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1 Inngangur   

Á sérfræðingum hvíla ekki einungis lagalegar og faglegar skyldur heldur einnig siðferðilegar, 

um aðgæslu og vandvirk vinnubrögð. Sérfræðingar eru í betri stöðu en leikmenn til að gera 

sér grein fyrir afleiðingum af mistökum í starfi og tjóni er getur hlotist af því. Rafmagn og 

rafstraumar geta verið gríðarlega hættuleg og því mikilvægt að rafvirkjar og þeir sem starfa 

með rafmagn hagi vinnu sinni á þann veg að engin tjón hljótist af.  

 Í fyrri hluta þessarar ritgerðar er fjallað um það réttarsvið er nefnt hefur verið 

sérfræðiábyrgð. Skilyrði til þess að hún eigi við eru skoðuð og einnig sönnunarreglurnar, sem 

eru heldur afbrigðilegar samanborið við þær er gilda almennt í skaðabótarétti.  

 Því næst er fjallað um rafvirkja og því velt upp hvort rafvirkjar standist þau skilyrði sem 

gerð eru fyrir að sérfræðiábyrgð eigi við. Skoðaðar eru helstu lög og reglur er gilda um 

rafvirkja, hvernig rafvirkjar öðlast löggildingu og að lokum dregin ályktun um hvort rafvirkjar 

geti borið sérfræðiábyrgð á verkum sínum.  

 Í kafla 4 er svo dómur Hæstaréttar frá 8. desember 2011, í máli nr. 227/2011 skoðaður 

ítarlega í ljósi sérfræðiábyrgðar. Álitaefnið var um hvort rafverktaki er tengdi rafmagn í íbúð 

bæri skaðabótaábyrgð á tjóni konu er varð fyrir rafstraumi í sturtu. Að lokum er svo farið er 

yfir röksemdir beggja dómstiga sérstaklega varðandi það sem skrifað hefur verið um 

sérfræðiábyrgð í fræðiskrifum og hvernig það fellur að dóminum.  

 Að endingu er í niðurstöðukaflanum farið yfir umfjöllunarefni ritgerðarinnar og dregin 

saman ályktun af dómi Hæstaréttar í máli nr. 227/2011 og nálgun dómsins á reglum um 

sérfræðiábyrgð. 

2 Almennt um sérfræðiábyrgð 

Sérfræðiábyrgð er réttarsvið sem fer sívaxandi, þar sem æ fleiri störf krefjast sérmenntunar 

eða starfsleyfis. Sérfræðiábyrgð takmarkast þó ekki einungis við þá sem hafa háskólamenntun 

heldur er einnig átt við þá sem hafa hlotið starfsþjálfun og útskrifast með starfsréttindi t.d. úr 

framhaldsskóla, sbr. 17. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Hér er um að ræða 

sveinspróf og próf í löggiltum iðngreinum, en einnig er átt við ýmsar opinberar stofnanir, 

hagsmunasamtök svo sem stéttarfélög, bankar og fjármálafyrirtæki.
1
 

                                                 

1
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 502. 
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 Eitt af einkennum sérfræðiábyrgðar er að miklar kröfur eru gerðar til faglegra og vandaðra 

vinnubragða og að sérfræðingurinn standist kröfur umræddrar starfsgreinar í hvert sinn.
2
 Í 

siðferðilegu samhengi má segja að sérfræðingur eða fagmaður gegnir skyldum sem leiða má 

af því hlutverki og þeirri hugsjón sem fag hans þjónar. Þessar skyldur er hægt að nefna 

frumskuldbindingu starfs og kveða á um tilgang starfs og hlutverk þess í samfélaginu og þar 

með þá þjónustu sem sérfræðingi er ætlað að veita.
3
 Það eru siðferðilegar skyldur sérfræðings 

sem einnig stuðla að því að hann verði að vinna verk sín af fagmennsku þótt ábyrgðin sé 

einnig lagaleg. Sérfræðiábyrgð á einungis við um sérfræðistörf og eru því menntun, þekking 

og þjálfun forsendur fyrir að reglur um sérfræðiábyrgð eigi við.
4
 Þessi ábyrgð nær til 

viðskiptavinar sérfræðings og gagnaðila, en einnig til þriðja manns og tjóns á hagsmunum 

hans.
5

 Margar starfsstéttir búa við það að þeim er skylt samkvæmt lögum að hafa 

starfsábyrgðartryggingu, t.d. vátryggingar fyrir lögmenn, endurskoðendur og 

vátryggingarmiðlara.
6
 

 Sakarreglan er bótagrundvöllurinn en henni er þó beitt með afbrigðilegum hætti, strangari 

hætti en venjulega er gert. Í sakarreglunni felst að sá sem hefur valdið tjóni með saknæmum 

og ólögmætum hætti, þ.e. af ásetningi eða gáleysi, ber skaðabótaábyrgð enda sé tjónið 

sennileg afleiðing af þeirri háttsemi.
7
  

Það réttarsvið sem fjallar um sérfræðábyrgð hefur einnig gengið undir nafni eins og 

ráðgjafaábyrgð sem er þó heldur þrengra hugtak en sérfræðiábyrgð.
8
 Viðar Már Matthíasson 

telur rétt að nota hugtakið sérfræðiábyrgð í rúmri merkingu og rétt að afmarka það efnislegri 

afmörkun. Það gerir hann með því að segja að sérfræðiábyrgð taki til þeirra sem falla undir 

eftirfarandi þrjú skilyrði: 

1. Þeir sem hafa fræðilega menntun og/eða starfsþjálfun á því sviði sem um ræðir. 

2. Fagleg þekking og reynsla á því sviði er grundvöllur ráðgjafar og vinnu sérfræðings. 

3. Þeir sem bjóða þjónustu og ráðgjöf gegn greiðslu.  

Þessa afmörkun vill Viðar Már einungis hafa til leiðbeiningar. Grundvallaratriðið er að 

sambandið milli sérfræðingsins og skjólstæðingsins breytist þegar ráðgjöf sérfræðingsins er 

liður í atvinnustarfsemi hans. Vinna sérfræðingsins þarf að vera gegn greiðslu og tjóninu 

                                                 

2 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 516. 

3 Sigurður Kristinsson: „Skyldur og ábyrgð starfsstétta“, bls. 135. 

4 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 506. 

5 A. Vinding Kruse: Erstatningsretten, bls. 105. 

6 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 37. 

7Lögfræðiorðabók með skýringum bls. 357. 

8 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bla. 502. 
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valdið við þá vinnu. Matið á þessum viðskiptum, vinnu sérfræðingsins, er unnið eftir 

faglegum mælikvarða og miðað er við hvort sérfræðingurinn hafi farið eftir öllum þeim 

lögum, reglum og siðareglum sem búast mátti við af öðrum fagmanni í hans stöðu. Þarna má 

segja að matið fari eftir mælikvarða sem hefur verið kallaður vir optimus, þ.e. miðað við 

fullorðinn einstakling, sem best hefur hagnýtt sér þá þekkingu sem til er á viðkomandi sviði.
9
 

Í breskum rétti hefur verið vísað til sama mælikvarða sem „The reasonable man“, en 

umfjöllun um hann er m.a. í breskum dómi frá 1856, Blyth v. Birmingham Water Works.
10

 

Þar er fjallað um hvernig „A prudent and reasonable man“ myndi haga sér í aðstæðum. 

Þannig hefur breski rétturinn þróað leið til þess að skilgreina skyldur sérfræðinga við störf 

þeirra.
11

  

 Afmörkun á þennan hátt gerir sérfræðiábyrgð kleift að ná yfir starfsgreinar sem síðar 

kunna að koma til eða til annarra sem ekki eru sérstaklega löggiltar eða krefjast tiltekinnar 

menntunar. 

 Þróunin hefur verið á þann veg varðandi sérfræðiábyrgð að sakarmatið hefur verið 

strangara en má leiða af almennum reglum, þó ekki sé um hlutlæga ábyrgð að ræða. 

Sönnunarreglum er einnig beitt með hagkvæmari hætti tjónþola í vil, má þetta sjá í dómum 

Hæstaréttar þar sem tekist hefur verið á um ábyrgð sjálfstætt starfandi sérfræðinga.
12

 

 Ef engin lög eða reglugerðir segja til um hvernig skyldur hvíla á sérfræðingi er oft horft til 

venja eða siðareglna sem gilda um það ákveðna starfssvið eða stétt.Venjur starfsstéttar kunna 

að breytast með tímanum þannig að sú háttsemi sem áður taldist til faglegra og góðra 

starfssiða teljist ekki lengur vera ásættanleg.
13

 

 Störfum fólks fylgja ákveðnar skyldur, ákveðnar siðareglur og sérstök siðaboð, þ.e. 

faglegar siðareglur. Þessar reglur geta gengið lengra en almenn siðferðileg viðhorf. Þær 

siðareglur sem tengjast starfsstéttunum sérstaklega, minna fagfólk á þá stefnu og 

grundvallarhugsjón sem í starfinu felst. Siðareglur starfsgreina kveða oft á um það hvernig 

vinna beri störfin þannig að þau brjóti ekki gegn almennum siðferðisviðhorfum.
14

 Þróunin 

hefur verið sú að meiri áhersla hefur verið lögð á skyldur fagmanns við skjólstæðinga sína og 

á ákvæði sem eiga að varna því að gengið sé gegn almennum siðferðisgildum í skráðum 

                                                 

9 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 150. 

