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Ágrip 
 

Að fjárfesta í fasteign er stór ákvörðun. Þegar ráðist er í slík kaup ráðast væntingar kaupanda 

að miklu leyti af hefðum og venjum. Fylgifé fasteigna byggir t.a.m. á áratugavenju. Þá gengur 

kaupandi út frá því að fasteign hafi þá eiginleika sem leiðir af lögum og þeim upplýsingum 

sem koma fram í söluyfirliti. Fasteignasala ber að útbúa slík söluyfirlit og ber hann skyldur 

þegar kemur að gerð þeirra. Kaupandi á að geta treyst því að þær upplýsingar sem þar koma 

fram séu réttar.  

 

Í þessari ritgerð mun ég fara yfir þær skyldur sem á fasteignasala hvíla þegar kemur að gerð 

söluyfirlits út frá ákvæðum laga nr. 99/2004 um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa. 
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Háskólans á Bifröst. Undirritaður vann hana að mestu leyti í Shanghai, þar sem hann var 

staddur í skiptinámi haustið 2012. Viðfangsefnið er skylda fasteignasala til að útbúa 
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1. Inngangur 
 
Fasteignakaup eru líklega stærstu og veigamestu fjárfestingar hins almenna borgara. Fæstir 

fjárfesta oft í fasteignum á lífsleiðinni en annað má segja t.d. um ökutæki eða önnur 

lausafjárkaup. Fyrir efnahagshrunið haustið 2008 var aðgangur að fjármagni auðveldari en 

núna og lánsleiðir greiðari til slíkra kaupa. Í dag eru tímarnir breyttir og fólk þarf að leggja út 

a.m.k. 10% af heildarverði fasteignar og notar því innlánsreikninga, sparibækur eða jafnvel 

ævisparnaðinn við slík kaup. Fasteignakaup eru því án nokkurs vafa flestum mikilvæg og 

þýðingarmikil fjárfesting. Þess vegna er mikilvægt að fólk eigi greiðan aðgang að faglegri 

sérfræðiþjónustu þegar um fasteignakaup er að ræða og geti reitt sig á þá sem starfa á 

fasteignamarkaðnum. 

 

Kaupendur jafnt sem seljendur leggja mikið traust á þá sem hafa milligöngu um kaup og sölu 

á fasteignamarkaðnum. Nútímalegt viðskiptaumhverfi gerir ráð fyrir starfsemi slíkra milliliða 

þegar svo veigamiklar fjárfestingar eru í húfi. Milliliðir starfa sem milligöngumenn í 

viðskiptum aðila og er verksvið þeirra yfirleitt fólgið í því að koma á viðskiptum á milli A og 

C þar sem milligöngumaðurinn, B, gerir enga löggerninga í nafni A, sem hann þó starfar fyrir, 

né heldur í eigin nafni. Starf hans felst einungis í því að taka við tilboði, koma á samningi og 

ganga frá viðskiptum, t.d. með kaupsamningi. Þessir milligöngumenn hafa oft verið nefndir 

tilboðssafnarar eða miðlarar. Sem dæmi um slíka milligöngumenn má nefna fasteignasala.
1
 Þó 

eru skyldur slíkra milligöngumanna ekki án takmarkana og má þar taka sem dæmi ákveðna 

aðgæsluskyldu kaupanda en með henni eru ákveðnar skyldur lagðar á herðar honum. Hann 

getur t.d. ekki borið fyrir sig galla sem hann vissi um eða mátti vita um í upphafi. Mikilvægt 

er því fyrir kaupendur fasteigna að þeir séu vel undirbúnir og kynni sér öll gögn vel og að þau 

gögn séu að sama skapi unnin af fagmennsku. Skyldan til að útbúa slík gögn hvílir auðvitað á 

fasteignasölum.  

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um milliliðastarfsemi í fasteignakaupum, þá einkum störf 

fasteignasala, starfshætti þeirra og skyldu þeirra til þess að útbúa söluyfirlit. Fjallað verður um 

þær upplýsingar sem koma þurfa fram í söluyfirliti auk þess sem vísað verður til viðeigandi 

lögskýringargagna og dóma þar sem við á. 

 

                                                
1 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 169. 
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2. Fasteignakauparéttur 
 
Lög nr. 40/2002 um fasteignakaup

2
 gilda um kaup á fasteignum. Gildissvið laganna er að 

finna í 1. gr. þeirra, en þau ,,gilda um kaup á fasteignum að því leyti sem ekki er á annan veg 

mælt í lögum.” Í 1. mgr. 5. gr. fkpl. kemur fram að lögin séu frávíkjanleg með samningi að 

svo miklu leyti sem slíkur samningur yrði ekki óhagstæður fyrir kaupandann sbr. 2. mgr. 

sömu greinar.  

 

Fasteignakauparéttur fellur undir einkarétt. Í einkamálum er yfirleitt leyst úr ágreiningi milli 

manna um réttindi þeirra og skyldur. Segja má að einkamál séu öll önnur dómsmál en þau 

sem ákæruvaldið höfðar á hendur mönnum eða lögpersónum til refsingar skv. lögum, t.d. 

sakamál.
3
  

 

Undir einkarétt fellur fjármunaréttur. Fjármunarétturinn er mjög viðamikið réttarsvið í 

lögfræði og hefur fjölmargar undirgreinar. Einkenni á þeim reglum sem heyra undir 

fjármunarétt er að þær varða venjulega réttarsambönd eða réttarstöðu þar sem fjárhagsleg 

verðmæti eða markmið skipta meginmáli.
4
 Að auki hefur verið talið að fjármunaréttindi geti 

yfirleitt gengið á milli einstaklinga og lögaðila fyrir framsal og að þau megi meta til fjár eftir 

peningalegum mælikvarða.
5
 Greining fjármunaréttar í undirgreinar er eftirfarandi: kröfuréttur, 

eignarréttur, sjóréttur, félagaréttur, réttindi til hugverka og einkenna, verslunarréttur, 

vátryggingaréttur og vinnuréttur. Mörgum þessara undirgreina er einnig skipt niður í aðrar 

undirgreinar en ekki verður fjallað um þær hér. 

 

Fasteignakauparéttur heyrir að mestu til kröfuréttar og eignarréttar. Undir kröfuréttinn má 

fella samningarétt, kröfurétt í þrengri merkingu og skaðabótarétt.
 
Kauparéttur

6
 er ein af 

undirgreinum kröfuréttar í þrengri merkingu.
 7

 Í kauparétti er fjallað um ýmsa kaupsamninga 

þar sem markmið samninganna er að eigendaskipti séu á andlagi samningsins og að kaupandi 

greiði fyrir andlagið. Við gerð slíkra samninga öðlast kaupandinn beinan eignarrétt á hinu 

selda og getur í framhaldi af því ráðstafað því með kaupsamningi. Seljandinn fær aftur á móti 

                                                
2 Hér eftir skammstöfuð fkpl. 
3 Eiríkur Tómasson (2009). Um lög og rétt. Bls. 159. 
4 Viðar Már Matthíasson (2008). Fasteignir og fasteignakaup. Bls. 36. 
5 Þorgeir Örlygsson (2002). Veðréttur. Bls. 39-40. 
6
 Kauparétti er oft skipt í tvær undirgreinar, þ.e. lausafjárkaup og fasteignakaup. Í þessari ritgerð er þó aðeins 

fjallað um þann hluta kauparéttar sem snýr að fasteignakaupum. 
7 Viðar Már Matthíasson (2008). Fasteignir og fasteignakaup. Bls. 37-41. 
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peningagreiðslu eða aðra fjármunagreiðslu fyrir hið selda. Nauðsynlegt er þó að taka fram að 

reglur kauparéttar ganga ekki út frá því að skilyrði séu fyrir því að hinn beini eignarréttur 

færist strax til kaupanda eða að allt kaupverðið sé greitt með peningum. 

 

Þannig má sjá að samningur milli kaupanda og seljanda að fasteign teldist kaupsamningur þó 

svo að selt yrði með eignarréttindafyrirvara þar til kaupverðið yrði greitt. Sama gildir þó að 

hluti kaupverðsins væri greitt í öðru en peningum eins og algengt er í fasteignakaupum. 

 

2.1 Lög og reglugerðir 
 

Þá er einnig mikilvægt að fjalla um þau lög og þær reglugerðir sem stuðst er helst við þegar 

kemur að fasteignakaupum og milligöngu við fasteignakaup. Fram að gildistöku fkpl. þann 1. 

júní 2002 giltu ekki sérstök lög um fasteignakaup á Íslandi. Flestum ákvæðum laga um 

lausafjárkaup, nr. 39/1922,
8
 var því beitt um fasteignakaup þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 1. gr. 

þeirra laga sem sagði að lögin giltu ekki um fasteignakaup. Byggðist þessi beiting yfirleitt á 

lögjöfnun, en þá var lagaregla llfk. látin ná yfir tilvik sem strangt til tekið átti ekki undir 

hana.
9
 Lög um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936

10
 gilda um stofnun og 

ógildingu kaupsamninga um fasteignir. Þá má nefna lög um fyrningu kröfuréttinda, nr. 

150/2007, sem taka til krafna sem eiga rót í kaupsamningum um fasteignir sbr. 4. mgr. 48. gr. 

fkpl. Síðan má nefna lög um samningsveð nr. 75/1997 en þau koma einkum til greina þegar 

kaupandi yfirtekur áhvílandi veðskuldir á fasteign.
11

 Reglugerð nr. 939/2004 um samninga 

um þjónustu fasteignasala og söluyfirlit
12

 gildir um samninga um þjónustu þeirra, sem hafa 

milligöngu um kaup, sölu, skipti eða gjafir á fasteignum, fyrirtækjum og skipum eins og segir 

í 1. gr. hennar. Reglugerð nr. 940/2004 um tryggingar fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala
13

 

gildir um ábyrgðartryggingu fasteignasala, m.a. vegna greiðslu bóta og kostnaðar vegna tjóns 

sem viðskiptamenn hans kunna að verða fyrir af völdum hans eða þeirra sem vinna fyrir hann. 

