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Útdráttur 

Galli/ar í nýbyggingu valda því að byggingin uppfyllir ekki þau gæði sem henni eru ætluð. 

Slíkt leiðir til aukins kostnaðar fyrir eiganda og veldur iðulega ýmis konar óþægindum en 

oft getur reynst erfitt að sækja rétt sinn til viðeigandi aðila til lagfæringar á göllum eða til 

skaðabóta vegna þeirra. Í ritgerðinni verður tíðni og umfang byggingargalla í nýbyggingum 

á Íslandi frá 1998 – 2012 kannað. Skoðað verður hverjar helstu orsakir þeirra eru, í hvaða 

byggingarhlutum og húsagerð þeir helst verða, hvaða skaðabætur eru samþykktar eða 

dæmdar vegna þeirra og hversu mörgum árum eftir afhendingu þeir sjást. 

Rannsóknaraðferðin samanstendur af a) greiningu dómsmála sem höfðuð hafa verið vegna 

byggingargalla á áðurnefndu tímabili og b) upplýsinga frá vátryggingafélögum um tjón 

sem tilkynnt eru af völdum byggingarstjóra og löggildra hönnuða. Helstu niðurstöður eru 

að tilkynnt hefur verið um tjón sem byggingarstjóri eða löggildur hönnuður ber ábyrgð á í 

einu af hverjum þrettán íbúðarhúsum sem byggðar voru á áðurnefndu tímabili. Miðað við 

dómsmál eru orsakir flestra byggingargalla ófagleg eða ófullnægjandi vinnubrögð eða 

frágangur þeirra sem framkvæma vinnuna en hlutfallslega eru hæstu skaðabætur dæmdar 

fyrir galla af völdum ófullkominnar eða rangrar hönnunar. Flestir byggingargallar í 

dómsmálum urðu í eða áttu uppruna sinn að rekja til útveggja, gólfa, stiga eða svala og 

flestir gallar urðu í sérbýlishúsum. Áætluð heildarupphæð skaðabóta vegna tjóna og/eða 

galla fyrir umrætt tímabil voru 4,1 milljarðar króna. Flestir byggingargallar í dómsmálum  

komu í ljós við afhendingu eða fljótlega eftir afhendingu. Til að reyna að fækka 

byggingargöllum þurfa aðilar í byggingariðnaði að bæta vinnubrögð sín og frágang en með 

aukinni menntun, fagþekkingu, reynslu og bættu eftirliti er hægt að stuðla að fækkun 

byggingargalla. Lagt er til að stofnaður verði gagnabanki sem mun halda utan um 

upplýsingar vegna byggingargalla í nýbyggingum með það að markmiði að þróa lausnir til 

að koma í veg fyrir þá. Byggingargallar eru sameiginlegur vandi sem allir þurfa að gera sér 

grein fyrir og taka saman á. Ekki eru aðeins miklir fjármunir í húfi heldur einnig ímynd alls 

byggingariðnaðar á Íslandi. 

Lykilorð:  

Gallar, íbúðarhús, nýbygging, skaðabætur, byggingariðnaður. 
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Abstract 
Defect(s) in new construction cause the building to fail to fulfill its expected quality. This 

leads to increased cost for the owner and can often cause various kinds of discomfort but it 

can often be difficult to claim rights to the appropriate parties to rectify the defect or get 

compensation for them. In this thesis the scope of construction defects in new construction 

in Iceland during the years 1998 to 2012 will be studied. The thesis will discuss the main 

causes of such defects, in which building elements and what sort of buildings they occur 

most often, the compensation approved or condemned and how many years after delivery 

defects are noticed. The research methods consist of a) the analysis of cases which have 

been brought to court due to construction defects within the aforementioned period and b) 

an analysis of information from insurance companies on liability claims that have been 

made on construction managers and accredited designers. The main results are that claims 

regarding building defects have been made on construction managers or accredited 

designers for one out of every thirteen residential houses that were built within the 

aforementioned period. The cause of most building defects is unprofessional practice or 

unsatisfactory completion from the one that performs the work but proportionally the 

highest compensation is approved for defects caused by incomplete or incorrect design. 

Most construction defects occured in or had originated from walls, floors, stairs or 

balconies and most of them were in single-family houses. Total amount estimated to rectify 

building defects was 4.1 billion ISK for that period. Most construction defects became 

visable or noticed when the property was delivered or shortly after delivery. To try to 

reduce the number of construction defects, parties in the construction industry have to 

improve their skills and workmanship, but increased education, skills, experience and 

supervision can contribute to the reduction of construction defects. In the thesis the 

establishment of a database that will keep track of information regarding building defects 

in new construction with the aim to develop solutions to prevent them is proposed. 

Construction defects are a common problem which everyone must realize and work against 

together. Not only are large amounts of funds at stake, but also the image of construction 

industry in general in Iceland. 

Keywords: 

Defects, residential house, new construction, compensation, construction.  
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1 Inngangur 

1.1 Bakgrunnur 

Fasteignakaup eru stór og mikil fjárfesting hvort sem um er að ræða kaup einstaklinga eða 

fyrirtækja. Oft er mikið lagt upp úr því að greiða sem mest í upphafi til að flýta fyrir 

eignamyndun í fasteigninni. Þegar um nýbyggða fasteign er að ræða má almennt segja að 

hún eigi að afhendast galla- og lýtalaus og ekki eigi að þurfa að sinna viðhaldi á henni 

nema að óverulegu leyti, næstu tíu árin eða svo. Þannig má gera ráð fyrir að í 

fjárhagsáætlunum einstaklinga og fyrirtækja sé ekki gert ráð fyrir miklum fjármunum til að 

sinna viðhaldi á nýjum eignum fyrstu árin. Sú hefur raunin hins vegar ekki alltaf verið og 

heyrst hafa óánægjuraddir húseigenda sem telja húsnæðið ekki uppfylla þau skilyrði sem 

lofað var og að í sumum tilfellum sé brotið í bága við lög eða reglugerðir. Þegar um 

alvarlegri galla er að ræða getur öryggi og heilsu íbúa hreinlega verið stefnt í hættu með 

ófullnægjandi ástandi (Georgiou, Love og Smith, 1999). Í sumum þessara tilfella taka 

fasteignaeigendur eftir þessum vanköntum, eða byggingargöllum eins og þeir eru oft 

nefndir, fljótlega eftir afhendingu fasteignarinnar en í öðrum tilfellum geta liðið nokkur ár 

áður en gallinn kemur í ljós. Til að lagfæra umrædda galla þurfa eigendur oft að leggja út í 

kostnaðarsamar viðgerðir sem annars væri ekki þörf á fyrr en einhverjum árum seinna og 

þá sem hluta af reglubundnu viðhaldi eða jafnvel alls ekki ef húsið hefði verið byggt 

gallalaust. Ætla má að fasteignaeigendur séu í fæstum tilfellum tilbúnir að taka á sig þann 

kostnað sem af byggingargöllunum hlýst en reyni heldur að sækja rétt sinn til að fá úr þeim 

bætt sér að kostnaðarlausu eða skaðabætur ella, en það ferli getur tekið langan tíma með 

tilheyrandi óvissu um niðurstöðu. 

Það er ekki svo að byggingargalla sé eingöngu að finna í einhverri sérstakri húsategund eða 

í byggingum ákveðinna byggingarverktaka, heldur er þá að finna í öllum gerðum bygginga 

að ákveðnu marki jafnvel þótt hefði verið hægt að koma í veg fyrir flesta þeirra (Douglas 

og Ransom, 2007). Því er Ogalagu (2012) sammála og segir að gallar geti orðið til á öllum 

stigum byggingarverkefnis og vitnar svo í prófessor Anthony Lavers (2012) sem segir að 

gallar muni verða í byggingum og líkurnar á þeim séu álíka miklar og líkur á dauðanum og 
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sköttum í lífinu: „e. Defects will occur in buildings. It is one of the great certainties in 

construction, the equivalent of death and taxes in life more generally“.  

Í hinum ýmsu rannsóknum sem gerðar hafa verið (Forcada, Macarulla og Love, 2013; 

Mills, Love og Williams, 2009; Chong og Low, 2005; Josephson og Hammarlund, 1999) 

hefur verið unnið að því að reyna að varpa ljósi á umfang byggingargalla og orsakir þeirra. 

Með því að átta sig á orsökum gallanna má reyna að vinna að því að koma í veg fyrir þá 

með skipulögðum hætti eða að minnsta kosti draga úr slíkum göllum. Þannig aukast 

byggingargæði og óánægðum fasteignaeigendum fækkar, ekki síst ef miðað er við að 

ánægja kaupandans sé grundvallarmælikvarði á byggingargæði (Barrett, 2000). 

Á Íslandi hafa sárafáar rannsóknir verið gerðar á ástandi og gæðum mannvirkja (Valdimar 

K. Jónsson o.fl., 1998; Ragnar Ómarsson, 2011) og ekki er vitað til þess að heildstæðar 

rannsóknir hafi verið gerðar á byggingargöllum í nýbyggingum, þó almennt sé viðurkennt 

að þeir séu síst minna vandamál hér en annars staðar.  

1.2 Tilgangur og markmið 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að nálgast vísbendingu um umfang, orsök og kostnað 

byggingargalla sem eru til staðar við afhendingu eða koma fram eftir afhendingu 

nýbyggðra fasteigna á Íslandi. 

Markmiðin sem sett hafa verið í rannsókninni eru fjögur: 

1. Að skilgreina galla. 

2. Að taka saman og gera grein fyrir helstu fyrirliggjandi rannsóknum á 

byggingargöllum, hér á landi sem erlendis. 

3. Að rannsaka héraðs- og hæstaréttardóma til greiningar á byggingargöllum. 

4. Að leggja fram tillögur um aðgerðir til mögulegrar fækkunar á byggingargöllum. 

Rannsóknin takmarkast við nýbyggingar og byggingargalla sem rekja má til hönnunar og 

byggingarferlis fasteigna. Ábyrgðin verður því rakin til hönnuða, byggingarstjóra, 

iðnmeistara, verktaka og undirverktaka þeirra. 
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1.3 Rannsóknaráætlun og aðferðafræði 

Vinna við rannsóknina byggist á því að fara yfir viðeigandi dómsmál vegna byggingargalla 

í nýbyggingum frá 1998 - 2012 og greina helstu byggingarhluta þar sem gallar verða, 

hverjar helstu orsakir þeirra séu, hverjir helstu ábyrgðaraðilar séu, í hvaða húsagerð flestir 

gallar verði og hver kostnaður þeirra sé. Þar á eftir verður útbúinn könnunarlisti (sjá 

viðauka A) sem byggir á niðurstöðum yfirferðarinnar og því næst farið aftur yfir öll 

dómsmálin til að safna upplýsingum. Ferli rannsóknar verður sýnt nánar í kafla 3. 

Stuðst verður við niðurstöðu Hæstaréttar í málum þar sem áfrýjað hefur verið en 

niðurstöðu héraðsdóma annars.  

Til viðbótar þeim upplýsingum sem fram koma í dómsmálum hefur einnig verið safnað 

upplýsingum frá tryggingafélögum sem tryggja einstaka aðila sem að 

byggingarframkvæmdum koma. Þær upplýsingar gefa hugmynd um umfang og kostnað 

byggingargalla og/eða tjóna sem byggingarstjórar og löggildir hönnuðir eru ábyrgir fyrir 

eða eru taldir ábyrgir fyrir.   

Til að nálgast almennar upplýsingar um byggingargalla verður vitnað í viðeigandi bækur, 

tímarit, ráðstefnurit, ritgerðir, skýrslur og greinar. 

1.4 Uppbygging verkefnis 

Í ritgerðinni eru sex kaflar: 

Í fyrsta kafla er bakgrunnur rannsóknarinnar kynntur, tilgangi og markmiðum lýst og 

rannsóknaráætlun sýnd. 

Í öðrum kafla verður farið yfir fræðilega umfjöllun efnisins. Í fyrsta lagi er byggingargalli 

skilgreindur eftir fræðunum og svo samkvæmt íslenskum lögum. Í öðru lagi verður farið 

yfir helstu orsakir byggingargalla og þeim lýst. Í þriðja lagi verða fyrri rannsóknir á 

sambærilegu efni kynntar og fjallað um helstu þætti þeirra. Að lokum verður farið yfir 

hlutverk og skyldur helstu mismunandi ábyrgðaraðila sem koma að 

byggingarframkvæmdum. 
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Í þriðja kafla verður ítarlega farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Í fyrsta lagi verður 

rannsóknaraðferð tilgreind. Í öðru lagi verður farið yfir hvaðan gögn eru fengin og hvaða 

aðferðir eru notaðar til að nálgast þau. Í þriðja lagi verður fjallað um hvernig staðið er að 

greiningu gagnanna. 

Í fjórða kafla verður úrvinnslu gagna lýst frekar og niðurstöður birtar í myndum, töflum og 

texta. 

Í fimmta kafla verður í fyrsta lagi farið yfir og fjallað um niðurstöðurnar og þær bornar 

saman við fyrri rannsóknir. Í öðru lagi verður farið yfir mögulegar breytingar á núverandi 

tryggingakerfi og stofnun sérstaks byggingargallasjóðs. Í þriðja lagi verður farið yfir 

markmið sem sett voru í ritgerðinni og niðurstöður þeirra. Í fjórða lagi verður farið yfir 

mögulegar áframhaldandi rannsóknir. 

Í kafla sex verður farið yfir lokaniðurstöður og tillögur að úrbótum til fækkunar á 

byggingargöllum. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Inngangur 

Hér verður fjallað almennt um skilgreiningu á byggingargalla og það hvenær fasteign telst 

gölluð samkvæmt íslenskum lögum en fasteign er skilgreind í 3. gr. laga nr. 6/2001 um 

skráningu og mat fasteigna sem „afmarkaður hluti lands, ásamt lífrænum og ólífrænum 

hlutum þess, réttindum sem því fylgja og þeim mannvirkjum sem varanlega eru við landið 

skeytt“. Einnig verður fjallað um helstu orsakir byggingargalla sem tilgreindar hafa verið 

af fræðimönnum og helstu rannsóknir kynntar ásamt niðurstöðum þeirra. Því næst verður 

fjallað um ábyrgðarsvið og hlutverk hinna ýmsu aðila sem koma að framkvæmdum. 

2.2 Skilgreining á galla 

Margar skilgreiningar er að finna á orðinu galli en samkvæmt Forsada o.fl. (2013) er 

yfirgripsmesta skilgreiningin komin frá Watt (2007) sem skilgreinir galla sem „annmarka 

eða ágalla á hlutverki, virkni, lögbundinni kröfu eða kröfu neytanda á byggingu, sem 

komið getur fram í mannvirkinu, efni, þjónustu eða öðrum aðbúnaði viðkomandi 

byggingar“ (e. ...failing or shortcoming in the function, performance, statutory or user 

requirement of a building, and might manifest itself within the structure, fabric, service or 

other facilities of the affected building. Bls. 96). Rímar þetta að mestu leyti við ákvæði laga 

nr. 40/2002 um fasteignakaup þar sem í 19.gr. segir: „Fasteign telst almennt gölluð ef hún 

hentar ekki til þeirra afnota sem sambærilegar eignir eru venjulega notaðar til“ og að 

ástand og búnaður fasteignarinnar skuli vera í samræmi við lög og reglur sem voru í gildi 

þegar fasteign var byggð.  