10 Blyth v. Birmingham Waterworks Co. Exchequer, 11 Exch. 781, 156 Eng. Rep. 1047 (1856). 

11 David Cornes: Design liability in the construction industry, bls. 50. 

12 Úr athugasemdum við 27. gr. í frumvarpi sem varð að lögum nr. 99/2004 um sölu fasteigna, fyrirtækja og 

skipa. Nefndir eru til dæmis Hrd. 1995, bls. 1692, Hrd. 1996, bls. 1276 og Hrd. 1996, bls. 3178. 

13 Michael A. Jones: Textbook on Torts, bls. 186. 

14 Sigurður Kristinsson: „Skyldur og ábyrgð starfsstétta”, bls. 145. 
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siðareglum fagstéttana. Sú félagslega og faglega staða sem sérfræðingar hafa vegna starfa 

sinna, á sér oft stoð í lögum eða með opinberri veitingu starfsleyfis eða aðild að 

viðurkenndum fagsamtökum sem sinna jafnvel eftirliti með störfum þeirra.
15

 

 Sérfræðiábyrgð fer eftir reglum skaðabótaréttar utan samninga, þrátt fyrir að samningur 

liggi réttarsambandinu til grundvallar. Oft er lögboðið að samningur liggi til grundvallar en 

samningurinn skiptir þó mestu máli þegar sérfræðingurinn á að sanna að hann hafi sinnt réttu 

verkefni á réttan hátt og hvaða þóknun hann áskildi sér fyrir þau störf.
16

 Miklar takmarkanir 

eru á möguleikum sérfræðinga til að semja sig undan ábyrgð en þeim er þó heimilt að 

takmarka bótafjárhæð með samningi.
17

 Einnig hefur verið talið að þýðing þóknunar skipti 

ekki sköpum fyrir ábyrgð sérfræðings, en lítil sem engin þóknun hefur ekki verið talin draga 

úr ábyrgð. Sérfræðiábyrgðin tekur eins og áður segir bæði til tjóns sem valdið er á 

hagsmunum þriðja manns og skjólstæðingsins sjálfs.
18

 

2.1 Sérstök beiting sakarreglunnar 

Eins og áður segir felst í sérfræðiábyrgð að sakarreglunni er beitt með afbrigðilegum hætti. 

Með því er átt við að gerðar eru meiri kröfur til sérfræðinga og sönnunnarreglum er beitt á 

annan hátt en leiðir af almennum reglum. Í fyrsta lagi eru gerðar ríkari kröfur til hlutlægs 

þáttar, vandvirkni og aðgæslu, þannig að allt gáleysi sem veldur tjóni leiðir til 

skaðabótaábyrgðar. Lagaákvæði sem um þessar starfsstéttir gilda og siðareglur sem þær setja 

sér veita vísbendingu um kröfunar sem gerðar eru. Í öðru lagi eru gerðar ríkari kröfur til 

huglægs mats og einstaklingsbundinna aðstæðna tjónvalds. Ríkari kröfur eru gerðar til 

sérfræðinga og þeirra sem ábyrgð bera á verkum um að þeir geri sér grein fyrir hvers lags tjón 

getur orðið af störfum þeirra fari þeir ekki eftir lögum og reglum. Í þriðja lagi er 

sönnunarreglum beitt með hallkvæmari hætti fyrir tjónþola en almennt er gert.
19

 Er þannig   

sönnunarbyrði um afleiðingar oft snúið við þegar sannað hefur verið saknæmi háttsemi 

sérfræðings.
20

 

                                                 

15 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 503. 

16 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 510. 

17 Viðar Már Matthíasson:Skaðabótaréttur, bls. 511. 

18 A, Vinding Kruse: Erstatningsretten, bls. 125. 

19 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 378. 

20 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 512. 
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2.2 Árangursmiðuð verkefni 

Verk sérfræðings getur verið árangursmiðað, þ.e. að ákveðinn árangur á að nást eða ákveðin 

endalok eiga að verða á verki. Nefna má sem dæmi þegar rafvirki leggur rafmagn í hús verður 

hann að haga verki sínu í samræmi við fyrirmæli í reglugerðum og lögum sem um verkið 

kunna að gilda. Rafmagnið verður að virka og húsið verður að vera öruggt. Ef mistök verða 

eða verkið stenst ekki þessar kröfur og tjón verður, eru miklar líkur á því að rafvirkinn verði 

skaðabótaskyldur vegna þess.
21

 Talið er að meira svigrúm sé fyrir mistök þegar ekki felst 

skylda til að ná ákveðnum árangri. Má sem dæmi taka þegar lögmaður vinnur lögfræðilega 

álitsgerð fyrir umbjóðanda sinn. Geta þá oft verið fleiri en ein niðurstaða. Jafnvel þótt 

lögmaðurinn hafi ekki komist að réttri niðurstöðu samkvæmt mati Hæstaréttar þá er oftast 

ekki talið að um mistök hafi verið af hans hálfu nema hann hafi ekki kynnt sér öll gögn eða 

sýnt annars konar vanrækslu.
22

 

2.3 Meginreglur um sönnun 

Í skaðabótarétti er sakarreglan meginreglan og gildir hún um bótagrundvöllinn nema lög mæli 

á annan veg eða sérstakar ástæður liggja fyrir.
23

 Aðrar reglur sem koma til álita um 

bótagrundvöllinn í skaðabótarétti eru reglan um hlutlæga ábyrgð, reglan um 

vinnuveitandaábyrgð og sakarlíkindareglan og taka þær við í þeim tilvikum þar sem 

sakarreglunni sleppir. 

 Þegar sakarreglan er bótagrundvöllurinn þýðir það að tjónþoli þurfi með sannanlegum 

hætti að sýna fram á tjón, að tjónið sé vegna skaðabótaskyldrar og saknæmrar háttsemi 

tjónvalds og orsakatengsl séu þar á milli. Þessi meginregla gildir líka þegar um 

sérfræðiábyrgð er að ræða. Ýmsar undantekningar eru þó gerðar varðandi sönnunarreglur. 

 Kröfum um sönnun um atvik að tjóni, fjárhæð tjóns og um orsakatengsl milli 

bótaskyldrar, saknæmrar háttsemi og tjónsins, er oft vikið til hliðar tjónþola í vil. Þannig 

liggur sönnunarbyrð á sérfræðingi um þessi atriði. Ekki er þó talið að sakarlíkindareglunni sé 

beitt varðandi sérfræðiábyrgð en talið líklegra að hún komi til skoðunar þegar um 

árangursmiðuð verkefni er að ræða.
24

 

                                                 

21
 Til að mynda í Hrd. 1983, bls. 2174, þar sem verkfræðistofa bar skaðabótábyrgð fyrir að hafa gert mistök við 

hönnun á þaki fasteignar. 
22

 Hrd. 2001, bls. 244, þar sem lögmenn voru taldir hafa gerst sekir um aðgerðarleysi fyrir að hafa ekki haldið 

bótamáli konu til haga. Þeir þurftu því að bera halla af óvissu um hvort hún hefði fengið bætur í dómsmáli. Voru 

þeir því dæmdir til að greiða henni skaðabætur. 
23

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 138. 
24

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 513. 
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 Meginreglurnar um skyldu tjónþola til að sanna umfang tjóns síns og að tjóni hafi verið 

valdið með saknæmum hætti gilda einnig um sérfræðiábyrgð þó frá þeim sé stundum vikið. 

Þá verður að taka tillit til þess að á sérfræðingi hvílir sú skylda að tryggja sér sönnun um atvik 

máls og varðveita þau gögn og getur verið á hann hallað varðandi þessar meginreglur ef hann 

gerir það ekki.
25

 Í Hrd. 1999, bls. 1310 þar sem læknir og sjúkrahús voru dæmd bótaskyld 

vegna skaða sem maður varð fyrir í gifsmeðferð eftir aðgerð hjá lækninum. Læknirinn hafði 

ekki skráð niður komur mannsins er hann var í gifsmeðferðinni og var því byggt á 

fullyrðingum mannsins um atvik málsins. 

