusamninga og lóðarafsöl). Þegar eign hefur verið staðfest þinglýst í 

þinglýsingahluta fasteignaskrár eiga eingöngu að vera á henni skjöl sem eru gild. Við 

skráningu þarf að taka afstöðu til þess hvað á að koma fram á þinglýsingavottorði 

eignar. 

 

Veljið vettvang. 



2.2 Mismunandi „staða” skjala 

Skjöl koma í þinglýsingahluta fasteignaskrár með skráningu eða við 

dagbókarfærslu. Öll ný skjöl eru dagbókarfærð beint inn í fasteignaskrá þrátt fyrir að 

þeim verði þinglýst í bækur eða á spjöld. Dagbókarfærð skjöl fá stöðuna D og ekki er 

hægt að hrófla við þeim í skráningarvettvangi. Það er í verkahring þinglýsingastjóra 

sem staðfestir eignir þinglýstar að taka afstöðu til D-merktra skjala. Sú staða getur 

komið upp að skjöl hafi fallið úr gildi (aflýst) áður en eignin sem þau eru á hefur verið 

staðfest/þinglýst. Ekki verður hjá því komist að nokkur tvíverknaður lendi á 

þinglýsingastjóra en hann mun þá fyrst þurfa að „þinglýsa” skjalinu en að því búnu 

þurfa að aflýsa því eða úrskurða á þann veg sem við á.  

 

2.2.1 Helstu merkingar um stöðu skjala 

A = aflýst Skjal hefur ekki lengur gildi. Skjal hefur verið afhent til 

aflýsingar og úrskurðað aflýst. 

B = þinglýst skjal í 

breytingarstöðu 

Þinglýst skjal sem hefur verið breytt. Þinglýsingastjóri einn 

hefur heimild til að setja og ráðstafa eignum í breytingarstöðu.  

D = dagbókarfært Dagbókarfært skjal sem bíður þinglýsingar. 

E=eytt Skjali hefur verið eytt. Aðeins má eyða skjölum í 

skráningarstöðu í skráningarvettvangi 

F = frávísað Skjal ekki tækt til þinglýsingar og verið vísað frá. 

G = afturkallað Eldri skjöl sem hafa verið afturkölluð og endurgreidd, sama og 

staðan K er í dag. 

K= afturkallað Þinglýsingabeiðandi hefur hætt við þinglýsingu og dregið 

skjalið til baka.  

L = veðbandslausn Skjalið sjálft heldur gildi sínu en veðið leyst úr veðböndum. 

S = skráð Skjal í skráningarstöðu, aðeins er hægt að vinna með þau í  

skráningarvettvangi.  

Þ = þinglýst Endanleg staða skjals, nema það falli úr gildi eða verði breytt 

skv. nýjum gögnum. 

V =  í vinnslu. Við þinglýsingu eignaskiptayfirlýsinga merkjast skjölin í V-

stöðu (í vinnslu) þar til skjalinu hefur verið þinglýst á öllum 

eignum sem skjalið var dagbókarfært á. 

Y = yfirstrikað Þinglýst, virkt skjal sem kemur ekki fram í skjalalista. 

 

 



Nr. 33, skjalalisti eignar í skráningarvettvangi: 

 
 

2.3 Misræmi þinglýsingabóka og eldri fasteignaskrár 

2.3.1 Skráning misræmis 

Ef í ljós kemur misræmi á milli þinglýsingabóka og fasteignaskrár skal skrá 

athugasemd um hvers eðlis misræmið er og hvernig má lagfæra það í þar til gerðan 

reit, „ósamræmi”. Gott er að viðhafa þá reglu að taka ljósrit af þeim skjölum sem 

varða misræmið, t.d. lóðarleigusamningum og afsölum og leggja í möppu til að flýta 

fyrir þeim sem staðfestir/þinglýsir. Ef viðkomandi athugasemdir eru skráðar 

sérstaklega í ósamræmisgluggann er auðvelt að prenta út og halda skrá yfir þær eignir 

sem þurfa leiðréttingar við. Meirihluti misræmistilvika veldur þó ekki vafa, t.d. þegar 

skráning í þinglýsingabækur samræmist ekki skráningu Fasteignaskrár Íslands í 

fasteignaskrá. Slík tilvik einskorðast oftast við skráningu eigenda og/eða skiptingu 

húss. Það er nauðsynlegt að skoða hvert tilvik fyrir sig, þar sem í sumum tilfellum 

getur þinglýsingabók átt við en í öðrum skráning Fasteignaskrár Íslands.  

Þegar vart verður við misræmi í skránum ber sýslumannsembætti 

(skráningaraðila hjá sýslumanni) að gera Fasteignaskrá Íslands viðvart sem kannar 

misræmið og úrskurðar þar um. Þetta er gert á þar til gerðu eyðublaði sem er fyllt út 



og sent Fasteignaskrá Íslands, eyðublaðið er á vef Fasteignskrár Íslands, 

www.fasteignaskra.is  

Nr. 34, eyðublað um beiðni um leiðréttingu skv. þinglýsingabók. 

 

Misræmi í þessu sambandi getur verið margskonar, það má hugsa sér dæmi 

um að fyrri skráning í eldri fasteignaskrá samrýmist ekki skráningu í 

þinglýsingabókum, röng skjalnúmer hafi verið skráð og skráning bílastæða og 

bílskúra í fjölbýlishúsum samræmist ekki.  

2.3.2 Verklagsreglur um lagfæringu misræmis 

 Það þarf að vanda mjög vel til þess verks að lagfæra misræmið. Það skal ekki 

staðfesta eign þinglýsta í fasteignaskrá nema misræmi varðandi eignina hafi verið 

lagað. Fasteignaskrá Íslands hefur samið og vinnur eftir verklagsreglum um úrlausn 

misræmismála að því að lagfæra misræmið þannig að ljúka megi staðfestingu 

eignarinnar í fasteignaskrá. 

http://www.fasteignaskra.is/


 

2.3.2.1 Misræmi um skráningu eiganda 

2.3.2.1.1 Eigendaskráning yngri hjá Fasteignaskrá Íslands 

a) Eftir að misræmisbeiðni frá sýslumanni hefur borist og verið skráð, kannar 

starfsmaður Fasteignaskrár Íslands eftir hvaða gögnum eigendaskráning fór 

fram. 

 

b) Hafi viðkomandi eignarheimild ekki verið þinglýst sendir Fasteignaskrá 

Íslands eiganda bréf og bendir honum á að þinglýsa eignarheimild sinni. 

 

 

2.3.2.1.2 Eigendaskráning yngri hjá sýslumanni 

a) Eftir að misræmisbeiðni frá sýslumanni hefur borist og verið skráð, breytir 

Fasteignaskrá Íslands eigendaskráningu í samræmi við þinglýstar heimildir. 

 

b) Fasteignaskrá Íslands sendir tilkynningu til eigenda þar sem um er að ræða 

breytingu á skráningu fasteignar. 

 

 

2.3.2.2 Samræming gagna Fasteignaskrár Íslands og þinglýsingabóka 

a) Þetta á við þegar tilkynningum frá sveitarfélagi (byggingarfulltrúa) til 

Fasteignaskrár Íslands og skráningu í þinglýsingabók ber saman.  

 

b) Starfsmaður Fasteignaskrár Íslands leiðréttir skráningu fasteignar  og staðfestir 

færsluna í fasteignaskrá eða í biðskrá sýslumanns eftir atvikum.  

 

 

2.3.2.3 Samræming gagna frá byggingarfulltrúa og þinglýsingabóka  

a) Þetta á við þegar tilkynningum frá sveitarfélagi (byggingarfulltrúa) til 

Fasteignaskrár Íslands og skráningu í þinglýsingabók ber ekki saman.  

 

b) Starfsmaður Fasteignaskrár Íslands rannsakar málið og ber saman gögn hjá 

Fasteignaskrá Íslands,  tilkynningar frá byggingarfulltrúa og fylgigögn 

misræmisbeiðni. 

 

c) Starfsmaður sendir byggingarfulltrúa bréf og óskar eftir frekari upplýsingum. 

 

a. Ef skráning er röng í þinglýsingabók er viðkomandi sýslumanni 

sent bréf og málavextir útskýrðir og bent á heppilega úrlausn 

málsins. 

b. Ef breyta þarf skráningu hjá Fasteignaskrá Íslands er skráningu 

breytt í samræmi við gögn málsins og færsla send í biðskrá 

sýslumanns.  

 

 



2.4 Verklag við skráningu 

2.4.1 Eign er skráð 

Eign er flett upp í „finna eign“ (leit) og hún er borin saman við 

þinglýsingabók/spjöld. Skráning í þinglýsingabók er talin rétt og skal aldrei breyta 

skráningu í bók nema augljós mistök eða prentvillur komi þar fram og ber þá að 

leiðrétta það skv. almennum reglum um leiðréttingu í þinglýsingabók, sbr. lög um 

þinglýsingar nr. 39/1978. 

Nr. 35, „nýtt skjal”. Reitirnir eru fylltir út eftir því sem kemur fram í þinglýsingabók: 

 

 

Hægt er að fletta á milli tveggja skjámynda, „skjalalista” og „skoða og skrá” (flipa). Í 

skjalalista er gott heildaryfirlit af eigninni en í „skoða og skrá” skjámynd má sjá 

nákvæma skráningu hvers skjals og þar er einnig hægt að skrá inn ný skjöl. Nýjum 

skjölum eru gefin þau skjalnúmer sem skráð voru í þinglýsingabók en þau eru 

aðlöguð að öðru sniði númeranna. Það er fyllt út í skjámyndina eftir því sem 

upplýsingar í bókinni gefa tilefni til og að því loknu er færslan staðfest. 

 

 

 



Nr. 36, nýtt skjal innfært: 

 

2.4.2 Skjalalisti eignar 

Í þinglýsingabókum eru upplýsingar færðar inn á framhlið og bakhlið 

blaðsíðna. Á framhliðinni koma fram upplýsingar um eigendur, frumheimildir, kvaðir 

o.fl. en á baksíðunni birtast áhvílandi veðbönd.  

Best er að fara yfir og skrá skjölin þannig að fyrst séu skráðar upplýsingar af 

framhlið blaðsíðna svo af baksíðunni. 

Þegar öll atriðin hafa verið yfirfarin er skjalið staðfest og staða skjalsins 

verður þá „skráð” (S).  

Nr. 37, skjalalisti eftir að skjal hefur verið skráð. Takið eftir að snið skjalnúmera 

hefur ekki verið lagfært á þessu skjali. 

 

2.4.3 Skráning skjala – samantekt 

 Velja eign með leit „Finna eign”, fara í skjalalista og velja „nýtt skjal”. 

 

 Bendill fer sjálfkrafa í skjalnúmersreit þar sem skrá skal skjalnúmerið en 

embættisnúmerið er sjálfgefið. 

 



 Skjaltegund er valin, annaðhvort með músinni eða með því að slá inn fyrsta 

bókstafinn í skjalaheitinu og „fletta” honum þar til rétt skjaltegund birtist. 

 

 Dagsetningarsniðið er: 01/01/2001. Það er hægt að skrifa „10101” eða 

„010101”. Það þarf ekki að gera skrástrikin. Sé dagsetning móttökudags skráð 

eldri en útgáfudagssetning koma villuskilaboð.  

 

 Í málsaðild eru aðilar skjalsins skráðir eftir kennitölum. Nota má „ssk” þegar 

enginn málsaðili er skráður í þinglýsingabók. Við skráningu í 

skráningarvettvangi þarf alltaf að skrá viðtakanda, annað hvort er hægt 

að velja með músinni eða slá inn fyrsta bókstafinn, þ.e. „v“. Þægilegt er að 

gera skrá yfir kennitölur og gera skammstafanir fyrir aðila þegar kennitölur 

koma ekki fram á spjaldi (s.s. fyrir veðhafa). Það er gert með því að slá inn 

skammstöfun í kennitölureitinn, t.d. „bi“ fyrir Búnaðarbanka Íslands og smella 

á „Enter” þá kemur upp gluggi þar sem kennitalan er skráð og auðkennið er 

staðfest. Næst þegar þarf að skrá viðkomandi málsaðila er nóg að slá inn 

auðkennið „bi” og þá kemur réttur aðili fram í heiti málsaðila. Hægt er að 

halda utan um lista yfir skráð auðkenni annaðhvort í kerfinu eða á sér blaði. 

Athugið að innan embættis þurfa allir notendur að nota sama auðkennalistann.  

 

 
 

 Neðanmálstexti fyrir efnisatriði, athugasemdir eða kvaðir er settur inn að 

lokum og merkt við hvort textinn skuli birtast á vottorði eða í svokallaðan 

„kvaðaglugga”. Nauðsynlegt er að skilgreina hvort um sé að ræða efnisatriði, 

athugasemd eða kvöð, annars skráist textinn ekki inn í kerfið. 

o PV = texti birtist á vottorði 

o PK = texti birtist í kvaðaglugga 

Hægt er að búa til fasta flýtitexta í þennan glugga. Þá þarf að fara í 

neðanmálsreitinn, velja hvers konar efnisatriði um er að ræða og með 

hægrismelli á mús eru „Flýtitextar” valdir (einnig má smella á ctrl og shift 

hnappana samtímis). Nú birtist gluggi þar sem auðkenni er valið og textinn er 



skráður. Eftir að texti hefur einu sinni verið skráður má sækja hann annað 

hvort með því að velja hann úr töflunni eða með því að slá inn auðkennið í 

textahólfið og smella svo á Ctrl-Shift hnappana. 

 

 
 

 Ef upplýsingar koma ekki fram á spjaldi eru notaðar gerviupplýsingar: 

o Ef dagsetningar vantar:  01/01/1970 

o Ef málsaðila vantar:  „ssk “ skrifað í kennitölureit. 

o Ef handhafi  „ha” skrifað í kennitölureit. 

o Ef kennitala finnst ekki  „nn”skráð í kennitölureit þá verður til 

gervikennitala en nafnið er skrifað í heitisreit. 

 

2.4.3.1 Einstakar skjaltegundir 

2.4.3.1.1 Lóðarleigusamningur (LOD) 

Þetta er frumheimild eignarinnar og skal alltaf skráður. Kvaðir á lóð skal færa 

inn í viðeigandi glugga neðanmáls. Kvaðir fá sjálfkrafa merkingu í „PV“ (prentast á 

vottorð) og „PK“ (prentast í kvaðaglugga, sjá mynd nr. 5).  