Reglugerð nr. 941/2004 gildir um útibú fasteignasölu.
14

 Reglugerð nr. 837/2004 gildir um um 

námskeið og prófraun til að öðlast löggildingu til sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa
15

 sem 

síðar var breytt með reglugerð nr. 112/2009. Við milligöngu í fasteignakaupum skipta lög um 

                                                
8 Hér eftir skammstöfuð llfk. 
9 Davíð Þór Björvinsson (2008). Lögskýringar. Bls 188-189. 
10 Hér eftir nefnd sl. 
11 Viðar Már Matthíasson (2008). Fasteignir og fasteignakaup. Bls 45. 
12 Hér eftir nefnd rgl. nr. 939/2004. 
13

 Hér eftir nefnd rgl. nr. 940/2004. 
14 Hér eftir nefnd rgl. nr. 941/2004. 
15 Hér eftir nefnd rgl. nr. 837/2004. 
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sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa nr. 99/2004
16

 einnig höfuðmáli og verða þau höfð til 

skoðunar í ritgerð þessari. Meginmarkmið þeirra laga er að tryggja stöðu seljenda og 

kaupenda eigna þeirra sem fasteignasalar hafa milligöngu um viðskipti með, sem og að 

vernda almannahagsmuni.
17

 

3. Löggiltir fasteignasalar 
 
Sá einn, sem fengið hefur löggildingu sem fasteignasali, hefur heimild til þess að kalla sig 

fasteignasala sbr. 5. mgr. 6. gr. fsl. Í dag er þó algengt að starfsmenn og sölufulltrúar titli sig 

fasteignasala, þrátt fyrir að hafa engan rétt til slíks starfsheitis. Um störf fasteignasala gilda 

fsl. eins og að ofan greinir. Í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur fram að þeim einum sé heimilt að 

hafa milligöngu um kaup, sölu eða skipti á fasteignum, skráningarskyldum skipum og 

atvinnufyrirtækjum sem hafi til þess löggildingu sýslumanns. Löggildingin veitir einkarétt til 

hinnar tilgreindu starfsemi og má segja að löggildingin sé opinbert einkaleyfi til fasteignasölu, 

sem veitt er á grundvelli lagaheimildar.
18

 Íslensk löggjöf miðar að því að einungis 

einstaklingar geti öðlast löggildingu sem fasteignasalar. Í sumum nágrannalöndum er þó 

öðruvísi farið að.
19

  

 

Í 2. mgr. 6. gr. fsl. segir að ,,áður en löggilding er veitt skal umsækjandi vinna 

drengskaparheit um að rækja í hvívetna af kostgæfni og samviskusemi starf það sem 

löggildingin veitir honum rétt til og hlíta lögum og öðrum réttarreglum er það varðar.“ Með 

slíkri aðgæsluskyldu er verið að leggja áherslu á að sakarmatið skuli vera strangt, m.a. þegar 

metin er hugsanleg skaðabótaábyrgð fasteignasala vegna tjóns sem hann, eða fólk á hans 

vegum, hefur valdið viðskiptavinum sínum. Af þessu má telja að fasteignasala sé skylt að 

sinna þeim störfum sem tengjast fasteignaviðskiptum, hann má þannig ekki fela öðrum að sjá 

um störf sín nema til þess sé sérstök heimild.  

 

Víða í fsl. er þó að finna ákvæði sem miða að því að veita löggiltum fasteignasala heimild til 

að hafa í þjónustu sinni fólk sem starfar við fasteignasöluna. Lögin setja þó tvö skilyrði fyrir 

                                                
16 Hér eftir skammstöfuð fsl. 
17 Viðar Már Matthíasson (2008). Fasteignir og fasteignakaup. Bls. 501. 
18 Viðar Már Matthíasson (2008). Fasteignir og fasteignakaup. Bls. 502. 
19 Til fróðleiks má geta að í Finnlandi er heimilt að skrá bæði einstaklinga og lögaðila sem fasteignasala sbr. 3. 

gr. í lag om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler nr. 

1075/2000 og í Noregi er gert ráð fyrir því að lögaðilar og lögmenn hafi slíkt leyfi, sbr. gr. 2-1 í lov um 

eiendomsmegling, nr. 73/2007. 
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slíku. Annars vegar kemur fram í 1. mgr. 7. gr. að ekki megi aðrir vera í þjónustu 

fasteignasala en þeir sem ábyrgðartrygging hans nær yfir. Hins vegar kemur fram í lögunum 

að þeir sem starfa í þjónustu fasteignasala þurfa að vera ráðnir til starfa hjá honum sbr. 5. gr., 

en af orðalagi ákvæðisins má draga þá ályktun að þeir sem eru í þjónustu fasteignasala séu þar 

á grundvelli ráðningarsamnings.
20

 Þó svo að fsl. geri ráð fyrir því að fasteignasala sé heimilt 

að ráða til sín starfsfólk er ljóst að hann getur ekki falið þeim hvaða verkefni sem er. 

Fasteignasalanum ber að meta það í hvert skipti fyrir sig, þá út frá þekkingu, menntun og 

reynslu viðkomandi starfsmanns. Rangar ákvarðanir geta bakað fasteignasala 

skaðabótaábyrgð sbr. Hrd. nr. 223/2002. 

 

B og SH keyptu fasteign af SÓ. Eftir afhendingu fasteignarinnar urðu B og SH vör við óvenjulega 

mikinn gólfhalla í fasteigninni. Töldu þau að um leyndan galla væri að ræða og höfðuðu mál til 

greiðslu afsláttar eða skaðabóta. Í dómnum þótti sannað að um galla á hinni seldu eign væri að 

ræða. Var ekki talið að kaupendur hefðu vanrækt skoðunarskyldu sína á fasteigninni. Þótti sannað 

að SÓ, sem var kunnugt um gólfhallann, hafi borið að upplýsa B og SH um hann og þótti sannað að 

SÓ hefði vanrækt upplýsingaskyldu sína þar sem hann hafði tilkynnt starfsmanni fasteignasölunnar 

um gallann seint og illa. Var talið að viðbrögð starfsmanna fasteignasölunnar við síðbúnum 

upplýsingum um umræddan galla hefðu verið ófullnægjandi og að þeim hefði borið að framkvæma 

sjálfstæða skoðun á fasteigninni að fengnum síðbúnum upplýsingum og gera B og SH grein fyrir 

eðli og umfangi gallans. Niðurstaða dómsins var sú að SÓ, fasteignasalinn og fasteignasalan voru 

talin bera óskipta fébótaábyrgð á tjóni B og SH vegna gallans. 

 

Kemur fram í athugasemdum í frumvarpi sem varð að fsl. að nauðsynlegt hafi verið að gera 

breytingar á ákvæðum sem varða söluyfirlit. Segir þar að nauðsynlegt sé að taka af skarið um 

það hver beri ábyrgð á öflun upplýsinga í söluyfirliti og hver sé skylda og ábyrgð 

fasteignasala hvað varðar skoðun og lýsingu á ástandi eignar. Því hafði verið slegið föstu eftir 

þennan dóm að á fasteignasala hvíldi skylda til að skoða eign og tilgreina þá galla á henni í 

söluyfirliti sem hann átti að sjá við sjálfstæða skoðun.
 21

 

 

3.1 Skilyrði löggildingar 
 

Forsendur þess að löggilding sé veitt er að sá sem óskar eftir henni uppfylli tiltekin skilyrði. 

Þessi skilyrði eiga það sameiginlegt að tryggja persónulegt hæfi og fjárhagslega stöðu þess 

sem í hlut á. Í 1. mgr. 2. gr. fsl. eru þessi skilyrði talin upp. Samkvæmt a-lið greinarinnar þarf 

                                                
20 Viðar Már Matthíasson (2008). Fasteignir og fasteignakaup. Bls. 505-506. 
21 Alþingistíðindi A-deild 2003-2004. Þingskjal 670, 130. löggjafarþing, 462. mál. 
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einstaklingur að hafa lögheimili á Íslandi. Þetta gildir þó ekki um ríkisborgara annarra 

aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins og aðildarríkja stofnsamnings Fríverslunarsamtaka 

Evrópu eða Færeyinga sbr. 5. mgr. 2. gr. fsl. B-liður 1. mgr., 2. gr. fsl. kveður á um að 

einstaklingur skuli vera lögráða og hafi aldrei þurft að sæta því að bú hans hafi verið tekið til 

gjaldþrotaskipta. Í 2. mgr. 2. gr. fsl. segir þó að víkja megi frá b-lið 1. mgr. að fenginni 

umsögn Félags fasteignasala
22

 ef umsækjandi hefur haft forræði á fé sínu a.m.k. þrjú 

undanfarin ár. Þá segir c-liðurinn að sá sem óski eftir löggildingu þurfi að leggja fram 

tryggingu fyrir greiðslu bóta og kostnaðar vegna tjóns sem viðskiptamenn hans kunna að 

verða fyrir af völdum hans eða starfsmanna hans og síðast en ekki síst þarf hann að hafa 

staðist sérstakt próf fyrir fasteignasala sbr. d-lið greinarinnar.  

 

Heimilt er að synja manni um löggildingu hafi hann hlotið dóm fyrir brot á ákvæðum 

tilgreindra kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940
23

 sbr. 4. mgr. 2. gr. fsl., en í þeim 

köflum er að finna reglur um refsingar fyrir fölsunar- og fjármunabrot. Sama heimild til 

synjunar um löggildingu gildir ef viðkomandi umsækjandi hefur verið dæmdur í fangelsi skv. 