2.3.1 Sönnunarbyrði hvílir á sérfræðingi um umfang verkefnis 

Í bók sinni Skaðabótaréttur tekur Viðar Már Matthíasson fram að því hafi ítrekað verið slegið 

föstu í íslenskri réttarframkvæmd að sönnunarbyrði sé lögð á sérfræðinginn um að sanna 

umfang verkefnis. Verður þá sérfræðingurinn að sýna fram á hvaða vinnu hann átti að vinna 

fyrir viðskiptavin sinn og hvaða þóknun hann ætlaðist til. Hafi samningur legið verkinu til 

grundvallar ætti sérfræðingi að reynast auðvelt að sýna fram á þessi atriði. Í mörgum tilvikum 

hvílir lagaskylda á sérfræðingum að gera samning, sem dæmi er hægt að nefna 9. gr. laga um 

sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa, nr. 99/2004.
26

  

2.3.2 Sönnunarbyrði getur verið á sérfræðingi um atvik máls 

Samkvæmt meginreglu skaðabótaréttar, sakarreglunni, hvílir það á tjónþola að sýna fram á 

atvik máls. Hins vegar þekkist það við mat á sérfræðiábyrgð að vikið sé frá þeim hluta 

sakarreglunnar og á sérfræðinginn lagt að halda til haga gögnum sem snerta atvik máls. Hafi 

hann ekki tryggt sér sjálfur þá sönnun, verður hann að afsanna það sem tjónþoli leiðir líkur 

að. 

2.3.3 Sönnunarbyrði sérfræðings um orsakatengsl 

Samkvæmt meginreglu skaðabótaréttar, sakarreglunni, hvílir það á tjónþola að sýna fram á 

orsakatengsl saknæmrar háttsemi og tjóns sem valdið var með henni. Oft er vikið frá þessari 

meginreglu, einkum á sviði sérfræðiábyrgðar. Þá er slakað á kröfum um orsakatengsl milli 

tjónsins og skaðabótaskyldrar háttsemi tjónvalds, en einnig þekkist það að þegar tjónþoli 

hefur sannað eða leitt líkur að mistökum sérfræðings og að tjónið sé vegna þeirra, sé 

sönnunarbyrðinni snúið við. Þá þarf sérfræðingurinn að sanna að hin saknæma háttsemi hans 

                                                 

25
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 513. 

26
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 513. 
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hafi ekki valdið tjóni.
27

 Í Hrd. 1992, bls. 2122 þar sem skaðabótaábyrgð vegna heilaskaða 

drengs var felld á sjúkrahús, sagði m.a.: „Orsakasamhengi milli þess, sem fór úrskeiðis og 

heilaskaðans, sem drengurinn varð fyrir, er að vísu ósannað, enda má telja víst af þeim 

læknisfræðilegu gögnum sem við er að styðjast í málinu, að sú sönnunarfærsla sé mjög 

torveld. Á hinn bóginn verður það ráðið af gögnum þessu, að um orsakasamband hafi getað 

verið að ræða. Eins og atvikum er háttað leiða sönnunarreglur til þess, að stefndi verður að 

bera halla af óvissu í þessum efnum. Samkvæmt því ber að leggja á stefnda óskipta 

fébótaábyrgð á tjóni áfrýjenda.“  

3 Sérfræðiábyrgð rafvirkja og rafverktaka 

Rafvirkjun er löggilt starfsgrein og krefst menntunar, þjálfunar og reynslu svo að menn fái að 

starfa við hana.
28

 Rafvirkjar starfa á breiðum starfsvettvangi, t.a.m. hjá orkufyrirtækjum við 

framleiðslu og dreifingu raforku, uppsetningu og viðhald á raftækjum, iðntölvustýringum og 

öðrum búnaði í iðntækjum og iðjuverum landsins. Þeir geta annast þjónustu og viðhald 

rafvéla, raftækja og rafverkfæra ásamt nýlögnum og rekstri kæli- og rafkerfa í farartækjum á 

sjó og landi en einnig geta þeir starfað við sölu og þjónustu hjá fyrirtækjum sem framleiða 

og/eða flytja inn og selja rafmagns- og lýsingarbúnað.
29

 

 Til þess að verða rafvirki þarf að standast kröfur um menntun og starfsreynslu sem nánar 

eru taldar upp í reglugerð um raforkuvirki nr. 678/2009. Þegar þær kröfur eru uppfylltar er 

fyrst hægt að hljóta löggildingu og starfað sem slíkur. 

 Rafvirkjar starfa einnig hjá löggiltum rafverktökum við að leggja rafmagn í nýbyggingar 

og við viðhald og endurnýjun gamalla raflagna. Þeir geta unnið við uppsetningu á ýmsum 

sérkerfum t.d. loftnetskerfum, aðvörunarkerfum og loftræstikerfum, annast lagnir og 

tengingar á síma og tölukerfum ásamt forritanlegum raflagnakerfum.  

 Einungis rafverktakar sem löggiltir eru af Mannvirkjastofnun mega og geta tekið að sér 

rafverktöku og/eða annast viðgerðir á hvers konar rafföngum, sbr. 13. gr. e. í lögum um 

öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga, nr. 146/1996. Þeir starfa eftir skilgreindu 

öryggisstjórnarkerfi sem á að tryggja eins og hægt er að starfsemi þeirra sé í samræmi við 

öryggiskröfur laga og reglugerða og fullnægt sé kröfum um gæði vinnu og öryggi búnaðar. 

                                                 

27
 Viðar Már Matthíassons: Skaðabótaréttur, bls. 515. 

28
 Í reglugerð nr. 940/1999 um löggiltar iðngreinar sem sett var með stoð í iðnaðarlögum nr. 42/1978 eins og 

þeim var breytt með lögum nr. 133/1999, kemur fram að rafvirkjun er löggilt starfsgrein. 
29

  Vefsíða samtaka rafverktaka, http://www.sart.is/fraedsla/rafvirkjun/  (skoðað 23. febrúar 2012). 

http://www.sart.is/fraedsla/rafvirkjun/
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 Mannvirkjastofnun starfar eftir lögum nr. 160/2010 og hefur m.a. umsjón með 

rafmagnsöryggismálum, hún löggildir rafvirkja og annast skráningu og rannsóknir á slysum 

og tjónum er verða vegna rafmagns. 

Kröfur um menntun og starfsreynslu rafvirkja og rafverktaka er að finna í reglugerð um 

raforkuvirki, nr. 678/2009, en þar má einnig finna skilgreiningar á hugtökunum löggiltur 

rafverktaki, löggilding til rafvirkjunarstarfa, faggilding ofl.  

 Ljóst er að talið hefur verið nauðsynlegt að setja ítarlegar reglur um menntun, löggildingu 

og störf rafvirkja. Fjallað verður um í næstu köflum hvernig rafvirkjar öðlast löggildingu, 

hvaða reglur gilda um hana og loks er leitast við að draga ályktun um hvort rafvirkjar falli 

undir þá sem bera sérfræðiábyrgð. 

3.1 Skilgreiningar 

3.1.1 Rafverktaki 

Í 3. gr. laga um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga er löggiltur rafverktaki 

skilgreindur sá sem hefur hlotið löggildingu Mannvirkjastofnunar til rafvirkjunarstarfa. Til 

þess að sækja um löggildingu til rafvirkjunarstarfa þarf að senda Mannvirkjastofnun umsókn 

og með henni þurfa að fylgja vottorð um að umsækjandi fullnægi kröfum um menntun og 

starfsreynslu sem koma fram í greinum 4.6 – 4.9 í fyrrnefndri reglugerð um raforkuvirki . Þá 

þarf einnig að fylgja með vottorð Vinnueftirlitsins um aðstöðu (verkstæði) og að aðbúnaður 

hans sé samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum. Löggildingarflokkar rafvirkja eru þrír, A-

, B- og C-löggilding og koma skilyrðin fram eins og sagt er að framan í gr. 4.6 – 4.9 í 

reglugerð um raforkuvirki nr. 678/2009. A-löggilding er löggilding til rafvirkjunarstarfa við 

háspennuvirki, B-löggilding er löggilding til rafvirkjunarstarfa við lágspennuvirki. C-

löggilding skiptist í CA-löggildingu, sem er takmörkuð löggilding til rafvirkjunarstarfa við 

háspennuvirki, og CB-löggildingu, sem er takmörkuð löggilding til rafvirkjunarstarfa við 

lágspennuvirki. 