Samkvæmt 18. gr. laga um fasteignakaup nr. 40/2002 telst fasteign gölluð ef hún stenst 

ekki þær kröfur um gæði, búnað og annað sem leiðir af lögum um fasteignakaup og 

kaupsamningnum sjálfum. Við þessa skilgreiningu má bæta að hún verður einnig að 

standast kröfur sem til hennar eru gerðar í öðrum lögum og reglugerðum eins og í 

skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997 og gildandi byggingarreglugerð.  
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Varðandi þær kröfur sem nefndar eru hér á undan og fasteignin verður að standast má segja 

að þær beinist einkum að fjórum atriðum; ástandi fasteignar, eiginleikum hennar, notagildi 

hennar ásamt búnaði og réttindum sem henni fylgja (Viðar Már Matthíasson, 2003). 

Varðandi eiginleika fasteignarinnar er til dæmis átt við eiginleika hennar til að halda vatni 

og vindum, það hvernig einangrun hennar er háttað og hvernig byggingarefni hennar eru 

valin og nýtt.Varðandi ástand fasteignarinnar má kaupandi almennt gera þá kröfu að hún sé 

ekki í verra ástandi en álíka gamlar fasteignir, þar af leiðandi er hægt að gera mestu 

kröfurnar til nýrra fasteigna, en í þeim tilvikum þarf kaupandi „... ekki að una því að neitt 

sérstakt sé við ástandið að athuga“ (Viðar Már Matthíasson, 2003). Fyrstu eigendur nýrrar 

fasteignar eiga því ekki að gera ráð fyrir að fá gallaða fasteign í hendurnar. 

Í 1. mgr 19. gr. laga um fasteignakaup nr. 40/2002 er nánar fjallað um galla en þar segir að 

ákvæðinu sé skipt upp í tvo hluta. Í fyrri hlutanum er ákvæðið almenns eðlis og segir að 

„fasteignin teljist gölluð ef hún hentar ekki til þeirra afnota sem sambærilegar eignir eru 

venjulega notaðar til“. Því má almennt búast við því að íbúðarhús eigi að vera íbúðarhæft 

og telst það því gallað ef það uppfyllir ekki slík skilyrði. Í seinni hlutanum, sem telst meira 

sértækur telst fasteignin gölluð ef hún hentar ekki til þeirra sérstöku afnota fyrir kaupanda 

sem seljanda var eða mátti vera kunnugt um þegar kaupsamningur var gerður. Þó er settur 

sá fyrirvari að þetta gildi ekki ef kaupandi byggði ekki á þekkingu eða mati seljanda á 

eiginleikum eignarinnar eða skorti réttmæta ástæðu til þess. Því má segja að 

atvinnuhúsnæði teljist gallað sé það selt sem verslunarhúsnæði en síðan komi í ljós að það 

henti ekki undir þá starfsemi. Fyrirvarinn er hins vegar sá að ef kaupandi ákveður sjálfur 

notagildi fasteignarinnar án aðkomu seljanda að þeirri ákvörðun, þá geti kaupandi ekki 

borið fyrir sig galla í fasteign. 

Sérstaklega er þó minnst á þá galla sem koma fram eftir afhendingu fasteignar sem 

stundum hafa verið kallaðir „leyndir gallar“. En í 1. mgr. 20. gr. laga um fasteignakaup 

segir að: „Um galla getur þó verið að ræða þótt hann eða afleiðingar hans komi í ljós 

síðar“. En þá er átt við að orsök gallans megi rekja til tímabils fyrir afhendingu fasteignar, 

s.s. hönnunarstigs eða byggingarstigs. En oft er það þannig að gallar sjást ekki fyrr en eftir 

afhendingu (Viðar Már Matthíasson, 2008). Hérna er til dæmis hægt að nefna leka 

meðfram gluggum sem kemur fram í slagveðri eftir afhendingu fasteignarinnar þar sem 

orsakir slíks leka geta t.d. verið ófullnægjandi vinnubrögð eða frágangur verktaka í 

kringum glugga. 
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2.2.1 Matsgerðir 

Þrátt fyrir tilvist fyrrnefndra laga og reglugerða þar sem hægt er að átta sig á því hvort 

fasteign sé gölluð eður ei er það á ábyrgð kaupanda að færa frekari sönnur á það. Almennt 

er það þannig að dómkvaddir matsmenn eru boðaðir til þess að svara fyrirfram ákveðnum 

spurningum lögmanns kaupanda en niðurstaða þeirra hefur mikið sönnunargildi fyrir dómi. 

Ef annar hvor málsaðila vill ekki una þeirri niðurstöðu er hægt að fara fram á yfirmat. Rétt 

er að geta þess að kostnaður vegna matsgerða er mismikill en getur hlaupið á hundruðum 

þúsunda og matsmenn eru ekki skyldugir til að láta matsgerð frá sér fyrr en þeir hafa 

fengið greitt fyrir sína vinnu. 

2.3 Orsök  

Byggingameinafræði (e. building pathology) kallast það svið sem fæst við rannsóknir á 

byggingargöllum í því skyni að þróa viðeigandi lausnir, þeim ágöllum til úrbóta. 

Greinagóð yfirsýn yfir byggingameinafræði er gefin í CIB (1993) Building Pathology, A 

state-of the-art report. Þar segir meðal annars að til afmörkunar megi lýsa orsökum 

byggingargalla á þrjá mismunandi vegu; 

 Tæknilega: Lýsir því hvað orsakaði gallann, með því markmiði að bæta álíka galla 

eða koma í veg fyrir hann. 

 Ábyrgðarlega: Lýsir því hverjum er um að kenna eða við hvern á að sakast til að 

fá gallann lagfærðan eða fá skaðabætur.   

 Kerfislega: Lýsir því hver uppruni gallans var sem getur þá meðal annars legið í 

samskiptum, upplýsingum eða ófullnægjandi endurgjöf vegna tiltekins þáttar. 

Í flestum tilfellum er talað um að orsök galla megi rekja til skorts á þekkingu, 

upplýsingum, kunnáttu, samskiptum eða metnaði (CIB, 1993; Josephson og Hammarlund, 

1999; Ali og Wen, 2011). Því má segja að mannlegi þátturinn sé uppspretta margra galla 

(Melchers, 1989; Porteous, 1992; Atkinson, 1998). Þessu eru Low og Wee (2001) sammála 

en bæta við að orsök galla megi einnig rekja til náttúrulegra orsaka. Í rannsókn Addleson 

(1989) eru náttúrulegar orsakir flokkaðar í þrjá flokka; vegna raka, hreyfinga (efnislegra 

breytinga) og efna- eða líffræðilegra breytinga. Þá má segja að orsök galla fari í hring þar 

sem margir gallar vegna raka eiga rætur sínar að rekja til mannlegra mistaka. Þar má til 
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dæmis nefna þegar hönnun þaks gerir ekki ráð fyrir nægjanlegu loftstreymi eða þegar 

verktakinn fylgir ekki eftir réttum teikningum. Afleiðingar þess geta verið hættulegar 

heilsu manna en oftast eiga eitraðir myglusveppir uppruna sinn í raka í gifsveggjum, 

lokuðu holrými eða tómarúmi eins og þökum, sérstaklega þar sem rakt er og loftflæði lítið 

(Singh, Yu og Kim, 2010). Á mynd 2.1 má sjá hvernig myglusveppur hefur myndast í þaki 

vegna ófullnægjandi loftflæðis um rýmið („Surveyors Fotofile: Mould growth in a roof 

void“, 2011). 

 

Mynd 2.1: Myglusveppur í timburþaki 

Eins og nefnt hefur verið hér á undan er mannlegi þátturinn uppspretta margra galla. Segja 

má að ástæður þeirra séu mismunandi eftir því byggingarstigi sem þeir verða til á eða eiga 

rætur sínar að rekja til og er þá um að ræða hönnunarstig, framkvæmdarstig og 

notkunarstig. 

Á hönnunarstigi geta gallar meðal annars orðið til vegna þess að hönnuður gerir sér ekki 

fyllilega grein fyrir gæðum hönnunar sinnar (Chohan, Tahir, Abdullah og Tawil, 2011) eða 

vegna notkunar á nýstárlegum byggingarefnum sem lítil reynsla er komin á (Douglas og 

Ransom, 2007). Í doktorsverkefni Ævars Harðarsonar (2012) er fjallað um galla sem rekja 

má til ófullkominnar hönnunar og talið að rekja megi aukna hættu á vissum tegundum 

byggingargalla til tískustrauma í nútímabyggingarlist sem komið hafi niður á gæðum 

margra nýrra bygginga. Meðal annars sé ekki nægilegt tillit tekið til staðbundinna 

veðuraðstæðna við val á efnum og deililausnum og því aukist hætta á leka og tengdum 

vandamálum og skemmdum. Ekki er samt alltaf hægt að segja að ófullnægjandi hönnun sé  
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hönnuðunum að kenna, því í mörgum tilfellum setur verkkaupi hvorki nægjanlegan tíma né 

fjármagn í hönnunarþáttinn (Sunyoto og Minato, 2003). Um þetta má þó deila í ljósi þess 

að stór partur verkefna, bæði hér á landi og erlendis, fer í útboð þar sem hönnuðir taka þátt 

og bjóða í verkefnin út frá forsendum útboðslýsinga eins og flestir aðrir sem að 

framkvæmdunum koma. Þó hefur verið sýnt fram á að með því að vanda vel til verka þegar 

kemur að hönnun og framkvæmd á burðarvirki og þaki megi koma í veg fyrir marga galla 

(Ilozor, Okoroh, Egbu og Archicentre, 2004).  

Á framkvæmdarstigi geta margir gallar orðið til vegna óvandaðra vinnubragða þeirra sem 

koma að framkvæmdinni (Chong og Low, 2005). Stór hluti galla getur líka hreinlega 

orsakast af gleymsku og kæruleysi (Josephson og Hammarlund, 1999) en einnig geta nýjar 

og lítt reyndar byggingaraðferðir verið orsök margra galla (Douglas og Ransom, 2007).  

Eitt eftirminnilegasta atvik síðari ára á Íslandi varðandi galla á framkvæmdarstigi  er 

sennilega hjúpur Hörpunnar. Í stuttu máli sagt var efnisgalli í stálinu sem notað var í 

framleiðslu á hornum kubba sem mynda burðarkerfi glervirkisins. Í ljósi þess og öryggisins 

vegna var sú ákvörðun tekin að taka allt burðarvirkið niður á suðurhlið hússins, farga því 

og endurgera hliðina (Ríkharður Kristjánsson, Pétur Már Ómarsson og Sigurður R. 

Ragnarsson, 2011). Undirverktakar sem sáu um framleiðslu og uppsetningu á 

burðarkerfinu tóku ábyrgð á þessum mistökum en kostnaður vegna þeirra hljóp á 

hundruðum milljóna. 

Þó svo að gallinn í hjúpnum hafi komið fram við hefðbundið eftirlit er ekki hægt að 

fullyrða að gott gæðaeftirlit á framkvæmdarstigi sem leiðir af sér færri galla, leiði endilega 

af sér fækkun byggingargalla sem koma upp á búsetu- eða notkunartíma húsnæðis. Sem 

dæmi má nefna að byggingaryfirvöld í Singapúr ákváðu að einbeita sér í meira mæli að því 

að koma auga á galla á framkvæmdarstigi og settu ákveðnar reglur um afrakstur verktaka. 

Afleiðing þessa var sú að gæðavísitala húsnæðis á framkvæmdartíma jókst árlega en á 

sama tíma jókst fjöldi kvartana frá íbúum vegna ýmissa vankanta (Chong og Low, 2005). 

Chong og Low (2005) skoðuðu galla sem komu fram á framkvæmdarstigi í 78 byggingum 

í Singapúr og báru saman við galla sem komið höfðu í ljós tveimur til sex árum eftir 

afhendingu í sömu byggingum. Markmið þeirra var að athuga hvort munur væri á þessum 

göllum og bera kennsl á orsök þeirra. 
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Í töflu 2.1 má sjá niðurstöður Chong og Low en hún sýnir hlutfall galla í mismunandi 

byggingarhlutum sem orsakast af hönnun, vinnubrögðum, byggingarefni, skorti á vörnum 

eða viðhaldi. Í töflunni má einnig lesa hvort gallarnir  komi fram á framkvæmdarstigi (F) 

eða notkunarstigi (N). Til einföldunar má sjá samantekt á töflu 2.1 í töflu 2.2. 

Tafla 2.1: Hlutfall (%) galla í byggingarhlutum eftir orsökum þeirra á framkvæmdarstigi (F) 

og notkunarstigi (N). 

Byggingarhluti 
Hönnun 

 

Vinnu- 

brögð  

Byggingar- 

efni  

Skortur á 

vörnum  
Viðhald 

F N   F N   F N   F   N 

Gólf 0 39 

 

83 35 

 

0 30 

 

17 

 

6 

Innveggir 0 46 

 

89 42 

 

0 22 

 

10 

 

1 

Gluggar 0 49 

 

67 18 

 

0 32 

 

33 

 

0 

Útveggur 0 57 

 

74 38 

 

16 39 

 

10 

 

0 

Rafmagn og  

vélbúnaður 0 73 

 

70 32 

 

0 25 

 

30 

 

0 

Hurðir 0 47 

 

74 24 

 

0 34 

 

26 

 

2 

Loft 0 53 

 

82 20 

 

1 20 

 

17 

 

0 

Pípulagnir 0 62 

 

87 21 

 

0 21 

 

13 

 

0 

Þök 0 45 

 

70 48 

 

0 24 

 

30 

 

0 

 

Tafla 2.2: Hlutfall orsaka eftir byggingarstigi 

Orsök Framkvæmdarstig Notkunarstig 

Hönnun 0% 47% 

Vinnubrögð 77% 28% 

Byggingarefni 2% 24% 

Skortur á vörnum 21% 0% 

Viðhald 0% 1% 

Samtals 100% 100% 

 

Chong og Low komust að því að orsök galla á framkvæmdarstigi mátti í langflestum 

tilvikum rekja til ófullnægjandi vinnubragða verktaka eða 77% tilfella, en á því stigi áttu 

engir gallar orsök sín að rekja til hönnunar eins og sjá má í töflu 2.1 og 2.2. Á mynd 2.2 

sést að skortur á varúðarráðstöfunum á framkvæmdarstigi var orsökin í 21% tilvika sem til 

að mynda fólst í því að veggir, gólf og gólfefni voru ekki nægilega vel varin fyrir almennri 

umgengni iðnaðarmanna, því hafi til dæmis gólfefni rispast þegar verkfæri voru lögð á þau 
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og rakaskemmdir myndast á parketi þar sem bleyta barst inn með skóm. Mun færri gallar 

orsökuðust af galla í byggingarefni eða 2%. 

Niðurstöður Chong og Low varðandi byggingargalla sem fram komu á notkunarstigi voru 

þær að flestir gallar ættu rætur sínar að rekja til hönnunar eða 47% en voru 0% á 

framkvæmdarstigi. Því til viðbótar verður mikið stökk í hlutfalli galla vegna 

byggingarefnis en það eru 24% allra galla á notkunarstigi en þeir voru aðeins 1% á 

framkvæmdarstigi eins og sjá má í töflu 2.2. Því má leiðar líkur að því að gallar vegna 

hönnunar og byggingarefnis komi almennt séð seinna fram en aðrir gallar og gæti því verið 

erfitt að taka eftir þeim á framkvæmdartíma. 