ákvæðum annarra laga sbr. einnig 4. mgr. 2. gr. fsl. Sá sem vill öðlast löggildingu sem 

fasteignasali þarf að standast próf eins og áður hefur komið fram, en fjallað er um prófraunina 

í 3. gr. fsl. Þar segir að heimild til að þreyta slíkt próf öðlist þeir sem setið hafa námskeið sem 

haldið er skv. 4. gr. fsl. Þá þurfa þeir að hafa að baki a.m.k. 12 mánaða reynslu í fullu starfi 

hjá löggiltum fasteignasala og þar að auki hafa lokið stúdentsprófi eða hlotið sambærilega 

menntun að mati prófnefndar. Þó ber að taka fram að hæstaréttar- og héraðsdómslögmenn eru 

undanþegnir slíkri prófraun sbr. 3. mgr. 2. gr. fsl. Lögmenn hafa haft þessa sérstöðu lengi en 

hún var þó rýmri áður fyrr skv. lögum um fasteignasölu nr. 47/1938, en þar voru lögfræðingar 

einnig undanþegnir prófraun og með breytingarlögum nr. 20/1948 varð reglan enn rýmri og 

tók þá einnig til kandidata í lögfræði og viðskiptafræðum frá Háskóla Íslands. Reglan var svo 

þrengd með lögum um fasteigna- og skipasölu nr. 34/1986 í þann farveg sem hún er í í dag. 

Ljóst er að lögmenn verða því að afla sér löggildingar ef þeir ætla sér að hafa milligöngu um 

viðskipti með fasteignir, fyrirtæki og skip, en þurfa ekki að þreyta prófraun eins og áður hefur 

komið fram. Hæstaréttar- og héraðsdómslögmenn þurfa þó ekki löggildingu til þess að hafa 

milligöngu um kaup, sölu eða skipti á eignum ef slíkir gerningar tengjast lögmannsstörfum 

                                                
22 Félag fasteignasala var stofnað þann 5. júlí 1983 og er félag allra löggiltra fasteignasala á Íslandi. Í 20. gr. fsl. 

er fjallað um hlutverk eftirlitsnefndar Félags fasteignasala en þar segir: „Eftirlitsnefnd Félags fasteignasala skal 

hafa eftirlit með því að fasteignasalar starfi í samræmi við fyrirmæli laga þessara, siðareglur félagsins og góðar 

venjur í fasteignasölu.“ 
23 Hér eftir skammstöfuð hgl. 
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þeirra. Ef þeir sinna slíkum málum þá gilda ákvæði fsl. um það. Lögmaðurinn má því ekki 

taka að sér sölu einstakra eigna í öðrum tilvikum. Þetta er undantekningarregla sem lögfest 

var í lögum um fasteigna- og skipasölu nr. 34/1986. Hér er honum því aðeins heimilt að 

annast slík viðskipti við skipti á búum vegna gjaldþrots, andláts eða skilnaðar.
24

 

 

3.2 Ábyrgðartrygging fasteignasala 
 

Ábyrgðartrygging fasteignasala er eitt af skilyrðum löggildingar eins og áður hefur komið 

fram. Sá sem óskar eftir löggildingu þarf því að leggja fram tryggingu fyrir greiðslu bóta og 

kostnaðar vegna tjóns sem viðskiptamenn fasteignasalans kunna að verða fyrir vegna starfa 

hans eða starfsmanna hans. Reglur sem gilda um slíka tryggingu má finna í 5. gr. fsl. og í rgl. 

nr. 940/2004. Eins og fram kemur í 2. gr. rgl. nr. 940/2004 og 5. gr. fsl. þá tekur tryggingin til 

tjóns sem fasteignasalinn eða starfsmenn hans valda viðskiptamönnum sínum af gáleysi. Úr 

því má lesa að tryggingin taki ekki til brota af ásetningi. Þá heyrir ábyrgðartryggingin einnig 

undir ábyrgð sem leiðir af 3. ml. 27. gr. fsl en þar segir orðrétt: „Fasteignasala sem hættir 

störfum er þó alltaf skylt að bæta tjón sem viðskiptamaður hans verður fyrir við það að ólokið 

er frágangi samninga eða skjala eða uppgjöri vegna viðskipta sem viðskiptamaðurinn hefur 

greitt fyrir.“ 44. og 45. gr. laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004 taka einnig á rétti 

tjónþola við ábyrgðartryggingu og eru þær til fyllingar framangreindum reglum.  

 

Ábyrgðartrygging lögmanns vegna lögmannsstarfa hans tekur einnig yfir vátryggingarskyldu 

sem hann þarf að hafa sem fasteignasali og tekur ábyrgðartryggingin þannig yfir það tjón sem 

hann kann að valda við fasteignasölu sbr. 3. mgr. 5. gr. fsl. Ef sá sem fengið hefur löggildingu 

frá ráðherra sem löggiltur fasteignasali fullnægir ekki lengur lögmæltum skilyrðum fyrir 

löggildingu er honum óheimilt að starfa áfram. Fellur löggildingin hans sjálfkrafa niður og 

ber fasteignasala þá þegar í stað að skila löggildingarskírteini sínu til sýslumanns skv. 24. gr. 

fsl. Ef maður sem ekki hefur fengið löggildingu stundar slíka starfsemi eða ef fasteignasali 

fullnægir ekki lengur lögmæltum skilyrðum til löggildingar en starfar áfram er nefndinni 

heimilt að óska þess við sýslumann að starfsstöð viðkomandi verði lokað þegar í stað skv. 25. 

gr. fsl. Heimildir til að stöðva starfsemi manna, sem ekki hafa til þess löggildingu skv. lögum 

eða hafa glatað skilyrðum fyrir fenginni löggildingu, voru eitt af helstu markmiðum með 

                                                
24 Viðar Már Matthíasson (2008). Fasteignir og fasteignakaup. Bls. 503-504. 
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setningu laga nr. 54/1997 um fasteigna-, fyrirtækja- og skipasölu, þ.e. að veita ráðherra 

ótvíræðar heimildir til að stöðva starfsemi sem gengur í berhögg við lögin.
25

 

 

3.3 Eignarhald og starfsstöð 
 

Í 7. gr. fsl. og rgl. nr. 941/2004 er fjallað um eignarhald á fasteignasölu og starfsstöð 

fasteignasala. Í 7. gr. fsl. segir að fasteignasala beri sjálfum að starfa á fasteignasölu sinni og 

vera skráður eigandi að rekstrinum. Fasteignasala er þó heimilt að ráða sig til starfa hjá öðrum 

fasteignasala skv. 1. mgr. 7. gr. Fasteignasali getur aðeins haft eina starfsstöð og sé 

fasteignasalan rekin í nafni félags skal fasteignasalinn eiga meirihluta í því félagi. 

Tilgangurinn með þessu er að efla sjálfstæði fasteignasala og tryggja hagsmuni þeirra sem 

nýta sér þjónustu hans.
26

 Reglan um eignarhald á fasteignasölum á m.a. að tryggja að ráðgjöf 

fasteignasala hvað varðar fjármögnun sé óháð. Ljóst er að ef fjármálafyrirtæki væri eigandi að 

rekstri fasteignasölu gæti það haft neikvæð áhrif á hlutleysi ráðgjafar þegar að fjármögnun 

kæmi. Þá kemur reglan einnig í veg fyrir að einn fasteignasali eigi meirihluta í rekstri margra 

fasteignasala.
27

 Ef horft er út fyrir landsteinana má sjá að í mörgum öðrum löndum er ekki að 

finna slíkar takmarkanir.
28

 Í íslenskri löggjöf má finna þó nokkuð af undantekningum og er 

reglan sem um ræðir gott dæmi um slíkt. Í 4. mgr. 7. gr. má finna undantekningarreglu frá 

þessu en þar er veitt heimild til þess að fasteignasali reki útibú, eins konar deild eða annars 

konar hluta af þeirri fasteignasölu sem hann rekur.
29

 Sömu reglu er að finna í 2. gr. rgl. nr. 

941/2004. Skilyrði fyrir þessari heimild er að annar fasteignasali veiti forstöðu í því útibúi og 

hafi þar starfsstöð. Með þessu geta viðskiptamenn ávallt treyst því að á hverri fasteignasölu 

geti þeir átt greiðan aðgang að fasteignasala sem uppfylli skilyrði um faglega hæfni.
30

 Í 3. 

mgr. 7. gr. fsl. segir að ef fasteignasala er rekin í nafni félags beri fasteignasali óskipta ábyrgð 

á því tjóni og þeim kostnaði sem hann kann að valda viðskiptamönnum sínum og aðrir sem 

starfa hjá félaginu falla undir ábyrgðartryggingu fasteignasalans. Þetta þýðir að þó að 

fasteignasala sé rekin sem einkahlutafélag (ehf.) gildi ekki sú meginregla sem einkennir 

einkahlutafélag hvað varðar takmarkaða ábyrgð félagsmanna.  

                                                
25 Alþingistíðindi A-deild 1995-1996. Þingskjal 615, 120. löggjafarþing, 355. mál. Athugasemdir við 

lagafrumvarpið. 
26 Alþingistíðindi A-deild 2003-2004. Þingskjal 670, 130. löggjafarþing, 462. mál. Um 7. gr. 
27 Viðar Már Matthíasson (2008). Fasteignir og fasteignakaup. Bls. 509. 
28 Lögum um fasteignasölu í Danmörku, lov om omsætning af fast ejendom nr. 691/2003, var breytt með lögum 

nr. 605/2005, en með þeirri breytingu eru ekki hömlur á því hverjir geti verið eigendur að fasteignasölu. 
29 Alþingistíðindi A-deild 2003-2004. Þingskjal 670, 130. löggjafarþing, 462. mál. Um 7. gr. 
30 Viðar Már Matthíasson (2008). Fasteignir og fasteignakaup. Bls. 509. 
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4. Réttarstaða, störf og starfshættir 
 

Fasteignasali hefur réttarstöðu opinbers sýslunarmanns.
31

 Hann hefur réttindi og ber skyldur 

sem slíkur og hefur þ.m.t. þagnarskyldu um það sem hann fær vitneskju um í starfi sínu og 

sem leynt á að fara sbr. 18. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Þagnarskyldan helst þrátt fyrir að fasteignasali láti af störfum sbr. 8. gr. fsl. Sem opinber 

sýslunarmaður verður að telja að fasteignasali beri refsiábyrgð skv. XIV. kafla hgl. sem fjallar 

um brot í opinberu starfi. Réttarstaða þessi hefur leitt til refsiþyngingar í dómum um brot 

fasteignasala við störf sín sbr. Hrd. nr. 524/2004. 