3.2 Sveinspróf og löggilding 

Eins og áður var sagt eru skilyrðin fyrir umsókn til löggildingar, að senda þarf 

Mannvirkjastofnun umsókn og með henni skulu fylgja vottorð um að umsækjandi fullnægi 

kröfum um menntun og starfsreynslu sem koma fram í greinum 4.6 – 4.9. í reglugerð um 

raforkuvirki. Einnig þarf að fylgja vottorð Vinnueftirlitsins um aðstöðu (verkstæði) og að 

aðbúnaður hans sé samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum. Löggilding rafverktaka er 
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tengd því fyrirtæki sem rafverktakinn starfar við. Löggiltur rafverktaki verður að hafa 

skilgreinda stöðu innan fyrirtækis. 

 Rafverktaka ber að koma sér upp skilgreindu öryggisstjórnarkerfi (sjá verklagsreglu 10) 

þannig að tryggt sé að öll hans starfsemi sé samkvæmt reglum.
30

  Tilgangur þessarar 

verklagsreglu er að tryggja að rafverktakar þekki skyldur sínar og starfi samkvæmt þeim og er 

hún sett af Mannvirkjastofnun. 

 Sveinspróf í rafvirkjun eru haldin tvisvar á ári í febrúar og júní, en þeir sem hafa 

sveinsbréf í rafvirkjun og hafa lokið prófi í rafmagnsiðnfræði (sterkstraumssviði) frá 

Tækniskóla Íslands eða öðrum viðurkenndum skóla og hafa að auki tveggja ára starfsreynslu 

að loknu sveinsprófi geta öðlast löggildingu til rafvirkjunarstarfa. 

 Í skýringum með 32. gr. laga nr. 160/2010 er lagt til að rafvirkjameistari sem hefur 

löggildingu Brunamálastofnunar, eða Neytendastofu eða Löggildingarstofu samkvæmt eldri 

lagaákvæðum, þurfi ekki að sækja um löggildingu Byggingarstofnunar eins og áður var 

nauðsynlegt. Þetta átti þó ekki að koma í stað löggildingar á grundvelli laga um öryggi 

raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga enda eru strangari skilyrði fyrir slíkri löggildingu í 

þeim lögum.
31

 

3.3 Bera rafvirkjar sérfræðiábyrgð? 

Ljóst er að öll rök hníga til þess að rafvirkjar falli undir skilgreiningu á sérfræðingi vegna 

þeirra krafna sem gerðar er um menntun og löggildingar þess sem óskar að starfa við 

rafvirkjun. Mikil ábyrgð liggur á rafvirkjum um öryggi, því mikil hætta er samfara þeirri 

starfsemi, sbr. Hrd. 1970, bls. 1044. Hafði þar eldur kviknað í verksmiðju og álitaefnið var 

hvort rafveitan væri ábyrgð á eldsvoðanum. Töldu dómskvaddir matsmenn ekki fullsannað að 

eldurinn hefði kviknað vegna raflínu sem Rafveita Akureyrar bar ábyrgð á, en ákveðnar líkur 

þó. Í málinu lá fyrir að ekki var gengið frá raflínu í nágrenni verksmiðjunnar í samræmi við 

gildandi reglur. Í dómi Hæstaréttar sagði: „Þegar virt eru þau gögn málsins, sem í héraðsdómi 

eru rakin, niðurstaða hinna rafmagnsfróðu samdómenda í héraði og framangreint álit hinna 

dómkvöddu rafmagnsverkfræðinga, þykja komnar fram svo sterkar líkur fyrir því, að orsök 

eldsvoðans hafi verið sú, sem í héraðdómi segir, að leggja verði það til grundvallar í málinu, 

enda hefur ekki verið gert sennilegt, að öðrum orsökum sé til að dreifa.“ Í sératkvæði 

Magnúsar Þ. Torfasonar og Ármanns Snævarr, sem staðfestu niðurstöðu meirihuta dómsins en 

                                                 

30
 Vefsíða Mannvirkjastofnunar, http://www.mannvirkjastofnun.is/rafmagnsoryggi/loggilding-rafverktaka/umsokn-

um-loggildingu/ (Skoðað 1. mars 2012). 
31

 Vefútgáfa Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/139/s/0082.html (skoðað 9.apríl 2012). 

http://www.mannvirkjastofnun.is/rafmagnsoryggi/loggilding-rafverktaka/umsokn-um-loggildingu/
http://www.mannvirkjastofnun.is/rafmagnsoryggi/loggilding-rafverktaka/umsokn-um-loggildingu/
http://www.althingi.is/altext/139/s/0082.html
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vildu hækka bótafjárhæð, sagði: „Áfrýjandi er fyrirtæki, sem eðlilegt er að leggja á ríka 

skyldu til varkárni og öruggs búnaðar með sérstakri hliðsjón af þeirri hættu, sem samfara er 

starfsemi hans.“ Í sératkvæðinu er fjallað um þá gríðarlegu hættu sem skapast getur í 

starfsemi rafveitna þannig er staðfestur sá skilningur að mikil ábyrgð hvílir á rafvirkjum og 

þeim er starfa á þessum vettvangi. Má þá telja ljóst að rafvirkjar beri sérfræðiábyrgð á vinnu 

sinni. 

4 Dómur Hæstaréttar frá 8. desember 2011, nr. 227/2011 

Hér á eftir verður fjallað sérstaklega um dóm Hæstaréttar frá 8. desember 2011, í máli nr. 

227/2011. Álitaefni dómsins snýr að ábyrgð rafvirkja á rangri tengingu á raflögnum og hvort 

það hafi orsakað meintan rafstraum er kona átti að hafa hlotið að heimili sínu í sturtu og 

líkamstjón hennar er hlaust af því. Rétt er að geta þess að í umfjöllun um dóminn verður að 

mestu leyti fjallað um þann þátt er lýtur að sérfræðiábyrgð rafverktakans er vann við raflagnir 

í íbúðinni við byggingu hússins árið 1994. Ekki verður farið út í önnur atriði sérstaklega, t.d. 

útreikning bóta eða réttarfarsatriði. 

4.1 Forsaga málsins 

Fasteignin að Hjallavegi 15 var reist árið 1994, en þá voru í gildi byggingarlög nr. 54/1978.  

Kona sú er varð fyrir rafmagnsslysinu leigði íbúðina af Húsnæðisnefnd Reykjanesbæjar og 

hafði hún búið þar ásamt fjölskyldu sinni frá því í desember 1995. 

4.1.1 Lög og reglur sem voru í gildi um rafverktaka og rafvirkja er slysið varð 

Eins og áður kom fram var fasteignin reist á árunum 1994 og 1995 og voru því í gildi 

byggingarlög nr. 54/1978. 

 Í þeim lögum er tekið kveðið á um réttindi og skyldur iðnmeistara sem ábyrgð bera á 

verkinu. Ítarlega er um þetta fjallað í byggingarreglugerð sem sett var með stoð í þessu lögum 

nr. 177/1992. 

 Byggingarnefnd veitir iðnmeistara viðurkenningu skv. IV. kafla enda hafi hann lokið 

meistaraskóla eða hlotið hliðstæða menntun og sé starfandi í iðn sinni. Þá þurfa þeir að 

undirrita yfirlýsingu um að þeir ábyrgist að byggingarframkvæmdir verði í samræmi við 

samþykkta uppdrætti og ákvæði laga og reglugerðarinnar.
32

  

                                                 

32
 Ef brotið er gegn þessu getur byggingarnefnd veitt áminningu og jafnvel svipt viðurkenningu ef alvarleg eða 

ítrekuð brot er um að ræða, sbr. ákvæði 2.4.7 og 2.4.8 í reglugerð nr. 177/1992. 
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 Þeir meistarar einir mega hafa umsjón með og bera ábyrgð á byggingarframkvæmdum, 

hver á sínu sviði, sem til þess hafa hlotið viðurkenningu byggingarnefndar sem í hlut á og 

fullnægja að öðru leyti skilyrðum sem sett eru í lögum og reglugerðum einstakra 

veitustofanana. Áður en framkvæmd hefst verða meistararnir að rita á samþykktan uppdrátt að 

þeir taki að sér umsjón og ábyrgð á framkvæmdum. 

Í gr. 4.4. reglugerðarinnar er vikið að ábyrgð iðnmeistara og í 4.4.4. er fjallað um ábyrgð 

rafvirkjameistara: 

Rafvirkjameistari ber m.a. ábyrgð á uppsetningu kynditækja og eldvarnarbúnaði að því er 

verksvið hans varðar og á hverskonar raflögnum sbr. reglugerð 264/1971 um raforkuvirki og 

sérreglugerðir einstakra rafveitna. 

 Í 8. kafla reglugerðarinnar er fjallað um reglur sem gilda um tæknibúnað og í 8.1.5 segir 

að um raflagnir gilda ákvæði ÍST117 og reglugerðir viðkomandi rafveitna og 

Rafmagnseftirlits ríkisins. Einnig er vikið að því að raflagnir og staðsetning aðaltöflu skulu 

vera í samræmi við fyrirmæli og reglugerðir Rafmagnseftirlits ríkisins, reglur viðkomandi 

rafveitu og ákvæði brunamálareglugerðar ofl. 