 

2.4.3.1.2 Eignaskiptayfirlýsingar (ESK)1 

Eiga aðeins við um fjöleignarhús. Hentugt er að nota flýtivinnslu skjala þegar 

eignaskiptayfirlýsingar eru skráðar eða dagbókarfærðar. Með flýtivinnslu (F8 eða í 

valmynd undir skjalavinnslu) má setja sama skjalið samtímis á margar eignir á sömu 

lóð. Algengt er að skrá málsaðila á eignaskiptayfirlýsingum sem „ssk“ = „Sjá skjal“. 

 

2.4.3.1.3 Kaupsamningar og afsöl (KAS/AFS) 

Það skal alltaf hafa nýjasta kaupsamning og afsal skráð á eign. Ef komið er 

afsal, nægir að hafa það inni en annars skal hafa afsal fyrri eiganda og kaupsamning 

                                                 
1 Ath. lög um fjöleignarhús nr. 26/1994 ásamt reglugerð og leiðbeiningar á heimasíðu 

félagsmálaráðuneytisins (www.stjr.is) undir “húsnæðismál” um 

eignaskiptayfirlýsingar. 

http://www.stjr.is/


við nýrri eiganda inni. Sama á við ef það er kominn lóðarleigusamningur. Í þessu 

sambandi hefur lóðarleigusamningur sömu stöðu og afsal. Segja má að afsal sé 

lokaeignarheimild en kaupsamningur er takmörkuð eignarheimild þannig að 

kaupsamningur getur aldrei staðið einn inni á eign heldur einungis með afsali eða 

lóðarleigusamningi eldri eiganda. Beri skjal heitið „Kaupsamningur og afsal” skal 

skrá það sem afsal. 

 

2.4.3.1.4 Umboð, veðleyfi, skilmálabreytingar, yfirlýsingar o.fl. 

Þessi skjöl er mikilvægast að tengja við skjölin sem þau fylgja. Algengast er 

að þetta séu fylgiskjöl t.d. veðskuldabréfa og eignarheimilda. Það skal vísa til 

skjalnúmera skjalanna sem þau fylgja til þess að það megi alltaf sjá tenginguna. Nóg 

er að tengingin komi fram í fylgiskjalinu (veðleyfi eða umboði) en þá er nauðsynlegt 

að láta tenginguna sjást á þinglýsingavottorði (haka við í PV). Við skráningu 

skilmálabreytinga er skjalið sem breytingin á við um valið í skjámynd og þannig eru 

skjölin tengd saman.  

 

2.4.3.1.5 Veðskjöl 

Veðbönd raðast efst í skjalalista eftir veðréttarröð og eru blálituð. Athugið að 

veðskuldir sem er stofnað til áður en dagbókarfærsla í fasteignaskrá hófst skal skrá án 

tilgreiningar á vöxtum, þ.e. sem veðskuldabréf (VBR) en ekki sem veðskuldabréf með 

eða án vaxta. Samsvarandi á við um tryggingarbréf. Húsbréf eru skráð sem sérstök 

skjaltegund, „Fasteignaveðbréf skiptanlegt fyrir húsbréf” en ekki sem veðskuldabréf.  

„Veðflutningar“ (VFL) eru skráðir sem „veðskuldabréf“ – ekki skal nota 

skjaltegundina „veðflutningur” þótt hún sé í kerfinu. Viðeigandi efnisatriði skulu 

skráð neðanmáls og látin birtast á þinglýsingavottorði (haka við PV). 

 

2.4.3.2 Skjali eytt ef það er ranglega skráð 

Ef skjal er rangt skráð eða er á rangri eign má eyða því. Það er gert í 

skráningarvettvangi ef skjal er ennþá í skráningarstöðu. Skjal er valið í skjalalista, 

smellt einu sinni á það svo að það litist svart („ljómi“) og smellt á Ctrl-D. Einnig má 

vera inni í skjali og smella á hnappinn „Eyða skjali“. Þetta er einungis hægt að gera í 

skráningarvettvangi og tilgangurinn er að hafa sem minnst af skjölum inni á eignum 

þegar þær eru teknar í notkun sem þinglýstar í fasteignaskrá.  

 



Nr. 38, skjali eytt, Ctrl -D: 

 

2.4.3.3 Skjalnúmerum breytt 

Ef breyta þarf skjalnúmeri t.d. vegna misskráningar er farið í „skjalalista” 

skráningarvettvangs (mynd 7 sýnir vel rangt skjalnúmerasnið). Smellið einu sinni á 

línu skjalsins til að það litist svart („ljómi”). Nú er hægt að breyta númerinu með 

skipuninni Ctrl -S, þá er rétta skjalnúmerið skráð. Einnig má vera inni í skjalinu og 

smella á hnappinn „Breyta skjalnr.”. 

Nr. 39 skjalnúmeri breytt, Ctrl –S 

 

 
 

Rétt snið skjalnúmers: 

036-A-000000/2000 

Embættisnúmer- merki- skjalnúmer/ártal 

3 stafa – bókstafur- 6 stafa nr/ 4 stafa ártal 

 

Ef skjali er gefið skjalnúmer sem er ekki í samræmi við uppgefið snið, býr 

forritið til nýtt skjal í skjalalistann, slíkt má ekki gerast og því er mjög mikilvægt að 

rétt snið sé notað, en það er forsenda þess að skráningin takist. Öll skjöl skulu vera á 

nýja sniðinu nema þau skjöl sem eru í „gömlu bókunum”2 þ.e. byggð upp á númeri 

bókar og blaðsíðutali en ekki skjalnúmeri og ártali. Sniðið fyrir eldri skjölin er: 

036-A-_____/bls  

Embættisnúmer-bókstafur-bók/blaðsíðutal 

 

                                                 
2 Það er að sjálfsögðu staðbundið hvaða númerakerfi hefur verið notað áður fyrr. 
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3.0 Dagbókarvettvangur 

3.1 Almennt 

Frumskráning skjala fer fram í dagbókarvettvangi. Skjöl eru móttekin og 

innfærð í dagbók, stimpilgjald og þinglýsingargjald er innheimt og helstu efnisatriði 

skjala eru skráð. Segja má að skráning efnisatriða skjala fari fram í dagbókarvettvangi 

en yfirferð og staðfesting þessara upplýsinga er í höndum þinglýsingarstjóra. 

Nr. 1,  upphafsmynd í dagbókarvettvangi: 

 

3.2 Skjal dagbókarfært 

Þegar skjal kemur til þinglýsingar er farið í „Finna eign“ (leit) og eigninni flett 

upp, annað hvort eftir heiti eða auðkennisnúmeri. 

 Fasteignanúmer jarða og óbyggðra lóða eru landnúmer (6 tölstafir) – 

fasteignanúmer annarra eigna eru fastanúmer (7 tölustafir).  Auðkennisnúmer bifreiða 

eru fastanúmer þeirra en einnig er hægt að leita eftir svokölluðum einkanúmerum.  



Skráningarnúmer skipa eru notuð en einnig er hægt að leita eftir heiti skipanna.  

Þinglýsing varðandi lausafé er á kennitölu eiganda lausafjárins. 

Þegar inn á rétta eign er komið er smellt á hnappinn „Nýtt skjal“.  Þá opnast 

gluggi fyrir sjálft skjalið og því er úthlutað einkvæmu skjalnúmeri.  Í þennan glugga 

þarf að slá inn efnisatriði skjalsins sem verið er að dagbókarfæra.  Kerfið kallar eftir 

mismunandi upplýsingum allt eftir því hverrar tegundar skjalið er. 

 

3.2.1 Skjaltegundir 

Það fyrsta sem þarf að gera er að velja skjaltegund en margar skjaltegundir eru 

í boði við dagbókarfærsluna.  Þær skiptast að meginstefnu til í fjóra flokka, 

eignarheimildir, veðskjöl, skjöl sem hafa áhrif á auðkenni og afmörkun fasteigna og að 

lokum aðrar yfirlýsingar. 

Það fer eftir því hvaða tegund er valin hvers konar upplýsingar eru slegnar inn 

og hvernig stimpilgjald er reiknað út. Athugið að skjaltegund ákvarðast af efni skjals 

en ekki heiti þess og mikilvægt er að kynna sér vel allar þær skjaltegundir sem í boði 

eru. 

3.2.2 Dagsetningar 

Dagsetningarsniðið er: 01/01/2001. Móttökudagssetning er sjálfgefin en 

útgáfudag skjals þarf að slá inn. Við dagbókarfærslu eignarheimilda þarf líka að slá inn 

afhendingardag fasteignar, en aðrir sem tengjast fasteignaskrá nýta þá dagsetningu til 

yfirfærslu á t.d. brunatryggingariðgjöldum og fasteignagjöldum.   

3.2.3 Málsaðild 

Málsaðilar skjals eru viðtakandi, útgefandi og greiðandi (sá sem borgar 

þinglýsinguna).  Nóg er að slá inn kennitöluna til að fá nafnið upp.  Ekki er hægt að 

dagbókarfæra eignarheimild nema hafa löglega kennitölu.  Ef málsaðili hefur ekki 

íslenska kennitölu þarf að hafa samband við þjónustuborð þinglýsingakerfis hjá 

Fasteignaskrá Íslands og fá úthlutað sérstöku leyfi til að skrá málsaðila á nafn án 

kennitölu (gervikennitala). 

 

Nr. 2, málsaðilar skjals: 



 

Þægilegt getur verið að gera skrá yfir kennitölur og útbúa skammstafanir fyrir aðila 

sem oft koma fyrir á skjölum, sjá leiðbeiningar í kafla 2.4.3, bls. 29. 

Flýtilyklar tengdir málsaðilum eru m.a.: 

CTRL+D = eyða málsaðila  

ALT+X = Fjölfalda kennitölu málsaðila – vera með reit virkan á kt. sem á að fjölfalda. 

3.3 Gjaldtaka 

3.3.1 Stimpilgjald1 

 Stimpilgjald er lagt á þegar eignarheimildum og veðskjölum er þinglýst.  Kerfið 

velur reiknireglu eftir því hvaða skjaltegund er valin og kallar eftir viðeigandi 

upplýsingum svo hægt sé að reikna út gjaldið. 

Sjá má reikniregluna sjálfa með því að smella á hnappinn „Útreikningar og 

breytingar“. Þá opnast gluggi á skjánum sem sýnir gjaldstofn, forsendur og niðurstöðu 

 

Nr. 3, forsendur álagningar: 

 

 

                                                 
1 Lög um stimpilgjald nr. 36/1978 ásamt síðari breytingum. 



 

 

Reiturinn „Undantekningar á gjaldtöku“ er notaður ef gera þarf einhverjar 

undantekningar varðandi útreikning stimpilgjalds eða þinglýsingargjalds, t.d. ef skjal 

er stimpilfrjálst, kemur stimplað, o.s.frv.   Ef skjal er áður stimplað – en aðeins að hluta, 

er smellt á  „Áður tekið gjald“ inni í útreikningsglugganum og þar er slegin inn upphæð 

stimpilgjaldsins sem þegar hefur verið greitt. 

Sérreglur gilda um útreikning stimpilgjalds þegar fasteignamat eignar vantar. 

Þá er fermetraverð úr töflu sótt og notað við útreikninginn. Þegar eign hefur ekki fengið 

fasteignamat er fasteignamatsreiturinn rauðlitaður og það er einnig rauður punktur fyrir 

aftan upphæðina sem slegin er inn, smellið á hann og þá birtist lítill gluggi þar sem 

notandi velur byggingarstig eignar (fullbúið, innréttingar, fokhelt, sökklar) og er þá 

reiknaður út gjaldstofn stimpilgjaldsins  og stimpilgjaldið sjálft. 

Ef verið er að selja margar fasteignir í sama skjalinu þarf að leggja saman 

fasteignamat allra eignanna og slá það inn í fasteignamats-reitinn á fyrstu eigninni sem 

skjalið er dagbókarfært á.  Útreikningur fyrir allar eignirnar fer þá fram á fyrstu eigninni 

og ekki þarf að huga aftur að gjaldtöku þó skjalið sé dagbókarfært á fleiri fasteignir. 

3.3.2 Þinglýsingargjald 

Fyrir hvert skjal sem móttekið er til þinglýsingar er greitt þinglýsingargjald. 

 

3.4 Kvaðir-efnisatriði-athugasemdir 

 Það er ákvörðun hvers embættis fyrir sig hversu mikill neðanmálstexti er 

innfærður við skráningu skjala. Eðlilegt er að skrá allar upplýsingar sem máli geta skipt 

varðandi eignina og gera færslu eða eignina á einhvern hátt sérstaka. 

Þinglýsingarvottorð skal sýna sem allra best stöðu eignarinnar. Eftirfarandi atriði má 

hafa til leiðbeiningar. 



 Leigusamningar (LEI): Leigjandi er viðtakandi. Í efnisatriði er t.d. skráð: 

o “Eignin leigð... ótímabundið frá 01/01/....” eða 

o “Eignin leigð... frá 01/01/2001 til 31/12/2001.” 

 Fjárnám(FJÁ): Í efnisatriði skal skrá nafn gerðarþola. Þessar upplýsingar 

skulu birtast á vottorði (PV). 

 Kvaðir(KVA): Birtast sjálfkrafa á vottorði og í kvaðaglugga. Ef kvöð fylgir 

öðru skjali, t.d. ef þinglýst er kaupsamningi og kvöð í sér skjali skal setja í 

efnisatriði beggja skjalanna að þau fylgi hinu skjalinu. 

 Skilmálabreytingar(SBR) og skuldskeytingar (SSK): Fylgja 

veðskuldabréfum og eru sérstök skjaltegund. Eru tengdar við veðskuldabréfin í 

skjalmyndinni sjálfri við dagbókarfærslu. Það kemur upp valreitur þar sem valið 

er hvaða veðskjali skilmálabreytingin eða skuldskeytingin (SSK) fylgir.  

Nr. 4, skjalmynd skilmálabreytingar: 

 

 Veðflutningur: Skráðir og dagbókarfærðir sem “Veðskuldabréf með eða án 

vaxta”. Veðskuld er flutt af einni eign yfir á aðra. Efnisatriði sem birtast á 

vottorði (PV): 

o “Veð flutt af ...(eign) upphaflega kr. ....., upphaflega dagsett .........” 

 Umboð og veðleyfi (UMB, VEL): Í “efnisatriðum” tengd við það skjal sem þau 

fylgja.  

o “Fylgir skjali nr. ......” 