Flestir þeirra galla sem komu fram í rannsókn Chong og Low á notkunarstigi voru 

vatnsleki, lausar flísar, aflitaðar flísar eða blæðingar. Hægt hefði verið að koma í veg fyrir 

hluta galla vegna vatnsleka með því að hafa rakavarnir milli þurr- og blautrýma, bæta 

tækni við uppsetningu rakavarna ásamt því að bæta aðferðir við steypuvinnu og 

meðhöndlun hennar á þornunartíma. Bætt hönnun með tilliti til þenslu og hreyfinga í 

flísalögn og byggingarhlutum hefði meðal annars getað komið í veg fyrir að flísar losnuðu 

af gólfum en einnig hefðu betra flísalím og vandasamari vinnubrögð getað komið í veg 

fyrir sama galla að hluta. Flísar sem höfðu verið berskjaldaðar fyrir sólarljósi og raka í 

langan tíma aflituðust eða breyttu um lit og að auki gátu flísar aflitast vegna mikils 

umgangs eða við notkun rangra hreinsiefna. Í flestum þessara tilfella hefði verið hægt að 

koma í veg fyrir skemmdir með bættri hönnun, með því að velja sterkari efni eða verja 

flísarnar betur fyrir sólarljósi en bætt viðhald og þrif hefðu komið í veg fyrir skemmdir 

vegna rangra hreinsiefna. 

Til samantektar má segja að niðurstaða Chong og Low bendi því til þess að gallar sem 

koma fram á framkvæmdarstigi séu aðrir en þeir sem koma fram á notkunarstigi. 

Í framhaldi af ofannefndri rannsókn skoðuðu Chong og Low (2006) sérstaklega galla sem 

áttu rætur sínar að rekja til hönnunar og hvaða hönnunaraðferðir væri hægt að bæta til að 

reyna að koma í veg fyrir þá. Helstu niðurstöður voru að 52,76% hönnunargalla yrðu til 

vegna þess að ekki hefði verið tekið nægilegt tillit til veðuraðstæðna og af þeim göllum 

voru flestir í útveggjum eða 40,72%. Flesta hönnunargalla hefði verið hægt að koma í veg 

fyrir aðeins með því að nota endingarbetri, sterkari eða betur passandi byggingarefni eða 

53,08%.  
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Á framkvæmdarstigi má rekja flesta galla til óvandaðra vinnubragða verktaka eða manna á 

hans vegum (Chong og Low, 2005). Lagfæring á þeim felst meðal annars í ákveðinni 

endurvinnu á verkþáttum (e. rework) (Josephson, 1998).  

Í rannsókn á endurvinnu vegna byggingargalla sem lagfærðir voru á framkvæmdartíma sjö 

mismunandi byggingarverkefna í Svíþjóð var kostnaður vegna þeirra minnst 2,3% af 

byggingarkostnaði en mestur var hann 9,4% (Josephson og Hammarlund, 1999), 

niðurstöðurnar má sjá í töflu 2.3. Allt að 52% af kostnaðarauka verkefna eru vegna galla af 

ofannefndum ástæðum (Love, 2002). 

Aðrar niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að flesta gallana mætti rekja til hönnunar og 

stjórnunar á verkstað. Skortur á samræmingu meðal hönnunaraðila, mistök í áætlanagerð, 

röng vinnubrögð og seinkun á afhendingartíma pantana voru algengir gallar. Einnig kom 

fram að kostnaður vegna galla í þökum og kjarnaborunar var hár (Josephson, 1998). 

Tafla 2.3: Niðurstöður úr rannsókn á byggingargöllum og kostnaði vegna þeirra sem 

lagfærðir voru á framkvæmdartíma í sjö mismunandi byggingarverkefnum í 

Svíþjóð  

Verkefni Fjöldi galla Kostnaður vegna galla 

  

(SEK) (% af byggingarkostnaði) 

A 454 750.000 4,6 

B 441 1.060.000 3,1 

C 371 610.000 2,3 

D 376 1.530.000 9,4 

E 283 930.000 6,2 

F 474 1.050.000 3,6 

G 480 1.330.000 4,8 

Meðaltal 411 1.037.143 4,9 

 

Lausleg könnun var gerð á uppsteypu fjögurra íbúðarhúsa í nýbyggðu hverfi á 

höfuðborgarsvæðinu og koma þar greinilega í ljós að vinnubrögð verktaka væru mjög 

mismunandi. Sumir þeirra kunnu vel til verka meðan aðrir höfðu greinilega ekki 

nægjanlega þekkingu eða áhuga á niðurlögn steypu. Helstu steypugallar sem sáust við 

grófa sjónskoðun útveggja voru í þessari röð; gölluð steypuskil, steypuhreiður, ónóg 

járnahula, röng staðsetning steypustyrktarjárna og kantar. Áætlað kostnaðarmat vegna 

lagfæringa á verst farna húsinu voru rúmlega 2,6 milljónir (Indriði Níelsson, 2012). Sá 
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kostnaður mun því eflaust annað hvort dragast af hagnaði verktaka eða bætast við söluverð 

húsnæðisins sem mun þá verða greitt af kaupanda. 

Árið 2008 var framkvæmd könnun á vegum Skipulagsstofnunar og Brunamálastofnunar á 

störfum og starfsaðstöðu byggingarfulltrúa. Svör bárust frá 34 af 46 starfandi 

byggingarfulltrúum á skrá Skipulagsstofnunar og Félags byggingarfulltrúa á þeim tíma. Í 

könnuninni var meðal annars spurt að hvort þeir hefðu orðið varir við aukningu á 

byggingargöllum í umdæmum sínum undanfarin ár (Benedikt Jónsson, 2008). Því svöruðu 

59% neitandi, 29% játandi en 12% höfðu ekki skoðun. Tekið var fram að 

byggingarfulltrúar á öllu landinu voru spurðir og þensla í mannvirkjagerð var mismikil á 

þeim tíma. Einnig var tekið fram að byggingarfulltrúa er ekki endilega tilkynnt ef 

fasteignareigandi telur galla vera á fasteign sinni. Erfitt er að túlka þessa niðurstöðu á 

einhvern sérstakan hátt vegna þess hve byggingarmagn er mismikið milli umdæma. Flestir 

voru þó sammála um að byggingarhraðinn hefði verið mikill, sem gæti leitt til aukinna 

skemmda eða galla. 

Byggingarfulltrúar sem tóku þátt í könnuninni voru fengnir til að nefna nokkur vel þekkt 

dæmi um byggingargalla. Þar var minnst á leka með gluggum og þökum, slæman frágang 

vegna loftunar á þaki, ófullnægjandi hönnun og efnisval, frosið hefði í lögnum einingahúsa 

og að ekki hafi verið nægjanlega vel litið til hljóðeinangrunar. Að lokum voru þeir beðnir 

um að stinga upp á leiðum til að minnka líkur á byggingargöllum. Þar var meðal annars 

bent á að auðvelda þyrfti aðgengi að tryggingafé byggingarstjóra og iðnmeistara, að vanda 

þyrfti betur hönnun almennt sem og frágang flatra þaka, að skilgreina þyrfti betur 

ábyrgðarsvið byggingarstjóra og að þörf væri á skýrari handbókum og leiðbeiningum fyrir 

hönnuði, verktaka, byggingaraðila og úttektaraðila. 

2.4 Fyrri rannsóknir 

Segja má að rannsóknir á byggingargöllum í nýbyggingum sem koma fram við eða eftir 

afhendingu húsnæðis séu nokkuð takmarkaðar. Þær rannsóknir sem til eru styðjast við 

upplýsingar sem fengnar eru úr sérstökum gagnabönkum í eigu yfirvalda, stofnana eða 

verktaka en í þeim tilfellum er oft ekki búið að ákveða hver ber ábyrgð á göllunum. 

Gagnaöflunin er því nokkuð mismunandi en í þessari könnun er ekki stuðst við gögn úr 
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sérstökum gagnabönkum, heldur eru þau fengin úr dómsmálum sem fasteignakaupendur 

hafa höfðað og frá tryggingafélögum.  

Mills, Love og Williams (2009) framkvæmdu eina viðamestu rannsókn sem gerð hefur 

verið á byggingargöllum og kostnaði vegna þeirra í Ástralíu. Rannsóknin tók til allra 

framkvæmda vegna nýbygginga, viðbygginga og meiriháttar endurnýjunar á 

íbúðarhúsnæði sem fóru fram á árunum 1982 til 1997 í Victoria ríki. Stuðst var við gögn úr 

gagnabanka sérstaks ríkisrekins tryggingasjóðs sem veitti tryggingar til eigenda vegna 

fyrrnefndra framkvæmda. Gagnasafnið innihélt rúmlega 800.000 íbúðarhúsnæði en 

tilkynnt hafði verið um galla í um 110.000 íbúðarhúsnæðum þar af. Byggingargallar voru 

þannig í einu af hverjum átta íbúðarhúsnæðum sem byggð voru á þessum tíma. Meirihluta 

þeirra galla varð vart í nýbyggingum eða 86%. Skaðabætur sem greiddar voru vegna galla í 

nýbyggingum voru sérstaklega teknar saman en upphæð þeirra var að meðaltali $4.340. Til 

að geta sett þá tölu í samhengi var meðalupphæð í samningum vegna viðkomandi 

framkvæmda gefin, $104.055. Af því leiðir að skaðabætur vegna galla í nýbyggingum var 

4,2% af upphæð kaupsamnings milli verktaka og kaupanda.  

Til að geta greint kostnað vegna mismunandi tegunda galla úr gagnabankanum var 

nauðsynlegt að útiloka tilfelli þar sem upp komu fleiri en einn galli í fasteign. Gallar vegna 

vatnsleka voru sérstaklega skoðaðir þar sem þeir voru 39,4% allra tilfella, hvort sem um 

var að ræða leka í þaki, glugga, útvegg, sturtubotni, pípulögn og svo framvegis. Sú skoðun 

leiddi í ljós að skaðabætur vegna vatnsleka voru að meðaltali hæstar í gluggum sem láku 

$1.754 en fjöldi þeirra galla var aðeins um 2% af heildarfjölda galla. Þannig voru 

skaðabætur vegna leka í gluggum að meðaltali 1,7% af upphæð kaupsamnings milli 

verktaka og kaupanda. Flestir gallar vegna vatnsleka urðu í þökum eða í 10,1% tilfella allra 

galla en skaðabætur greiddar vegna þeirra voru nokkuð lægri en í gluggum, eða að 

meðaltali $774 sem samsvarar 0,7% af upphæð kaupsamnings milli verktaka og kaupanda. 

Forcada, Macarulla og Love (2013) greindu byggingargalla úr gagnasafni fjögurra 

byggingarverktaka á Spáni sem rekja mátti til upphaflegra framkvæmda við fasteignirnar. 

Gagnasafnið innihélt 2351 byggingargalla sem komu fram í 7 byggingum sem í eru 

samtals 533 íbúðir. Flokkaðir eftir byggingarhluta, komu flestir gallar upp í hurðum og 

gluggum (29%), föstum tækjum og búnaði (e. fixtures and fittings) (18,5%), veggjum 
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innanhúss (14%) og gólfum (9,8%). Fjölda galla og hlutfallsskiptingu þeirra má sjá í töflu 

2.4 sem fengin er úr rannsókninni. 

Tafla 2.4: Fjöldi galla eftir byggingarhluta 

Byggingarhluti Fjöldi galla 
Hlutfall af  

heildarfjölda galla 

Föst tæki og búnaður 435 18,5% 

Gluggar 338 14,4% 

Pípulagnir 31 1,3% 

Annað 118 5,0% 

Véla- og rafkerfi 82 3,5% 

Innréttingar 161 6,8% 

Veggir utanhúss 199 8,5% 

Veggir innanhúss 329 14,0% 

Hurðir 343 14,6% 

Loft 85 3,6% 

Gólf 230 9,8% 

Samtals 2351 100,0% 

 

Hlutfallslega voru flestir gallarnir vegna þess að verktakinn átti eftir að vinna einhvern 

ákveðinn verkþátt eða að einhvern hlut vantaði. Fjöldi þessara galla var 872 eða ríflega 

37% af öllum göllum. Í mörgum tilfellum væri ólokinn verkþáttur ekki flokkaður sem galli 

fyrir íslenskum dómstólum og því gæti verið ákveðið misræmi í samanburði. 

Flestir gallar í hurðum, fyrir utan ólokna verkþætti, voru gallar í yfirborðsáferð sem rekja 

mátti til þess að ekki hafði verið staðið nægjanlega vel að því að verja hurðarnar á 

framkvæmdartíma, því hafi verið blettir á hurðunum, rispur og dældir. Margir gallar urðu 

einnig vegna þess að vinnubrögðum við uppsetningu var áfátt þar sem hurðir voru skakkar 

og þær settar vitlaust upp, í sumum tilfellum var ekki hægt að opna þær fyllilega þar sem 

þær rákust niður í gólf. Gallar í gluggum voru meðal annars slæmur frágangur á 

samskeytum veggja og glugga sem og aðrir minniháttar gallar, aðallega rispur og blettir 

sem urðu til á framkvæmdartíma. 

Innveggir áttu það sameiginlegt með hurðum og gluggum að nokkuð var um galla í 

yfirborðsáferð. Aðallega var um að ræða skemmdir í veggjum sem klæddir voru með 

gifsplötum þar sem brotnað hafði upp úr þeim. 
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Þessu til viðbótar voru gallarnir flokkaðir eftir staðsetningu, það er að segja hvar þeir koma 

fram. Niðurstaðan var sú að 72% af þeim 2351 göllum sem gagnasafnið innihélt vegna 

þessara 7 bygginga komu fram innandyra. Flestir gallarnir voru í svefnherbergjum eða 

21,7%. Þar var oftast um að ræða að einhverja hluti vantaði sem áttu að vera til staðar eða 

að einhverjum verkþáttum væri ólokið (49,7%). Í svefnherbergjum reyndust gallar vegna 

yfirborðsáferðar vera 26,2%; ósléttir veggir, sprungumyndanir í veggjum eða loftum, 

málningarslettur eða að innanstokksmunir væru ekki rétt settir saman. Á eftir 

svefnherbergjum komu baðherbergi eða 16,8% galla. Flestir voru þeir vegna bletta og 

brotinna flísa, ómálaðra lofta, ótengdra lagna og handsturtufestinga sem vantaði.  

Til að fækka þessum göllum er bent á að leggja þurfi sérstaka áherslu á gott gæðaeftirlit á 

lokastigum framkvæmda. Á Spáni er tilhneigingin almennt sú að innra eftirlit verktaka 

beinist að burðarþolsvandamálum þar sem þau séu mikilvægust og lagfæringar á þeim 

kostnaðarsamar. Hins vegar er það svo að minniháttar gallar, sérstaklega þeir sem eru  

fagurfræðilegs eðlis, leiða yfirleitt af sér óánægju meðal kaupenda sem getur haft neikvæð 

áhrif á ímynd byggingaraðilans. 

2.5 Ábyrgðaraðilar 

Í fyrri kafla var rætt um hvenær fasteign telst gölluð en almennt séð er aðeins lítill hluti af 

málinu leystur þegar úr því hefur verið skorið hvort gallar séu á fasteigninni. Meira mál 

getur verið að fá úr því skorið hver ber ábyrgð á gallanum og hver muni greiða kostnað 

sem af honum hlýst en í byggingarreglugerð er ábyrgð hönnuða, byggingarstjóra, eiganda 

og iðnmeistara skýrð. 

Fyrsta skref þeirra fasteignaeigenda sem telja byggingargalla vera á fasteign sinni sem á 

rætur sínar að rekja til hönnunar eða framkvæmdar ætti að vera það að fá álit hjá 

byggingarfróðum manni til að fá úr því skorið hvort mögulega sé um galla að ræða og hver 

kostnaður við að lagfæra þann galla gæti hugsanlega verið. Ef sá aðili telur að um galla sé 

að ræða er næst hægt að snúa sér til viðkomandi aðila sem kom að framkvæmdinni en er 

þar sérstaklega átt við byggingarverktaka. Í tilfellum þar sem ekki er hægt að nálgast 

verktaka eða þeir neita lagfæringu eru aðrir sem mögulega gætu sætt ábyrgð ef 

raunverulega er um galla að ræða, svo sem hönnuðir, iðnmeistarar og byggingarstjórar. 