 

F sem var löggiltur fasteignasali var sakfelldur fyrir umboðssvik og stórfelldan fjárdrátt. F rak 

fasteignasölu í leiguhúsnæði í Síðumúla í Reykjavík. Fasteignasalan átti forkaupsrétt að húsnæðinu. 

A, grafískur hönnuður, hafði vinnuaðstöðu á sömu hæð og fasteignasalan. Fasteignasalan festi kaup 

á hæðinni með samningi þar sem kom fram að kaupverðið væri 44.500.000 kr. Sama dag og F 

undirritaði kaupsamninginn gerði hann skriflegt samkomulag við A vegna kaupa á hæðinni. Átti A 

að leggja fram 9.500.000 kr. og F átti að greiða 35.000.000 kr. Eignarhluti hvors um sig átti því að 

skiptast skv. innborgun og skv. samningnum átti að gera samning um slíkt við fyrsta tækifæri. 

Samkvæmt gögnum málsins hafði A greitt sinn hluta til fasteignasölunnar skv. samkomulaginu. 

Ekki var gerður eignarhlutasamningur milli F og A og sá síðarnefndi fékk ekki afsal fyrir sínum 

hluta húsnæðisins en eigandi þess gaf út afsal til F. F veðsetti svo alla hæðina fyrir hönd 

fasteignasölunnar að fjárhæð 16.350.000 en áður hafði eignin verið veðsett alls fyrir rúmar 

30.000.000 kr. Með þessu hafði F rýrt svo veðhæfi eignarinnar að ókleift var að afhenda A 

umsaminn hluta eignar hans án veðbanda. Með veðsetningunum misnotaði F aðstöðu sína og 

stefndi fjárhagslegum hagsmunum A í verulega hættu. Með þessu braut F gegn 249. gr. hgl. Í 

niðurstöðu dóms Hæstaréttar var honum virt til refsiþyngingar að brot hans töldust stórfelld og 

framin í skjóli stöðu hans sem löggiltur fasteignasali og viðskiptamenn hans áttu að geta treyst 

honum. Var refsing hans því ákveðin fangelsi í 15 mánuði. 

 

Hér má einnig nefna dóm Hrd. nr. 525/2004 þar sem löggiltur fasteignasali var ákærður fyrir 

fjárdrátt og skjalafals. 

 

H, löggiltur fasteignasali, var sakaður um fjárdrátt og skjalafals í starfi sínu með því að hafa á 

tveggja ára tímabili á árunum 2001 og 2002 dregið sér rúmar 19.000.000 kr. af fjármunum sem 

hann tók við af viðskiptavinum sínum vegna sölu á fasteignum. Þá var hann einnig sakaður um að 

falsa skjöl í því skyni að leyna fjárdrættinum. Áfrýjun málsins varðaði aðeins einn lið ákærunnar 

sem H var sýknaður af í héraði. Í þeim lið ákærunnar var H gefið að sök að hafa dregið sér andvirði 

húsbréfa að verðmæti tæpar 3.000.000 kr., sem hann hafði tekið að sér að innleysa í tengslum við 

                                                
31 Hér er átt við ríkisstarfsmann sem er þó ekki embættismaður. 
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sölu á fasteign fyrir G sem var níræður að aldri. Í stað þess að varðveita húsbréfin, sjá um gerð 

eignaskiptasamnings, greiða kostnað við hann og skila eftirstöðvum framseldi H stóran hluta 

húsbréfanna, að andvirði um 2.000.000 kr., án þess að það væri í tengslum við sölu á íbúð G. H 

seldi það sem eftir var af bréfunum sama dag og var sú upphæð greidd inn á reikning H. Var talið 

að með þessum ráðstöfunum hefði H slegið eign sinni á umrædd húsbréf og ráðstafað þeim í eigin 

þágu og þ.m.t. gerst sekur um fjárdrátt skv. 247. gr. hgl. Við ákvörðun refsingarinnar var það virt 

honum til refsiþyngingar að brot hans voru stórfelld og framin í skjóli stöðu hans sem löggiltur 

fasteignasali og áttu viðskiptamenn hans að geta treyst honum. Var refsing hans því ákveðin 

fangelsi í 12 mánuði. 

 

Í báðum ofangreindum dómum er sama orðalag notað í niðurstöðu Hæstaréttar: „Við ákvörðun 

refsingar ákærða verður það virt honum til refsiþyngingar, að brot hans voru stórfelld og 

framin í skjóli stöðu hans sem löggiltur fasteignasali, en viðskiptamenn hans áttu að geta 

treyst honum.“ Af þessu má ætla að réttarstaða fasteignasala sem opinberra sýslunarmanna 

hafi í för með sér að þeir geti búist við þyngri refsingum vegna sérstöðu sinnar sem löggiltir 

fasteignasalar en ella fyrir sambærileg brot.
32

 

 

4.1 Söluyfirlit 
 

Söluyfirlit er skjal sem inniheldur þau atriði sem skipta mestu máli um sölu eignar. Í 10.-12. 

gr. fsl. má finna ítarlegar reglur um skyldu fasteignasala til þess að útbúa söluyfirlit, um efni 

og öflun upplýsinga vegna slíkra yfirlita. Fasteignasali hefur skyldu til þess að gæta þess að 

vandlega komi fram í slíku söluyfirliti öll grundvallaratriði um eiginleika og ástand eignar til 

þess að kaupandi geti kynnt sér eignina og tekið upplýsta ákvörðun um hvort hann vilji kaupa 

hana og þá á hvaða verði sbr. 1. mgr. 11. gr. fsl. Slíkar reglur um söluyfirlit hafa verið í lögum 

í marga áratugi. Dæmi um þær má finna í 4. gr. laga nr. 47/1938, en í núgildandi fsl. voru 

ákvæðin um slík yfirlit gerð ítarlegri en áður var. Í greinargerð með frumvarpi því er varð 

seinna að fsl. kemur fram að markmið breytinganna sé að auka vægi söluyfirlits og styrkja þar 

með stöðu þess.
33

 Áður hafði borið á skorti á því að fasteignasalar gerðu söluyfirlit sbr. dóm 

Hrd. nr. 352/2002. 

 

Forsaga málsins var sú að HH og S keyptu hús af HG og I. HG og I höfðu fengið húsið í 

makaskiptum við B, sem hafði fengið húsnæði frá HG og I, sem höfðu aftur fengið húsnæði HH og 

S. Í málinu kröfðust HH og S greiðslu skaðabóta eða afsláttar vegna galla sem þau töldu vera á 

                                                
32 Viðar Már Matthíasson (2008). Fasteignir og fasteignakaup. Bls. 508. 

33 Alþingistíðindi A-deild 2003-2004. Þingskjal 670, 130. löggjafarþing, 462. mál. Um II. kafla. 
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húsnæði því sem þau höfðu eignast, sem B átti áður. Ágreiningur málsins reis aðallega á því hvort 

B hefði upplýst þau um hversu mikill raki væri í veggjum hússins, en í kaupsamningnum kom fram 

að aðilum væri kunnungt um að þak þarfnaðist viðgerðar og að raki væri í veggjum hússins. 

Ágreiningslaust var að HH og S vissu af tveimur litlum rakablettum í íbúðinni. Fasteignasali sá sem 

sá um sölu íbúðarinnar skoðaði hana ekki fyrir sölu og ekkert söluyfirlit lá frammi við söluna. Í 

niðurstöðu héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti, kom fram að þrátt fyrir fyrirvara í kaupsamningi 

um raka hefðu HH og S ekki mátt búast við því að rakinn væri svo mikill sem raun bar vitni. Var 

talið að húsið væri haldið leyndum galla, sem B bæri ábyrgð á. Var B því gert að greiða HH og S 

afslátt af kaupverðinu. 

 

Ljóst er að fasteignasali verður að vanda gerð söluyfirlits. Þýðing þess er mjög veigamikil og 

sem dæmi um það má finna marga dóma sem varða ágreining um fasteignakaup og tengjast 

söluyfirlitum fasteigna á einn eða annan hátt. Í kafla 4.2 verður fjallað um efni söluyfirlits en í 

þessum kafla verður fjallað um skyldu fasteignasala til þess að útbúa slíkt yfirlit.  

 

Í 10. gr. fsl. er fjallað um skyldu fasteignasala til að gera söluyfirlit um eign sem hann fær til 

sölumeðferðar. Ákvæðið hljóðar svona í heild sinni: 

 

10. gr. Söluyfirlit. 

 Strax og fasteignasali fær eign til sölumeðferðar, eða honum er falið að ganga frá kauptilboði og/eða 

kaupsamningi um eign, sem ekki er til sölumeðferðar hjá öðrum fasteignasala og ekki hefur verið gert 

söluyfirlit um og afhent kauptilboðsgjafa, skal hann semja rækilegt yfirlit um þau atriði sem skipt geta 

máli við sölu eignarinnar. 

 Áður en tilboð er gert í eign skal væntanlegum tilboðsgjafa afhent söluyfirlitið og skal hann 

staðfesta móttöku þess með nafnritun sinni og dagsetningu. 

 Fasteignasali, sem fær eign til sölumeðferðar, eða er falið að ganga frá kauptilboði og/eða 

kaupsamningi um eign, sem ekki er til sölumeðferðar hjá öðrum fasteignasala og ekki hefur verið gert 

söluyfirlit um, skal afla undirskriftar seljanda á yfirlýsingu um að efni söluyfirlits sé rétt samkvæmt 

bestu vitund hans. 