3.5 Flýtivinnsla 

  

3.5 Staðfesting 

Að þessu loknu er skjalið „staðfest“ dagbókarfært og það áritað með því 

skjalnúmeri sem þinglýsingakerfið úthlutaði .  Staðfesting skjalsins sendir upplýsingar 

um álagningu stimpilgjalds og þinglýsingargjalds yfir til TBR- kerfið (tekjubókhald 

ríkisins). 

 

 



3.6 Verklag við dagbókarfærslu skjala 

 

3.6.1 Veðskuldabréf í erlendum gjaldmiðli – gengiskarfa, “RFÍ” 

 Þegar veðskuldabréf berast í öðrum gjaldmiðli en íslenskum krónum er upphæð 

þeirra skráð í upphæðargluggann í þeim gjaldmiðli sem um er að ræða. Síðan er 

viðmiðunargengi dagsins sett inn í gengisreitinn og stimpilgjaldið reiknast miðað við 

það. 

 Þegar skjöl eru í svo kallaðri gengiskörfu, skal umreikna upphæðina yfir í 

íslenskar krónur og setja í upphæðarreitinn. Þá verður gengisreiturinn óvirkur og 

stimpilgjaldið er reiknað af upphæðinni í ísl. krónum. Í þessum tilfellum er nauðsynlegt 

að skrá í efnisatriði (PV) upphæð bréfsins í hverjum gjaldmiðli. 

 RFÍ fiskveiðieining er einnig til sem gjaldmiðill og berist veðskuldabréf í þeim 

gjaldmiðli fer um þau eins og þegar skjöl eru í gengiskörfu. 

 

3.3 Skjal dagbókarfært  

3.3.1 Almennt 

Nr. 5, forsendur gjaldtöku vegna veðskuldabréfs: 

 

 

Hægt er að reikna “áður tekið stimpilgjald” af skjali sem kemur til þinglýsingar 

og hefur verið gjaldtekið að hluta. Þ.e. ef skjal hefur verið stimplað of lágt þá getur 

þinglýsingarstjóri innheimt mismuninn og stimplað skjalið þeirri upphæð til viðbótar.  

Þetta er gert með því að smella á hnappinn “Útreikningur og breytingar”, þá opnast 



glugginn sundurliðun þinglýsingarkostnaðar og breytingar. Þar er farið á hnappinn 

“Áður tekið gjald” og þá birtist mynd þar hægt er að færa inn þá upphæð sem þegar 

hefur verið stimpluð á skjal. Mismunurinn færist í gjaldtökugluggann og í dagbók. 

 

3.3.2 Einstakar skjaltegundir 

3.3.2.1 Veðflutningur  þessi skjaltegund er ekki virk í dagbókarvettvangi. 

Athugið að þessi skjöl eru dagbókarfærð og skráð sem “Veðskuldabréf með 

vöxtum” eða “án vaxta” (VBM, VBA) en ekki sem “Veðflutningur” (VFL). Það 

skal skrifa nánari skýringar í efnisatriði (PV).  

 Ný veðsetning (veðflutningur) og veðbandslausn í sama skjali: 

Dagbókarfæra skal skjalið sem veðskuldabréf á eignina sem skuldin er flutt á 

og setja skýringar neðanmáls í efnisatriði. Ekki skal dagbókarfæra á eignina sem 

veðbandslausnin er á. Þegar nýju veðsetningunni hefur verið þinglýst er farið 

inn á hina eignina (í þinglýsingarvettvangi) og skjalið sem flutt var er úrskurðað 

með úrskurðinum “veðbandslausn”. Munið að setja skýringar í efnisatriði 

skjalsins áður en úrskurðað er. 

 

 Ný veðsetning og veðbandslausn í 2 skjölum: Fyrst er veðflutningurinn 

dagbókarfærður (sem veðskuldabréf) á eignina sem verið er að flytja á og þegar 

nýju veðsetningunni hefur verið þinglýst má ganga frá veðbandslausninni á 

eigninni sem leysa á úr veðböndum. Þegar veðbandslausnin er dagbókarfærð er 

það skjal sem veðbandslausnin varðar valið í flettiglugga. Þegar 

veðbandslausninni er þinglýst, er viðkomandi skjal veðbandsleyst (gerist 

sjálfkrafa). Um leið er veðbandslausnin sjálf yfirstrikuð. Það eina sem notandi 

þarf að gera að þessu loknu er að uppfæra veðrétt. 

 

 Ný veðsetning og veðbandslausn á mörgum veðskuldum í einu skjali: 

Þinglýsingarkerfið er hannað með það fyrir augum að hvert skjal hafi aðeins eitt 

efni sem þýðir að umrædd framkvæmd er ekki gerleg. Ef í einu skjali er verið 

að flytja fleiri en eina veðskuld þarf að dagbókarfæra skjalið fyrir hverja fyrir 

sig. Skjalinu er gefið fleiri en eitt þinglýsingarnúmer því annars verður 

erfiðleikum háð að aflýsa viðkomandi veðskjölum.  

 



 

 

3.4.2 Úrskurður skjala í dagbókarvettvangi 

Ef leiðrétta þarf skráningu í dagbókarvettvangi er yfirleitt nóg að opna skjalið 

aftur á dagbókarvettvangi (ef skjalið er enn í D stöðu), laga skráninguna og staðfesta 

það aftur. Ef skjalið er í annarri stöðu er hægt að breyta stöðu skjalsins fyrst í 

skjalavinnslu  sjá nánar í kafla 4.9.1 

 

3.4.2.1 “Flytja skjal” 

Sé skjal dagbókarfært á ranga eign skal fara inn í viðkomandi skjal og nota 

“Flytja skjal”hnappinn. Þá er slegið inn rétt fastanúmer eða landnúmer og skjalið 

þannig flutt á rétta eign. Ath. skjalið fer - það verður ekki eftir á eigninni. Ef um er að 

ræða eignarheimild þarf að fara inn í skjalið á réttu eigninni og láta forritið endurreikna 

stimpilgjaldið. Til að setja sama skjalið á margar eignir eru notaðar aðrar aðferðir sem 

er nánar lýst hér á eftir. Það má  alls ekki nota skipunina “afturkalla” í þessum 

tilvikum.  

Nr. 6, valhnappar fyrir flutning skjals og afturköllun.  

 

3.4.2.2 “Afturkalla”  

Afturköllun skal einungis nota þegar þinglýsingarbeiðandi óskar þess af 

einhverjum ástæðum að draga skjal frá þinglýsingu. Þegar smellt er á hnappinn 

“Afturkalla” kemur upp gluggi þar sem ákveða skal hvort og hversu mikið skuli 

endurgreiða af þinglýsingarkostnaði. 

 

 



Nr. 7, Ef smellt á “Afturköllun” 

 

Ef spurningunni er svarað játandi er hakað í viðeigandi reit hvort og hversu mikið af 

þinglýsingarkostnaði skuli endurgreiða. 

 

 
 

 

3.4.2.3  “Frávísa” 

Hægt er að vísa skjali frá dagbók á sambærilegan hátt og afturköllun skjals fer 

fram (sjá að ofan). Nauðsynlegt er að skrifa ástæðu frávísunar frá dagbók í efnisatriði 

skjals. 

Þegar skjali er vísað frá þinglýsingu er það gert í þinglýsingarvettvangi 

(umfjöllun í kafla 4.3.2) með frávísunarúrskurði. Alltaf skal skrifa ástæðu frávísunar í 

efnisatriði skjals.  



3.4.3 Flýtivinnsla skjala 

3.4.3.1 Sama skjal á að fara á margar eignir 

Efni skjalsins er slegið inn á fyrstu eignina og skjalið staðfest. Þegar farið er á 

næstu eign þar sem skjalið á einnig að vera er farið í “nýtt skjal” og skjalnúmer 

skjalsins sem um er að ræða slegið inn og svo ýtt strax á “Enter” hnappinn. Við þetta 

merkist skjalið “sótt” (sjá hægra megin fyrir ofan úrskurðarhnappa). Þegar efni 

skjalsins er komið upp á skjáinn er skjalið “staðfest” á viðkomandi eign. Þessi vinnsla 

er virk í öllum vettvöngum. 

 

3.4.3.2 Síðast færða skjal sótt 

Þetta er vinnsla sem getur hentað vel bæði þegar sama skjal á að fara á margar 

eignir eða þegar flytja þarf skjal á milli eigna. Þegar lokið er við að færa skjal má sækja 

það á aðra eign með því að fara inn í eignina, fara í nýtt skjal og nota þar skipunina 

“Síðasta skjal endurtekið” (Ctrl -R) (einnig í hægri músarsmelli). Þá er síðasta 

staðfesta skjal sótt og hægt er að staðfesta það á nýju eignina. Með þessu er aðeins sótt 

síðasta skráða eða færða skjal. Þetta er virkt í öllum vettvöngum. 

 

3.4.3.3 Sama skjal á margar eignir á sömu lóð 

Þessi vinnsla er mjög þægileg og hentar sérstaklega vel þegar sama skjal á að 

fara á margar eignir á sömu lóð, t.d. þegar verið er að þinglýsa eignaskiptayfirlýsingum. 

Skjalið er þá fært inn á fyrstu eignina með venjubundnum hætti en áður en færslan er 

staðfest er smellt á F8-lykilinn, valin “Fjöldavinnsla” í hægri músarsmelli eða farið í 

valmyndina “Fjöldavinnsla”. Þá birtist eftirfarandi mynd á skjánum sem sýnir öll 

fastanúmer tengd viðkomandi landnúmeri og hakað er við þá eign sem verið er að vinna 

á. Nú er hægt að “blokka” eignirnar (lita svart eða blátt) og/eða haka við þau fastanúmer 

sem skjalið á að fara á.  



Nr. 8, yfirlit eignarhluta á sömu lóð, skjalið  verður dagbókarfært á 6 eignir: 

 

Ef þetta er staðfest sýnir skjámyndin á hversu margar eignir skjalið fer.  

Nr. 9, notandi staðfestir á hve margar eignir skjal er dagbókarfært: 

 

Að lokum er skjalið staðfest og þá fer það á allar eignirnar sem hakað var við.  

 

 

Þetta er mjög þægileg og fljótleg vinnsla sem er virk í skráningar- og 

dagbókarvettvangi.  



3.5 Uppgjör dagbókar og bókhald 

Í lok dags er dagbókin prentuð út og hún borin saman við uppgjör dagsins.. Við 

endurgreiðslu þinglýsingargjalds eða stimpilgjalds við frávísun eða afturköllun færast 

þær upphæðir kredit úr dagbók.  

Nú má sjá í dagbók sundurliðað hvort færsla hafi verið send til TBR 

(Tekjubókhaldskerfi ríkisins) eða ekki. Færslur sem ekki fara til TBR eru sérmerktar 

með stjörnu “*” í dagbókaryfirliti. 

Útprentun dagbókar getur verið þrenns, það má prenta út dagbók hvers dags 

fyrir sig eða einhvers ákveðins tímabils, sundurliðaða dagbók fyrir þinglýsingargjald, 

stimpilgjald og stimpilsekt og einnig samantekt ákveðins tímabils og nota t.d. til 

mánaðar- eða ársuppgjörs. Kennitala greiðanda kemur fram á listanum ef valin er 

sundurliðuð dagbók. Hægt er að kalla fram dagbók fyrir hvern notanda. Þarf þá að haka 

við “Aðeins ég” og birtast þá aðeins þær færslur sem viðkomandi framkvæmdi. 

Nr. 10, valmynd fyrir útprentun dagbókar: 

 

 

Nú má skoða allar dagbókarfærslur skjals, einskonar færslusögu skjala. Þetta er 

gert með því að velja skjalið í skjalalista (lita svart) og velja “Skoða dagbókarfærslur 

skjals” eða “Ctrl-I” í hægri smelli á músina eða velja sömu skipun úr listanum fyrir 

niðan “Skjalavinnslu” efst í valmynd. 
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4.0 Þinglýsingavettvangur 

4.1 Almennt 

4.1.1 Þinglýsing skjala 

 Það er sérstaklega mikilvægt áður en hafist er handa við þinglýsingu að kanna 

vel fyrri færslur á eignina, t.d. um áhvílandi veðbönd, kvaðir og fleiri atriði sem geta 

haft áhrif á þinglýsingu skjala. Rannsóknarskylda þinglýsingastjóra er með sama hætti 

og áður. Vakin er athygli á því að þinglýsingastjóri þarf að athuga sérstaklega kvaðir á 

eign, þær birtast ekki sjálfkrafa, heldur þarf að smella á hnapp ofarlega til vinstri á 

skjámynd til að birta kvaðirnar.  

 

4.1.2 Staðfesting skjala 

 Með staðfestingu er átt við það þegar þinglýsingastjóri „staðfestir” skráningu 

upplýsinga úr bókum/spjöldum í tölvur með því að merkja eignir þinglýstar í 

fasteignaskrá. Staðfesting felur í sér að hvert einstakt skjal sem hvílir á eign er 

úrskurðað þinglýst og þegar öll skjölin hafa verið úrskurðuð er eignin skjaldarmerkt, 

þ.e. eign er staðfest þinglýst í tölvu með skipuninni „Breyta stöðu eignar” (Ctrl -T). 

Þetta er eins konar vottun á að þinglýsing eignar fari fram í tölvukerfi fasteignaskrár. 

 

4.2 Verklag við úrskurð skjala. Hvernig er náð í skjal til úrskurðar ? 

4.2.1 Eftir auðkennisnúmeri 

Skjöl eru dagbókarfærð og skráð á fastanúmer, landnúmer eða heitinúmer 

eignar. Ef leitað er eftir viðkomandi númeri birtist skjalalisti eignarinnar á skjánum. 

Tvísmellt er á skjalið sem á að þinglýsa. Skjalið er yfirfarið og gengið úr skugga um 

að það sé rétt skráð og að efni skjalsins sé í samræmi við stöðu eignarinnar. Þegar 

þinglýsingastjóri hefur fullvissað sig um að skjalinu megi þinglýsa er skjalið 

úrskurðað þinglýst.  

 

4.2.2 Eftir skjalnúmeri 

Þessi aðferð hentar vel þegar skjal hvílir á fleiri en einni eign því þá þarf að 

athuga hvort það sé fært á réttar eignir. Með því að tvísmella á eign í listanum er farið 



inn á viðkomandi eign. Ef skilyrði þinglýsingar eru uppfyllt má þinglýsa skjalinu. Að 

því loknu er farið aftur í skjalalistann með skipuninni „Fasteignir á skjalnúmeri“ 

(Ctrl-H) og fara má í næsta skjal. Til að uppfæra skjalalistann er smellt á „Sækja 

aftur“ hnappinn og þá birtist staða skjalanna eins og hún var þegar síðast var unnið 

með þau.  