Þess má geta að einungis hönnuðum sem leggja uppdrætti fyrir byggingarnefnd og 
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byggingarstjórum er skylt að kaupa starfsábyrgðartryggingu vegna vinnu sinnar en hægt er 

að leita til tryggingafélags viðkomandi aðila og kanna hvort bótaréttur sé viðurkenndur. 

Iðnmeistarar eru eftir sem áður ábyrgir fyrir verki sínu.  

Þó að ný byggingarreglugerð hafi tekið gildi 1. janúar 2012 eru enn í gildi ákvæði sem 

snúa að ábyrgðartryggingu byggingarstjóra og hönnuða sem skilgreind eru í eldri 

reglugerð. Fram kemur í 17.1.2. gr. nýrrar byggingarreglugerðar að ákvæði 26. gr og 33. 

gr. reglugerðar nr. 441/1998 sem snýr að ábyrgðartryggingu byggingarstjóra og hönnuða, 

haldi gildi sínu þar til sett hefur verið reglugerð um starfsábyrgðartryggingar þeirra, en hún 

hefur ekki enn litið dagsins ljós. Hvað varðar ábyrgðartryggingu byggingarstjóra og 

hönnuða skulu þeir hafa í gildi tryggingu vegna fjártjóns sem orðið getur vegna gáleysis í 

starfi en sú trygging er innifalin í starfsábyrgðartryggingu sem keypt er hjá tryggingafélagi. 

Sú trygging skal gilda í minnst 5 ár frá lokaúttekt og nema minnst fimm milljónum króna 

fyrir hvert einstakt tjónsatvik. Undir sömu greinum laga segir að heildarfjárhæð 

tryggingabóta innan hvers tólf mánaða tímabils skuli nema minnst fimmtán milljónum 

króna og að fjárhæðir þessar skuli miðast við byggingarvísitölu, 229,8 stig, og breytast 1. 

janúar ár hvert í samræmi við breytingar á vísitölunni (sjá viðauka E). Í upphafi árs 2013 

hafði lágmarkstrygging hvers tjónsatviks hækkað í 12.624.021 krónur miðað við breytingu 

á byggingarvísitölu og að sama leyti hefur heildarfjárhæð lágmarks tryggingabóta innan 

hvers tólf mánaða tímabils hækkað í 37.872.063 krónur. 

Skilgreining á einstöku tjóni getur talist óljós við fyrstu sýn en í niðurstöðu Hæstaréttar í 

dómsmáli nr. 3/2011 varðandi sjálfsábyrgðartryggingu byggingarstjóra segir m.a. „að 

leggja yrði til grundvallar, þótt ætlað gáleysi byggingarstjórans kunni að hafa leitt til 

margháttaðs tjóns, að ætluð vanræksla hans hafi verið ein órofa heild allt þar til lokaúttekt 

á byggingarframkvæmdunum fór fram“. Því er ein fasteign skilgreind sem eitt tjón, óháð 

því hvort um sé að ræða til dæmis einbýlishús, raðhús eða fjölbýlishús. Án nokkurs vafa er 

slíkt mjög óhagstætt fyrir fasteignaeigendur í t.d. fjölbýlishúsum þar sem fjöldi íbúða getur 

skipt tugum og kostnaður vegna galla verið mun hærri en starfsábyrgðartrygging hönnuða 

eða byggingarstjóra. Þó eru þess dæmi að verktakar sem starfað hafa lengi og byggja 

margar fasteignir kaupi hærri tryggingar fyrir byggingarstjóra sína en sem nemur 

lágmarksupphæð sem skilgreind er í byggingarreglugerð. 



18 

 

Þegar fasteignareigandi fer með athugasemdir vegna vankanta sem hann telur vera á 

fasteign sinni til viðeigandi aðila getur orðið samkomulag þeirra á milli um lagfæringar, 

skaðabætur eða afslátt af kaupverði vegna þeirra vankanta og þarf málið þá ekki að fara 

lengra. Þó skal slíkt samkomulag sett með þeim fyrirvara að ef tiltekinn aðili býðst til að 

lagfæra galla á eigin reikning í stað þess að greiða skaðabætur fyrir, skuli árangur þeirrar 

viðgerðar vera fullnægjandi. Ef gallinn er ekki lagfærður á fullnægjandi hátt er áfram hægt 

að halda uppi kröfum sínum gagnvart þeim aðila. Þessi tegund galla eru hins vegar ekki 

taldir með í þessari rannsókn. 

Komið getur upp sú staða að ekki náist samkomulag um þá þætti sem þarf að laga, 

skaðabætur vegna þeirra eða að viðkomandi aðilar hreinlega neiti öllu og vilji ekkert gera. 

Þá er einnig vert að nefna að í mörgum tilfellum er ekki hægt að leita til verktaka vegna 

þess að þeir hafa verið úrskurðaðir gjaldþrota og engar kröfur er hægt að sækja úr þrotabúi 

þeirra. Þegar fasteignareiganda verður ekkert ágengt má segja að tvær leiðir standi honum 

til boða, annað hvort að hætta við málið og lagfæra gallann á eigin kostnað eða að höfða 

mál til að reyna að sækja rétt sinn. Það er þó ekki áhættulaust að taka þá ákvörðun að fara 

með málið fyrir dómstóla vegna þess að málskostnaður getur verið ansi hár, má þar til 

dæmis nefna kostnað vegna matsgerðar. Einn eða fleiri dómkvaddir matsmenn eru skipaðir 

til að meta hugsanlega galla og kostnað við úrbætur, ef niðurstöðu þeirra er ekki unað af 

einhverjum viðkomandi aðila hafa þeir rétt á að fara fram á að framkvæmt sé yfirmat. 

Kostnaður vegna matsgerða er mismunandi eftir umfangi matsbeiðna en upphæðin getur 

hlaupið á hundruðum þúsunda. Fasteignareigandi þarf einn að bera kostnað vegna 

matsgerða sem hann óskar eftir en hluti af kröfum í málinu getur verið að fá þann kostnað 

greiddan. Málin vinnast hins vegar ekki alltaf og situr fasteignareigandi þá uppi með allan 

málskostnaðinn auk þess að eiga eftir að greiða fyrir þær lagfæringar sem þarf að gera. 

2.5.1 Byggingarstjórar 

Hér að ofan hefur lauslega verið fjallað um hlutverk og ábyrgð byggingarstjóra en fyrstu 

reglur um byggingarstjóra og ábyrgð hans litu dagsins ljós í byggingarlögum nr. 54/1978.  

Í nokkrum dómum hefur Hæstiréttur fjallað um sakarábyrgð byggingarstjóra miðað við 

eldri byggingarreglugerð nr. 441/1998 og skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 og 

hversu víðtæk sú ábyrgð var, samanber dóma Hæstaréttar 4. mars 2010 í máli nr. 369/2009, 
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5. nóvember 2009 í máli nr. 37/2009, 13. mars 2008 í máli nr. 318/2007 og 20. desember 

2005 í máli nr. 267/2005. Samkvæmt þessum dómum bar byggingarstjóra ekki aðeins 

skylda til þess að sjá til þess að byggt væri í samræmi við teikningar, lög og reglugerðir, 

heldur bar honum einnig skylda til að hafa eftirlit og yfirumsjón með þeim 

byggingarframkvæmdum sem hann stýrði. Þá bar honum skylda til að sjá til þess að 

iðnmeistarar sem komu að verkinu fyrir tilstuðlan hans sinntu skyldum sínum og að verkið 

væri faglega og tæknilega fullnægjandi. Ef byggingarstjóri hafði með saknæmum hætti 

vanrækt þessar skyldur sínar féll á hann skaðabótaábyrgð. Búið er að gera þó nokkrar 

breytingar á lögum og reglugerðum undanfarin ár en skipulags- og byggingarlögum nr. 

73/1997 var í byrjun árs 2011 skipt upp í annars vegar skipulagslög nr. 123/2010 og hins 

vegar lög nr. 160/2010 um mannvirki. Að auki var í upphafi árs 2012 ný 

byggingarreglugerð nr. 112/2012 tekin í notkun. Höfundur veit ekki til þess að reynt hafi á 

ábyrgð byggingarstjóra, hönnuða eða iðnmeistara fyrir dómstólum samkvæmt nýrri 

byggingarreglugerð eða lögum um mannvirki og því mun ekki vera hægt að bera saman 

skilgreiningu dómstóla á ábyrgð byggingarstjóra miðað við þær breytingar sem hafa verið 

gerðar á lögum og byggingarreglugerð. Þó svo að ákvæði nýrrar byggingarreglugerðar nr. 

112/2012 falli fyrir utan þetta verkefni er áhugavert að fara yfir eina viðamikla breytingu 

sem orðið hefur á ábyrgð byggingarstjóra á því að framkvæmdin sé faglega unnin. Eins og 

áður hefur verið nefnt var túlkun Hæstarétts á ábyrgð byggingarstjóra eftir eldri 

byggingarreglugerð og lögum meðal annars sú að hann bæri ábyrgð á því að verkið væri 

faglega og tæknilega fullnægjandi. Í 4.7.7. gr. núgildandi  byggingarreglugerðar nr. 

112/2012 segir hins vegar að: „Byggingarstjóri ber ekki ábyrgð á faglegri framkvæmd 

verkþátta á ábyrgð einstakra iðnmeistara eða hönnuða né því að iðnmeistarar og aðrir 

sem að verkinu koma uppfylli skyldur sínar samkvæmt verk- eða kaupsamningi“. Þó kemur 

fram í sömu grein að: „Komi verulegir ágallar á mannvirki í ljós við úttekt, við lok 

verkhluta eða framkvæmda, eða eftir að mannvirki er tekið í notkun, sem ekki hefur verið 

bætt úr og rekja má til stórfelldrar vanrækslu á verksviði einstakra iðnmeistara eða 

hönnuða, ber byggingarstjóri meðábyrgð á ágöllunum gagnvart eiganda, enda hefðu 

ágallarnir ekki átt að dyljast byggingarstjóra við eftirlit“. Það kemur í hlut dómstóla að 

skilgreina hvað teljist „verulegir ágallar“ og „stórfelld vanræksla“, en með þessum tveimur 

fyrrnefndu ákvæðum má segja að verið sé að daga verulega úr ábyrgð byggingarstjóra á 

faglegri framkvæmd byggingarverktaka og iðnmeistara og skipa honum sess eingöngu sem 

eftirlitsaðila eins og fram kemur í gr. 4.7.1 byggingarreglugerðar nr. 112/2012. 
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2.5.2 Hönnuðir 

Hönnuðir verða að hafa hlotið löggildingu og hafa fullnægjandi ábyrgðartryggingu fyrir 

vinnu sinni til að leggja uppdrætti fyrir leyfisveitanda byggingarleyfis. Sá leyfisveitandi er 

annaðhvort byggingarfulltrúi viðkomandi sveitarfélags eða Mannvirkjastofnun. 

Í 2. mgr. 23. gr. laga nr. 160/2010 um mannvirki bera hönnuðir „ábyrgð á því gagnvart 

eiganda mannvirkis að hönnun þeirra sé faglega unnin og mannvirkið standist þær kröfur 

sem til þess eru gerðar í lögum“ og reglugerðum sem settar eru samkvæmt þeim. Ekki 

hefur því verið gerð veruleg breyting á ábyrgð hönnuða með tilkomu nýrra laga og 

reglugerðar. Breyting hefur þó verið gerð á því hver er ábyrgur fyrir samræmi á milli 

aðaluppdrátta og séruppdrátta. Í 17. gr. fyrri byggingarreglugerðar nr.  441/1998 segir: „Sá 

sem áritar aðaluppdrátt ber ábyrgð á því að samræmi sé milli aðaluppdrátta og 

séruppdrátta af hlutaðeigandi byggingu“ en í 4.1.1. gr. núgildandi byggingarreglugerðar 

nr. 112/2012 segir: „Hönnuður séruppdráttar ber ábyrgð á því að hönnun hans sé í 

samræmi við aðaluppdrætti“. Þannig hefur þessu hlutverki verið snúið við. Að auki hefur 

nýr titill „hönnunarstjóri“ verið kynntur í 12. tl. 3. gr. laga um mannvirki en hann ber 

ábyrgð á samræmingu hönnunargagna og þar með hefur notkun titilsins 

„samræmingarhönnuður“ verið hætt. 

2.5.3 Iðnmeistarar 

Það fellur undir verksvið byggingarstjóra að ráða iðnmeistara í upphafi verks eða 

samþykkja ráðningu þeirra eins og fram kemur í 1. mgr. 29. gr laga nr. 160/2010 um 

mannvirki, en í samningi þeirra á milli skal koma fram á hvaða verkþáttum hver 

iðnmeistari ber ábyrgð. Ábyrgð og verksvið iðnmeistara er tilgreint í 32. gr. sömu laga en 

þar segir: „Iðnmeistari ber ábyrgð á því gagnvart eiganda mannvirkis að þeir verkþættir 

sem hann tekur að sér séu í samræmi við viðurkennda verkhætti, samþykkta uppdrætti, 

verklýsingar og ákvæði laga þessara og reglugerða sem settar eru samkvæmt þeim“. Þeir 

þættir sem nefndir eru sem ábyrgðarsvið iðnmeistara ríma vel við ábyrgðarsvið 

byggingarstjóra og ætla má að iðnmeistarar ættu að tryggja sig með svipuðum hætti og 

byggingarstjórar með starfsábyrgðartryggingu en svo er þó ekki.  

Með tilkomu nýrrar byggingareglugerðar hefur verið heimilað að skrá fleiri en einn 

iðnmeistara fyrir hverju fagsviði en fram kemur í 4.10.1. gr. byggingarreglugerðar nr. 
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112/2012 að ábyrgðarsvið hvers og eins þurfi þá að vera skýrt afmarkað og það ljóst hver 

beri ábyrgð á hvaða verkþáttum. Sú yfirlýsing skal vera undirrituð af viðkomandi 

iðnmeistara, byggingarstjóra og öðrum iðnmeisturum sem koma að sama fagsviði. Um 

nánari skilgreiningar á ábyrgðarsviðum mismunandi iðnmeistara má lesa í 4.10.2. - 

4.10.10. gr. sömu reglugerðar. 

2.5.4 Eigandi 

Ábyrgð eiganda mannvirkis er sérstaklega tilgreind í nýjum mannvirkjalögum nr. 160/2010 

en eigendur geta til dæmis verið einstaklingar eða fyrirtæki. Í 15. gr. þeirra laga kemur 

fram að eigandi beri ábyrgð á að farið sé eftir lögum og reglugerðum við hönnun, byggingu 

og rekstur mannvirkisins og að hann skuli hafa virkt eftirlit með að slíku eftirliti sé sinnt. 

Til viðbótar kemur fram í 39. gr. sömu laga að eigandi er einnig ábyrgur fyrir því að 

byggingarefni sem notuð eru við byggingu mannvirkis eða byggingartími brjóti ekki í bága 

við sett lög. Því er gerð krafa um að þeir aðilar sem byggja mannvirki ráði til sín 

hönnunarstjóra og byggingarstjóra. Hönnunarstjóri sinnir eftirliti með allri hönnun og 

byggingarstjóri sinnir öllu eftirliti með framkvæmdinni frá útgáfu byggingarleyfis að 

lokaúttekt en eftirlitsskylda byggingarstjóra er víðtæk eins og áður hefur verið nefnt.  