 Í reglugerð fyrir Rafmagnsveitur ríkisins nr. 122/1992 sem var í gildi þegar slysið varð, 

segir í 11. gr. um rafverktaka að Rafmagnsveitur ríkisins eða rafverktakaleyfisnefnd veitir 

þeim rafverktaka leyfi sem fullnægir skilyrðum og skilmálum Rafmagnsveitnanna. Skylt er að 

láta löggilta rafverktaka og/eða rafmagnsveiturnar, ef þær taka slík verk að sér, framkvæma 

vinnu við raflagnir og raftæki, hvort heldur er um að ræða nýjar raflagnir, breytingar eða 

viðgerðir á raflögnum eða raftækjum sem tengjast eiga eða tengd eru við húsveiturnar. Aðrir 

mega ekki taka ábyrgð á né vinna nokkurt slíkt verk. Löggiltir rafverktakar eru skyldir til að 

veita Rafmagnsveitunum upplýsingar um húsveitur og raftæki sem þeir vinna við og bera 

ábyrgð á. 

 Í grein 203 m reglugerðar nr. 264/1971 um raforkuvirki er fjallað um að í sérhverri 

byggingu skuli lagður aðalspennujöfnunarleiðari sem tengi m.a. saman aðalvarnarleiðara (PE) 

eða aðalvarnarnúllleiðara (PEN) í inntakskassa eða aðaltöflu og stofnlagnir neysluvatns. 

 Í sömu reglugerð í grein nr. 338 f kemur einnig fram að baðker eða steypibaðsskálar, 

afrennslis- og yfirfallspípur, neysluvatnspípur og aðrar pípulagnir úr leiðandi efni skuli 

tengdar saman með spennujöfnunartaug og að þetta skuli gert jafnvel þótt engin raflögn sé í 

baðherberginu. 
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4.2 Málsatvik 

Sóknaraðili málsins var kona er bjó í íbúð 0102 í fjöleignarhúsi að Hjallavegi 15 í Njarðvík, 

hér eftir nefnd stefnandi. Hún höfðaði þetta mál á hendur rafvirkjunum er unnu að tengingu 

rafmagns í íbúð þessari, bæði persónulega á hendur Ásmundi S. Jónssyni og Sæmundi Þ. 

Einarssyni og svo einnig vegna Rafbrúar sf., sameignarfélags þeirra. Verða þeir hér eftir 

nefndir stefndu eða stefndu Rafbrú sf. Einnig höfðaði hún mál á hendur Húsagerðinni hf. og 

Reykjanesbæ og Vátryggingafélagi Íslands til réttargæslu en ekki verður fjallað frekar um 

hlut þeirra í málinu þar sem það tengist ekki álitaefninu um sérfræðiábyrgð. 

 Stefnandi kvaðst hafa staðið í baðkari sínu sem töluvert var af vatni í, með sturtutólið í 

hendinni og ætlað að skola sápu úr hári sínu þegar hún varð fyrir miklum rafstraumi. Þannig 

hafi hún verið föst um stund og henni fannst hún lamin á hvern einasta vöðva. Kvaðst hún 

hafa haldið hjartað sitt stöðvast. Lekaliður fyrir íbúðina hafi þá slegið út og rafmagn farið af. 

Aðspurð sagðist hún ekki hafa verið með neitt raftæki við höndina, svo sem hárþurrku eða 

útvarpstæki, sem hefði getað fallið í baðkarið umrætt sinn. Rafvirkjar fyrir hönd Rafiðnar hf. 

hafi svo komið eftir tilmælum rafmagnseftirlitsmanns Reykjanesbæjar og skoðað raflagnir í 

íbúðinni. Fundu þeir að jarðtaug, sem tengdist vatnslás baðkars, hafi verið ranglega tengd, þ.e. 

inn á svokallaða núllskinnu í stað jarðskinnu. Þeir hafi lagað þetta en ekkert hafi verið minnst 

á slysið því þá hefðu bæði rafmagnseftirlit og lögregla verið kölluð til. 

 Stefnandi lagði fram kæru til lögreglu vegna slyssins 11. janúar árið 2000, tæpum tveimur 

árum eftir meint slys. Tilkynnti stefnandi, stefndu er tengt höfðu rafmagn í húsinu, um slysið 

og meinta ábyrgð þeirra á því, hálfu ári seinna. 

 Stefnandi rakti margskonar heilsubresti til slyssins og lagði fram læknisvottorð og 

matsgerðir um heilsufar og sjúkrasögu sína sér til stuðnings. Byggði hún á að rafvirkjar er 

tengt höfðu rafmagn í íbúðina við byggingu hússins bæru ábyrgð á þessu slysi og það væri 

meistari verksins, stefndi, Ásmundur S. Jónsson f.h. Rafbrúar sf. sem bæri ábyrgð með vísan 

til laga og reglna sem í gildi voru á þessum tíma. Þessu vísaði Rafbrú sf. á bug og vildi meina 

að það væri alls ósannað að slysið hafi átt sér stað með þeim hætti sem stefnandi staðhæfði og 

ef það hafi átt sér stað með þeim hætti sem hún sagði, að ekki væru orsakatengsl milli 

rafstraumsins og áverkanna. 

4.3 Kröfur og málatilbúnaður 

Hér er fjallað um kröfur og málatilbúnað aðila sem tengjast álitaefninu um sérfræðiábyrgð, 

þ.e. stefnandi Sigríður Katrín og  en aðrir bótagrundvelli og önnur álitaefni munu ekki koma 
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til umræðu í ritgerð þessari eins og að framan sagði. Í málinu var ágreiningur meðal aðila um 

bótagrundvöllinn og einnig um fjárhæð bótanna, en ekki verður rætt um útreikning þeirra.  

4.3.1 Stefnandi 

Stefnandi byggði á því að ótvírætt væri sannað með fyrirliggjandi gögnum að rafmagnsslysið 

hefði átt sér stað á þann hátt sem lýst var í málsatvikum og hafi líkami hennar borið þess 

merki og heilsu hennar hrakað.
33

 

 Stefnandi byggði kröfu sína á hendur stefndu um skaðabætur á ströngum bótareglum 

skaðabótaréttar um sérfræðiábyrgð og vinnuveitandaábyrgð.
34

 Byggði hún á því að stefndu 

hefðu tengt jarðtaug frá vatnslás í baðkari við núllskinnu sem réttilega hefði átt að vera tengd 

við jarðskinnu, eða þeir hefðu með öðrum hætti sýnt af sér saknæma háttsemi þegar vinna við 

raflagnir í íbúðinni átti sér stað. Þetta hafi leitt til þess að stefnandi fékk í sig hættulegan 

rafstraum þegar hún var í sturtu og hann valdið henni heilsutjóni.  

 Einnig var byggt á af hálfu stefnanda að stefndu hefðu verið sérfræðingar á sínu sviði og 

miklar kröfur gerðar til þeirra um fagleg vinnubrögð og að öllum lögum og reglum skyldi 

fylgt til hins ítrasta. Stefnandi vísaði til gr. 4.4.4 þágildandi byggingarreglugerðar sem segir 

að rafvirkjarmeistari beri ábyrgð á hvers konar raflögnum, sbr. reglugerð nr. 264/1971 um 

raforkuvirki.  

 Stefnandi vildi að ströngu sakarmati yrði beitt þar sem um sérfræðing væri að ræða og að 

á rafvirkjum hvíli ströng sérfræðiábyrgð. Hún vísaði einnig til reglu í skaðabótarétti um að 

sönnunarbyrði um afleiðingar sé snúið við þegar sannað hafi verið að sérfræðingur hafi gert 

mistök og leiddar hafi verið líkur að tjónið sé vegna þeirra. Þessi regla um að slakað sé á 

kröfum til sönnunar um orsakasamband þekkist m.a. í málum um bótaábyrgð lækna og 

sjúkrastofnana.
35

 Hún vildi að sérfræðingarnir, stefndu, yrðu að sanna að saknæm háttsemi 

þeirra hafi ekki valdið tjóninu og studdi hún þessa kröfu sína með bréfi Björns Kristinssonar 

                                                 

33
 Stefnandi lagði fram læknisvottorð,matsgerð og yfirmatsgerð þar sem fram kom m.a. að líkami hennar hafi 

borið þess merki að hafa orðið fyrir rafstraumi og í yfirmatsgerð komist að þeirri niðurstöðu að varanlegur miski 

hennar vegna afleiðinga rafmagnsslyssins hafi verið 20 stig og varanleg örorka 50% skv 5. gr. skaðabótalaga nr. 