 

Fasteignasala ber að gera söluyfirlit strax og hann fær eign til sölumeðferðar skv. 1. mgr. 10. 

gr. Sama skylda hvílir á fasteignasala ef hann er beðinn um að ganga frá kauptilboði og/eða 

kaupsamningi um fasteign, sem er ekki til sölumeðferðar hjá öðrum fasteignasala og ekki 

hefur verið gert söluyfirlit um og afhent kauptilboðsgjafa. Samkvæmt 1. mgr. 10. gr. fsl. er 

skyldan ekki bara bundin við hefðbundna sölumeðferð, heldur er hún einnig til staðar þó að 

aðkoma fasteignasala hefjist ekki fyrr en við gerð kaupsamnings, eftir samþykki kauptilboðs. 

Eins og kemur fram í texta ákvæðisins á þetta ekki við ef söluyfirlit liggur þegar fyrir, t.d. hjá 

öðrum fasteignasala. Lögin miða að því að tryggja að slíkt söluyfirlit sé kaupanda aðgengilegt 

og á hann rétt á að fá í hendur söluyfirlit um eign áður en hann gerir tilboð í hana og skal hann 
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þá staðfesta móttöku þess með nafnritun sinni og dagsetningu sbr. 2. mgr. 10. gr. fsl. 

Fasteignasala ber skv. þessu skylda til þess að tryggja að tilboðsgjafi fái söluyfirlit í hendur 

áður en hann gerir tilboð í eign.
34

 3. mgr. 10. gr. fsl. felur í sér skyldu fasteignasala til að afla 

undirskriftar seljanda á yfirlýsingu um að efni söluyfirlits sé rétt skv. hans bestu vitund. Þá 

kemur enn fremur fram í 1. mgr. 5. gr. rgl. nr. 939/2004, um samninga og þjónustu 

fasteignasala og söluyfirlit, að fasteignasali skuli gera seljanda skýra grein fyrir þýðingu 

söluyfirlits og hverju það geti varðað hann ef réttar og fullnægjandi upplýsingar koma ekki 

fram á söluyfirliti. Í 27. gr. fkpl. er fjallað um rangar upplýsingar seljanda. Þar segir að 

fasteign teljist gölluð sé hún ekki í samræmi við upplýsingar sem seljandi, eða þeir sem koma 

fram fyrir hans hönd, hafi veitt kaupanda. Hið sama gildir ef fasteign er ekki í samræmi við 

upplýsingar sem koma fram í söluyfirliti sbr. 1. mgr. 27. gr. laganna. Vanræki fasteignasali 

skyldu sína til að útbúa söluyfirlit um eign telst það alvarleg vanræksla, enda um lögbundna 

skyldu að ræða. Sem dæmi um slíka vanrækslu má nefna dóm Hrd. nr. 105/2005. 

 

J var falið að selja fasteign fyrir B sem starfaði fyrir hönd L. B hafði áður verið dæmdur sbr. 

Hrd. nr. 352/2002 til að greiða kaupanda fasteignarinnar afslátt vegna fjögurra leyndra galla 

á fasteigninni. Um var að ræða galla á gluggum, fínpússningu, svalagólfi og útfellingum á 

útveggjum. Í máli þessu krafði B J og L um skaðabætur vegna vanrækslu J. B kvaðst hafa 

upplýst J um fyrrgreinda galla og taldi því að B hefði verið kunnugt um þá. Við söluna hafði 

J ekki gert söluyfirlit og heldur ekki skoðað eignina, eins og lög kveða á um. Þá höfðu aðrir 

fasteignasalar ekki heldur útbúið söluyfirlit fyrir umrædda eign. Í niðurstöðu Hæstaréttar 

kom fram að vanræksla J, sem fólst í því að skoða ekki eignina og útbúa ekki söluyfirlit, ætti 

að leiða til þess að hann yrði að bera hallann af þeim ágreiningi sem var á milli B og J, um 

hvaða upplýsingar B hefði gefið J fyrir söluna. Taldi dómurinn að J og L bæru 

skaðabótaábyrgð á tjóni því er B varð fyrir og þyrftu því að sæta því að veita kaupanda 

eignarinnar afslátt. Var J og L gert að greiða B fjárhæð sem nam þeim afslætti sem B hafði 

veitt kaupanda eignarinnar, auk dráttarvaxta af þeirri fjárhæð. 

 

Hér má einnig nefna eldri dóm Hrd. nr. 350/2000 þar sem söluyfirlit lá ekki fyrir. 

 

Bifreiðar og landbúnaðarvélar hf. (B) og Húsakaup ehf. (H) gerðu með sér samning um sölu 

tveggja fasteigna gegn greiðslu 2% söluþóknunar. Við gerð þessa samnings var H þegar 

kominn með tilboðsgjafa (K) að fasteigninni Ármúla 13. Í framhaldi var tilboðið samþykkt 

og gerður kaupsamningur milli B og K. Eignirnar tvær stóðu á einni óskiptri lóð, sem var 

skráð sem Suðurlandsbraut 14 í veðmálabókum, en árið 1986 samþykktu borgaryfirvöld 

uppdrátt sem sýndi skiptingu lóðarinnar milli eignanna tveggja. Við gerð kaupsamnings 

                                                
34 Alþingistíðindi A-deild 2003-2004. Þingskjal 670, 130. löggjafarþing, 462. mál. Um 10. gr. 
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milli B og K var gert ráð fyrir breyttum lóðamörkum þannig að lóð Ármúla 13 var stækkuð, 

en þegar til kom samþykktu borgaryfirvöld ekki slíka stækkun. Vegna þessa var gert 

samkomulag um að B skyldi veita K afslátt af umsömdu söluverði, enda um að ræða minni 

lóð en upphaflega var samið um. Í kjölfar þessa reis ágreiningur milli B og H um greiðslu 

söluþóknunar. Í niðurstöðu héraðsdóms kom fram að B hefði mátt búast við óaðfinnanlegri 

þjónustu frá H þar sem að umsamin söluþóknun fyrir sérfræðiþjónustu sem H veitti B var 

talin mjög há. Þá sagði orðrétt í niðurstöðu Hæstaréttar: „Gagnáfrýjandi samdi ekki 

söluyfirlit vegna fasteignarinnar Ármúla 13 eins og boðið er í 12. gr. laga nr. 54/1997 um 

fasteigna-, fyrirtækja- og skipasölu, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 93/1998 um samninga um 

söluþjónustu fasteignasala og söluyfirlit. Var því einkar mikilvægt, að öll atriði, sem máli 

skiptu, kæmu fram í kaupsamningnum.“ Í niðurstöðu dómsins kom fram að H hefði ekki 

leiðbeint B nægilega og ekki gætt hagsmuna hans við söluna eins og honum hefði borið 

skylda til sbr. 2. mgr. 13. gr. laga. nr. 54/1997 og féllst dómurinn því á að H bæri að veita B 

afslátt af reikningi sínum. 

 

4.2 Efni söluyfirlits 
 

Í 11. gr. fsl. má finna nokkuð ítarlegt ákvæði um efni söluyfirlits. Í 1. mgr. greinarinnar kemur 

fram það hlutverk sem söluyfirlit á að hafa. Þar segir að fasteignasali skuli gæta þess vandlega 

að öll grundvallaratriði um eiginleika og ástand eignar sem, ásamt skoðun kaupanda á eign, 

má ætla að geti verið grundvöllur ákvörðunar hans um hvort hann vilji kaupa eignina og þá á 

hvaða verði komi fram í söluyfirliti. Orðalagi 1. mgr. 11. gr. var breytt frá fyrra ákvæði 2. ml. 

12. gr. laga nr. 54/1997. Var talið að orða þyrfti regluna með þeim fyrirvara að kaupanda er 

ekki fyrirvaralaust skylt að skoða fasteign fyrir kaup skv. 29. gr. fkl.
35

 Þeirra upplýsinga sem 

eiga að koma fram í söluyfirliti ber fasteignasala sjálfum að afla sbr. 1. ml. 1. mgr. 12. gr. fsl. 

Með 12. gr. fsl. var fyrst tekið af skarið með að lögfesta það að fasteignasali skuli sjálfur afla 

þeirra upplýsinga sem fram eiga að koma í söluyfirliti. Markmið löggjafans með þessu var að 

tryggja að skyldan hvíldi á fasteignasalanum en ekki seljandanum.
36

 Þó ber að taka fram að 

þrátt fyrir að skyldan hafi ekki beinlínis verið orðuð í lagatexta fyrr en með fsl. mátti ráða hana 

af dómaframkvæmd sbr. Hrd. nr. 223/2002 sem reifaður var fyrr í ritgerðinni. Til þess að 

söluyfirlit sé eins nákvæmt og hægt er ber fasteignasala að afla grundvallarupplýsinga um 

fasteign hjá opinberum aðilum, t.d. um byggingarár, byggingarefni, stærð, fasteignamatsverð, 

brunabótamatsverð og önnur atriði sem finna má í opinberum skjölum og skipta máli. 

Fasteignasali á almennt séð að geta gengið út frá því að opinberar upplýsingar sem hann aflar 

                                                
35

 Alþingistíðindi A-deild 2003-2004. Þingskjal 670, 130. löggjafarþing, 462. mál. Um 11. gr. 
36  Alþingistíðindi A-deild 2003-2004. Þingskjal 670, 130. löggjafarþing, 462. mál. Um 12. gr. 
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séu réttar og verður fasteignasali ekki talinn hafa sýnt af sér saknæma háttsemi þó svo að í ljós 

komi að þær reynist rangar. Þó ber að hafa fyrirvara á þessu, það er að sjálfsögðu hugsanlegt 

að það yrði talin saknæm vanræksla hjá fasteignasala að gera sér ekki grein fyrir því að 

upplýsingar sem hann fékk voru rangar.
37

 Þá kann einnig að stofnast bótaskylda á hendur hins 

opinbera sbr. dóm Hrd. nr. 549/2005. 