 

4.2.3 Eftir heiti eignar 

Það er ákveðið öryggisatriði að slá inn heiti eignarinnar. Með þessu er hægt að 

fylgjast með því að skjal hafi örugglega verið dagbókarfært á rétta eign. Mælt er með 

því að leita eftir heiti eignar þegar unnið er að staðfestingu. Þá er auðvelt að sjá hvort 

misræmi í fjölda eigna sé til staðar eða hvort það hafi verið lagfært. Til þess að 

komast úr skjámynd í eignalista er smellt á „Leit eftir heiti“ í valmynd eða hægri 

smelli (Ctrl -G). 

 

4.3 Dagbókarfærð skjöl úrskurðuð 

Hægt er að úrskurða dagbókarfærð skjöl með þinglýsingu eða frávísun. 

Nr. 11, úrskurðarmöguleikar í þinglýsingavettvangi: 

 



4.3.1 Þinglýsing 

Ef rannsókn þinglýsingastjóra leiðir í ljós að ekkert sé þinglýsingu skjals til 

fyrirstöðu er það úrskurðað þinglýst. 

 

4.3.2 Frávísun 

Telji þinglýsingastjóri slíka galla vera á skjali að ekki sé hægt að taka það til 

þinglýsingar getur hann vísað skjalinu frá með vísan til 6. eða 7. gr. þinglýsingalaga. 

Við frávísun skjals ber að árita á skjalið um frávísunarástæðuna en einnig skal skrá 

frávísunarástæðuna í efnisatriði skjalsins neðanmáls ásamt öðrum athugasemdum eða 

efnisatriðum. 

 

4.4 Skjöl sem þegar hefur verið þinglýst eru úrskurðuð að nýju. 

Eftir að skjali hefur verið þinglýst opnast nýir úrskurðarmöguleikar til að 

úrskurða skjalið, t.d. er hægt að aflýsa, yfirstrika, gera veðbandslausn og breyta skjali. 

Nr. 12, úrskurðarmöguleikar þegar skjali hefur verið þinglýst: 

 

4.4.1 Aflýsing1 

Aflýsing skjala er í úrskurðarformi og fer fram í „Aflýsingarvettvangi” eða í 

„Þinglýsingavettvangi”. Með þessum hætti er auðvelt að halda skrá yfir aflýst skjöl.  

Þegar skjali er aflýst getur þurft að uppfæra veðrétti á eigninni. Nánar er 

fjallað um uppfærslu veðréttar í kafla 4.4.5. 

 

                                                 
1 Lesið um uppfærslu veðréttar í kafla 4.4.5. 



4.4.2 Yfirstrikun 

Þegar frá líður mun skjölum fjölga mikið í skjalalista. Það eru takmörk á því 

hversu mörg skjöl birtast á skjánum í skjalalista og það getur verið erfitt að henda 

reiður á honum ef það þarf að „fletta” honum fram og til baka. Ýmis skjöl standa 

tímabundið á eignum, t.d. veðleyfi, umboð og yfirlýsingar sem ekki er þörf á að birta 

eftir að skjölum sem þau tengjast hefur verið aflýst eða gerð veðbandslausn á. Sama 

má segja um eigendaskráningu. Í „Eigendaglugga” efst til hægri á alltaf að vera hægt 

að sjá réttan eigenda og er það í verkahring þinglýsingastjóra að viðhalda þar  réttri 

skráningu með því að velja hnappinn „Uppfæra eigendur” (Ctrl -E). 

Með yfirstrikun skjala er mögulegt að fækka skjölum í skjalalista og er þá 

einkum verið að hugsa um skjöl sem eru í fullu gildi („virk”) og þurfa að sjást í 

„sögu” eignar en þarf ekki nauðsynlega að sýna í skjalaglugga svo og skjöl sem áður 

voru nefnd. Veðleyfum er t.d. sárasjaldan aflýst þótt skuldabréfinu sem þau fylgdu 

hafi verið aflýst. Taka skal fram að yfirstrikun er ekki raunverulegur úrskurður 

skjals og staða þess breytist ekki. Þetta úrræði er eingöngu hugsað til 

hagræðingar. 

Þegar skjal er merkt yfirstrikað hverfur það úr skjalalista en hægt er að kalla 

það aftur fram með því að merkja við í valmöguleikanum „staða skjals” í skjalalista. 

Þessi listi er kallaður fram með því að vera með bendilinn í „Staða” í skjalalista og 

þrýsta á hægri músarhnappinn. Svo er hakað við hvaða stöður skjala skuli kallaðar 

fram. Þá birtast viðkomandi skjöl í skjalalista. Ef óskað er eftir því að sýna skjalið 

aftur í skjalalista er farið inn í skjalið og því þinglýst aftur. Skjalið er þinglýst en staða 

þess í raun skilgreind „þinglýst-yfirstrikað”  í stað þinglýst. 

Fara skal varlega í að yfirstrika skjöl. Ef of mörg skjöl eru yfirstrikuð getur 

það leitt til þess að skjalalistinn sýni ranga stöðu eignarinnar. Góð regla er að yfirfara 

vandlega hvaða skjöl megi yfirstrika. Góð regla er að láta alltaf nýjasta kaupsamning 

og nýjasta afsal sjást í skjalalista. Gildandi lóðarleigusamninga, 

eignaskiptayfirlýsingar og veðskjöl skal aldrei afmá úr skjalalista með 

yfirstrikun. 

 

 

 

 

 



Nr. 13, skjámynd þar sem yfirstrikað skjal sést, athugið að haka þarf sérstaklega við í 

litla glugganum hvaða skjöl eru kölluð fram: 

 

4.4.3 Veðbandslausn 

Veðbandslausnir eru sérstakur flokkur skjala sem leiða til þess að eign er leyst 

úr veðböndum. Réttaráhrif veðbandslausnar eru þau sömu og aflýsingar en sá 

meginmunur er á skjölunum að með aflýsingu hefur skjal ekki lengur réttargildi en 

með veðbandslausn heldur skjalið fullu gildi, en gildi þess varðandi ákveðið veð 

(eign) fellur niður. 

Þegar veðbandslausn er dagbókarfærð er það skjal sem veðbandslausnin 

varðar valið í flettiglugga (svipað og er gert við skilmálabreytingar). Þegar 

veðbandslausninni er þinglýst, er viðkomandi skjal veðbandsleyst (gerist sjálfkrafa). 

Um leið er veðbandslausnin sjálf yfirstrikuð. Það eina sem notandi þarf að gera að 

þessu loknu er að uppfæra veðrétt. Ef ekki er valið neitt skjal í flettiglugga 

veðbandslausnarinnar þarf að úrskurða skjalið þinglýst en skjalið sem lausnin varðar 

er úrskurðað með úrskurðinum „Veðbandslausn”. Þegar búið er að afmá veðið af 

eigninni má fara inn á veðbandslausnarskjalið sjálft og yfirstrika það. 

 

4.4.4 „Breyta” 

Hafi mistök verið gerð við þinglýsingu skjals er mögulegt að breyta því og 

þinglýsa því svo aftur. Þetta úrræði er hugsað til að lagfæra ýmiskonar smávægilega 

galla, t.d. prentvillur, ranga skráningu málsaðila, skráningu efnisatriða, athugasemda 

o.þ.h. Einnig má í þeim tilvikum þegar það þarf að fella út efnisatriði eða kvöð, fara 

inn í skjalið og úrskurða það með „Breyta skjali”. Skjalið fær þá stöðuna B, (en er 

enn þinglýst). Að svo búnu er hægt að breyta skráningu skjalsins í skjámyndinni í rétt 

horf og að lokum er skjalið úrskurðað þinglýst aftur. Eins og fyrr sagði er þetta úrræði 



aðeins til leiðréttingar á minniháttar göllum sem hægt er að lagfæra samstundis. 

Aldrei skal „geyma” skjöl í B-stöðu. 

 Þegar þinglýstu skjali er breytt getur forritið ekki gert greinarmun á 

smávægilegum leiðréttingum eða á því hvort t.d. gjaldtaka hafi verið röng eða aðrir 

gallar verið á skjali. Þess vegna er gert ráð fyrir því að allar breytingar sem gerðar eru 

með þessum hætti verði skráðar í dagbók. Áður en breyting er framkvæmd er spurt 

hvort færslan skuli skráð í dagbók. Svara skal þessari spurningu „neitandi” nema 

verið sé að leiðrétta útreikning á stimpilgjaldi en þá er nauðsynlegt að færslan skrifist 

í dagbók. Mjög mikilvægt er að svara þessari spurningu rétt því annars er hætta á 

röngum færslum í dagbók. 

 

4.4.5 Uppfærsla veðréttar við aflýsingu eða veðbandslausn 

Hægt er að láta kerfið uppfæra veðrétt skjala sjálfkrafa. Það er valkvætt þannig 

að þegar skjali hefur verið aflýst getur sá sem aflýsir valið „Uppfæra veðrétt 

sjálfvirkt“ í hægri músarsmelli ( F7). 

Nr. 14, smellt er á F7 til að uppfæra veðrétt: 

 

Veðréttinn má uppfæra handvirkt með því að færa bendilinn fremst í 

veðréttarlínuna í skjalalista og smella einu sinni á hægri hnapp músarinnar, þá birtist 

stika á skjánum sem sýnir veðrétt skjalsins og með því að færa stikuna til með 

bendlinum er veðrétturinn uppfærður. 

Nr. 15, veðrétti á skjali er breytt með því að færa til örina á stikunni og staðfesta: 

 

 



4.5 Þinglýsing og önnur skráning einstakra tegunda skjala 

Skjöl eru flokkuð í fjóra meginflokka, kvaðir, eignarheimildir, veðbönd og 

yfirlýsingar. 

Hér verða gefnar meginreglur um hvern skjalaflokk og helstu undantekningar 

nefndar sem koma upp við vinnuferlið í þinglýsingakerfinu. 

 

4.5.1 Kvaðir 

Kvaðir eru hverskonar íþyngjandi yfirlýsingar sem er þinglýst á eignir. Oftast 

koma þær fram í lóðarleigusamningi og eru þær þá tilgreindar sem kvöð neðanmáls 

við þinglýsingu. Oft er aðeins vísað til kvaða í lóðarleigusamningi en þær ekki 

tilgreindar sérstaklega. Jafnframt eru kvaðir oft lagðar á eign skv. ákveðnu skjali og er 

því þá þinglýst með venjulegum hætti. Slík skjöl geta bæði borið heitið „kvöð” eða 

„yfirlýsing” en þar sem tegund skjals ræðst af efni þess en ekki heiti ber að nefna 

kvaðabindandi skjöl kvaðir t.d. ákvæði um forkaupsrétt. Kvaðir eru skráðar 

neðanmáls og merkt við PK og PV til þess að texti kvaðar komi fram á 

þinglýsingavottorði og í kvaðaglugganum. Skráðar kvaðir sjást í „kvaðaglugga” 

ofarlega til vinstri á skjámynd.  

Ef kvöð er tímabundin eða hefur fallið niður þarf að taka hakið úr PV og PK-

reitunum og mun kvöðin þá ekki lengur birtast í kvaðaglugganum og heldur ekki á 

þinglýsingavottorði. 

Nr. 16, smellt er á hnappinn „Kvaðir” til að opna kvaðagluggann og hökin úr PV og 

PK tekin til að afmá kvöðina á viðkomandi eign:  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 17, opinn kvaðagluggi: 

 

4.5.2 Eignarheimildir 

Eignarheimildir eru samheiti allra þeirra skjala sem fela í sér eignarheimild 

eða hafa í för með sér eignayfirfærslu. Algengustu eignarheimildirnar eru afsöl og 

kaupsamningar en hér teljast einnig lóðarleigusamningar og stofnskjöl sem eru fyrsta 

heimildin um eign í fasteignaskrá. Þessi flokkur á það sammerkt að öll skjölin birtast 

sjálfkrafa í „Eigendaglugga” efst til hægri. Einn flokkur skjala ber heitið 

eignayfirlýsingar. Hér er átt við hverskonar yfirlýsingar þar sem eignarhaldi á fasteign 

er breytt, t.d. að maki afsali hinu hjóna sínum hluta fasteignar.  

Nr. 18, skjámynd af eigendaglugga: 

 

 

Það er hlutverk þinglýsingastjóra að „taka til í eigendaglugganum” þannig að 

glugginn sýni alltaf réttan eiganda. Þetta er gert með því að smella á hnappinn 



„Uppfæra eigendur” (Ctrl -E). Nýjasta afsal skal sjást en ef ekki hefur verið gefið út 

afsal þá skulu báðir þinglýstir eigendur standa þar inni, bæði seljandi og kaupandi. 

Aðeins með afsali er hægt að afskrá síðasta eiganda. Tekið er fram að kaupsamningur 

og afsal núverandi eiganda þarf ekki að sjást í eigendaglugga þótt æskilegt sé að 

hvoru tveggja sjáist í skjalalista.  

Ávallt skal miða stöðu eigna í þinglýsingakerfinu við það, að gildandi stöðu 

megi sjá á fljótlegan og skýran hátt af skjámyndinni.  

Nr. 19, þinglýsingastjóri ákveður eigendur sem birtast í eigendaglugga (Ctrl -E): 

 

 

Upplýsingarnar sem birtast í þessum glugga eru teknar annars vegar úr 

gagnagrunni Fasteignaskrár Íslands (í síðasta reitnum er hakað við FMR) og hins 

vegar úr þinglýstum upplýsingum um eignina. Aðeins er hægt að breyta þessum 

upplýsingum í þinglýsingavettvangi. Lóðin er auðkennd með gulum lit en það þýðir 

að heimildin sé ekki þinglýst. Sveitarfélagið er auðkennt sem eigandi skv. óþinglýstri 

skráningu. Það er merkt „nei” við eiganda/greiðanda gjaldanna. Þinglýstar 

eignarheimildir eru í hvítum lit. Þar koma fram kennitölur, nöfn, skjalnúmer, 

skjaltegund og eignarhlutfall annars vegar og skatthlutfall hinsvegar. Svo er hægt að 

velja þá eigendur sem eiga að birtast á vottorði og þar með í eigendaglugga.  