50/1993. Misræmi var þó um þetta milli matsgerðar og yfirmatsgerðar, en í matsgerð var niðurstaðan að 

rafmagnsslysið hefði ekki valdið stefnanda varanlegum miska eða örorku. Í yfirmatsgerð einnig komist að 

rökstuddri niðurstöðu um að orsakatengsl væru milli líkamlegra einkennna og rafmagnsslyssins. 
34

 Ekki verður fjallað um álitaefni er tengjast vinnuveitandaábyrgð í ritgerð þessari. 
35

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 515. Þarna má einnig nefna nokkra dóma því til stuðnings: Hrd. 

í máli nr. 348/2004 þar sem Hæstiréttur lagði það á lækni og sjúkrahús að sanna að ekki væru orsakatengsl milli 

mistaka læknisins og þess tjón sem maður varð fyrir í meðferð hjá þeim. Þar sem þeim tókst ekki að sanna það 

var bótaábyrgð felld á þá. Í Hrd. í máli nr. 619/2006 hvíldi sönnunarbyrði vegna mistaka sem urði í fæðingu á 

íslenska ríkinu (Í). Í átti að sanna að drengurinn er vegna mistaka í fæðingu var fatlaður hefði orðið fyrir þessari 

fötlun þó engin mistök hefðu verið gerð. Þettta tókst Í ekki að sanna nema að litlu leyti og var bótaábyrgð felld á 

það. 
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f.h. Rafiðnar ehf. sem kom samdægurs slysinu og skoðaði  raflagnir í íbúðinni og uppgötvaði 

röngu tenginguna.  

 Stefnandi vísaði til gr. 8.1.19.2. í þágildandi byggingarreglugerð nr. 177/1992 sem sagði 

að raflagnir skyldu vera í samræmi við reglugerðir Rafmagnseftirlits ríkisins.
36

 Í þeirri 

reglugerð kom ítarlega fram hvernig rafmagn skyldi vera lagt í byggingum og hvernig 

raflagnir áttu að vera í baðherbergjum. Þá vísaði stefnandi til yfirlýsingar Björns Kristinssonar 

frá 23. maí 2000 og taldi sannað að reglur reglugerðarinnar hafi verið brotnar þegar rafmagn 

var lagt í íbúðina. Með þessu taldi stefnandi sig hafa sannað að saknæm og ólögmæt háttsemi 

hafi átt sér stað. Hélt hún fram að jarðtaugin (spennujöfnunarleiðari) sem tengd var við 

vatnslás, hefði verið ranglega tengd inná núllskinnuna og þar sem stefnandi stóð í vatninu 

hafði hún fengið rafstraum í gegnum sig. Rafstramurinn hefði runnið áfram þegar stefnandi 

tók í sturtuhausinn, sem hafði verið jarðtengdur í gegnum vatnslögn hússins. Þannig hefði 

myndast hringrás fyrir rafstrauminn í gegnum líkama stefnanda sem orsakaði líkamstjónið. 

 Stefnandi reisti kröfur sínar á því að líkamstjónið væri bein afleiðing af vanrækslu stefndu 

þegar rafmagn var lagt í leiguíbúðina að Hjallavegi 15. Þessu til stuðning lagði stefnandi fram 

yfirmatsgerð dómskvaddra yfirmatsmanna frá 15. janúar 2006 þar sem kom fram að 

orsakatengsl væru milli rafmagnsslyssins og þeirra miklu líkamseinkenna sem stefnandi 

glímdi við. 

 Stefnandi byggði einnig á því að ábyrgðaryfirlýsing Rafbrúar sf. og Húsagerðarinnar hf. 

hafi leitt til þess að félögin bæru ábyrgð á því tjóni sem hún varð fyrir vegna vanrækslu þeirra 

við að fylgja lögum og reglum. 

4.3.2 Stefndu 

Stefndu Rafbrú sf. byggðu á því að almennar reglur skaðabótaréttarins ættu við og hvíldi því 

sönnunarbyrði alfarið á stefnanda um atvik, sök og orsakatengsl. Stefndu töldu ósannað að 

stefnandi hefði orðið fyrir rafstraumi á þann hátt sem hún hélt fram í málsatvikalýsingu, en að 

ef hún hefði fengið í sig rafstraum að ósannað væri að stefndu ættu sök á því. Stefndu héldu 

einnig fram að orsakatengsl milli heilsutjóns stefnanda og rafstraumsins hefðu ekki verið 

sönnuð og þessi heilsuskerðing væri svo fjarlæg og ósennileg afleiðing rafstraums að það félli 

utan marka skaðabótaábyrgðar. Stefndu byggðu á því að stefnandi væri ein til frásagnar um 

slysið og hún hefði ekki tilkynnt það né leitað til læknis og yrði hún því að bera halla af öllum 

þeim vafa um hvort og/eða hvernig slysið gerðist.  

                                                 

36
 Reglugerð nr. 264/1971 um raforkuvirki sem var í gildi á þessum tíma. 
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 Það sem mælti gegn frásögn stefnanda af slysinu var að prófanir voru gerðar af hálfu 

stefndu Rafbrúar sf. á útleiðslu rafmagns við lok lagningar í húsinu árið 1996 en gögn um 

hana voru hjá Löggildingarstofu. Skoðunarstofan hf., sem er opinber stofnun, hefði 

framkvæmt skoðun á raflögnum í húsinu 3. mars 1996 og engar athugasemdir gert við 

frágang. Stefnandi bjó í íbúðinni á annað ár án þess að verða fyrir rafmagnsslysi eða 

rafmagnsútleiðslu í baðkari eða frá sturtu, en hún hefði strax æatt að koma fram við notkun 

þessara tækja ef um rangar tengingar hefði verið að ræða eða baðtækin rafleiðandi.  

 Stefndu byggðu einnig á því að aðrir aðilar, þar á meðal íbúar eða aðilar á vegum þeirra 

eða húseiganda, gætu hafa átt við rafmagnstöfluna síðan þeir lögðu rafmagn í húsið árið 1996. 

Ekkert hefði legið fyrir um hvernig rafmagn komst í baðið eða að hringstraumur myndaðist 

þannig að stefnandi hafi fengið í sig straum frá lögnum. Ekkert hefði heldur legið fyrir um 

það að rafleiðari hefði verið í baðtækjunum eða hann verið spennuhafandi, þannig að hún gæti 

hafa fengið í sig rafstraum frá honum. Ósennilegt væri að rafspenna hefði getað myndast í 

baði stefnanda af þeim styrkleika sem gæti valdið raflosti með varanlegri heilsuskerðingu þótt 

jarðtaug baðkars hefði verið tengd við núllskinnu í stað jarðskinnu. Pípulögnin hefði verið 

jarðbundin og mismunarspenna milli skinna ætti aðeins að hafa getað numið nokkrum voltum.  

 Stefndu töldu matsgerðirnar ekki sanna að stefnandi hefði orðið fyrir rafstraumi eða að 

heilsutjón hennar hafi orsakast af rafstrauminum ef hún hefði orðið fyrir honum. 

 Stefndu Rafbrú sf. voru með varakröfur og fleira sem ekki snúa að umfjöllun um 

sérfræðiábyrgð og því verður ekki rætt meira um þær.  

4.4 Forsendur og niðurstöður 

4.4.1 Héraðsdómur Reykjavíkur 2. febrúar 2010 mál nr. E-7281/2006 

Héraðdómur Reykjavíkur byggði niðurstöðu sína á því að læknisfræðileg gögn og matsgerðir 

bentu til þess að stefnandi hefði í raun orðið fyrir heilsutjóni sínu vegna rafstraums. Dómurinn 

byggði á, eins og starfsmenn Rafiðnar ehf. höfðu staðfest, að jarðtaugin sem tengst hafi 

vatnslás hefði verið ranglega tengd inná núllskinnu í stað jarðskinnu. Niðurstaða matsmanna 

og álit hinna sérfróðu meðdómsmanna benti til þess að sú ranga tenging gæti haft í för með 

sér að stefnandi hefði við tilteknar aðstæður fengið í sig rafstraum með þeim hætti sem hún 

lýsti.  

 Héraðdómur byggði niðurstöðu sína einnig á að þegar rafvirkjar komu á vettvang á degi 

slyssins kom í ljós að tenging í greinitöflu íbúðarinnar var ekki í samræmi við fyrirmæli í 

8.1.19.2 gr. byggingarreglugerðar nr. 177/1992. Þar sem ekki lá fyrir að greinitafla 

íbúðarinnar hefði verið tekin út eða skoðuð sérstaklega að verki loknu og skýrsla til rafveitu 
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um neysluveitu lá ekki fyrir var lagt til grundvallar að tengingar í greinitöflunni þegar slysið 

varð, hefði verið eins og gengið var frá þeim upphaflega af Rafbrú sf. En þeir báru hallann af 

skorti á sönnun um hið gagnstæða. 