Þegar sérbýlis-, fjölbýlis- eða fjöleignarhús eru byggð er það í fæstum tilfellum gert að 

frumkvæði einhvers eins einstaklings, heldur má segja að algengast sé að verktaki kaupi 

lóð og byggi á henni fasteign að eigin frumkvæði sem hann svo selur frá sér í einum eða 

mörgum hlutum og þá í flestum tilfellum til einhverra einstaklinga. Við túlkun laga og 

reglugerða er ekki hægt að sjá annað en að verktakinn sé sjálfur eigandi mannvirkisins í 

þessum tilfellum þó svo að hann byggi mannvirkið sjálfur. 

Þegar verktakinn, sem byggingaraðili og eigandi mannvirkisins, selur hluta þess, til dæmis 

íbúð, til fasteignarkaupanda, tekur gildi samningur milli aðila sem meðal annars byggist á 

lögum um fasteignakaup nr. 40/2002 ásamt lögum og reglum sem þeim tengjast. Í kafla hér 

á undan sem fjallar um skilgreiningu á byggingargalla eru ákvæði þeirra laga nokkuð vel 

reifuð. Þó hefur þeirri spurningu verið velt upp hvort verktakinn sjálfur eigi ekki að vera 

með starfsábyrgðartryggingu líkt og byggingarstjórinn, sérstaklega í ljósi þess að 

byggingarstjórinn er ekki lengur skilgreindur sem framkvæmdarstjóri byggingar-

framkvæmdarinnar (Ferdinand Hansen, 2013). 
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2.5.5 Byggingarfulltrúar 

Í hverju sveitarfélagi skal starfa byggingarfulltrúi sem sveitarstjórn ræður eins og tilgreint 

er í 8. gr. laga nr. 160/2010 um mannvirki. Sá einstaklingur skal annast eftirlit með 

mannvirkjagerð sem fellur undir þær byggingarleyfisskyldu framkvæmdir sem tilgreindar 

eru í 1. og 2. mgr. 9. gr. sömu laga. Í lögum og byggingarreglugerðum er hvergi minnst á 

ábyrgð byggingarfulltrúa en til að mynda var ábyrgð byggingarstjóra skilgreind í 

byggingarlögum sem tóku gildi árið 1978 eða fyrir 35 árum. Aðrir sem skilgreindir eru 

sem ábyrgðaraðilar í núgildandi lögum nr. 160/2010 um mannvirki eru hönnuðir, eigendur 

og iðnmeistarar. 

Vert er að geta þess að eftirlitshlutverk byggingarfulltrúa hefur að nokkru leyti breyst í 

gegnum tíðina en samkvæmt byggingarlögum sem tóku gildi árið 1978 átti sá sem sinnti 

því hlutverki að ganga úr skugga um að byggingaruppdrættir væru í samræmi við lög og 

reglur, árita uppdrætti og gefa út byggingarleyfi eins og kemur fram í 22. gr. byggingarlaga 

nr. 54/1978. Einnig segir í sömu grein að: „Byggingarfulltrúi annast daglegt eftirlit með 

því, að hús og önnur mannvirki séu byggð í samræmi við samþykkta uppdrætti, lög og 

reglur“. Ekki er nánar tilgreint hvort byggingarfulltrúi hafi átt að sinna daglegu eftirliti 

með hverju húsi eða mannvirki en með tilkomu nýrra byggingarlaga sem tóku gildi árið 

1997 var orðalag um daglegt eftirlit ekki lengur að finna. Eftirlitshlutverk hans var þá 

skilgreint þannig að hann ætti að ganga úr skugga um að aðaluppdrættir væru í samræmi 

við gildandi skipulag, lög og reglugerðir ásamt því að „annast eftirlit með því að allar 

framkvæmdir við byggingar og önnur mannvirki séu í samræmi við samþykkta uppdrætti“ 

eins og tilgreint er í 1. og 2. mgr. 40. gr. byggingarlaga nr. 73/1997. Það má því segja að 

breytingin hafi haft í för með sér að eftirlitshlutverk hans hafi einskorðast við að hönnun 

ætti að vera í samræmi við skipulag, lög og reglugerðir en vinnan við bygginguna þurfti 

þess ekki þó svo að byggja þyrfti eftir samþykktum uppdrátum. Þó ber að geta þess að 

eftirlitshlutverk byggingarfulltrúa var skilgreint í byggingarreglugerð sem tók gildi ári 

síðar en í 4. mgr. 4. tl. 9. gr byggingarreglugerðar nr. 441/1998 segir að hann eigi að 

„annast úttektir og eftirlit einstakra þátta byggingarframkvæmda, eftir því sem nauðsyn 

krefur, svo og lokaúttekt fullbyggðs mannvirkis“, því hafi byggingarfulltrúi haft eftirlit með 

byggingarframkvæmdum. Iðnmeistari í hverri grein fyrir sig bar hins vegar ábyrgð á því að 

unnið væri „í samræmi við viðurkennda verkhætti, samþykkta uppdrætti og lög og 

reglugerðir“ eins og segir í 1. mgr. 52. gr. byggingarlaga nr. 73/1997. 
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Þegar ný lög nr. 160/2010 um mannvirki tóku gildi var endurvakið það ákvæði að sinna 

skyldi eftirliti með því að byggt væri í samræmi við samþykkt hönnunargögn, lög og 

reglugerðir sem um mannvirkjagerðina giltu eins og segir í 1. mgr. 16. gr. fyrrnefndra laga. 

Þá er einkum átt við hönnunargögnin og framkvæmdina í samræmi við þau en ekki við 

vinnuna við framkvæmdina almennt. Í 11. gr sömu laga segir einnig að ganga eigi úr 

skugga um að aðaluppdrættir uppfylli ákvæði mannvirkjalaga og reglugerða sem settar 

hafa verið á grundvelli þeirra. 

Miðað við það sem nefnt hefur verið hér á undan er það meðal annars hlutverk 

byggingarfulltrúa að sinna eftirliti, en ábyrgð hans á þeirri vinnu er lítið áþreifanleg. Í raun 

má segja að byggingarfulltrúi hafi aldrei haft neina ábyrgð þó svo að framkvæmdaraðilar 

hafi iðulega haldið það, nema kannski ef hann hefur haft bein áhrif á útfærslu hönnunar eða 

framkvæmdar sem á annars ekki að vera hans hlutverk. 
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

3.1 Inngangur 

Hið sérstaka rannsóknarmarkmið er að rannsaka héraðs- og hæstaréttardóma til greiningar 

á byggingargöllum og kostnaði vegna þeirra. Þó svo að aðeins lítill hluti mála sem tengjast 

byggingargöllum leysist fyrir dómstólum var álitið nauðsynlegt að skoða héraðs- og 

hæstaréttardóma í þeim tilgangi að greina byggingargallana ítarlega. 

Rannsóknin styðst einnig við önnur gögn eins og áður hefur verið nefnt en þar er helst átt 

við gögn frá vátryggingafélögum til að meta heildarumfang og kostnað vegna 

byggingargalla. 

Í eftirfarandi texta verður öllum greiningarþáttunum lýst sem og ástæðum sem liggja að 

baki þeim.  

3.2 Rannsóknaraðferð 

Notast verður við margar tilviksrannsóknir (e. multiple case study) (Rowley, 2002) til að 

fara yfir öll viðeigandi dómsmál. Í forathugun verður farið yfir öll dómsmálin til að komast 

að því hverjir helstu byggingargallar séu, hverjar séu orsakir þeirra og hvernig sé best að 

mæla þá þætti. Með þeim niðurstöðum verður búin til könnun (Yin, 2003) og með henni 

verður farið yfir öll dómsmálin aftur þar sem fyrirfram skilgreindir þættir verða mældir og 

skráðir niður. Reynt verður að fanga alla þá dóma á tímabilinu sem eiga við, þar sem 

niðurstaða hefur fengist um það hvort um byggingargalla hafi verið að ræða í viðeigandi 

fasteign. Til að nálgast umfang byggingargalla verða gögn vátryggingafélaga rýnd vegna 

tjóna sem þeim hefur verið tilkynnt um af völdum byggingarstjóra og löggildra hönnuða. 

Ferli rannsóknar frá upphafi til enda er sýnt á mynd 3.1.  
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Mynd 3.1: Ferli rannsóknar 

Rannsóknin er bæði eigindleg og megindleg. Eigindlegi hluti rannsóknarinnar (e. 

qualitative research) snýr að túlkun ýmissa gagna ásamt þeim viðtölum sem tekin hafa 

verið til að fá álit annarra á byggingargöllum, málefnum þeim tengdum og hvað betur megi 

fara (Cohen, Manion og Morrison, 2007). Megindlegi hluti rannsóknarinnar felst í vinnslu 

á niðurstöðum könnunar sem gerð er á dómsmálum með tölfræðilegum hætti (Cohen o.fl., 

2007). 
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3.3 Gagna- og upplýsingaöflun 

Dómsmál 

Ákveðið var að skoða dóma sem fjalla um byggingargalla í fasteignum sem byggðar eru á 

árunum 1998-2012. Sú ákvörðun að skoða dóma frá árinu 1998 var tekin vegna þess að 

byggingarstjórar og hönnuðir urðu fyrst skyldugir til þess að kaupa 

starfsábyrgðartryggingu með tilkomu nýrrar byggingarreglugerðar það ár. 

Við leit að dómum vegna byggingargalla var notast við leitarvél á vefsíðu dómstólaráðs og 

héraðsdómstóla á Íslandi, www.domstolar.is. Lykilorð sem leitað var eftir og komu fram í 

texta dóms voru: Fasteignakaup, gallar, byggingarstjóri, hönnuður, matsgerð, verktaki og 

nýbygging. Farið var í gegnum allar leitarniðurstöður sem birtust og þeir dómar sem 

uppfylltu skilyrði rannsóknarinnar teknir saman til greiningar. Í öllum tilfellum var leitað á 

vef Hæstaréttar, www.haestirettur.is, eftir því hvort dómunum hefði verið áfrýjað. Ef 

niðurstaða Hæstaréttar var á einhvern hátt önnur en héraðsdóms var farið eftir því. Allar 

upplýsingar voru skráðar í excel skjal sem höfundur bjó sérstaklega til fyrir þessa könnun 

en sýnishorn af því skjali má finna í viðauka A. 

Vátryggingafélög 

Til að átta sig betur á heildarumfangi byggingargalla og tjóni vegna þeirra var haft 

samband við öll tryggingafélög sem selja ábyrgðartryggingar til byggingarstjóra og 

löggildra hönnuða: Sjóvá, VÍS, Tryggingamiðstöðina og Vörð. Félögin voru beðin að veita 

upplýsingar um heildarfjölda tjóna sem skráð höfðu verið hjá þeim, bæði tjónatilkynningar 

og bótaskyld tjón, tjónaupphæðir og fleiri viðeigandi upplýsingar.  

Viðtöl 

Tekin voru viðtöl við mismunandi aðila til að fá álit og skoðanir þeirra á byggingargöllum 

og málefnum þeim tengdum.  

Rætt var við starfsmenn VÍS sem koma að málum er varða tjón af völdum byggingarstjóra 

og hönnuða. Rúrik Vatnarsson, lögmaður VÍS talaði meðal annars um hversu óskýr  

ákveðinn hluti byggingarreglugerðar væri og tók sem dæmi að engar útskýringar væri að 

finna á því hvernig ákvarða ætti dagsetningu á tjóni en mikilvægt sé að vita það til að vita 

hvaða vátryggingarfjárhæð gildir. Einnig talaði Rúrik um að skaðabætur sem 

fasteignaeigendur fengju vegna galla eða tjóns af völdum byggingarstjóra eða hönnuða 
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væru ekki í öllum tilfellum nýttar til þess að lagfæra gallann eða tjónið. Þá talaði Þorsteinn 

Þorsteinsson deildarstjóri eigna-, skipa-, og farmtjóna meðal annars um að faglegur 

metnaður þyrfti að aukast í byggingariðnaði til að koma í veg fyrir slæm vinnubrögð. 

Þar sem húsnæðissamvinnufélagið Búmenn reka stórt safn fasteigna var rætt við 

framkvæmdarstjóra félagsins, Daníel Hafsteinsson og starfsmann viðhalds- og 

eftirlitsmála, Guðmund Guðbjartsson. Þeir sögðu að í nýbyggingum þeirra hefðu oft komið 

upp smágallar við afhendingu eða fljótlega eftir að flutt hafi verið í íbúðirnar. Í þeim 

tilfellum kom byggingarverktakinn alltaf aftur til að laga eða bæta það sem bæta þurfti. 

Aðeins í einu tilfelli hefur félagið sótt skaðabætur úr ábyrgðartryggingu byggingarstjóra 

þar sem greinilega hafði ekki verið byggt eftir teikningum. 

Einnig var rætt við formann Matsmannafélags Íslands, Auðunn Elíson og varaformann, 

Ragnar Ómarsson og þeir inntir eftir áliti á byggingargöllum. Voru þeir sammála um að 

erfitt væri að vera í sporum húseiganda þar sem upp koma gallar og því væri nauðsynlegt 

að einbeita sér að rót vandans til að koma í veg fyrir þá. Ragnar sagði ófullnægjandi 

hönnun vera hluta af rót vandans. Lýstir hann því þannig að þekkingu eða menntun 

hönnuða væri oft ábótavant þegar kæmi að því að leysa ýmis tæknileg vandamál og 

deililausnir en almennt væri slíkt ekki kennt, menn lærðu því frekar á eigin reynslu eða 

mistökum. Hann sagði að þetta mætti efla og með því væri mögulega hægt að koma í veg 

fyrir marga galla. Nefnt var dæmi þar sem hönnun var ekki nægilega ítarleg og 

iðnaðarmaðurinn á verkstað því beðinn að  leysa vandamál sem hann hafði ekki fulla 

þekkingu til að leysa. 

Til að nálgast sjónarmið verktaka hvað varðar byggingargalla var rætt við Ármann Óskar 

Sigurðsson, framkvæmdastjóra Sveinbjörns Sigurðssonar hf. Þegar rætt var um 

hönnunarþáttinn voru svör hans meðal annars á þann veg að mikið væri um ófullnægjandi 

hönnun, það er að segja að hönnuðir margir hverjir skrifi ekki fullnægjandi upplýsingar eða 

skýringar inn á teikningar sínar þannig að hægt sé að framkvæma verkþáttinn með 

fullnægjandi hætti. Þannig er til dæmis mikið um að ákveðnum frágangi sé ekki lýst eða 

uppsetningu á hinum ýmsu byggingarhlutum, heldur sé traust sett á það að maðurinn sem 

framkvæmir verkið hafi nægjanlega þekkingu til að geta í eyður hjá hönnuði. Varðandi 

verkþáttinn koma upp ákveðin atriði af og til þar sem galli verður vegna óvandaðra 

vinnubragða einstaklinga sem vinna verkið. Í þeim tilfellum læra menn af reynslunni og 



28 

 

vinna eftir þeirri reynslu í næsta skipti sem sá verkþáttur er unninn. Ármann minntist 

einnig á möguleika þess að minnka það gap sem er til staðar milli hönnuða og einstaklinga 

sem vinna verkin á plötunni. Í því skyni þurfi að þeir að nálgast hver annan, annars vegar 

með því að efla menntun iðnaðarmanna og hins vegar með meiri faglegri reynslu hönnuða. 