 



4.5.3 Veðbönd 

Veðbönd raðast efst í skjalalistann í veðréttarröð. Þrátt fyrir að skjalalistinn 

geti aldrei gegnt hlutverki þinglýsingavottorðs er þægilegt að hann sé settur upp á 

svipaðan hátt og handfærðar færslur við eldri framkvæmd. Áhvílandi veðskuldir 

birtast á skjánum í bláum lit svo það má sjá á fljótlegan hátt hversu mikið hvílir á 

eign. Þegar skjal kemur til aflýsingar er afar mikilvægt að uppfæra veðrétt 

eftirstandandi veðskjala. 

 

4.5.4 Eignaskiptayfirlýsingar og aðrar yfirlýsingar 

Öll önnur skjöl telast til þessa flokks, t.d. eignaskiptayfirlýsingar, 

veðbandslausnir, umboð o.fl. Í 6. kafla er fjallað nákvæmlega um vinnslu 

eignaskiptayfirlýsinga.  

 

4.6  Þinglýsingavottorð 

Nr. 20, þinglýsingavottorð prentað: 

 
 

 Þinglýsingavottorð er hægt að prenta út í öllum vettvöngum 

þinglýsingakerfisins. Smellt er á hnappinn „Prenta vottorð” í skjámynd eignar, þá 



birtist myndin hér að ofan. Það er bæði hægt að skoða vottorðið á skjánum eða prenta 

það út með því að smella á „prenta” hnappinn. 

 

4.7  Nánar um staðfestingu eigna í fasteignaskrá 

Hér á eftir er verkferli við staðfestingu skjala og eigna í fasteignaskrá lýst. 

Mikilvægt er að vandað sé til þessarar vinnu, þar sem unnið er með þinglýst gögn og 

það getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér ef gefið er út þinglýsingavottorð 

sem byggt er á rangri skráningu.  

Náð í skjal til úrskurðar: 

 Það er hægt að finna eign eftir fastanúmeri/landnúmeri eignar, skjalnúmeri eða 

eftir heiti eignar. Ef sama skjal á að fara á margar eignir er best að fletta eftir 

skjalnúmeri. 

 

 Byrjað er á að fara í skjalalista eignarinnar. Þar sést heildaryfirlit skjala á 

eigninni og einfalt er að bera saman spjald/bók og skjámyndina. 

Þinglýsingabók og skráningin er lesin saman og gengið úr skugga um að rétt 

hafi verið skráð. 

 

 Nú er farið inn í hvert skjal fyrir sig. Rétt er að tvíyfirfara dagsetningu, 

málsaðila, skjaltegund og skjalnúmer og að því loknu er skjalinu þinglýst. 

Mjög mikilvægt er að þinglýsa ekki nema öruggt sé að rétt snið sé á 

skjalnúmeri. 

 

 Við þinglýsingu skal bæta inn á skjölin upplýsingum sem gæti hafa láðst að 

skrá eða dagbókarfæra á skjalið, t.d. merkja við PV í neðanmáls í efnisatriðum 

eða skrá efnisatriði. Staðfestingaraðili fer yfir þessar upplýsingar og skal ekki 

staðfesta eða þinglýsa nema vera alveg viss um að færslur á eignina séu réttar.  

 

 Athugið að aldrei skal staðfesta eign þinglýsta í fasteignaskrá nema 

misræmi hafi verið lagað. 

 

Frágangur: 

 

 Með skipuninni „Uppfæra eigendur” (Ctrl -E) er eigendaskráningu breytt. 

Valið er hvaða eigandi skuli birtast á þinglýsingavottorði og skv. hvaða 

eignarheimild. 

 

 Næst er eignin úrskurðuð þinglýst í fasteignaskrá með því að smella á 

hnappinn “Staða eignar” (Ctrl -T) en þá birtist skjaldarmerki efst á skjánum. 

Með sömu skipun er hægt að taka skjaldarmerkið af og er eignin þá óstaðfest. 

 

 Að síðustu er þinglýsingavottorð prentað út og borið saman við spjald 

eignarinnar til þess að ganga úr skugga um að rétt hafi verið staðfest. Spjald 



eða blaðsíða eignarinnar í þinglýsingabók er ógilt með því að stimpla það 

innfært í tölvukerfi og draga línu yfir báðar hliðar þess með rauðum lit.  

 

 Mjög mikilvægt er að eign sé rétt skráð frá byrjun. Hafi eign verið staðfest í 

fasteignaskrá verður ekki aftur snúið til bókar svo skráning eignarinnar verður 

að vera áreiðanleg og vönduð. 

 

Nr. 21, úrskurðað um hvort þinglýsing eignar verði í bók eða tölvu: 

 
 

 

Nr. 22, skjámynd af staðfestri eign. Skjaldarmerkið er til merkis um skráningu 

eignarinnar í þinglýsingahluta fasteignaskrár: 

 



4.8 Sérvinnslur í þinglýsingavettvangi 

4.8.1 Skjalavinnsla („mastergluggi”) 

 Í valmyndinni “skjalavinnsla” má framkvæma ýmsar sérvinnslur með skjöl. 

Það er nauðsynlegt að þinglýsingastjóri hafi rýmri réttindi til úrskurðar skjala til þess 

að geta leiðrétt ýmis mistök sem kunna að koma upp við notkun kerfisins. T.d. ef 

skjali er þinglýst eða eytt fyrir mistök, ef skjali er þinglýst á ranga eign og þegar það 

þarf að flytja skjal á milli eigna en nánar er fjallað um það í kafla 4.8.2. Aðgangur að 

skjalavinnslunni er bundinn við þá aðila sem hafa þinglýsingaréttindi og verða þeir að 

gæta fyllstu varkárni við leiðréttingu skjala í glugganum. 

 Í valmyndinni er „Skjalavinnsla” valin og þá er beðið um aðgangsorð. Þá 

opnast skjámynd sem sýnir landnúmer og öll fastanúmer á viðkomandi landnúmeri. 

Með því að tvísmella með músinni á auðkenni eignanna má skoða þau skjöl sem eru á 

viðkomandi fastanúmeri. Athugið að skjámyndin er tvískipt en hún sýnir sömu eignir 

báðum megin, fyrir og eftir breytingu. Til þess að breyta stöðu skjals er viðkomandi 

skjal valið og hægri smellt með músinni og þá birtist lítill gluggi sem heimilar 

breytingu á stöðu skjals. Breytingin er staðfest og þannig hefur stöðu skjals verið 

breytt.  

Nr. 23, skjalavinnsla og breyting á stöðu skjals: 

 

 
 

Í skjalavinnslumyndinni er innbyggð hjálp, til að sjá hana er smellt á F1. 



4.8.2 Flutningur og fjölföldun skjala 

 Á sama hátt og lýst var að ofan má fjölfalda skjöl á milli eigna, t.d. á milli 

fastanúmera eða af landnúmeri yfir á fastanúmer.  

Nr. 24, skjal er flutt á milli eigna á sömu lóð. 

 

Nú er einnig hægt að flytja skjöl af landnúmeri eða fastanúmeri yfir á annað 

landnúmer (áður takmarkaðist skjalaflutningu við að vera innan sömu lóðar). Þetta er 

gert með því að  smella samtímis á hnappana „Shift og Insert” og þá kemur upp lítill 

gluggi þar sem hægt er að setja inn landnúmer, eitt eða fleiri sem bætast þá í listann. 

Að því loknu er hægt að flytja og fjölfalda skjölin eins og að ofan er lýst. 

 

 

1. Veljið þá eign 

sem skjal á að 

fjölfaldast af. 

2. Veljið skjal með 

því að lita það 

grátt. 

3. Veljið eign sem 

skjal á að fjölfaldast 

á. 

4. Smellið á flytja 

hnapp (>>) eða notið 

hægri hnapp músar. 

Ef fjölfalda á öll skjöl af 

einni eign yfir á aðra 

eign er eignin valin 

vinstra megin og eignin 

sem skjölin eiga að fara 

á valin hægra megin og 

>A> hnappurinn valinn. 

 



4.8.3 Biðskrá þinglýsingastjóra 

Í biðskrá þinglýsingastjóra koma eignir afhentar frá Fasteignaskrá Íslands. Um 

er að ræða skráningu í fasteignaskrá, en staðfesting stofnhlutabreytinga í fasteignaskrá 

gerist hjá viðkomandi sýslumannsembætti. Þinglýsingastjóri fylgist með þeim 

færslum sem koma í biðskrána og staðfestir þær úr listanum ef þær fara ekki í bága 

við skráningu eignarinnar í þinglýsingabók. Um er að ræða mismunandi afhendingar, 

t.d. skráningu eignaskiptayfirlýsinga (eignaskiptayfirlýsingum skal einnig þinglýst) og 

aðrar skráningar, t.d. þegar nýtt fastanúmer er stofnað á lóð sem er staðfest í 

þinglýsingahluta fasteignaskrár.  

 

4.8.3.1 Hvers konar aðgerðir koma í biðskrá? 

Færslum sem birtast í biðskrá þinglýsingastjóra má skipta í þrjá flokka eftir 

eðli þeirra: 

 Eignaskiptayfirlýsingar   staðfestast með þinglýsingu. 

 Ný mannvirki  staðfestast með skjalalausri staðfestingu. 

 Misræmi og leiðréttingar  staðfestast með skjalalausri staðfestingu. 

 

Stofnhlutabreytingar sem staðfestast með þinglýsingu ákveðinna skjala.   

Svona háttar um eignaskiptayfirlýsingar. Þær upplýsingar sem koma fram eru 

forskráðar af Fasteignaskrá Íslands eða viðkomandi byggingafulltrúa. Það er ekki 

staðfest úr biðskrá, heldur er staðfestingin framkvæmd með þinglýsingu skjalanna. 

Gæta þarf að því að skjöl séu réttilega færð á milli eigna en færa þarf skjölin 

handvirkt þar sem kerfið veit ekki úr hvað eignum nýjar eignir myndast. Það þarf að 

kanna hvort veðbandslausnir þurfi og jafnframt þarf að fara yfir að önnur skilyrði séu 

uppfyllt t.d. ákvæða jarðalaga og skipulags- og byggingalaga.  

 

Stofnhlutabreytingar sem staðfestast með skjalalausri staðfestingu.   

Aðallega er um að ræða: 

 Nýskráningar á mannvirkjum 

 Leiðréttingar á misræmi 

 Breytingar (t.d. breytingar á heiti eða fasteignaeiningum) 



Upplýsingarnar sem um ræðir eru forskráðar af Fasteignaskrá Íslands eða  

byggingafulltrúa og því næst sendar í biðskrá þinglýsingastjóra. Þinglýsingastjóri 

staðfestir beint úr biðskrá sé ekkert því til fyrirstöðu.  Sérstaklega þarf að kanna 

skjölin/eignirnar, einkum ef verið er að fella út fastanúmer fasteigna en þá þarf að 

ráðstafa skjölum. Ekki er hægt að eyða fastanúmeri né landnúmeri ef skjöl standa í 

þinglýstri stöðu á eigninni. 

 

4.8.3.2 Hvernig er staðfest út úr biðskránni? 

Færslum í biðskrá er raðað í tímaröð eftir afhendingardegi og það auðveldar að 

fylgjast með nýjum færslum í listanum. Færslunum má jafnframt raða eftir heiti 

eignar eða landnúmeri en það gerir notandi sjálfur með því að smella í yfirskrift hvers 

dálks. Einnig má velja að biðskráin sýni færslur eftir aldri þeirra. 

Nr. 25, biðskrá þinglýsingastjóra: 

  
 

Ef tvísmellt er á línu eignar má 

skoða samanburð á lóðinni fyrir 

og eftir staðfestingu. Þannig 

getur þinglýsingarstjóri 

sannreynt að skýringar 

Fasteignaskrár Íslands séu í 

samræmi við afhenta færslu. 

Ef tvísmellt er á 

skýringartextann frá 

Fasteignaskrá Íslands þá opnast 

gluggi sem sýnir allan textann 

sem þar er ritaður. Á grundvelli 

þessara upplýsinga skal 

þinglýsingastjóri afgreiða 

færslur úr biðskránni. 

 



Ef tvísmellt er á línu eignar í biðskrá má skoða samanburð á lóðinni í 

vinnugrunni og í fasteignaskrá.  

Hér að neðan má sjá samanburðarmyndina, í þessu dæmi er verið að stofna 

nýtt mannvirki á lóð. Þetta sést greinilega því að nýtt fastanúmer birtist á hægri hluta 

myndarinnar en vinstri hlutinn er auður, þ.e. ekkert mannvirki var skráð fyrir á 

lóðinni. Þetta er því færsla sem þinglýsingastjóra ber að staðfesta án tafar með því að 

velja hnappinn „Staðfesta”. Eftir staðfestinguna verður fastanúmer eignarinnar 

þinglýsingarandlag hennar í stað landnúmers og þinglýsingastjóri lýkur staðfestingu 

þessa nýja þinglýsingarandlags með því að velja nýja fastanúmerið og setja 

skjaldarmerkið á það („Staða eignar”/„Ctrl -T”). 

Nr. 26, samanburður á eign fyrir og eftir staðfestingu stofnhlutabreytinga: 

 
 

Ef tvísmellt er á skýringartextann í biðskrá (þar sem skýringar frá 

Fasteignaskrá Íslands koma fram) opnast gluggi sem sýnir allan textann sem þar er 

ritaður. Þetta kemur sér sérstaklega vel þegar skýringartextinn er í lengra lagi.  

Nr. 27, skýringartexti með afhendingu Fasteignaskrár Íslands: 

 

Tvísmella á línu til að sjá 

allan textann 



 
Texti skýringa frá Fasteignaskrá Íslands birtist í heild sinni í sérstökum glugga. Eftir 

að textinn hefur verið lesinn er glugganum lokað með því að smella á „Í lagi” og næst 

er tekin ákvörðun um hvort færslan verði staðfest.  

 

 
 
 

Notandi getur skrifað athugasemdir vegna eigna í biðskrá. Biðskráin er opnuð 

og farið efst á skjámyndina og valið „Aðgerðir”. Þá birtist gluggi sem má skrifa í 

athugasemdir vegna þeirrar eignar sem er valin í biðskránni. Hafi athugasemdir verið 

skrifaðar birtist hak í dálki lengst til hægri í biðskránni. Þær athugasemdir sem eru 

skrifaðar þarna eru einnig aðgengilegar fyrir byggingafulltrúa og starfsmenn 

Fasteignaskrár Íslands svo þarna er t.d hægt að skrifa minnispunkta um skjöl sem 

vantar til þinglýsingar o.s.frv. 

 
 

 

4.9 Stofnun nýrra fasteigna 

4.9.1 Hvernig stofnast ný fasteign? 

  

 Þegar landeigandi ákveður að skipta landi í fleiri fasteignir þarf hann að sækja 

um skráningu þeirra hjá viðkomandi sveitarfélagi á þar til gerðu eyðublaði. 