 

L ehf. hafði keypt fasteign af S ehf. árið 2000. Á þeim tíma lá fyrir að fasteignin var skráð 1798,2 

fermetrar hjá Fasteignamati ríkisins. Innan árs seldi L ehf. sömu fasteign til F ehf. með sömu 

upplýsingar um stærðarskráningu. Síðar kom í ljós að Fasteignamat ríkisins hafði ekki skráð nýja 

stærðarútreikninga eignarinnar sem bárust stofnuninni árið 1995 þar sem flatamál hennar var 

tilgreint 1527 fermetrar. L ehf. þurfti að sæta því að greiða F ehf. 7,2 milljónir kr. í afslátt auk 

málskostnaðar vegna þessa. L ehf. krafði því næst íslenska ríkið (Í) um greiðslu sömu fjárhæðar í 

skaðabætur. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að Fasteignamat ríkisins hefði vanrækt skyldu 

sína skv. 3. gr. laga nr. 94/1976 um skráningu og mat fasteigna til þess að færa réttar upplýsingar 

um stærð fasteignarinnar í skrár sínar. Var fallist á að Í skyldi greiða L ehf. skaðabætur vegna þessa 

í samræmi við kröfur félagsins enda hefðu þeir réttilega átt að geta treyst á réttmæti skráðra 

upplýsinga um eignina skv. Fasteignamati ríkisins. 

 

Almennra upplýsinga um fasteign, t.d. um ástand hennar og hugsanlega galla á henni, getur 

fasteignasali ekki aflað nema með skoðun á fasteigninni eins og honum er unnt að gera sbr. 2. 

ml. 1. mgr. 12. gr. fsl. enda gæti fasteignasali ekki fullnægt upplýsingaskyldu sinni í 

söluyfirliti öðruvísi en með því að skoða eignina.
38

 Þá skoðun ber fasteignasala að framkvæma 

eins nákvæmlega og hægt er. Þegar um eldri fasteignir er að ræða er sérstaklega mikilvægt að 

fasteignasali skoði eignina vel en slíkt ræðst að sjálfsögðu af almennu ástandi hennar.
39

 Í 1. 

mgr. 7. gr. rgl. nr. 939/2004 kemur fram að fasteignasali skuli afla upplýsinga um fasteignina 

hjá seljanda og bera þær upplýsingar saman við sjálfstætt eigið mat á eigninni sem hann reisir 

við skoðun á henni. Fasteignasali tekur sjálfur áhættu á því að upplýsingar sem hann fær frá 

seljanda um ástand eignar og galla séu réttar, sbr. 2. mgr. 12. gr. fsl. en þar segir að 

fasteignasali beri sjálfur ábyrgð á því ef upplýsingar í söluyfirliti reynist rangar eða 

ófullnægjandi, enda sé um að kenna gáleysi hans. 3. mgr. 12. gr. kveður á um það að skylda 

seljanda til þess að veita upplýsingar skv. fkpl. sé algjörlega óháð skyldum fasteignasala skv. 

                                                
37 

 Viðar Már Matthíasson (1997). Helstu starfsskyldur fasteignasala og skaðabótaábyrgð þeirra. Bls. 326.
 

38 Alþingistíðindi A-deild 2003-2004. Þingskjal 670, 130. löggjafarþing, 462. mál. Um 12. gr. 
39 Viðar Már Matthíasson (2008). Fasteignir og fasteignakaup. Bls. 516-517. 
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fsl. Þannig léttir það ekki á upplýsingaskyldu seljanda gagnvart kaupanda, þó svo að 

fasteignasali beri skyldu til sjálfstæðrar upplýsingaöflunar.
40

 

 

Nákvæma útlistun á efni söluyfirlits er að finna í 2. mgr. 11. gr. fsl. Þar segir í upphafi 

ákvæðisins að söluyfirlit skuli innihalda almenna lýsingu á fasteign, en í greinargerð með 

frumvarpi sem varð að fsl. kemur fram að þar sé m.a. átt við almenna herbergjaskipan eignar, 

hvernig upphitun sé háttað, glerjun, ástand hennar og útlit.
41

 Í 2. mgr. 11. gr. má finna nokkuð 

ítarlega upptalningu á þeim atriðum sem skulu koma fram, auk almennrar lýsingar á fasteign. 

Upptalningunni er skipt upp í liði a–j. Samkvæmt a-lið 2. mgr. 11. gr. fsl. skal í söluyfirliti 

koma fram það söluverð sem seljandi óskar eftir að fá fyrir eignina, ef það verð er ákveðið 

nema að óskað sé tilboða. Tekjur fasteignasala eða söluþóknun er háð söluverði fasteigna og í 

raun og veru hafa þeir nokkuð frjálsar hendur þegar kemur að því að verðmeta fasteignir. Það 

eru nefnilega engin lög, reglur eða lögbundnar aðferðir fyrir fasteignasala til að grundvalla 

verðmat fasteigna nema siðareglur og almennar reglur um störf fasteignasala. Þrátt fyrir skort 

á löggjöf hvað varðar verðmat á fasteignum eru til alþjóðlegir verðmatsstaðlar, IVSC, sem 

sumar fasteignasölur styðjast við. Þeir fasteignasalar sem notast við staðlana vilja meina að 

þeir tryggi vandaðri vinnubrögð og áreiðanleika.
42

 Þó skal tekið fram að fasteignasali ber 

tilteknar skyldur þegar kemur að því að verðmeta eign sbr. 14. og 15. gr. fsl. Fyrri greinin 

kveður á um að fasteignasali skuli vera sjálfstæður og óháður í störfum sínum og sú síðari 

kveður á um að fasteignasala beri að gæta hagsmuna beggja aðila. Í þessu ljósi má benda á 

Hrd. nr. 250/1998.  

 

H, fasteignasölu, var falið að selja raðhús í einkasölu. Húsið var í eigu V. Sölumaður á vegum H 

verðmat eignina á 6.900.000 kr. og í kjölfarið var ákveðið að verðleggja hana á 7.000.000 kr. 

Fljótlega bárust tvo tilboð í eignina, annað tilboðið hljóðaði upp á 7.000.000 kr., en hitt upp á 

7.050.000 kr. Umboðsmaður sem kom fram fyrir hönd V samþykkti síðara tilboðið. Í kaupsamningi 

kom fram að kaupandinn, S, væri faðir M, sem starfaði á fasteignasölunni. Tveimur mánuðum síðar 

fór V fram á að samningnum yrði rift og kaupin látin ganga til baka eða söluverðið endurskoðað, 

enda söluverðið lægra en eðlilegt markaðsverð. S féllst ekki á það. Höfðaði V því mál á hendur S 

til greiðslu 750.000 kr. til viðbótar, en dómkvaddir matsmenn höfðu komist að þeirri niðurstöðu að 

eðlilegt söluverð eignarinnar væri talsvert hærra en hafði verið lagt upp með, eða 7.800.000 kr. S 

var sýknaður í héraði og dómnum var ekki áfrýjað. Tveimur árum eftir kaupin ráðstafaði S eigninni 

til fyrirtækisins U, en M var stjórnarmaður og einn af stofnendum fyrirtækisins. Söluverðið var 

                                                
40

 Eiríkur Jónsson (2007). Skaðabótaábyrgð fasteignasala. Bls. 355. 
41 Alþingistíðindi A-deild 2003-2004. Þingskjal 670, 130. löggjafarþing, 462. mál. Um 11. gr. 
42 Husamat.is (e.d.). Óháð verðmat fasteigna. 
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9.900.000 kr. en einhverjar endurbætur höfðu verið gerðar á eigninni. Í þessu máli krafðist V bóta 

úr hendi G og B, eigenda fasteignasölunnar sem mat upphaflegt verð. Dómurinn taldi sannað að 

upphaflegt söluverð eignarinnar hefði verið vanmetið af H um 800.000 kr. Taldi dómurinn að 

gáleysi hefði ráðið upphaflegu matsverði og voru þeir taldir bera ábyrgð á fjártjóni V og dæmdir til 

að greiða 600.000 kr. í bætur. 

 

B-liður 2. mgr. 11. gr. fsl. segir að í söluyfirliti skuli koma fram staðsetning eignar, númer, 

stærð hennar skv. opinberum skrám, fasteigna- og brúnabótamat, byggingarlag og -efni sem og 

byggingarár eignar og einstakra hluta hennar ef við á. Þar að auki skal fylgja söluyfirliti 

teikning sem sýnir fyrirkomulag innan húss, svo og lóðaruppdráttur sé hann til. Í c-lið sömu 

greinar segir að í söluyfirliti skuli vera lýsing á ástandi eignar og einstökum hlutum hennar og 

er þá einnig nauðsynlegt að fram komi gallar sem seljanda og/eða fasteignasala er kunnugt um. 

Eins og kom fram í kafla 4.2 ber fasteignasala sjálfum að skoða ástand eignar til þess að 

fullnægja upplýsingaskyldu sinni við gerð söluyfirlits. Þó að fasteignasali beri skyldu til þess 

að kanna ástand eignar og gera grein fyrir því þá má ráða af dómaframkvæmd að 

upplýsingaskylda fasteignasalans taki ekki til þeirra ágalla sem eru augljósir á eigninni við 

skoðun sbr. Hrd. nr. 360/2005, þar sem talið var að upplýsingaskylda fasteignasala hefði ekki 

tekið til þeirra ágalla sem áttu að vera kaupendum augljósir við venjulega skoðun. 