Að lokum segir hann að hættunni sé oft boðið heim þegar byggingarhraði verður meiri en 

eðlilegt getur talist og er þá átt við byggingarraka sem myndast á framkvæmdartíma. Orsök 

aukins byggingarhraða getur til dæmis verið þegar búið er að festa þá dagsetningu sem 

fasteignin á að komast í notkun en hönnun sem snýr að framkvæmdinni dregst þannig að 

framkvæmdartími styttist. Að auki getur hár fjármögnunarkostnaður mögulega aukið 

líkurnar á miklum byggingarhraða. Hvað raka varðar segir Ármann að breytt lífsmynstur 

hjá sumu ungu fólki til loftunar í húsnæði sínu aukið rakastig inni þar sem lítið er um að 

fólk opni hjá sér glugga. Mikilvægt sé að hafa loftflæði í húsnæðinu til að sinna 

nauðsynlegum loftskiptum þar sem byggingarefni geta verið misnæm á raka, órakavarðar 

gifsplötur í veggjum sem ekki eru sérstaklega gerðar til að þola raka geta til að mynda 

bólgnað.  

3.4 Um greiningu gagna 

Við greiningu á þeim upplýsingum sem aflað hefur verið verða fasteignir flokkaðar eftir 

húsnæðistegundum og fjöldi þeirra mældur. 

Tegundir húsnæðis eru flokkaðar á eftirfarandi hátt: 

 Sérbýlishús. 

 Fjölbýlishús/fjöleignarhús. 

 Iðnaðar-, verslunar- og skrifstofuhúsnæði. 

Skilgreiningar á húsnæðistegundum eru fengnar úr byggingarreglugerð 112/2012. 

Sérbýlishús er samheiti einbýlishúsa, raðhúsa og parhúsa þar sem ekki telst til sameignar 

annað en ytra byrði húss, lóð og lagnakerfi. Fjölbýlishús eru þau hús þar sem sameiginlegt 

rými er í eigu tveggja eða fleiri íbúða. Fjöleignarhús er þau hús þar sem séreignir eru í eigu 

fleiri en eins aðila og sameign í eigu eins eða fleiri aðila. Fjölbýlis- og fjöleignarhús verða 

hér eftir sett undir sama hatt og talað um þau sem fjölbýlishús. 
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Til að komast að orsökum gallanna voru mismunandi orsakir skilgreindar og hver og einn 

galli flokkaður eftir þeim og fjöldi þeirra mældur. Ákveðið var að notast við þær 

lykilsetningar sem oftast komu fram í niðurstöðum dóma, þær voru: 

 Ekki unnið eftir teikningum. 

 Byggingarefni, búnaður eða tæki. 

 Ófullnægjandi ending. 

 Ófagleg eða ófullnægjandi vinnubrögð eða frágangur. 

 Ófullnægjandi eða röng hönnun. 

 Óvitað eða ótilgreint. 

 Verkþátt vantar. 

 Annað. 

Byggingarefni er tekið fram ef efni sem notað var reyndist gallað að einhverju leyti, sama 

gildir um búnað og tæki. 

Allir byggingargallar eru flokkaðir eftir því í hvaða byggingarhluta þeir verða eða til hvaða 

byggingarhluta þeir eiga rætur sínar að rekja ef það á við. Með því móti er hægt að átta sig 

á því hvar helstu og dýrustu gallar liggja. Álíka flokkun má finna í öðrum rannsóknum á 

sama efni (Forcada o.fl., 2013; Chong og Low, 2005). Byggingarhlutarnir eru: 

 Gluggar 

 Gólf, stigar og svalir 

 Hurðir 

 Innréttingar 

 Veggir innanhúss 

 Loft 

 Rafmagn 

 Veggir utanhúss 

 Pípulagnir 

 Þak 

 Lóð og bílastæði 

 Annað 
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Pípulagnir eru skilgreindar sem samheiti yfir vatns-, hita-, neyslu- og fráveitulagnir bæði 

innanhúss og utan. Gallar sem koma upp í veggjum utanhúss geta bæði verið gallar í 

yfirborði veggja og gallar í klæðningu sem er á húsinu. Að lokum geta gallar í gólfum, 

stigum og svölum verið gallar á yfirborði, gallar sem koma fram í byggingarhlutanum 

sjálfum eða gallar  í eða á yfirborði gólfefnis. 

Einnig voru þeir ábyrgðaraðilar sem dæmdir voru til að greiða fyrir gallann flokkaðir. Þeir 

aðilar eru: 

 Byggingarstjóri 

 Hönnuður 

 Byggingarverktaki/ar 

 Iðnmeistari 

 Efnissali 

Í mörgum tilfellum voru tveir mismunandi aðilar gerðir ábyrgir fyrir ákveðnum göllum „in 

solidum“, t.d. byggingarstjóri og verktaki, en í þeim tilfellum getur fasteignareigandi ráðið 

til hvors aðilans er leitað til að sækja skaðabætur. 

Mismunandi var hvort ábyrgð vegna byggingargalla féll með úrskurði dómstóla eða hvort 

tryggingafélög eða verktakar höfðu viðurkennt ábyrgð sína án úrskurðar dómstóla. Því var 

hver og einn galli flokkaður eftir því hvar úrskurður féll eða hvort hann hefði verið 

viðurkenndur.  

 Galli bættur með úrskurði Hæstaréttar 

 Galli bættur með úrskurði héraðsdóms 

 Galli bættur með sátt 

Að auki voru eftirfarandi upplýsingar teknar niður við greiningu á héraðs- og 

hæstaréttardómum: 

 Póstnúmer fasteignar 

 Ár sem matsgerð var skilað 

 Byggingarár fasteignar - upplýsingar úr fasteignaskrá hjá Þjóðskrá Íslands 

 Ár sem gallar sjást fyrst 
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 Flatarmál fasteignar - upplýsingar úr fasteignaskrá hjá Þjóðskrá Íslands 

 Fasteignamat húsnæðis - upplýsingar úr fasteignaskrá hjá Þjóðskrá Íslands 

 Brunabótamat húsnæðis - upplýsingar úr fasteignaskrá hjá Þjóðskrá Íslands 

 Kostnaður sérhvers galla 

 Stutt lýsing á hverjum galla fyrir sig 

Með því að skoða dómsmál vegna byggingargalla og flokka upplýsingar um þá eins og hér 

hefur verið skilgreint er meðal annars hægt að sjá í hvaða byggingarhlutum flestir gallar 

verða og hverjar eru helstu orsakir þeirra. Með þeim niðurstöðum væri hægt að sjá hvað 

þyrfti helst að bæta til að fækka byggingargöllum. 
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4 Tölfræðileg greining gagna 

4.1 Inngangur 

Hér verður farið yfir helstu niðurstöður úr könnuninni sem framkvæmd var á dómsmálum 

þar sem fjöldi og kostnaður byggingargalla var flokkaður eftir byggingarhluta og orsökum 

gallans. Tekin verða dæmi um galla úr dómsmálum sem verða í eða eiga uppruna sinn að 

rekja til mismunandi byggingarhluta og einnig verða tekin dæmi um mismunandi orsakir 

byggingargalla. Að auki verður farið yfir tíðni dómsmála eftir húsagerðum og fjölda galla 

eftir því hver er ábyrgðaraðili. Þá verða fasteignir þar sem upp koma gallar skoðaðar eftir 

byggingarári þeirra ásamt því hversu langur tími líður frá uppgefnu byggingarári og þar til 

galli kemur fram. Síðan verður farið yfir gögn sem bárust frá vátryggingafélögum varðandi 

fjölda og kostnað tilkynntra og bótaskyldra tjóna vegna byggingarstjóra og löggildra 

hönnuða. Þá verður fjöldi tjónstilkynninga og bótaskyldra tjóna borin saman við magn 

byggðra fasteigna til íbúðarsetu á þeim árum sem könnunin tekur til. 

Nokkurn tíma tók að nálgast alla þá dóma sem áttu við í könnuninni þar sem eingöngu var 

leitað eftir dómsmálum vegna byggingargalla sem rekja mætti til upphaflegra 

framkvæmda, ekki er þó hægt að tryggja að allir dómar hafi fundist. Afrakstur leitarinnar 

voru 49 dómsmál, upplýsingum úr þeim var safnað saman og þær nýttar eins og áður hefur 

verið nefnt.  

Helstu upplýsingar sem fengust úr dómsmálum voru þessar:  

 Fasteignir voru samtals 47. Skiptist sú tala þannig að 31 fasteign var í sérbýli, 13 

fasteignir í fjölbýli, 2 í iðnaðarhúsnæði og 1 í skrifstofuhúsnæði. 

 Heildarupphæð úrbótakostnaðar sem áætlaður var af matsmönnum voru rúmlega 

309 milljónir. Þar af voru um 247 milljónir greiddar sem skaðabætur vegna 

byggingargalla. 
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 Meðaltalsupphæð skaðabóta á fasteign, skipt eftir tegundum var 3,5 milljónir í 

sérbýli, 10,0 milljónir í fjölbýli, 0,6 milljónir í iðnaðarhúsnæði og 5,8 milljónir í 

skrifstofuhúsnæði. 

 Heildarfjöldi galla var samtals 321. Flestir þeirra voru í eða áttu uppruna sinn að 

rekja til útveggja, gólfa, stiga eða svala og hæstu skaðabætur voru vegna galla í 

gólfum, stigum og svölum. 

 Orsök galla í langflestum tilfellum voru „ófagleg eða ófullnægjandi vinnubrögð eða 

frágangur“ og hæstu skaðabætur voru ákvarðaðar vegna slíkra orsaka. 

 Oftast var raunin sú að kaupendur urðu varir við gallana við kaupin eða fljótlega 

eftir þau. 

Helstu upplýsingar frá tryggingafélögum voru þessar: 

 Heildarfjöldi tjónstilkynninga var 959 en þar af hefur verið dæmt eða bótaskylda 

ákveðin í 413 málum. 

 Meðalupphæð hverrar tjónstilkynningar voru rúmlega 4,2 milljónir. 

 Meðalupphæð hvers bótaskylds tjóns voru tæplega 6,6 milljónir. 

Til að átta sig betur á fjölda íbúðarhúsa sem byrjað er að byggja eftir árum og þeim sem 

fullgerðar eru á því tímabili sem könnunin tekur til voru upplýsingar þess efnis sérstaklega 

teknar saman og birtar í mynd 4.1 (DataMarket, e.d.-a). Gögnin taka til stærra tímabils en 

mynd 4.1 sýnir og því eru fleiri íbúðarhús fullgerð árið 1998 heldur en byrjað er að byggja. 

Á myndinni sést að sérstaklega mikið var byggt á árunum 2004 – 2008 en nokkur hluti 

þeirra var ekki fullgerður fyrr en eftir árið 2009. 

 

Mynd 4.1: Fjöldi íbúða sem byrjað er á og eru fullgerðar eftir árum 
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4.2 Dómsmál 

Eins og áður hefur verið nefnt var fjöldi dómsmála samtals 49 en flokkun þeirra eftir 

húsnæðistegund má sjá á mynd 4.2. Í flestum tilfellum táknar eitt dómsmál eina fasteign en 

í einu tilfelli voru höfðuð þrjú mismunandi dómsmál vegna byggingargalla í einu 

fjölbýlishúsi þar sem fyrri eigendur íbúðanna voru allir mismunandi aðilar og í öðru tilfelli 

átti eitt dómsmál við tvær mismunandi fasteignir. Því var fjöldi fasteigna samtals 47. Flest 

dómsmálin voru vegna galla í sérbýlishúsum, næst komu fjölbýlishús en fæst voru málin 

vegna iðnaðar-, verslunar- og skrifstofuhúsnæðis eins og sjá má á mynd 4.2. 

Mikill meirihluti fasteigna í dómsmálum eru sérbýlisfasteignir og er niðurstaða 

könnunarinnar nokkuð rökrétt miðað við þá staðreynd að mun fleiri sérbýlishús hafa verið 

byggð en fjölbýlishús en rúmlega 60% fasteigna í könnuninni eru sérbýli. Hlutfall byggðra 

sérbýla á tímabilinu er hins vegar nokkuð hærra eða 83% af byggingum í heild (Hildur 

Freysdóttir, Þjóðskrá Íslands, munnleg heimild, 3. maí 2013). 

Mjög fá dómsmál eru vegna annarra fasteigna en íbúðarhúsnæða en það má velta því fyrir 

sér hvort ástæðan sé sú að eftirlit með þeim framkvæmdum sé meira og virkara en það 

eftirlit sem almennt er á verkstað við byggingu margra íbúðarhúsa.  

 

Mynd 4.2: Fjöldi dómsmála eftir húsnæðistegund 

Þar sem íbúðafjöldi í hverju fjölbýlishúsi eða sérbýlishúsi getur verið mismunandi var 

fjöldi þeirra sérstaklega tekinn saman. Íbúðir eru alls 116 og skiptast þannig að 33 íbúðir 

eru í sérbýlum en 83 íbúðir í fjölbýlum eins og sést á mynd 4.3. Ef dómsmál var höfðað 

vegna galla í fjölbýlishúsi en hvorki húsfélag þess né íbúðaeigendur í heild sinni voru 
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málsaðilar, var aðeins talinn fjöldi þeirra íbúða sem voru aðilar að málinu, þó svo að 

sameign hafi talist gölluð að einhverju leyti.  

 

Mynd 4.3: Fjöldi íbúða í dómsmálum, flokkað eftir húsnæðistegund 

4.2.1 Gallar eftir byggingarári 

Fjöldi fasteigna þar sem upp komu gallar er sýndur á mynd 4.4 en þar er flokkað eftir 

byggingarári. Fyrstu tvö ár tímabilsins eru aðeins dæmdar bætur vegna galla í tveimur 

fasteignum. Árið 2000 kemur nokkuð stökk en lækkar svo nokkuð til ársins 2002. Eftir það 

fjölgar þeim fasteignum þar sem bætur hafa verið dæmdar vegna galla og talan nær 

hámarki árið 2006 en mikill uppgangur einkenndi þá íslenskan byggingariðnað. Fjöldi 

fasteigna er lítið minni árið eftir en lækkar svo töluvert árin 2008 og 2009. Engin dómsmál 

hafa fallið eftir það en þess ber að geta að árið 2010 tóku gildi ný lög um mannvirki nr. 

160/2010 þar sem ábyrgðarhlutverk byggingarstjóra var skilgreint á nýjan leik eins og áður 

hefur verið komið að.  

 

Mynd 4.4: Fjöldi fasteigna þar sem upp koma byggingargallar, flokkað eftir byggingarári 
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Til frekari greiningar var fjöldi íbúða í sérbýlis- og fjölbýlishúsum þar sem upp komu 

gallar sérstaklega skoðaður. Á mynd 4.5 má sjá að fjöldi slíkra íbúða er mestur árið 2003. 

Það stökk má rekja til þess að galli kom fram í þaki 38 íbúða fjölbýlishúss sem byggt var 

árið 2003 og var hámarkstrygging byggingarstjóra greidd út til húsfélagsins. Gallar koma 

einnig fram í töluvert mörgum íbúðum árið 2006 en stærsti parturinn það árið var 24 íbúða 

fjölbýlishús þar sem hönnuður, byggingarstjóri og verktaki voru dæmdir til að greiða 

skaðabætur vegna ýmissa galla sem bæði komu fram í séreignum íbúða og sameign. Þegar 

búið er að taka þann íbúðafjölda frá eru ennþá eftir 14 íbúðir þar sem upp komu gallar, þar 

af 10 íbúðir í fjölbýli og 4 í sérbýli. 