Eyðublöðin er hægt að nálgast á heimasíðu Fasteignaskrár Íslands, 

www.fasteignaskra.is. Byggingarfulltrúi forskráir nýju fasteignina í fasteignaskrá og 

http://www.fasteignaskra.is/


er sú skráning síðan staðfest af þinglýsingastjóra. Greiða skal gjald fyrir skráningu 

nýrrar fasteignar í fasteignaskrá. 

Hið sama á við ef stofna á nýja fasteign sem er séreignarhluti í fjöleignarhúsi 

og er þá einnig sótt um skráningu nýrrar fasteignar, auk þess sem útbúa þarf 

eignaskiptayfirlýsingu sbr. lög um fjöleignarhús nr. 26/1994. Hentugast er að sækja 

um þá skráningu um leið og eignaskiptayfirlýsingunni er skilað inn til 

byggingarfulltra viðkomandi sveitarfélags. Eignaskiptayfirlýsing tekur eftir sem áður 

gildi við þinglýsingu. 

4.9.2 Hvað gerir þinglýsingastjóri? 

 Þegar byggingarfulltrúi hefur samþykkt umsókn um stofnun nýrrar fasteignar 

sendir hann færslu vegna hennar yfir til Fasteignaskrár Íslands, sem setur mat á 

eignina. Færslan er síðan send áfram í sérstakan vinnulista í þinglýsingakerfi 

sýslumanns, þar sem  hún bíður staðfestingar. Það athugast að ekkert skjal berst til 

þinglýsingar! 

 Stofnun fasteignar er í sjálfu sér aðeins afmörkun en getur aldrei verið 

ráðstöfun eignar. Það eina sem þinglýsingastjóri er að staðfesta út úr vinnulistanum er 

að ný fasteign hefur verið afmörkuð og að öll skjöl sem tilheyra upprunaeigninni fylgi 

hinni nýju eign. 

 Vinnulisti fyrir nýjar lóðir birtist við hlið biðskrárinnar og heitir hann „Nýjar 

lóðir“. Einnig birtist bakki við hlið bakkans fyrir biðskrána og þar má sjá fjölda nýrra 

lóða sem bíða í listanum. 

Nr. 28, vinnulisti fyrir nýjar lóðir: 

 

 Þegar valið er að skoða nýjar lóðir birtist vinnulisti eins og sést hér að neðan. 

Þarna er að finna landnúmer nýrra fasteigna, heiti þeirra og sveitarfélag. Dagsetning 

færslunnar birtist einnig og númer hópvinnslu ef um slíka vinnslu er að ræða og að 

lokum birtist ætíð landnúmer upprunalandsins, þ.e. landsins sem hin nýja fasteign er 

tekin úr eða sameinuð úr. Allar nýjar eignir eiga sér upprunaland. 



 Þegar komið er inn í þessa mynd hér að neðan þá er valin eign með því að 

tvísmella á línuna eða ýta á „velja“ hnappinn neðst á myndinni. Ef eitthvað er að 

færslunni er sá möguleiki fyrir hendi að frávísa henni og berst hún þá aftur til 

Fasteignaskrár Íslands. 

Nr. 29, listi yfir nýjar lóðir sem eftir á að staðfesta: 

 

 

 Þegar eign hefur verið valin birtist áfram-mynd þar sem færi gefst á að fara 

yfir stöðu skjala á eigninni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 30, farið yfir stöðu skjala á nýrri lóð: 

 

 

 Öll skjöl fara af upprunaeigninni yfir á nýju eignina. Þarna er  hægt að vinna 

með skjölin og ef sú staða kemur upp að ekki standi til að flytja öll skjöl yfir í þeirri 

stöðu sem þau eru í á upprunaeigninni þá er hægt að hægrismella með músinni á skjal 

þar sem það birtist í listanum „Eftir staðfestingu“ og breyta stöðu þess. Meginreglan 

er þó að sjálfsögðu sú að öll skjöl af upprunafasteign eigi að færast með á nýju 

fasteignina. 

 

 
 



 Þegar færsla hefur verið staðfest birtist á skjánum yfirlit yfir stofnaðar lóðir. 

Þetta yfirlit er hægt að prenta út og getur verið þægilegt að eiga yfirlit yfir stofnaðar 

lóðir í möppu þar sem ekki berast nein skjöl til þinglýsingar. 

Nr. 31, yfirlit yfir stofnaðar lóðir: 

 

  

 Að þessu loknu verða breytingarnar staðfestar og staðfestast þá saman allar 

þær nýju fasteignir sem voru saman í hóp. Góð vinnuregla er að fara inn á nýju 

eignirnar til að fara yfir þær og sannreyna að stofnunin hafi gengið vel, fara yfir 

eigendagluggann o.s.frv. 



5.0 Upplýsingarvettvangur 

 

 Í upplýsingavettvangi er einungis um að ræða skoðunaraðgang. Skjámyndir 

eru þær sömu og í dagbókarvettvangi að öðru leyti en því að í upplýsingavettvangi er 

ekki hægt að framkvæma neitt, þ.e. það er hvorki hægt að skrá né breyta skráningu. 

Hér er einungis heimilt að skoða skráningu og  prenta út þinglýsingarvottorð eigna. 

Nýmæli í útgáfu 1.3. er að núna er hægt að skoða þinglýsingarvottorð eigna í öðrum 

umdæmum, notandi velur það umdæmi sýslumanns sem hann vill leita í og flettir svo 

upp eigninni. 
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6.0 Ýmis atriði 

6.1 Reglur um afmörkun þinglýsingarandlags 

Við forritun þinglýsingahluta fasteignaskrár var nauðsynlegt að afmarka 

þinglýsingarandlög og setja reglur um hvaða og hvers konar eignir geti verið andlag 

þinglýsingar og hvernig beri að auðkenna þær. Allar eignir hafa landnúmer, 

heitinúmer og fastanúmer en það er mismunandi hvert þessara auðkenna er notað við 

þinglýsingu.  

 

6.1.1 Landnúmer er þinglýsingarandlag jarða  

Jarðir eru skráðar með fleiri en eitt fastanúmer og sameiginlegt auðkenni 

þeirra eru landnúmerin. Það er þinglýst á landnúmer jarðar, þ.e. á jörðina í heild sinni, 

enda er um að ræða eina fasteign. Óheimilt er að þinglýsa á einstök fastanúmer á 

óskiptri jörð. 

Hér geta skapast vandamál í þeim tilvikum þegar fastanúmer á jörð hafa verið 

taldar séreignir og jafnvel öðlast blað í þinglýsingabók sýslumanns. Slíkt brýtur í bága 

við ákvæði laga um landskipti, skipulags- og byggingalög og hugsanlega jarðalög, 

vegna þess að til að stofna séreign út úr jörð þarf að skipta upp landinu og skila 

samþykktum uppdrætti til þinglýsingar. Þetta getur t.d. átt við um þau tilvik þegar 

jarðeigandi hefur selt jörðina og haldið eftir íbúðarhúsi eða byggt nýtt hús á jörðinni 

án þess að skipta lóð út úr landinu fyrir húsið. Þetta má lagfæra þegar misræmi 

þinglýsingabóka og fasteignarskrár verður leiðrétt.  

Nr. 40, eignalisti; landnúmer eru þinglýsingarandlög jarða. 

 
 

 

6.1.2 Fastanúmer er þinglýsingarandlag  

Þetta er meginregla í þinglýsingakerfinu. Gert er ráð fyrir að fastanúmer séu það 

auðkenni sem notað er til þinglýsingar. Óheimilt er að nota landnúmerið sem 

þinglýsingarandlag, sbr. þó 6.1.1. 
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Nr. 41, eignalisti; meginregla að fastanúmer sé þinglýsingarandlag eigna: 

 

 

6.1.3 Ef fastanúmer hafa ekki verið mynduð á lóð er landnúmerið 

þinglýsingarandlag eignar 

Þetta er undantekning frá ofangreindri meginreglu. Fastanúmer verða ekki til 

fyrr en mannvirki er skráð. Það er því þinglýst á landnúmer lóðar þangað til 

fastanúmer hafa stofnast en þá er ekki lengur hægt að þinglýsa á landnúmerið. Skjöl 

sem voru á landnúmeri sjást nú einnig á öllum fastanúmerunum sem voru stofnuð. 

Nr. 42, eignalisti; landnúmer er þinglýsingarandlag óbyggðra lóða: 

 

Dæmi um fjöleignarhús: Lóðarleigusamningur kemur til þinglýsingar og honum 

þinglýst á landnúmerið. Seinna bætast við veðsetningar og fleiri ráðstafanir. Þegar 

eignaskiptayfirlýsingu er þinglýst myndast fastanúmer á eigninni. Öll skjöl sem hafa 

verið skráð eða þinglýst á landnúmer sjást  á hverju fastanúmeri fyrir sig þar sem 

vinna má með þau.  

 

6.2 Verklag við eignaskiptayfirlýsingar og stofnhlutabreytingar  

Óhjákvæmilegt er að tvenns konar verklagi sé beitt þar sem 

sýslumannsembættin eru mislangt komin við innleiðingu þinglýsingahluta 

fasteignaskrár. Eldri framkvæmd verður beitt þar til eignir hafa verið staðfestar í 

þinglýsingahluta fasteignaskrár en þá tekur ný framkvæmd og verklag við.  

Vakin er athygli á því að sömu reglur gilda þegar eignarhlutar eru sameinaðir 

og eiga við sömu ákvæði laga um fjöleignahús nr. 26/1994. 
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6.2.1 Eign er staðfest í þinglýsingahluta fasteignaskrár = tengdir gagnagrunnar 

Þegar eign er staðfest í þinglýsingahluta fasteignaskrár er eignaskiptayfirlýsing 

forskráð hjá Fasteignaskrá Íslands og staðfest með þinglýsingu skjalsins. Þess vegna 

er nauðsynlegt að meðferð eignaskiptayfirlýsinga hjá byggingafulltrúa og hjá 

Fasteignakrá Íslands sé hröð. Í þessum tilfellum má lýsa verkferlinu svona: 

1. Eignaskiptayfirlýsing kemur til staðfestingar byggingafulltrúa. Þegar hann 

hefur samþykkt og undirritað yfirlýsinguna sendir hann eitt eintak til 

Fasteignaskrá Íslands. 

 

2. Sama dag og eignaskiptayfirlýsing berst Fasteignaskrá Íslands, skráir 

skjalavörður móttöku hennar og afhendir skráningaraðila hjá Fasteignaskrá 

Íslands yfirlýsinguna. 

 

3. Hjá sýslumanni er eignaskiptayfirlýsing móttekin til þinglýsingar og 

dagbókarfærð. Þá fara skilaboð í „Bygging” (skráningarkerfi Fasteignaskrár 

Íslands) um móttöku skjalsins til þinglýsingar. 

 

4. Nú er eignaskiptayfirlýsingin unnin hjá Fasteignaskrá Íslands. Að lokinni 

staðfestingu er færslan afhent til sýslumanns og er þar með komin í biðskrá 

þinglýsingastjóra. Nú er eignaskiptayfirlýsingin forskráð. 

 

5. Þegar eignaskiptayfirlýsing hefur verið afhent í biðskrá má þinglýsa henni.  

 

 

6.2.1.1 Verklag þinglýsingastjóra 

1. Eignaskiptayfirlýsing er móttekin til þinglýsingar og er dagbókarfærð. 

Eignaskiptayfirlýsingunni er ekki þinglýst fyrr en færsla hennar birtist í 

biðskrá. 

 

2. Þegar færsla er komin í biðskrá er eignaskiptayfirlýsingin tæk til þinglýsingar. 

Þá er farið inn á skjámynd eignarinnar. Eignin er læst í vinnugrunni (mynd af 

tölvu bakvið rimla) og þinglýsingastjóri hefur einn heimild (mynd af gulum 

lykli) til að vinna við hana. 

 

3. Ef skilyrði til þinglýsingar eru uppfyllt er næst smellt á hnappinn „Áfram” og 

gerður samanburður á skráningu eignarinnar fyrir og eftir staðfestingu 

eignaskiptayfirlýsingar á eftirfarandi mynd. 
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Nr. 43, skráning eignar fyrir og eftir þinglýsingu eignaskiptayfirlýsingar: 

 
 

Í þessari skjámynd er skjölum á milli eigna ráðstafað. Að lokinni rannsókn og 

skjalaflutningi er skráningin staðfest með því að haka við þar til gerðan reit 

neðst í skjámynd og svo er glugganum lokað. 

 

4. Því næst er skjalinu þinglýst á hverri eign þar sem eignaskiptayfirlýsingin var 

dagbókarfærð. Staða skjalsins verður „í vinnslu“ (V) þar til yfirlýsingunni 

hefur verið þinglýst á öllum eignunum. Við þinglýsingu á síðustu eigninni 

hverfur færslan um eignina úr biðskránni og skjalið merkist „þinglýst“ (Þ) í 

skjalalista. 

 

 

6.3 Biðskrá þinglýsingastjóra - stofnhlutabreytingar sem ekki verður 

þinglýst1 

Í biðskrá birtast færslur þeirra eigna sem hlotið hafa forskráningu hjá 

Fasteignaskrá Íslands. Hér getur verið um mismunandi tilvik stofnhlutabreytinga (sbr. 

skilgreiningu í kafla 7.5.2 og umfjöllun í kafla 4.8.3 um þinglýsingavettvang) að ræða 

og eru þær afgreiddar með mismunandi hætti eftir tegund þeirra. T.d. eru 

eignaskiptayfirlýsingar staðfestar með þinglýsingu en ýmsar aðrar aðgerðir þurfa ekki 

þinglýsingu við. Dæmi um slíkar aðgerðir eru: 

 leiðréttingar á skráningu skv. þegar þinglýstu skjali (ESK), 

 smávægilegar breytingar á eignarhaldsnúmerum eða hæðarnúmerum,  

 stofnun fastanúmers mannvirkis á lóðir (þegar lóð er staðfest í 

þinglýsingahluta fasteignaskrár), 

                                                 
1 Nánar er fjallað um vinnslu færslna úr biðskrá í kafla 4.9.3. 
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 staðfestingar á breytingum á heiti eða tilgreiningu eignar,  

 staðfesting á eyðingu fasteignar og á flutningi matshluta á milli lóða. 

 

Í þessum tilvikum afhendir Fasteignaskrá Íslands eignina til sýslumanns og ber 

þinglýsingastjóra að staðfesta breytinguna svo fljótt sem auðið er ef hún samrýmist 

skráningu þinglýsinga. 