 Héraðsdómur skýrði allan vafa um það hvort stefnandi hafi orðið fyrir rafmagnsslysi 

þennan dag tjónþola í hag, ásamt vafa um orsakatengsl og heilsutjón hennar. Ekki lágu fyrir 

nein haldbær gögn sem bentu til þess að einkenni stefnanda um áfallastreitu yrðu rakin til 

annars en raflostsins. Héraðsdómur féllst heldur ekki á þær málsástæður stefndu að 

heilsuskerðing stefnanda væri svo fjarlæg og ósennileg afleiðing atviksins að hún félli utan 

marka skaðabótaréttar.  

 Niðurstaða héraðsdóms var að Ásmundur S. Jónsson skráður rafvikjameistari 

húseignarinnar að Hjallavegi sem undirritaði yfirlýsingu um ábyrgð sína í samræmi við 2. 

mgr. 19. gr. byggingarlaga nr. 54/1978 og Sæmundur Þ. Einarsson rafvirkjameistari,  sem var 

rafverktaki með honum og verkið unnið á vegum sameignarfélags þeirra, Rafbrúar sf, bæru 

óskipta ábyrgð á tjóni stefnanda samkvæmt reglum skaðabótaréttar. 

 Þeir aðilar er stefnandi stefndi einnig í málinu, voru sýknaðir vegna krafna hennar til 

þeirra, en það voru Húsagerðin hf., Reykjanesbær og Vátryggingarfélag Íslands sem hafði 

verið stefnd til réttargæslu. 

4.4.2 Hæstiréttur 

Ásmundur S. Jónsson, Sæmundur Þ. Einarsson og Rafbrú sf. sameignarfélag á vegum þeirra 

áfrýjuðu málinu til Hæstaréttar og kröfðust sýknu en til vara að krafan væri lækkuð. Í þessum 

kafla verða þeir nefndir áfrýjendur. Sigríður Katrín, konan er fékk rafstrauminn í sig, verður 

hér eftir nefnd stefnda og krafðist hún staðfestingar á héraðsdóminum. Aðrir aðilar að málinu 

fyrir héraði áfrýjuðu ekki enda voru þeir sýknaðir af kröfum stefndu, en hún áfrýjaði þeirri 

niðurstöðu ekki. 

 Hæstiréttur fór ítarlega yfir málsatvikin. Stefnda hafði lagt fram kæru hjá lögreglu vegna 

slyssins 11. janúar árið 2000 og tilkynnti áfrýjendum um slysið tæpu hálfu ári seinna og taldi 

þá bera bótaábyrgð á því. Hæstiréttur fór yfir matsgerðir og matsmenn staðfestu að hin ranga 

tenging hefði ekki ein og sér getað verið orsök slyss eins hin stefnda kvaðst hafa orðið fyrir, 

en sögðu að slíkt hefði getað gerst ef utanaðkomandi hlutur, tengdur við rafkerfi íbúðarinnar 

hefði komist í snertingu við baðvatnið. 

 Hæstiréttur taldi einnig að skaðabótakrafan væri reist á því að áfrýjendur hefðu ranglega 

tengt rafmagnsleiðslur í íbúð þeirri, sem hún bjó í, eða með öðrum hætti sýnt af sér saknæma 

háttsemi þegar raflagnir voru lagðar í íbúðina. Sú saknæma háttsemi hefði nánar tiltekið verið 



 

19 

fólgin í því að jarðtaug, tengd vatnslási baðkars, hefði verið ranglega tengd inn á núllskinnu í 

stað jarðskinnu, í rafmagnstöflu íbúðarinnar. 

 Með skírskotun til bréf frá Birni Kristinssyni forsvarsmanni Rafiðnar ehf. 23. maí 2000, 

féllst Hæstiréttur á með héraðsdómi að leggja ætti til grundvallar við úrlausn málsins að 

jarðtaugin hefði verið ranglega tengd við núllskinnu í stað jarðskinnu. Lagt var til grundvallar 

að þessi ranga tenging hafi verið á þeim tíma er stefnda kvaðst hafa orðið fyrir slysinu. Enn 

fremur var gengið út frá því að það hefði verið gert þegar rafmagn var upphaflega lagt í 

íbúðina við byggingu hússins að Hjallavegi 15.  

 Þetta taldi Hæstiréttur þó ekki nægja til þess að skaðabótaábyrgð yrði lögð á áfrýjendur, 

stefnda hefði þurft að færa sönnur á að orsakir slyssins mætti rekja til hinnar röngu tengingar 

jarðtaugarinnar. Það var samdóma álit fjögurra sérfróðra matsmanna sem lögðu mat á 

hugsanlegar orsakir slyssins og sögðu að það væri ekki nóg eitt og sér. Þessi ranga tenging í 

rafmagnstöflu íbúðarinnar hafi, ein og sér, ekki getað verið orsök slyssins. Gegn eindreginni 

neitun stefndu við því að annar hlutur hafi komist í snertingu við baðvatnið taldi Hæstiréttur 

ósannað að ranga tengingin hafi orsakað slysið. Niðurstaða Hæstaréttar var því sú að sýkna 

áfrýjendur af skaðabótakröfunni, því samkvæmt matsgerðum matsmanna var ranga tengingin 

ekki nóg ein og sér til að valda slysinu. 

5 Um röksemdir dómstólanna 

5.1 Héraðsdómur 

Líkt og áður hefur verið rakið er sérfræðiábyrgð, ströng beiting sakarreglunnar og má sjá í 

þessum dómi beitingu hennar á þennan hátt. 

 Héraðsdómur byggir á því að læknisfræðileg gögn og matsgerðir hafi bent eindregið til 

þess að stefnandi hefði orðið fyrir heilsutjóninu og samkvæmt niðurstöðu matsmanna og áliti 

hinna sérfróðu meðdómsmanna gat sú ranga tenging haft í för með sér að stefnandi hefði við 

tilteknar aðstæður fengið í sig rafstraum með þeim hætti sem hún lýsti. 

 Í niðurstöðu dómskvaddra manna samkvæmt matsgerð frá 22. júní 2009 segir að annað 

tilvik gæti hafa valdið slysinu, það er ef núlltaug að núllskinnu í greinatöflu hafi verið laus 

(laus tenging) og töldu hinir sérfróðu meðdómsmenn að viðvarandi ljósflökt í íbúðinni gæti 

bent til þess að svo hafi verið.  

 Það að héraðsdómur hafi byggt niðurstöðu sína á því að stefndu hafi borið allan halla af 

skorti á sönnun á því að ekki hefði verið átt við rafmagnið eftir byggingu hússins, er dæmi um 

það að sönnunarbyrði um málsatvik er snúið við sinni tjónvaldur ekki skyldu sinni til að afla 
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eða varðveita sönnunargögn. Það er þekkt í dómaframkvæmd, sbr. Hrd. 21. mars 2005 í máli 

nr. 359/2004 þar sem verktaki sem stóð að sprengingum vegna jarðganga, hvorki færði né 

varðveitti skýrslu um sprengingarnar. Hús í nágrenningu skemmdust og deilt var um hvort rétt 

hefði verið staðið að sprengingunum, eða  hvort þær hefðu valdið sprungum í nálægum 

húsum. Um sönnunar málsatvik segir Hæstiréttur: „Er ljóst af niðurstöðu yfirmatsmanna að 

sönnun um að hér hafi réttilega verið staðið af verki hefði mátt tryggja með því að færa 

jafnóðum og varðveita skýrslur um allar sprengingar við verkið. Þetta lét aðaláfrýjandi 

Arnarfell ehf. farast fyrir og verður hann við svo búið að bera hallann af skorti á sönnun í 

málinu um framkvæmd og afleiðingar sprenginganna.“ Einnig má nefna Hrd. 1999, bls. 1310 

sem vikið er að í kafla 2.3, þar sem læknir skráði ekki komur sjúklings og lagði því 

Hæstiréttur staðhæfingar sjúklingsins til grundvallar ativkum í málinu. 

 Þegar héraðsdómur skýrði allan vafa um hvort og hvernig slys stefnanda átti sér stað og 

þann vafa um orsakatengsl og heilsutjón hennar, er sönnunarbyrðinni um orsakatengsl snúið 

við því sannað hafði verið að rafvirkinn hafði gert mistök og líkur á því að tjónið hafi orðið 

vegna þeirra. Héraðsdómur lagði því þá kröfu á stefndu að sanna að saknæma háttsemi 

starfsmanna hans hafi þrátt fyrir allt ekki valdið tjóni stefnanda. Þar sem það tókst ekki að 

mati dómsins varð niðurstaðan sú að stefndu báru ábyrgð á líkamstjóni stefnanda samkvæmt 

reglum skaðabótaréttar. Þarna má sjá beitingu sönnunarreglu um orsakatengsl með 

hallkvæmum hætti fyrir tjónþola sem er í samræmi við það sem stendur í kafla 2.3.3. 