 

Mynd 4.5: Fjöldi íbúða þar sem upp koma byggingargallar, flokkað eftir byggingarári 

Mismunandi er hversu langan tíma tekur að byggja fasteign en skráð byggingarár 

fasteignar í fasteignaskrá hjá Þjóðskrá Íslands miðast við það ár sem fasteignin nær því 

stigi að verða fokheld. Því getur í sumum tilfellum liðið ár eða lengra frá því að eign er 

skráð fokheld þar til hún er seld eigendum. Segja má að mikill meirihluti galla komi í ljós 

eða eigendur verði þeirra varir fljótlega eftir afhendingu eins og mynd 4.6 gefur til kynna. 

Þar sést að í 33 af 46 fasteignum eða 72% tilfella verða kaupendur varir við gallana á sama 

ári og fasteignin er skráð fokheld eða ári eftir það.  

Í fjórum af sjö fasteignum þar sem galla verður vart tveimur árum eftir skráð byggingarár, 

verða gallar meðal annars vegna rakaskemmda þar sem vatn lekur með gluggum og 
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hurðum ásamt því að þök leka þar sem frágangi þeirra er ábótavant. Í einni fasteign kemur 

í ljós mikið plötusig sem veldur því að gólfefni skemmast og miklar sprungur myndast í 

loftum.  

 

Mynd 4.6: Fjöldi fasteigna skráður eftir árafjölda sem leið frá uppgefnu byggingarári og þar 

til galli kom fram 

Í tveimur af fjórum fasteignum þar sem galla verður vart þremur árum eftir skráð 

byggingarár er um rakavandamál að ræða þar sem loftun er of lítil í skriðkjöllurum og 

afleiðingar þess eru meðal annars rakaskemmdir á gólfefnum innandyra og 

fúasveppamyndun í skriðkjallara. Í hinum tveimur fasteignunum eru gallar að mestu vegna 

þess að ekki hefur verið unnið eftir teikningum þar sem meðal annars frágangur milli 

veggja  og lagna var ekki í samræmi við teikningar.  

Í öðru af þeim tveimur húsum þar sem galla verður vart fjórum árum eftir byggingarár er 

múrhúð utan á húsinu byrjuð að flagna en orsökum þess er ekki lýst. Í hinu húsinu reynist 

loftun þaks of lítil þar sem bæði færri og minni loftunartúður eru á þaki hússins en eiga að 

vera samkvæmt teikningu. Afleiðingar eru rakamerki í öllum kverkum við loft. 

Eftir að hafa farið sérstaklega yfir gallana og skoðað fjölda ára sem líða frá byggingarári 

þar til þeirra verður vart er greinilegt að fasteignakaupendur verða í langflestum tilfellum 

varir við galla vegna ófullnægjandi frágangs eða vinnubragða strax við afhendingu 

fasteignar eða mjög fljótlega eftir afhendingu. Flestir verða til dæmis varir við leka 

meðfram gluggum og hurðum mjög fljótlega eftir að hafa fengið fasteignina afhenta. Engin 
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sérstök regla virðist hins vegar vera á því hvenær rakamyndunar eða leka verður vart vegna 

ófullnægjandi loftunar í þökum eða ófullnægjandi frágangs þar sem gallar vegna þessa í 

dómsmálum sem til skoðunar eru koma fram allt frá afhendingu til fjórum árum eftir skráð 

byggingarár fasteignanna. 

Ein fasteign fellur út fyrir þennan fjögurra ára ramma sem skilgreindur er á mynd 4.6 og er 

fjöldi fasteigna því aðeins 46. Ástæðan er sú að fasteignin var ekki seld fyrr en 9 árum eftir 

skráð byggingarár. Eigendur urðu samt varir við gallana fljótlega eftir afhendingu. 

4.2.2 Ábyrgð og uppgjör vegna galla 

Byggingarstjórar og verktakar voru í flestum tilfellum gerðir ábyrgir fyrir göllum og 

dæmdir til greiðslu skaðabóta vegna þeirra eins og niðurstöður sýna á mynd 4.7. Vert er að 

geta þess að í nokkrum hluta tilfellum voru fleiri en einn aðili gerður ábyrgur fyrir hverjum 

galla en í þeim tilfellum voru báðir aðilar taldir, því er fjöldi tilfella nokkuð meiri en fjöldi 

galla.  

Iðnmeistarar voru sjaldan gerðir ábyrgir fyrir göllum en þeim var líka sjaldnast stefnt. 

Hugsanlega má rekja það til þess að einfaldara hafi verið að ganga að tryggingu 

byggingarstjóra en að sækja bætur frá iðnmeistara persónulega þar sem byggingarstjórum 

var skylt að kaupa sjálfsábyrgðartryggingu en iðnmeisturum ekki. Þess ber þó að geta að 

ákvæði fyrrgildandi byggingarreglugerðar nr. 441/1998 settu byggingarstjórum mjög 

víðtækt ábyrgðarsvið sem hefur nú breyst að ákveðnum hluta eins og áður hefur verið 

nefnt.  

 

Mynd 4.7: Fjöldi byggingargalla sem hver aðili var bótaskyldur fyrir í dómsmálum 
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Mynd 4.8 sýnir fjölda byggingargalla eftir því hvar niðurstaða lág fyrir um bótaábyrgð. 

Bótaábyrgð flestra galla var ákveðin með dómsúrskurði héraðsdóms og örlítið færri með 

úrskurði Hæstarétts. Niðurstaða fæstra galla var ákveðin utan dómstóla en í þeim tilfellum 

hafði annað hvort verktaki eða tryggingafélag viðurkennt bótaábyrgð.  

 

Mynd 4.8: Fjöldi byggingargalla eftir því hvar þeir voru staðfestir  

Tekið skal fram að í þeim tilfellum þar sem niðurstöðu héraðsdóms vegna byggingargalla 

var áfrýjað til Hæstaréttar og gallar voru ekki staðfestir þar, voru þeir ekki teknir til 

greiningar þar sem niðurstaða Hæstaréttar er endanleg. 

4.2.3 Byggingargallar eftir byggingarhlutum 

Hver og einn byggingargalli var greindur með tilliti til þess byggingarhluta sem hann varð í 

eða átti rætur sínar að rekja til. Í flestum tilfellum var nægjanlega vel fjallað um galla í 

málsatvikum eða niðurstöðu dóma til að greina uppruna þeirra. Að auki var 

skaðabótaupphæð vegna gallanna skipt niður eftir viðeigandi byggingarhlutum.  

Þar sem gallar í dómsmálunum voru mjög mismunandi var ákveðið að nefna hluta af þeim 

með stikkorðum í töflu 4.1 áður en fjöldi þeirra er birtur, ásamt skaðabótum vegna þeirra í 
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töflu 4.2. Hér á eftir verða svo sérstaklega tekin dæmi um galla í hverjum byggingarhluta 

og sögu hans lýst. 

Tafla 4.1: Dæmi um galla eftir byggingarhlutum 

Byggingarhluti Lýsing á galla  

Gluggar 
Lekir - skakkir - ónæg festing - málning flagnar - útlitsskemmdir - 

glerlista vantar og skemmdir á gleri 

Gólf, stigar og 

svalir 

Óslétt - sprungur - ónýtt eða sprungið parket - ónýtar flísar - ónægur 

vatnshalli - plötusig - yfirborðsgallar 

Hurðir 
Lekar - skakkar - signar - rispaðar - þétting með hurðum - útlitsgalli - gler 

skemmt 

Innréttingar Rispaðar - slæm lakkáferð 

Veggir 

innanhúss 

Sprungur - illa málað - slæm áferð - skakkir - rakaskemmdir - dældir og 

beyglur - frágangur eldvarna 

Loft Leki - rakaskemmdir - slæm málningarvinna - yfirborðsáferð og skekkjur 

Rafmagn Vantar dósir, rofa og tengla - stíflaðar ídráttarpípur 

Veggir 

utanhúss 
Sprungur - leki - steypuhreiður - ónæg steypuhula 

Pípulagnir 
Vantar lagnir - óeinangraðar - niðurföll vantar - ofnar skakkir og hitna 

ekki - vantslásar leka 

Þak 
Leki - skemmt rakavarnarlag - of lítil loftun - ónægur halli - þakdúkur illa 

festur 

Lóð og 

bílastæði 
Lóð óslétt og ófrágengin - ónægur halli á bílastæði 

Annað Loftun vantar í skriðkjallara og bílskúr - málning flagnar af handriði 

 

Fjöldi galla eftir byggingarhlutum og kostnaður vegna þeirra eru nokkuð mismunandi eins 

og tafla 4.2 gefur til kynna. 

Hluti gallanna átti uppruna sinn að rekja til tveggja mismunandi byggingarhluta og er fjöldi 

tilfella því örlítið meiri en heildarfjöldi galla, eða 345. Í þeim tilfellum var kostnaðinum 

hins vegar deilt milli byggingarhluta en ekki tvítalinn en heildarupphæð skaðabóta vegna 

dæmdra galla voru 246.744.509 kr. Þess má geta að allar upphæðir eru uppfærðar miðað 

við byggingarvísitölu í janúar 2013 en vísitölubreytingu má sjá í  viðauka E. 
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Tafla 4.2: Byggingargallar eftir byggingarhlutum 

Byggingarhluti 
Fjöldi hlutfall Skaðabætur hlutfall 

 
(%) (kr.) (%) 

Gluggar 38 11 20.893.499 8 

Gólf, stigar og svalir 50 14 59.345.165 24 

Hurðir 42 12 21.871.295 9 

Innréttingar 4 1 1.041.922 0 

Veggir innanhúss 32 9 14.825.210 6 

Loft 22 6 16.675.962 7 

Rafmagn 25 7 3.719.281 2 

Veggir utanhúss 50 14 34.608.684 14 

Pípulagnir 24 7 12.791.518 5 

Þak 25 7 34.296.832 14 

Lóð og bílastæði 17 5 15.757.611 6 

Annað 16 5 10.917.531 4 

Samtals 345 100 246.744.509 100 

 

Hlutfall galla var hæst í veggjum utanhúss ásamt þeim sem komu upp í gólfum, stigum og 

svölum. En 14% galla áttu uppruna sinn að rekja til vankanta í eða á veggjum utanhúss og 

14% af heildarupphæð skaðabóta voru dæmdar vegna þeirra. Í flestum tilfellum voru 

gallarnir vegna slæmrar uppsteypu þar sem niðurlögn steypu var mjög óvönduð, steypan 

mjög óþétt sem gerði hana leka, steypuhreiður og skekkjur voru víðsvegar í útveggjum en 

einnig voru þó nokkrir gallar í klæðningum útveggja. 

Hæsta hlutfall skaðabóta var greitt vegna byggingargalla í gólfum, stigum eða svölum, 

24% eða samtals 59.345.165 krónur en 60% af þeirri upphæð orsakast af mistökum 

hönnuða.  Til nánari útskýringa voru þessir gallar fólgnir í ófullnægjandi burðarþolshönnun 

í fjölbýlishúsi þar sem þurfti að fara út í viðamiklar aðgerðir til lagfæringa, ófullnægjandi 

hönnun á svalagólfum og rangri hönnun á flísalögn. Orsök flestra byggingargalla í gólfum, 

stigum eða svölum voru rangur vatnshalli á gólfum og svölum eða að vatnshalla vantaði. 

Nokkur fjöldi galla var einnig vegna yfirborðs sem var ósléttara en eðlilegt getur talist. 

Gallar sem urðu í eða áttu uppruna sinn að rekja til þaks voru hlutfallslega kostnaðarsamir 

líkt og gallar í gólfum, svölum og stigum. Hlutfall af heildarupphæð skaðabóta var 14% 



42 

 

meðan gallarnir áttu uppruna sinn að rekja þangað í aðeins 7% tilfella. Gallar sem komu 

upp voru flestir vegna leka og orsakaði það rakaskemmdir í íbúðum en mörg tilfelli má 

rekja til þess að ekki var unnið eftir samþykktum teikningum. 

Nokkur hluti galla kom upp í eða átti uppruna sinn að rekja til glugga og hurða. Flest þeirra 

tilfella voru vegna ófullnægjandi frágangs, rangrar ísetningar eða skorts á þéttleika sem 

leiddi til leka. Fjöldi galla vegna glugga sem leka var fjórðungur af þessum tilfellum en 

skaðabætur sem dæmdar voru vegna þeirra var fimmtungur af skaðabótum sem dæmdar 

voru vegna þess byggingarhluta. 

Gallar sem komu fram í eða á veggjum innanhúss voru langflestir útlitsgallar, það er að 

segja að veggir voru ósléttir eða skakkir, illa málaðir, sprungur komu fram í þeim og 

rakaskemmdir orsökuðu útlitsgalla. 

Hlutfallslega lægri upphæð skaðabóta var greidd fyrir aðra byggingarhluta eins og 

rafmagn, innréttingar, vatns-, hita-, neyslu- og fráveitulagnir ásamt veggjum innanhúss. 

4.2.4 Dæmi um galla einstakra byggingarhluta 

Til að gefa betri innsýn í byggingargalla og hvaða galla má finna í hverjum byggingarhluta 

eru hér á eftir tekin dæmi úr dómsmálum og þeim málum lýst. 

Gluggar 

Eftir að eigendur einbýlishúss höfðu flutt inn fóru þeir að taka eftir ýmsum vanköntum á 

gluggum hússins. Í fyrsta lagi töldu eigendur að gluggar hölluðu óeðlilega mikið út frá 

lóðréttu. Í öðru lagi tóku þeir eftir hæðarmun á gluggum á einni hlið hússins en samkvæmt 

teikningu áttu þeir að vera í sömu hæð. Í þriðja og síðasta lagi fór að bera á 

rakaskemmdum fyrir neðan glugga þar sem málning bólgnaði út. Niðurstaða dómkvadds 

matsmanns var sú að gluggarnir væru gallaðir að þessu leyti. Matsmaðurinn staðreyndi að 

flestir gluggar hússins hölluðu út að ofan vegna skekkju í útvegg sem ekki hefði verið tekið 

tillit til, þessi halli sást þó lítið en í einum af gluggunum var hallinn 5‰ sem samsvarar 

skekkju upp á 5 mm/m. Sá halli var talinn meiri en eðlilegt mætti þykja og því þyrfti að 

rétta hann. Einnig var hæðarmismunur á gluggum talinn óeðlilega mikill en hann mældist 

40 mm mest. Varðandi rakaskemmdirnar fyrir neðan gluggana komst matsmaðurinn að 

þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið gengið rétt frá gluggum. Að utan var svampborði 
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settur í rauf milli glugga og veggjar en borðinn hélt ekki vatni. Það vatn sem komst inn 

fyrir borðann lak niður meðfram gluggunum en komst ekki út vegna þess að kíttað var fyrir 

neðan gluggana, að auki hafði ekki verið kíttað með gluggum að innanverðu. Þessi 

frágangur var því ófullnægjandi. 

Gólf, stigar og svalir 

Skömmu eftir að íbúar nýs fjölbýlishúss fengu íbúðir sínar afhentar fór að bera á 

sprungumyndun á ákveðnum stöðum í steyptum loftaplötum. Í kjölfar þess fengu íbúarnir 

byggingarfróðan mann ásamt byggingarstjóra hússins til að skoða umræddar sprungur. 

Viðurkenndu þeir að sprungurnar væru óeðlilegar og nefndu þeir að mögulega væri orsökin 

of mikið sig í loftaplötum. Dómkvaddir matsmenn sögðu sprungurnar vera galla vegna 

óeðlilegs plötusigs sem kom til vegna ófullnægjandi burðarþolshönnunar. Þessir vankantar 

á hönnun hafi leitt til þess að niðurbeygjur urðu meiri en leyfilegt hafi verið samkvæmt 

byggingarreglugerð og meiriháttar aðgerða væri þörf til lagfæringa. Að auki var metin sú 

verðrýrnun sem talið var að íbúar myndu verða fyrir við sölu á íbúðunum. Niðurstaða 

fasteignasala var sú að verð myndi rýrna um 5% - 10% eftir því hvaða íbúð ætti í hlut og 

var sú niðurstaða staðfest í dóminum.  