1. Fasteignaskrá Íslands breytir stofnhluta og afhendir til sýslumanns. Um leið 

skrifar hann greinargóðar skýringar á breytingunni. Færslan birtist í biðskrá 

þinglýsingastjóra. 

 

2. Þinglýsingastjóri fylgist reglulega með færslum í biðskrá og sér um að 

staðfesta úr henni. Stofnhlutabreyting hefur þar með átt sér stað.  

6.3.1 Verklag þinglýsingastjóra 

Nr. 44, biðskrá þinglýsingastjóra: 

 

 

1. Þinglýsingastjóri skal ekki afgreiða eignir úr biðskrá nema greinargóðar 

skýringar fylgi beiðni Fasteignaskrár Íslands og breyting sé í samræmi við 

þinglýstar heimildir.  

 

2. Þinglýsingastjóri opnar biðskrá og merkir við eignina sem á að staðfesta (gerir 

ramma utan um heitið). Það má skoða færsluna nánar með því að tvísmella á 
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línu færslunnar og það má skoða skýringar með afhendingunni með því að 

tvísmella á línu viðeigandi skýringa á neðri hluta skámyndarinnar. 

 

3. Smellt er á „Staðfesta“ hnapp.  

 

4. Þegar færslan hefur verið staðfest hverfur hún úr biðskrá og breytingin tekur 

gildi í fasteignaskrá.  

 

5. Sjái þinglýsingastjóri vandkvæði á að staðfesta afhendingu í biðskrá getur 

hann skilað færslunni aftur til Fasteignaskrár Íslands. Þinglýsingastjóri skal 

skrifa greinargóðar skýringar á ástæðum þessa. 

 

6. Við stofnun nýrra eigna, þ.e. þegar fastanúmer er staðfest á lóð þarf að muna 

eftir að fara inn á eignina, og setja skjaldarmerkið á rétt þinglýsingarandlag. 

 

6.4 Umfjöllun um bílskúra og bílastæði sem fylgja eignum í 

fjöleignarhúsum2 

6.4.1 Almennt 

Nauðsynlegt er að hafa skýrar reglur um meðferð bílskúra í fasteignaskrá. 

Bílskúrar og bílastæði geta valdið erfiðleikum í framkvæmd þinglýsinga vegna 

sérstaks eðlis þeirra. Þeir geta verið sjálfstæðar eignir en eru að meginreglu 

ósjálfstæður hluti fasteignar3.  

Í 22.gr. laga um fjöleignarhús segir:  

 „Bílskúrar, hvort sem þeir eru innbyggðir í húsið, sambyggðir því eða 

standa sjálfstæðir á lóð þess, skulu jafnan fylgja ákveðnum séreignarhlutum í 

húsinu og er sérstök sala þeirra eða framsal bílskúrsréttinda til annarra en 

eigenda í húsinu óheimil.” 
Hyggist eigandi leigja bílskúr sinn skulu aðrir eigendur eiga forleigurétt. Vilji fleiri 

en einn nýta forleiguréttinn ræður eigandi hverjum þeirra hann leigir. 

Eiganda er jafnframt óheimilt að undanskilja bílskúr eða 

bílskúrsréttindi við sölu á eignarhluta sínum, nema hann eigi þar annan 

eignarhluta. Sama gildir um aðra séreignarhluta. 

Ef bílskúrar eða bílskýli eru á lóð sem sameiginleg er fleiri húsum þá 

er heimilt þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. að ráðstafa þeim á milli hlutaðeigandi 

húsa. 
 

Í leiðbeiningum á heimasíðu félagsmálaráðuneytisins4 segir að bílskúrar, hvort 

sem þeir eru innbyggðir í húsið, sambyggðir því eða standi sjálfstæðir á lóð þess, skuli 

                                                 
2 Kynnið ykkur umfjöllum um bílskúra og bílastæði á heimasíðu félagsmálaráðuneytisins, þar sem 

fjallað er um réttindi og skyldur eigenda fjöleignarhúsa: www.stjr.is 
3 Þinglýsingarlög nr. 39/1978, lög um fjöleignarhús nr. 26/1994. 
4 Sjá heimasíðu félagsmálaráðuneytisins undir www.stjr.is 

 

http://www.stjr.is/
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jafnan fylgja ákveðnum séreignarhlutum í húsinu og sé sérstök sala þeirra eða framsal 

bílskúrsréttinda til annarra en eigenda í húsinu óheimil. Þar segir að undantekning frá 

þessari reglu eigi við ef bílskúrar eða bílskýli eru á lóð sem sameiginleg er fleiri 

húsum. Þá sé heimilt að ráðstafa þeim á milli hlutaðeigandi húsa. Síðast en ekki síst 

segir að eiganda sé óheimilt að undanskilja bílskúr eða bílskúrsréttindi við sölu á 

eignarhlutanum nema hann eigi þar annan eignarhluta. 

Í 22. gr. a sömu laga er fjallað um bílskúra í eigu utanaðkomandi aðila. 

„Sé bílskúr í eigu utanaðkomandi aðila og vilji sá ráðstafa honum til 

eignar, t.d. selja hann, skal hann skriflega gefa hlutaðeigandi eigendum og 

húsfélagi kost á að kaupa bílskúrinn 

Skulu þeir svara kaupboðinu skriflega innan 14 daga nema veigamiklar 

ástæður mæli með og réttlæti lengri frest. Berist svar ekki innan frestsins telst 

kaupboðinu vera hafnað. Vilji fleiri en einn kaupa ræður eigandi bílskúrsins 

hverjum þeirra hann selur. 

Náist ekki samkomulag um kaupverðið geta aðilar leitað til 

viðkomandi héraðsdóms og fengið dómkvaddan matsmann til að meta 

bílskúrinn til verðs. Nægir einn til undirmats og tveir til yfirmats. 

Sömuleiðis geta aðilar komið sér saman um að skjóta ágreiningi sínum 

um kaupverðið til kærunefndar fjöleignarhúsamála og una áliti hennar. 

Nú bregður svo við að hvorki einstakir eigendur né húsfélag kæra sig 

um að kaupa bílskúr af utanaðkomandi eiganda, sem falboðinn er samkvæmt 

framansögðu, og er honum þá heimilt, þrátt fyrir fyrirmæli og takmarkanir í 

22. gr., að ráðstafa bílskúrnum til annarra. 
Skal hann áður en kaupsamningur er gerður leggja fram gögn um að eigendur og 

húsfélag vilji ekki kaupa og að honum sé því ráðstöfunin heimil. Kaupsamningur sem gerður 

er í bága við þessi fyrirmæli er ógildur. 

Skjölum um eigendaskipti að þeim bílskúrum sem hér um ræðir verður 

ekki þinglýst nema óyggjandi sé að framangreindum skilyrðum sé fullnægt.“ 

 

Í fyrrgreindum leiðbeiningum félagsmálaráðuneytisins segir ennfremur að: 

„Sé bílskúr í eigu utanaðkomandi aðila og hann vill ráðstafa honum til eignar, t.d. 

selja hann, skal hann skriflega gefa hlutaðeigandi eigendum og húsfélagi kost á að 

kaupa bílskúrinn. Ef hvorki einstakir eigendur né húsfélag kæra sig um að kaupa 

bílskúr af utanaðkomandi aðila er honum heimilt að ráðstafa honum til annarra.” 

 

6.4.2 Bílskúrar og eignaskiptayfirlýsingar 

6.4.2.1 Bílskúrar eru tengdir í eignaskiptayfirlýsingu 

Við þinglýsingu eignaskiptayfirlýsingar tengjast bílskúrar og stæði ákveðnum 

eignum og verða ekki aftengdir nema að uppfylltum ákveðnum reglum. Skv. 4. mgr. 
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16. gr laga um fjöleignarhús er það skilyrði eignayfirfærslu að þinglýst 

eignaskiptayfirlýsing liggi fyrir og að eignayfirfærslan sé í samræmi við hana.  

Það er því ekki hægt að undanskilja bílskúr eða stæði við kaup eða sölu 

nema þinglýsa breytingu eða viðauka við eignaskiptayfirlýsingu. 

 

6.4.2.2 Bílskúrar eru ekki tengdir við ákv. séreignahluta í eignaskiptayfirlýsingu 

Í þessum tilvikum standa bílskúrar og stæði sjálfstæð þar til þessar einingar 

hafa verið tengdar séreignahluta (íbúð). Fasteignaskrá Íslands tengir bílskúra og stæði 

skv. þinglýstum kaupsamningum.  

 

6.4.2.3 Bílskúrar eða stæði eru staðsett á sameiginlegri lóð fleiri matshluta 

Ef bílskúrar eða bílskýli eru á lóð sem er sameiginleg fleiri húsum þá er heimilt að 

ráðstafa þeim á milli hlutaaðeigandi húsa, sbr. 4. mgr. 22. gr. laga um fjöleignarhús. 

Ákveðin skilyrði þurfa að vera uppfyllt. Hér er oft þinglýst sitt hvorri 

eignaskiptayfirlýsingunni þar sem hver eign stendur sjálfstætt (t.d. mhl. 01 er 

íbúðarblokk og mhl. 02 er bílastæðahús), þetta er þó sjaldgæft.  

 

6.4.3 Þinglýsing skjala er varða bílskúra 

6.4.3.1 Einu sinni tengdur – alltaf tengdur 

Eftir að bílskúr eða stæði hefur einu sinni verið tengt íbúð má hann aldrei 

öðlast sjálfstætt líf aftur, sbr. áskilnað 1. mgr. 22. gr. laga um fjöleignarhús um að 

bílskúrar skuli jafnan [alltaf] fylgja ákveðnum séreignarhlutum í húsi.  

Í 3. mgr. segir að eiganda sé óheimilt að undanskilja bílskúr eða 

bílskúrsréttindi við sölu á eignarhluta sínum. Hins vegar geta bílskúrar gengið 

kaupum og sölum innan sama húss eða lóðar að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, sbr. 

4. mgr. 22.gr. laga um fjöleignarhús nr. 26/1994. 

 

6.4.3.2 Sjálfstæði fram að tengingu 

Þar til bílskúrar hafa verið tengdir geta þeir staðið sem sjálfstæðar eignir t.d. er 

hægt að veðsetja þá eða að taka fjárnám í þeim. Verði þeir tengdir eign í framhaldinu 

þarf að ráðstafa skjölum sem standa á þeim, t.d. aflétta veðum og flytja skjöl. Fyrst 

þarf að ganga frá skjölum á bílskúrinn, t.d. veðbandslausnir o.þ.h. og svo þinglýsa 

kaupsamningi og með því heimila og framkvæma tenginguna. Mikilvægt að muna að 
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dagbókarfæra og þinglýsa skjölum varðandi tengingu bílskúra á allar eignir sem 

tengingin hefur áhrif á og að skrifa skýringu á slíkum færslum í efnisatriðareitinn. 

 

6.4.3.3 Bílskúr í eigu utanaðkomandi aðila 

Sú staða getur komið upp að bílskúrar séu í eigu utanaðkomandi aðila, sbr. 22.gr. 

a. laga um fjöleignarhús. Þá eiga eigendur séreignahluta hússins eða lóðarinnar þar 

sem bílskúrinn er staðsettur forkaupsrétt að honum. Að öðru leyti gilda sömu reglur 

og nefndar eru hér að ofan. 
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7.0 Skrár, skýringar og skammstafanir 

Hér er að finna lista yfir skjaltegundir í þinglýsingakerfi fasteignaskrár sem og 

skrá yfir flýtilykla og merkingu þeirra og skýringar á myndatáknum í 

þinglýsingakerfinu. 

7.1 Listi yfir skjaltegundir og skammstafanir þeirra 

 

ABS Ábúðarsamningur Samningur um ábúð. Aðeins virkt í 

skráningu en eðlilegra að nota BYG 

(byggingabréf). 

ADF Aðfarargerð Þarfnast ekki skýringa. 

AFL Afurðalán Veðskuldabréf aðeins notað í skráningu 

AFS Afsal Eignarheimild, sést í eigendaglugga. 

BSS Búsetusamningur Yfirlýsing. 

BUS Búsetuleyfi Yfirlýsing 

BYG Byggingabréf Skv. lögum um ábúð nr. 64/1976. 

DEI Dómur/eignarheimild Eignarheimild skv. dómi. Eigendagluggi. 

DOM Dómur Yfirlýsing. 

EAF Erfðaafsal Eignarheimild. Eigendagluggi. 

EFY Erfðaskiptayfirlýsing Eignarheimild. Eigendagluggi. 

EIH Eignarheimild Notað vegna Skýrr yfirfærslu 

EIN Eignarnám Yfirlýsing og eignarheimild. Eigendagluggi. 

EIY Eignayfirlýsing Eignarheimild. Eigendagluggi. 

ESA Endurnýjað skuldabr. án vaxta Veðskuldabréf. 

ESK Eignaskiptayfirlýsing Skv. lögum um fjöleignarhús nr. 26/1994. 

ESL Leyfi til einkaskipta Vegna skipta á dánarbúi 

ESM Endurnýjað skuldabr. m. vöxtum Veðskuldabréf. 

FJA Fjárnám Þarfnast ekki skýringa. 

FOK Fokheldisvottorð Yfirlýsing. 

FRU Frumheimild Eignarheimild, aðeins notað í skráningu. 

FVB Fasteignaveðbréf skipt.f.húsbréf Veðskuldabréf. 

GÞR Gjaldþrotaúrskurður Yfirlýsing um að bú sé tekið til skipta 

JLS Jarðarleigusamningur Leigusamningur um jörð eða ítök á 

jörðum. 

KAM  Kaupmáli  Sbr. hjúskaparlög nr. 31/1993. Eignarheimild 

KAS Kaupsamningur Eignarheimild. 

KAT Kauptilboð Yfirlýsing. 

KVA Kvöð Yfirlýsing. 

KYR Kyrrsetningargerð Þarfnast ekki skýringa. 

LEI Leigusamningur T.d. húsaleigusamningar. 

LMY Landamerkjayfirlýsing Yfirlýsing um landamerki landeigenda. 

LÖB Stofnun lögbýlis Sbr. 12. gr. III kafla jarðalaga nr. 76/1965. 

LOD Lóðarleigusamningur Ráðstöfun lóðar. 

LÖG Löggeymsla Þarfnast ekki skýringa. 

LÖV Lögveð (Fara á veðrétt „0“) 

LSG Landskiptagerð Yfirlýsing um skiptingu lands. 