 

K og G keyptu tvo eignarhluta í húsi af S snemma sumars árið 2002. Milligöngu um söluna höfðu 

J, U og F. Fyrri eigendur hússins höfðu leitað til Múrtaks ehf. árið 2001 vegna viðgerða á húsinu. Í 

málinu héldu K og G því fram að þau hefðu ekki tekið eftir steypuskemmdum á húsinu fyrr en síðla 

sumars 2002 og ekki verið kunnugt um áðurnefnt tilboð Múrtaks fyrir fyrri eiganda. Fenginn var 

dómkvaddur matsmaður til að leggja mat á meinta galla á fasteigninni. Hann mat kostnað við 

viðgerðirnar á tæplega 7.300.000 kr. sem var stefnufjárhæð þessa máls. Matsmaðurinn kvaðst telja 

að skemmdirnar hefðu verið komnar fram nokkru áður en matsskoðun fór fram og taldi hann að 

skemmdirnar væru sjáanlegar við venjulega skoðun. K og G var ljóst að S hafði ekki lagfært galla á 

húsinu fyrir sölu þess og að það hefði ekki staðið til. Hvorki í söluyfirliti, kauptilboði né 

kaupsamningi var minnst á skemmdirnar eða ágallana, heldur látið nægja staðlað ákvæði um að 

kaupandi hefði skoðað eignina og sætt sig við ástand hennar. K og G gerðu tilboð í eignina í því 

ástandi sem hún var í og í niðurstöðu dómsins kom fram að ekki hefði verið talið að 

upplýsingaskylda J, U og F hefði tekið til þeirra ágalla sem áttu að vera K og G augljósir við 

venjulega skoðun. Voru J, U og F því sýknaðir af kröfum K og G. 

 

Í því sambandi má einnig nefna Hrd. nr. 60/2007 þar sem fasteignasali var sýknaður vegna 

þess að kaupendur höfðu með sér byggingarfróðan mann við skoðun fasteignar. 
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R og S keyptu fasteign af G sumarið 2002. Milligöngu um sölu eignarinnar annaðist fasteignasalinn 

D, sem rak fasteignasöluna H ehf. R og S höfðuðu mál á hendur G vegna galla sem þau töldu vera á 

fasteigninni, auk þess að beina kröfu sinni að H ehf. og D, en þau töldu að D hefði vanrækt skyldu 

sína við söluna. Í söluyfirliti kom fram að halli væri á gólfum eignarinnar. R og S kváðust hafa 

tekið eftir því eftir afhendingu eignarinnar að veggir hennar hölluðu einnig. Við nánari skoðun á 

eigninni kom í ljós að húsið í heild hallaði talsvert. R og S skoðuðu eignina tvisvar sinnum og í 

annað skiptið höfðu þau með sér föður R, sem var menntaður húsasmíðameistari. Í söluyfirliti kom 

fram að halli væri á gólfum. Taldi dómurinn að tilgreining um gólfhallann í söluyfirliti hefði mátt 

vera nákvæmari, en vissulega kom það fram í söluyfirlitinu og D fullnægði þannig skyldu sinni til 

að tilgreina um hann í því. Í niðurstöðu dómsins kom fram að verulegur gólfhalli á gólfum hefði átt 

að gefa byggingarfróðum manni tilefni til að athuga eignina frekar. Dómurinn komst þar með að 

þeirri niðurstöðu að bótaábyrgð yrði ekki lögð á D og H ehf.  

 

Í d-lið 2. mgr. 11. gr. fls. er kveðið á um að föst gjöld af eigninni skuli koma fram í söluyfirliti, 

auk áhvílandi veðskulda, kvaða og annarra eignarhafta skv. veðbókarvottorði. Þá skal tilkynna 

um eftirstöðvar lána og kjör þeirra, þ.m.t. um vexti og verðtryggingu áhvílandi skulda og 

kvaða. Ef skuld er í vanskilum skal tilkynna sérstaklega um það og ef eign er seld með 

áhvílandi veðskuldum skal tilkynna um fjölda afborgana sem eftir eru. Hægt er að finna dæmi 

í dómaframkvæmd þar sem fasteignasali vanrækir skyldu sína til þess að greina frá áhvílandi 

skuldum sbr. Hrd. nr. 141/2007. 

 

V ehf. festi kaup á rekstri matsölustaðar og gistiheimilis af S með kaupsamningi sumarið 1999. 

Meðal þess sem kaupin innihéldu voru þau rekstrartæki sem voru í fasteigninni. F sf., sem var í 

eigu F og J, annaðist söluna. Síðar tók F ehf. yfir skuldbindingar F sf. S átti áfram fasteignina þar 

sem reksturinn var stundaður og tók V ehf. húsnæðið á leigu á þeim tíma er kaupin áttu sér stað. 

Við kaupin lá ekki ljóst fyrir að S hefði áður veðsett bankanum K hf. rekstrartækin með 

fasteigninni, með tryggingabréfi frá haustinu 1998. Fasteignin var seld á nauðungarsölu 2001 og 

bankinn keypti þar eignina. Ári seinna gerði hann kröfu um að V ehf. greiddi skuld S við bankann 

sem tryggð hefði verið með áðurgreindu tryggingabréfi. V ehf. taldi sig hafa gert upp þessa skuld 

þegar félagið festi kaup á fasteigninni af bankanum síðla árs 2004. Í dómnum krafði V ehf. F sf. 

ásamt F, J og F ehf. um skaðabætur vegna þess tjóns sem félagið hefði hlotið af þessu. Vísuðu þau 

til 10. og 12. gr. laga nr. 54/1997 sem fjallaði m.a. um starfsskyldur fasteignasala að kanna veðskjöl 

sem hvíldu á viðkomandi fasteign og ganga úr skugga um að rekstrartæki þau sem voru í 

fasteigninni væru veðbandalaus. Dómurinn taldi að V ehf. hefði ekki sýnt fram á að félagið hefði 

orðið fyrir tjóni vegna vanrækslu á þessari verkskyldu fasteignasalana við söluna. Kröfum V ehf. 

var því hafnað. 
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Einnig eru dæmi þess að fasteignasalar hafa verið gerðir ábyrgir vegna þess að þeir hafa 

vanrækt skyldu sína til þess að upplýsa um „kvaðir og eignahöft“ eins og kemur fram í d-

liðnum. Má þar benda sérstaklega á dóm Hrd. nr. 197/2000 þar sem var talið ósannað að 

fasteignasali hefði gert kaupanda grein fyrir því að seljanda skorti eignarheimild og hann var 

dæmdur til að greiða kaupandanum skaðabætur. 

 

Á keypti fasteign af G. Milligöngumaður um þau viðskipti var R, lögfræðingur og löggiltur 

fasteignasali. Þegar Á átti að reiða fram lokagreiðslu kaupverðsins til G fékk Á upplýsingar frá ÁO, 

sem áður hafði selt G eignina, um að G væri í vanskilum og hefði þ.a.l. ekki öðlast beina 

eignarheimild yfir eigninni. Á fór í mál og krafði R um skaðabætur vegna þessa. Héraðsdómur 

féllst á þá kröfu enda hefði tjón Á verið bein afleiðing af störfum R. En sem löggiltur fasteignasali 

hefði hann brugðist skyldum sínum skv. ákvæðum þágildandi laga nr. 34/1986 um fasteigna- og 

skipasölu. Hæstiréttur staðfesti héraðsdóm og taldi að R bæri skaðabótaábyrgð á tjóni því er Á 

hafði orðið fyrir vegna þessa. Hæstiréttur vísaði m.a. til þess að ráða mætti af framburði R að 

honum hefði verið kunnugt um vanheimild G þegar Á gerði kauptilboð í eignina. Sem fasteignasala 

bar R skylda til að vara Á við áhættu af viðskiptunum og útskýra fyrir honum réttarstöðu G 

gagnvart ÁO. 

 

Í e-liðnum segir að í söluyfirliti skuli koma fram sá kostnaður sem kaupandi hefur af 

kaupunum, þar á meðal þinglýsingarkostnaður, stimpilgjöld, umsýslukostnaður kaupanda og 

lántökukostnaður sem kaupandi kann að þurfa að greiða. F-liðurinn segir að hafi eignin 

einhverjar tekjur skuli það koma fram í söluyfirliti, þá er átt við ef eignin er t.a.m. ætluð til 

atvinnustarfsemi. G-liðurinn kveður á um að afhendingarástand eignar sem seld er ófullgerð 

skuli koma fram í söluyfirliti og skal það vera í samræmi við staðla sem eru gefnir út af 

opinberum stofnunum sem annast byggingarrannsóknir eða -eftirlit. Í h-lið greinarinnar segir 

að húsgjöld og yfirstandandi eða væntanlegar framkvæmdir skuli koma fram í söluyfirliti, sé 

um fjöleignarhús að ræða, auk stöðu eiganda gagnvart hússjóði og framkvæmdasjóði 

húsfélags. Hvað þetta varðar er einnig vert að líta til 25. gr. laga um fjöleignarhús nr. 

26/1994.
43

 Þar er fjallað um upplýsingaskyldu við sölu. Greinin leggur ákveðna 

upplýsingaskyldu á seljanda og fasteignasala við sölu eignarhluta í fjöleignarhúsi. Í 1. mgr. 

greinarinnar segir að þegar eign, sem lögin taka til, er seld skuli seljandi kynna kaupanda 

eignaskiptayfirlýsingu, eignaskiptasamning, sérstakar samþykktir húsfélagsins, reikninga 

húsfélagsins og stöðu og framlög eignarhlutans gagnvart húsfélaginu og hússjóði þess, áður en 

kaupsamningur er undirritaður. Í 2. mgr. greinarinnar er kveðið á um að seljandi skuli 

                                                
43 Hér eftir nefnd luf. 
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jafnframt veita fullnægjandi upplýsingar um yfirstandandi eða fyrirhugaðar framkvæmdir, 

viðgerðir eða endurbætur sem kunna að verða, og afla og leggja fram vottorð eða yfirlýsingu 

frá húsfélaginu um þessi atriði sbr. 3. mgr. sömu greinar. Þá leggur 5. mgr. greinarinnar 

jafnframt þá skyldu á fasteignasala, sem annast sölu eignar í fjöleignarhúsi, að sjá til þess að 

gögn og upplýsingar, sem um getur í 25. gr., liggi fyrir og séu kynnt kaupanda áður en 

kaupsamningur er gerður og undirritaður. Komið getur til þess að skaðabótaskylda stofnist á 

hendur fasteignasala vegna vanrækslu á skyldum þeim sem taldar eru upp í h-lið 2. mgr. 11. 

gr. fsl. og 25. gr. luf. Í því sambandi má m.a. benda á dóm Hrd. nr. 333/2002. 