5.2 Hæstiréttur 

Hæstiréttur fer aðra leið en héraðsdómur gerir, en þó má telja að áhrif sérfræðiábyrgðar sjáist 

á nokkrum stöðum. 

 Hæstiréttur fellst á það að saknæm háttsemi hafi verið til staðar, en rétturinn leggur til 

grundvallar við úrlaun málsins að jarðtaugin hafi verið ranglega tengd. Þó taldi Hæstiréttur 

stefndu ekki hafa tekist sönnun um orsakatengsl milli rafstraums, sem hefði getað orðið af 

saknæmu háttseminni, og þess tjóns sem varð á heilsu hennar. Í kafla 2.3.3 er fjallað um að í 

sumum tilvikum er nóg fyrir tjónþola að sanna saknæma háttsemi sérfræðings og hvílir þá 

sönnunarbyrðin á sérfræðingnum að sanna að þessi saknæma háttsemi sín hafi ekki valdið 

tjóninu. Áfrýjendur höfðu þegar lagt fram matsgerðir og voru dómskvaddir matsmenn 

sammála um það að ranga tengingin, saknæma háttsemin, hefði ekki getað verið nóg ein og 

sér til þess að valda tjóninu. Þarna taldi Hæstiréttur áfrýjendur hafa tekist þessi sönnun en 

töldu stefndu hafa þurft að færa sönnur að orakir slyssins mætti rekja til hinnar röngu 

tengingar.  
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 Hæstiréttur tekur tillit til matsgerða er dómskvaddir sérfróðir matsmenn gerðu en þeir 

voru samhljóða um það að þessi ranga tenging væri ekki nóg ein og sér til valda svo sterkum 

rafstraum sem olli líkamstjóninu. Þeir sögðu að slíkt slys hefði getað hlotist af því að 

utanaðkomandi hlutur, tengdur rafkerfi íbúðarinnar, kæmist í snertingu við vatnið í baðkarinu.  

 Rétturinn féllst á það með héraðsdómi að jarðtaug hefði verið ranglega tengd og einnig að 

það hefði verið gert þegar rafmagn var upphaflega lagt í íbúðinni. Hæstiréttur fellst á það að 

sönnunarbyrðinni sé snúið við þarna, sbr. umfjöllun í kafla 2.3.2. Þessi nálgun fer saman við 

það sem fjallað hefur verið að framan í ritgerðinni um afbrigðilega beitingu sönnunarreglna 

þegar skaðabótaábyrgð sérfræðings er til umfjöllunar. 

 Þetta taldi Hæstiréttur þó ekki nægja til þess að skaðabótaábyrgð yrði lögð á áfrýjendur, 

stefnda hefði þurft að færa sönnur á að orsakir slyssins mætti rekja til hinnar röngu tengingar 

jarðtaugarinnar. Niðurstaða matsmanna var hins vegar að það væri ekki nóg eitt og sér. Hún 

neitaði að annar hlutur tengdur rafkerfi í íbúðinni hefði komist í snertingu við baðvantið og 

taldi Hæstiréttur því ósannað að ranga tengingin hefði orsakað slysið. Sýknuðu þeir því 

áfrýjendur af skaðabótakröfunni. Hæstiréttur telur stefndu ekki hafa sannað orsakatengsl milli 

saknæmrar háttsemi áfrýjendanna og líkamstjóns síns sem hún hlaut við slysið. Hæstiréttur 

slakar ekki á sönnunarkröfum varðandi þessi orsakatengsl þó það komi fyrir og mikið hefur 

verið fjallað um í skrifum um sérfræðiábyrgð.  

 Hæstiréttur segir að ekki hafi verið byggt á því af hálfu stefndu að raflagnir í íbúðinni hafi 

verið ófullnægjandi tengdar á annan hátt og hnýtir í héraðsdóm fyrir úralausn hans á málinu 

og nefnir reglunar í 2. mgr. 111. gr. laga nr. 91/1991. Þó má sjá í héraðsdómi stefnunni lýst og 

sést að þar var byggt á þessu.  

Stefnandi reisir kröfur sínar á því að starfsmenn stefnda, Rafbrúar sf. hafi ranglega tengt 

rafmagnsleiðslur í íbúðinni sem stefnandi bjó í eða með öðrum hætti sýnt af sér saknæma 

háttsemi þegar raflagnir voru lagðar í íbúðina. Vanræksla starfsmanna stefnda við að ganga með 

eðlilegum hætti frá raflögnum hafi leitt til þess að stefnandi fékk í sig lífshættulegan rafstraum 

sem leitt hafi til alvarlegs líkamstjóns hennar. 

Þarna virðist Hæstiréttur lýsa stefnunni á rangan hátt en óljóst er hvaða áhrif stefnan hefði 

haft á niðurstöðu dómsins eða hvaða ályktun hægt er að draga af þessu. 

 Þótt Hæstiréttur beiti ekki sönnunarreglum með eins afbrigðilegum hætti og héraðsdómur 

má sjá einhverja nálgun með sérfræðiábyrgðarívafi á þeim. Ljóst er að Hæstiréttur metur í 

hverju einasta tilviki hvort beita eigi sönnunarreglum með afbrigðilegum hætti og þótt að um 

sérfræðing sé að ræða þá eiga afbrigðilegu sönnunarreglurnar ekki öruggt við. Mikill vafi var 

í málinu um orsakatengsl og má telja að Hæstiréttur hafi talið þennan vafa vega of þungt fyrir 

strangri beitingu sakarreglunnar.  
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 Þó að Hæstiréttur hafi ekki slakað á sönnunarkröfum tjónþola í vil samkvæmt því sem 

áður hefur verið sagt um sérfræðiábyrgð þá má telja að sérfræðiábyrgð nái yfir rafvirkja og 

rafverktaka.  

6 Niðurstaða 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir sérfræðiábyrgð rafvirkja og í því ljósi skoðaður 

Hæstaréttardómur frá 8. desember 2011 í máli nr. 227/2011.  

 Farið var yfir reglur er gilda um réttarsviðið sérfræðiábyrgð og sönnunarreglur sem beitt 

er með öðrum hætti en í almennum skaðabótarétti. Sakarreglan er þó meginreglan en henni 

beitt með strangari hætti en gengur og gerist í almennum málum.  

 Í kafla 3 var farið yfir reglur er gilda um rafvirkja og komist að þeirri niðurstöðu að það sé 

rökrétt að telja rafvirkja sérfræðinga og þar með sérfræðiábyrgð ná yfir þá stétt. Mikil hætta er 

samfara þessari starfsemi og því ljóst að gríðarleg ábyrgð hvílir á þeim sem vinna við hana. 

Miklar menntunarkröfur og krafa um löggildingu er gerð með því að leiðarljósi að haga 

raflögnum og vinnu við þær sem öruggasta.  

 Umfjöllunin um lög og reglur um rafvirkja og sérfræðiábyrgð þeirra tengist með beinum 

hætti umfjöllun um mál Hæstaréttar nr. 227/2011. Málið fjallar um rafvirkja og 

sérfræðiábyrgð þeirra á líkamstjóni konu er varð fyrir rafstraumi í sturtu. Héraðsdómur beitir 

ströngum sönnunarreglum með hagkvæmum hætti fyrir tjónþola og felldi bótaábyrgð á 

rafvirkjana er unnu við tengingu raflagna í íbúðinni þar sem slysið var. Hæstiréttur tekur aðra 

nálgun og beitir þeim ekki með jafn ströngum hætti þó eitthvað glitti í afbrigðilega beitingu, 

sérstaklega varðandi það að skylda hvíli á sérfræðingi að halda til haga öll gögn sem snerta 

atvik máls. Hæstiréttur féllst á þá beitingu með héraðsdómi. 

 Telja má að Hæstiréttur skoði og meti í hvert sinn hvort skilyrði sérfræðiábyrgðar eigi við 

og hvort víkja eigi frá beitingu almennra sönnunarreglna. Ljóst má telja að þótt sérfræðingur 

sé tjónvaldur í máli, að ekki sé algjörlega öruggt að sönnunarreglum sé hliðrað til með 

hallkvæmum hætti fyrir tjónþola. Beiting þessara afbrigðilegu reglna er atviksbundin og því 

skoðað og ákveðið í hvert sinn hvernig nálgunin eigi að vera. 
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