MSS Makaskiptasamningur Eignarheimild aðeins notað í skráningu. 

NSA Nauðungarsöluafsal Eignarheimild. Eigendagluggi. 

NSY Nauðungarsöluyfirlýsing Yfirlýsing. 

NTL Nafntökuleyfi Yfirlýsing um heiti eignar. 

ODM Ógildingardómur Sömu réttaráhrif og veðbandslausnir hafa. 

ODY Óðalsjarðaryfirlýsing Sbr. VII kafli jarðalaga nr. 76/1965. 

SAM Samruni lands Yfirlýsing um samruna landa. 

SBR Skilmálabreyting Yfirlýsing um breytta skilmála veðskuldar. 

SKS Skiptasamningur Eignarheimild, aðeins notað í skráningu. 

SKY Skiptayfirlýsing Eignarheimild, eigendagluggi. 

SSA Skilnaðarsamningur Yfirlýsing, ekki eignarheimild 

SSK Skuldskeyting Yfirlýsing um skuldaraskipti. 

STO Stofnskjal Sbr. 20. gr. þinglýsingalaga nr. 39/1978. 

TBA Trygg.bréf án vaxta Veðbönd. 

TBM Trygg.bréf með vöxtum Veðbönd. 

TBR Tryggingabréf Veðbönd, aðeins notað í skráningu. 

UMB Umboð Yfirlýsing. 

VBA Veðsk.bréf án vaxta Veðbönd 

VBL Veðbandslausn Ákveðið veð leyst úr veðböndum. 

VBM Veðsk.bréf með vöxtum Veðbönd. 

VBR Veðskuldabréf Veðbönd, aðeins notað í skráningu 

VEL Veðleyfi Yfirlýsing. 

VFL Veðflutningur Ekki notað. 

YFL Yfirlýsing Þarfnast ekki skýringa 

 

 

7.2 Helstu merkingar flýtilykla 

Ýmsar aðgerðir má einnig kalla fram með því að hægri smella á 

músarhnappinn einhversstaðar á skjámyndinni. Þannig þarf ekki að leggja allar 

aðgerðirnar á minnið. 

 

Ctrl-A Breyta tilgreiningu eignar. Þinglýsingavettvangur. 

Ctrl-C Afritar texta. 

Ctrl-D Skjali eða málsaðilum er eytt. Skráningar-, dagbókar og 

þinglýsingavettvangur. 

Ctrl-E Eigendaskráningu er breytt. Þinglýsingavettvangur. 

Ctrl-F Nákvæm mynd af fasteignamati eignar. Skráningar-, dagbókar og 

þinglýsingavettvangur. 

Ctrl-G Eignalisti í leit eftir heiti. Skráningar-, dagbókar og þinglýsingavettvangur.. 

Ctrl-H Fjöldavinnsla skjala. Slegið inn skjalnúmer og svo Ctrl –H þá birtast öll skjöl 

sem dagbókarfærð eru á eignina. Þinglýsingavettvangur. 

Ctrl-I Hægt að skoða dagbókarfærslur skjals. Dagbókar- og þinglýsingavettvangur. 

Ctrl-K Kvaðir. Til að sjá kvaðir á eign. 

Ctrl-L Hægt að fá lista yfir öll dagbókarfærð skjöl. 

Ctrl-L Listi yfir öll dagbókarfærð skjöl. Dagbókar- og þinglýsingavettvangur. 



Ctrl-O Skoða færslusögu skjals. Hér er hægt að skoða “log” skjals. 

Ctrl-O Hægt að skoða færslusögu skjals. Dagbókar- og þinglýsingavettvangur. 

Ctrl-P Prentun á eignalista og öðrum listum. Allir vettvangar. 

Ctrl-R Kallar fram síðasta staðfesta skjal. Skráningar- og dagbókarvettvangur. 

Ctrl-S Breyting á númeri skjals í skjalalista. Alls ekki breyta skjalnúmeri inni í 

skjalinu sjálfu! Aðeins virkur á skráðum skjölum í skráningarvettvangi. 

Ctrl-T Úrskurðar eign þinglýsta (skjaldarmerki). Þinglýsingavettvangur.  

Ctrl-V Ritar þann texta sem síðast var afritaður. 

Ctrl-X Tvíritar málsaðila sem greiðanda. Allir vettvangar. 

Ctrl-shift Skráning flýtitexta í efnisatriði, athugasemdir og kvaðir. Skráningar-, 

dagbókar- og þinglýsingavettvangur. 

F5 Sækir sömu eign aftur, þ.e. til að sjá breytingar á eign aftur. Allir vettvangar 

F6 Skjalalaus staðfesting lóðar í fasteignaskrá. 

F7 Sjálfvirk uppfærsla veðréttar. Þinglýsinga- og aflýsingavettvangur. 

F8 Fjöldavinnsla skjala. Skráningar- og dagbókarvettvangur. 

F9 Tengingum eigna breytt. Þinglýsingavettvangur. Ekki notað 

ha Sett í kennitölureit ef handhafi er málsaðili. Skráningar- og 

dagbókarvettvangur. 

nn Sett í kennitölureit ef kennitala málsaðila finnst ekki. Þá er nafn viðkomandi 

aðila skrifað í heitisreitinn. Aðeins virkt í skráningarvettvangi. 

ssk Viðtakandi ef enginn er skráður fyrir skjali. Skráning og dagbók. 

Shift-

insert 

Bæta við landnúmeri í skjalvinnslu þegar flytja þarf skjöl á milli landnúmera. 

Þinglýsingavettvangur. 

 

7.3. Tegund verðbindingar  

BYG Byggingarvísitala 

GRU Grunnvísitala 

GTR Gengistryggt 

KOS Kostnaðarvísitala 

LAN Lánskjaravísitala 

LAU Launavísitala 

NVT Vísitala neysluverðs 

ÓVT Óverðtryggt 

VTR Verðtryggt 

 



7.4. Tákn og myndir  

 

 
 

Viðkomandi fasteign er staðfest þinglýst í fasteignaskrá. 

(Ctrl.-T). 

 

 
 

 

Á viðkomandi fasteign hvíla kvaðir. Textinn sést ef smellt er á 

táknið. 

 

 
 

Viðkomandi fasteign er í vinnugrunni, annað hvort hjá 

byggingarfulltrúa eða hjá Fasteignaskrá Íslands. Það er hægt 

að vinna með og dagbókarfæra og þinglýsa skjölum á eignina. 

 

 
 

Viðkomandi fasteign er læst í vinnugrunni, annað hvort hjá 

byggingarfulltrúa eða hjá Fasteignaskrá Íslands. Það er ekki 

hægt að dagbókarfæra eða þinglýsa eignaskiptayfirlýsingum, 

stofnskjölum eða samrunaskjölum á eignina. 

 

 
 

Fasteignin er læst í vinnugrunni.  

 

 
 

Þegar þessi tákn koma upp, þá er fasteignin í vinnugrunni 

sýslumanns og er læst. Sá aðili sem er með lykilinn upp hefur 

réttindi til þess að þinglýsa eignaskiptayfirlýsingu, stofnskjali 

eða samrunaskjali. 

 

 

7.5 Hugtök 

7.5.1 Stofnhluti fasteignaskrár 

 Í stofnhluta eru varðveitt heiti, auðkenni og afmörkun fasteignar svo og 

landnúmer þegar um er að ræða lóðir og lönd. Í stofnhluta eru mikilvægustu 

upplýsingarnar um hverja fasteign skráðar. Þessar upplýsingar eru geymdar í 

stofnhluta fasteignaskrár og hljóta fullnaðarskráningu við þinglýsingu eða 

staðfestingu þinglýsingastjóra. Þessum upplýsingum verður aðeins breytt með 

svokallaðri stofnhlutabreytingu sem atbeina þinglýsingastjóra þarf til. 

 



7.5.2 Stofnhlutabreytingar  

Stofnhlutabreytingar teljast breytingar sem t.d. fela í sér nýskráningu eða 

breytta skráningu lands, ný fastanúmer, breytingar á götuheitum eða húsnúmerum og 

breytingar á fasteignaeiningum. Þessar breytingar þarf sýslumaður að staðfesta í 

fasteignaskrá.  

 

7.5.3 Skráning  

 Með skráningu er átt við innslátt upplýsinga/færslna úr þinglýsingabókum 

sýslumanns í þinglýsingahluta fasteignaskrár. Skráningin er yfirleitt í höndum 

almennra starfsmanna sýslumanns. 

 

7.5.4 Staðfesting  

 Með staðfestingu er átt við yfirferð, leiðréttingu og þinglýsingu þeirra 

upplýsinga (skjala) sem færðar hafa verið í fasteignaskrá af starfsmanni í skráningu. 

Staðfesting er jafngildi þinglýsingar svo að gert er ráð fyrir að löglærður aðili annist 

þær. 

 

7.5.5 Þinglýsing 

 Þinglýsing er opinber skráning skjala er varða réttindi yfir tilteknum eignum 

og eru ákveðin réttaráhrif tengd við slíka skráningu.1 Þýðing þinglýsingar kemur fyrst 

og fremst fram í því að aflað er verndar gagnvart þriðja aðila. 

 

7.5.6 Þinglýsingarandlag 

 Átt er við þá fasteign sem getur verið andlag þinglýsingar hverju sinni. Hér er 

um að ræða afmarkaða fasteign sem er auðkennd með heiti og fastanúmeri eða 

landnúmeri. Hér má hugsa sér að andlag sé eign sem er ein blaðsíða eða eitt spjald í 

þinglýsingabók.  

                                                 
1 Þorgeir Örlygsson. Þinglýsingar – mistök í þinglýsingum. Reykjavík 1993, bls. 16-17. 



7.6 Auðkenni í fasteignaskrá 

7.6.1 Upplýsingalaus auðkennisnúmer 

Vönduð tölvuvædd skráning fasteigna hvílir m.a. á auðkennum þeirra. 

Fasteign þarf að hafa eitt auðkenni sem skilgreinir hana og aðskilur frá öðrum 

fasteignum. Grundvallarkrafa til auðkennisnúmera er að þau breytist ekki, heldur 

haldist óbreytt allan ævitíma eignarinnar. 

Auðkennisnúmer sem notuð eru í fasteignaskrá eru upplýsingalaus raðnúmer 

sem tölvukerfi Fasteignaskrár Íslands úthlutar og eru án tilvísunar.  

 

7.6.1.1 Landnúmer t.d. 123456 
Auðkenni landskika (lóðar) í fasteignaskrá. Númerið er sex stafa 

upplýsingalaust raðnúmer sem tölvukerfi Fasteignaskrár Íslands úthlutar og felur ekki 

í sér aðrar upplýsingar. Landnúmer er auðkenni jarða og óbyggðra lóða og getur aldrei 

orðið auðkenni fyrir aðra jörð eða lóð. Landnúmer er þinglýsingarandlag jarða og 

óbyggðra lóða. 

 

7.6.1.2 Heitinúmer t.d. 100-1234 
Auðkenni heitis á lóðum. Lóð getur haft eitt heiti og þá eitt heitinúmer. Á 

lóðinni geta einnig verið tvö eða fleiri heiti og hefur lóðin þá eitt heitinúmer og önnur 

heiti sitt heitinúmerið hvert. Númerið er sjö stafa hlaupandi raðtala sem felur ekki í 

sér aðrar upplýsingar.  Heitinúmer getur verið þinglýsingarandlag heitis ef fastanúmer 

hafa ekki verið mynduð. 

 

7.6.1.3 Matsnúmer t.d. 200-1234 
Auðkenni matseiningar fasteignar. Hluti fasteignar sem af ýmsum ástæðum er 

heppilegt að skrá og meta sérstaklega. Númerið er sjö stafa upplýsingalaust raðnúmer. 

Undir einni fasteign geta verið mörg matsnúmer, en fjöldi þeirra ræðst af fjölda 

eignarhaldsnúmera í skráningartöflu. Matsnúmer aðalmatseiningar fasteignar er 

fastanúmer hennar. Undir einni fasteign geta verið mörg matsnúmer. 

 



7.6.1.4 Fastanúmer  t.d. 200-1234 
Fastanúmer er sama og matsnúmer aðaleiningar fasteignar. Númerið er sjö 

stafa upplýsingalaust raðnúmer sem tölvukerfi Fasteignaskrár Íslands úthlutar. 

Fastanúmer er auðkenni eignar og getur aldrei orðið auðkenni fyrir aðra eign. 

Númerið er þinglýsingarandlag fasteigna á lóðum.  

 

7.6.2 Auðkenni með beina tilvísun 

 Í fasteignaskrá eru fasteignum einnig gefin auðkenni sem hafa beina tilvísun. 

Þessi auðkennisnúmer eru t.d. notuð til að aðskilja fasteignir innan matshluta og til að 

halda utan um skráningu þeirra.  

 

7.6.2.1 Matshluti – matshlutanúmer, t.d. 02 
Matshluti er ákveðinn hluti fasteignar sem segja má að geti staðið sjálfstætt. 

Það er erfitt að setja fram heildstæða skilgreiningu á hugtakinu þar sem mörg atriði 

geta fallið undir það. Setja má fram þær skýringar að matshluti geti verið mannvirki á 

einni lóð eða hluti mannvirkis og stundum mæla byggingarfræðileg rök með 

sjálfstæðri skráningu matshluta. Matshluti hefur skýra afmörkun eftir 

eignamarkaflötum og fyrir hvern matshluta er gefin út sérstök skráningartafla.  

 

7.6.2.2 Rými – rýmisnúmer, t.d. 0203 
Rými telst vera minnsta skráða einingin innan fasteignar. Það getur verið um 

að ræða heila hæð í húsi, eina íbúð eða aðeins lokað rými undir stiga. Rými hefur 

rýmisnúmer sem er fjórir tölustafir og tákna fyrri tveir tölustafirnir númer hæðar en 

þeir síðari í hvaða röð rýmið er í húsinu talið frá vinstri til hægri, sé staðið fyrir 

framan aðalinngang hússins. Í skráningartöflu fær hvert rými sér rýmislínu. Þau geta 

ýmist verið séreign, sameign sumra eða sameign allra. 

 

7.6.2.3 Eignarhald – Eignarhaldsnúmer, t.d. 0101  
Eignarhaldsnúmer er rýmisnúmer þess rýmis sem önnur rými tengjast og er 

aðalrými eignarinnar. Rýmisnúmer aðalrýmis og eignarhaldsnúmer er ávallt sama 

númerið. Þannig tengjast rými saman með eignarhaldsnúmeri. 

 

 