 

J keypti íbúð í fjöleignarhúsi. Seljandinn var T. Fasteignasalan V ehf. og tveir starfsmenn hennar, I 

og K, voru milliliðir kaupanna. Við kaupin lágu hvorki fyrir reikningar viðkomandi húsfélags né 

yfirlýsing þess um hver staða íbúðarinnar væri gagnvart hússjóði þess. Skömmu eftir kaupin varð J 

var við að veruleg skuld hvíldi á íbúðinni gagnvart húsfélaginu vegna lántöku sem félagið hefði 

gengist í til að greiða kostnað af framkvæmdum við sameign í húsinu. Var skuld íbúðarinnar áætluð 

1.500.000 kr. Í niðurstöðu Hæstaréttar kom fram að V ehf., I og K bæru skaðabótaábyrgð á tjóni 

því sem J hlaut af því að I og K vanræktu að afla upplýsinga um skuldastöðu íbúðarinnar gagnvart 

hússjóði. Var því talið að V ehf., I og K hefðu brugðist starfsskyldum sínum um að gæta þess að 

réttmætir hagsmunir beggja samningsaðila væru tryggðir. 

 

I-liður 2. mgr. 11. gr. fsl. kveður á um að eignaskiptayfirlýsing eða samningur skuli koma 

fram í söluyfirliti, sé um fjöleignarhús að ræða sbr. 25. gr. luf. eins og áður hefur komið fram. 

J-liðurinn segir svo að séu önnur atriði sem kunnugt er um skuli þau koma fram í söluyfirliti, 

s.s. skýrslur um ástand eignar sem hafa verið gerðar. J-liðurinn kom nýr inn með fsl. Var talið 

nauðsynlegt fyrir tilboðsgjafa að kynna sér áður gerðar skýrslur um ástand eignar, enda oft 

mikilvægar upplýsingar þar að finna.
44

  

 

Að lokum ber að nefna að í 3. mgr. 11. gr. fsl. er að finna sérreglu um söluyfirlit þegar um er 

að ræða sölu á skipi eða fyrirtæki. Breytingar voru gerðar á greininni með fsl. á þá leið að 

þegar fyrirtæki er selt skuli koma upplýsingar um fjárhagslega afkomu og stöðu fyrirtækis. 

Segir þar að þegar um sölu á skipi eða fyrirtæki er að ræða beri að gera sambærilegt yfirlit, 

eftir því sem við getur átt. Þar segir einnig að þegar um sölu fyrirtækja er að ræða skuli 

tilgreina í söluyfirliti tekjur og gjöld þess síðustu þrjú ár, auk eigna og skuldastöðu þess. Þá 

segir í niðurlagi ákvæðisins að fasteignasali skuli leitast við að tryggja að kaupandi fái öruggar 

og nákvæmar upplýsingar um allt sem skipt getur máli um rekstur og fjárhagsstöðu 

                                                
44

 Alþingistíðindi A-deild 2003-2004. Þingskjal 670, 130. löggjafarþing, 462. mál. Um 11. gr. 
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viðkomandi fyrirtækis áður en hann ber tilboð sitt fram eða tekur afstöðu til þess að gera slíkt. 

Með 3. mgr. 11. gr. fsl. var markmið löggjafans það sama og annarra upplýsinga í söluyfirliti, 

þ.e. að tryggja að kaupandi fái nægilega góðar upplýsingar um fyrirtæki og að söluyfirlitið geti 

verið nægilegur grundvöllur undir ákvörðun hans um hvort hann vilji kaupa og þá á hvaða 

verði.
45

  

 

Ofangreindar reglur fsl. um efni söluyfirlits eru nokkuð ítarlegar eins og kom fram í byrjun 

kaflans. Þó eru reglurnar ekki tæmandi um skyldur fasteignasala til að veita upplýsingar um 

fasteign.
46

 Orðalag ákvæðisins segir að að í söluyfirliti skuli þessi atriði „m.a.“ koma fram. Ef 

önnur atriði en þau sem talin eru upp í 2. mgr. 11. gr. fsl. teljast til grundvallaratriða um 

eiginleika og ástand fasteignar í skilningi 1. mgr. 11. gr. fsl. verða þau atriði að sjálfsögðu að 

vera tilgreind í söluyfirliti.
47
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 Alþingistíðindi A-deild 2003-2004. Þingskjal 670, 130. löggjafarþing, 462. mál. Um 11. gr. 
46 Viðar Már Matthíasson (2008). Fasteignir og fasteignakaup. Bls. 519. 
47 Eiríkur Jónsson (2007). Skaðabótaábyrgð fasteignasala. 
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5. Niðurstöður 
 

Í byrjun þessarar ritgerðar setti ég fram rannsóknarspurningu og tilgreindi það markmið 

verkefnisins að skoða og greina skyldur fasteignasala, einkum skyldu þeirra til þess að útbúa 

söluyfirlit. Nú þegar ég hef lokið vinnu við ritgerðina er mér ljóst að til þess að öðlast 

löggildingu fyrir fasteignasölu þarf að sækja námskeið og standast prófraun, nema maður hafi 

lögmannsréttindi fyrir. Mér hefur lærst að orðið „fasteignasali“ er verndað starfsheiti, þar sem 

aðeins sá sem hefur hlotið löggildingu getur titlað sig fasteignasala. Þrátt fyrir þetta virðist 

nokkuð um að sölumenn og starfsmenn á fasteignasölum sem ekki hafa öðlast löggildingu 

titla sig sem fasteignasala. Einnig ber nokkuð á því að þeir starfsmenn fasteignasala sem ekki 

hafa öðlast löggildingu fái oft ábyrgðarfull störf upp í hendurnar. Ljóst er því að skilgreina 

þarf betur, með löggjöf, hvaða störf fasteignasala er heimilt að framselja til starfsmanna sína 

og láta þá annast. Ég tel að auka þurfi sérfræðiþekkingu fólks sem starfar við fasteignaráðgjöf 

og fasteignasölu og krefja það um ábyrgð sem er í samræmi við þekkingu þess og sérsvið. 

Fólk sem er að kaupa sér fasteignir á að geta lagt traust sitt á fasteignasalann og gengið úr 

skugga um að hann hafi nægilega reynslu og þekkingu til að sinna svo ábyrgðarfullri stöðu 

sem fasteignasala er, enda yfirleitt miklir fjármunir í húfi og veigamiklar ákvarðanir teknar. 

Því er mikilvægt að um starfsskyldur þeirra liggi fyrir skýrar reglur sem tryggja gegnsæi og 

að vel skilgreindur lagarammi sé um slíkar reglur til að gæta að réttaröryggi viðskiptavina 

fasteignasala.  

Niðurstaða þessarar ritgerðar sýnir að gildandi fsl. setja fasteignasölum á herðar ríkar 

starfsskyldur hvað söluyfirlit varðar. Með fsl. var hert á reglum um söluyfirlit, vægi þess var 

aukið og lagðar meiri skyldur á herðar fasteignasölum þegar kemur að því að útbúa slík 

yfirlit. Líkt og kemur fram í frumvarpi sem varð að fsl. er markmið söluyfirlits að hafa að 

geyma svo ítarlegar upplýsingar um fasteign, fyrirtæki eða skip að það, ásamt skoðun á 

eigninni, eigi að geta verið grundvöllur að ákvörðun kaupanda um hvort hann vilji kaupa 

eignina og hvaða verð hann er tilbúinn að greiða fyrir hana. Var talið áður en fsl. voru lögfest 

að söluyfirlit hefði ekki náð þeirri stöðu sem það átti að hafa. Með fsl. voru lögfest fyrirmæli 

um að sýna beri væntanlegum tilboðsgjafa söluyfirlitið og láta hann árita það til staðfestingar. 

Þá var hert á vægi söluyfirlits með því að nú er seljanda einnig skylt að undirrita söluyfirlitið 

og að það sé rétt skv. hans bestu vitund. Eftir dóm Hrd. í máli nr. 223/2002 var tekið af skarið 

um að skýra hver bæri ábyrgð á öflun upplýsinga í söluyfirliti og skýra skyldu fasteignasala er 



 

 22 

varðar skoðun og lýsingu á ástandi eignar. Var því hert á skyldum fasteignasala og er honum 

nú skylt að skoða eign fyrir sölu og fullnægja upplýsingaskyldu sinni með því að rita á 

söluyfirlitið hugsanlega ágalla sem honum eru ljósir við sjálfstæða skoðun. Með þessu 

fullnægir fasteignasali upplýsingaskyldu sinni sem hann hefur við gerð söluyfirlits. 
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Reglugerð nr. 940/2004 um tryggingar fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala. 

 

Reglugerð nr. 941/2004 gildir um útibú fasteignasölu. 

 

 

6.2. Dómaskrá 

 
Hrd. nr. 250/1998. 

 

Hrd. nr. 197/2000. 

 

Hrd. nr. 350/2000. 

 

Hrd. nr. 223/2002. 

 

Hrd. nr. 333/2002. 
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Hrd. nr. 352/2002. 

 

Hrd. nr. 524/2004. 

 

Hrd. nr. 525/2004 

 

Hrd. nr. 105/2005. 

 

Hrd. nr. 360/2005 

 

Hrd. nr. 549/2005. 

 

Hrd. nr. 60/2007. 

 

Hrd. nr. 141/2007. 

  
 