Hurðir 

Fljótlega eftir afhendingu fasteignar tóku eigendur eftir ákveðnum vanköntum á 

útidyrahurðum í húsinu sem þeir töldu vera galla. Þessir vankantar fólust meðal annars í 

því að hurðirnar lokuðust eða opnuðust sjálfkrafa ef þær voru skildar eftir í hálfa gátt. 

Ástæðuna má rekja til þess að ekki var tekið tillit til þess við uppsetningu að útveggir 

hússins voru skakkir og þar af leiðandi voru hurðirnar skakkar. Niðurstaða dómsins var sú 

að fasteignin var talin gölluð að þessu leyti þar sem ekki hefði mátt búast við ágöllum af 

þessu tagi í nýbyggðu húsi. 

Í öðru tilfelli fór að bera á leka meðfram hurðaspjöldum útidyrahurða á íbúðum í 

fjölbýlishúsi þegar slagveður stóð beint á þær. Þar sem vindálag getur verið töluvert hér á 

landi þurfa hurðir að uppfylla ákveðin skilyrði og þola minnst 1100 Pa þrýsting í 

slagregnsprófi sem framkvæmt er með ákveðinni aðferð. Í ljós kom að hurðirnar sem voru 

innfluttar frá Danmörku voru aðeins vottaðar fyrir 750 Pa þrýsting og uppfylltu þær því 

ekki skilyrði fyrir vottun hér á landi. Íbúðirnar voru því gallaðar að þessu leyti og 

nauðsynlegt að skipta um allar hurðir.  
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Innréttingar 

Kaupendur íbúðar tóku eftir því þegar þeir voru fluttir inn að innréttingar íbúðarinnar voru 

rispaðar og lakkáferð var gölluð að þeirra mati. Eflaust hefði einhver sem unnið hefði í 

íbúðinni rekist utan í innréttingarnar og rispað þær. Dómkvaddur matsmaður staðreyndi 

þessa galla þó svo að þeir sæjust ekki fyrr en maður horfði sérlega vel á innréttingarnar. Í 

niðurstöðu dómsins, Hrd. 144/2005 segir: „Þegar þessi framburður matsmannsins er 

virtur, ásamt því að íbúðin var mjög óhrein og rykug þegar hún var sýnd og að hún var ný 

í þeim skilningi að aldrei hafði verið búið í henni verður að fallast á þá niðurstöðu 

héraðsdóms að stefndu hafi ekki vanrækt skoðunarskyldu sína þótt þau yrðu ekki vör við 

þessa missmíð“. Því er gerð rík krafa um að ný íbúð sem ekki hefur verið búið í sé ekki 

gölluð eða haldin vanköntum af neinu tagi. 

Veggir innanhúss 

Fljótlega eftir að íbúðareigendur fengu íbúð sína afhenta tóku þeir eftir sprungum í 

innveggjum en veggirnir voru hlaðnir með vikurplötum, múrhúðaðir og pússaðir. 

Niðurstaða dómkvaddra matsmanna var sú að sprungurnar í múrhúðinni væru stærri og 

meiri en ásættanlegt gæti talist og yrði gallinn lagfærður með því að sparsla og endurmála 

vegginn. 

Loft 

Íbúðareigendur í fjölbýlishúsi tóku eftir því að loft í bílageymslu var óeinangrað og þar var 

að finna steypuklepra. Á teikningu kom fram að loftplatan ætti að vera hljóðeinangruð með 

þartilgerðu sprautuefni. Niðurstaða dóms var sú að eignin væri gölluð að þessu leyti. 

Rafmagn 

Íbúðareigandi nýbyggingar réð til sín rafvirkja til ákveðinnar vinnu. Við þá vinnu komust 

þeir að því að margar ídráttarpípur voru stíflaðar og því ekki hægt að draga raflagnir í 

gegnum þær. Þegar rafmagnsteikningar voru skoðaðar sást að víða í íbúðinni vantaði dósir 

fyrir ljós, rofa og tengla. Íbúðareigandinn hafði haldið eftir hluta af lokagreiðslu og 

niðurstaða dóms var sú að kostnaður til lagfæringa á þessum göllum kæmi til frádráttar 

lokagreiðslu með skuldajöfnuði. 

Veggir utanhúss 

Einstaklingur gerði kaupsamning við verktaka sem fólst í því að verktakinn byggði 

einbýlishús fyrir viðkomandi. Framkvæmdarstjóri verktaka var einnig byggingarstjóri við 
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fasteignina. Þegar lokið var við uppsteypu hússins hvarf verktakinn og þar með 

byggingarstjórinn frá verkinu. Gallar voru á vinnu verktakans sem lýstu sér í því að víða 

voru steypuhreiður eða holur í útveggjum en það var vegna þess að þegar steypu var hellt í 

mótin var hún ekki nægjanlega titruð (víbruð). Á myndum 4.9 og 4.10 má sjá hvernig 

steypuhreiður og göt geta verið í veggjum ef steypan er ekki nægjanlega titruð þegar henni 

er hellt í mótin. 

 

Mynd 4.9: Dæmi um steypuhreiður 

 

Mynd 4.10: Hola í gegnum vegg 

Einnig var járnalögn í útvegg nánast í útbrún en almennt er gert ráð fyrir því að steypuhula 

eigi að vera minnst 30 mm til að hlífa járnum frá tæringu. Á mynd 4.11 má sjá dæmigerða 

afleiðingu þess þegar steypuhula yfir járnum er ekki nægjanlega þykk en þó ber að geta 

þess að afleiðingar eins og myndin sýnir getur tekið nokkur ár að gerast, tíminn ákvarðast 

helst af staðsetningu, þykkt steypuhulu, gæðum steypu og þéttleika hennar. 

 

Mynd 4.11: Steypuhula yfir járnagrind of lítil 
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Starfsmenn verktaka vönduðu mótauppslátt ekki nægjanlega og því urðu veggir skakkir, 

bæði lóðrétt og lárétt en það kostar aukið ákast við múrhúðun að eyða þeim skekkjum út. 

Fyrir þessum göllum var byggingarstjórinn ábyrgur og var hann, ásamt tryggingafélagi 

sínu dæmdur til greiðslu bóta vegna þeirra. 

Vatns-, hita-, neyslu- og fráveitulagnir 

Einstaklingar keyptu íbúð af byggingarverktaka og tóku við henni án gólfefna í samræmi 

við kaupsamning. Í framhaldi af kaupunum fengu kaupendur fagmann til að leggja 

kirsuberjaparket á gólf íbúðarinnar. Við búsetu fór að bera á skemmdum á parketinu á 

metersbreiðum kafla eftir endilangri íbúðinni. Skemmdirnar lýstu sér þannig að rifur urðu 

mjög breiðar á milli parketstafa og þeir undnir. Dómkvaddur matsmaður var fenginn til að 

meta skemmdirnar sem mögulegan galla á íbúðinni og orsök þeirra. Niðurstaðan var sú að 

íbúðin væri haldin galla sem orsakaðist af hita frá óeinangruðum stofnlögnum hita- og 

neysluvatns sem innsteyptar voru í gólfplötuna eftir endilangri íbúðinni. Þó svo að lagning 

og frágangur í kringum stofnlagnir hefði verið eftir teikningu var ákvæði 

byggingarreglugerðar brotið þar sem pípur í hitakerfi áttu að vera einangraðar til að valda 

ekki óæskilegri upphitun á öðrum lögnum og byggingarhlutum eins og segir í gr. 189.3 

byggingarreglugerðar nr. 441/1998. Á þessu bar byggingarstjóri ábyrgð. 

Þak 

Á fjölbýlishúsi er flatt þak sem einnig eru svalir. Á steyptu þakplötunni er heilsoðinn 

asfaltdúkur, jarðvegsdúkur þar ofan á, næst er grófur sandur og svo frauðplastseinangrun, 

efst eru hellur. Í íbúðum undir þaki fór að bera á leka úr sprungum í lofti og var verktaka 

tilkynnt um málið. Tvisvar komu menn frá honum til að reyna að laga lekann en þær 

aðgerðir stöðvuðu lekann ekki algjörlega þó hann hafi minnkað töluvert. Einn íbúanna 

hafði smíðað sér rennu og fest í loftið til að varna því að gólfefni skemmdust þegar færi að 

leka og annar hafði hengt fötur í loftið hjá sér. Verktakinn varð svo gjaldþrota og var 

byggingarstjóra því stefnt og dómkvaddur matsmaður fenginn til að meta gallann. Lekinn 

var staðreyndur með að loka öllum niðurföllum á þakinu og láta vatn renna þangað til 

yfirborð hellna væri hulið vatni. Við þessa aðgerð fór að leka á nokkrum stöðum úr loftum 

íbúða.  

Matsmaður staðreyndi einnig að þakhalli á yfirborði þakdúks var minni en 

byggingarreglugerð segir til um. Niðurstaða hans var sú að ógerlegt væri að finna gatið á 
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asfaltdúknum og því þyrfti að skipta honum öllum út ásamt einangrun sem væri blaut og 

ónýt. Kostnaðarmat hans vegna viðgerða á þaki nam 11.850.000 krónum miðað við 

verðlag matsdags. Hámarkstrygging byggingarstjóra vegna eins tjóns var 6.612.000 krónur 

og var vátryggingafélaginu gert að greiða þá upphæð vegna gallans. Að auki bauðst félagið 

til að greiða lögfræðikostnað og kostnað vegna matsgerðar, samtals 437.413+746.349 = 

1.183.762 krónur. Vert er að geta þess að fleiri gallar vegna annarra byggingarhluta voru 

einnig til umfjöllunar á viðkomandi húsi og var heildarkostnaðarmat 28.455.000 krónur en 

ekki var hægt að sækja hærri bætur úr tryggingu byggingarstjóra.  

Lóð og bílastæði 

Eigendur í fjölbýlishúsi töldu ágalla vera á bílaplani fyrir framan húseignina vegna 

pollamyndunar og að ekki væri nægur vatnshalli á planinu. Mælinganiðurstöður 

dómkvaddra matsmanna sögðu vatnshalla á planinu vera á bilinu 0,2% - 0,7% en á 

teikningu segir að vatnshallinn eigi að vera 2,5%. Því var vatnshallinn alltof lítill og 

byggingarstjórinn ásamt þrotabúi verktaka látið bera ábyrgð á því að ekki hefði verið unnið 

eftir teikningum.  

Annar galli í sömu fasteign var sá að hönnun lóðar hafði ekki verið fylgt við framkvæmd 

að öllu leyti. Fólst gallinn meðal annars í því að 19 stykki af trjám vantaði á lóðina sem og 

20 lengdarmetra af limgerði og 90 lengdarmetra af runnagróðri. Á þessu bar þrotabú 

verktakans og byggingarstjóri ábyrgð. 

4.2.5 Orsakir byggingargalla 

Hér á undan hefur göllum verið lýst sem verða í, eða eiga uppruna að rekja til ákveðins 

byggingarhluta. Því er næst að skoða hverjar orsakir þeirra byggingargalla eru. 

Til að komast að orsökum gallanna voru mismunandi orsakir skilgreindar og hver og einn 

galli flokkaður eftir þeim og fjöldi þeirra mældur en ákveðið var að notast við þær 

lykilsetningar sem oftast komu fram í niðurstöðum dóma 

Stutt yfirlit um galla og orsakir þeirra er að finna í töflu 4.3. Þannig má gera sér betur grein 

fyrir þeim göllum sem til umfjöllunar eru í dómsmálum sem hér eru skoðuð. Seinna í 

kaflanum eru tekin dæmi um galla sem orsakast af hverjum þætti fyrir sig og þeim göllum 

lýst nokkuð ítarlega. 
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Tafla 4.3: Dæmi um orsakir byggingargalla 

Orsök Lýsing á galla 

Ekki unnið eftir 

teikningum 

Frágangur og loftun þaks ekki rétt - rangur vatnshalli - hæð á 

steyptri plötu vitlaus 

Byggingarefni, 

búnaður eða tæki 
Þrýstijafnari í hitakerfi bilaður 

Ófullnægjandi 

ending 
Málning á gluggum og hurðum flagnar - flögnun á múrhúð 

Ófagleg eða 

ófullnægjandi 

vinnubrögð/ 

frágangur 

Veggir, gluggar og hurðir skakkar - gluggar og hurðir óþéttar og 

leka, málningarvinna - þakfrágangur - steypuvinna 

Óvitað eða ótilgreint 
Sprungur og rakaskemmdir á parketi - málning flagnar - 

rakaútfelling á útvegg - brotið úr hurð 

Ófullnægjandi eða 

röng hönnun 

Plötusig - ófullnægjandi burðarþol - loftun vantar í bílskúr og 

skriðkjallara - enginn vatnshalli á svölum 

Verkþátt vantar 
Múrhúð undir klæðningu á útvegg - lagnir - jarðskaut - dósir fyrir 

tengla, rofa og ljós - glerlistar - loftræsting frá eldhústækjum 

Annað 
Rifur milli parketborða - parket losnar og verpist - hljóðeinangrun 

íbúðar ónæg - sprunga á vegg 

 

Niðurstöður könnunarinnar leiða í ljós að langflestir byggingargallar verði til vegna 

ófaglegra og ófullnægjandi vinnubragða eða frágangs eða í 61% tilfella eins og sjá má í 

töflu 4.4. Einnig var hæsta hlutfall skaðabóta greitt vegna þeirra orsaka eða 47%. 

Eins og sést eru orsakir byggingargalla margar en þó er ekki um tæmandi lista að ræða 

þegar litið er til orsaka galla í þessari könnun. Af töflu 4.4. má svo sjá að næst á eftir 

vinnubrögðum og frágangi er orsökin sú að ekki hefur verið unnið eftir teikningum eða 

samþykktum uppdráttum en hlutfall skaðabóta sem dæmdar hafa verið vegna þeirra galla 

voru 19%. Flest tilfelli voru vegna þess að frágangur við þök, má þar nefna þakkanta, dúka 

og útloftun var ekki í samræmi við teikningu ásamt því að ekki hafði verið steypt eftir 

teikningu en tengdist það oftast rangri hæð á plötum eða röngum vatnshalla. 
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Tafla 4.4: Orsakir byggingargalla 

Orsök 
Fjöldi hlutfall  Skaðabætur  hlutfall 

 (%) (kr.) (%) 

Ekki unnið eftir teikningum 47 12 45.890.866 19 

Byggingarefni, búnaður eða tæki 1 0 109.903 0 

Ófullnægjandi ending 13 3 4.021.755 2 

Ófagleg eða ófullnægjandi 

vinnubrögð/frágangur 
232 61 116.896.903 47 

Óvitað eða ótilgreint 19 5 3.592.092 1 

Ófullnægjandi eða röng hönnun 24 6 63.224.112 26 

Verkþátt vantar 22 6 8.668.107 4 

Annað 23 6 4.340.771 2 

Samtals 381 100 246.744.509 100 

 

Einnig kom það fyrir að ákveðna byggingarhluta sem voru á uppdráttum eða átti að 

framkvæma vantaði, má þar nefna veggi, lagnir, rafmagnsdósir og fleira. 

Hlutfallslega voru langhæstu skaðabætur miðað við fjölda galla dæmdar vegna 

ófullnægjandi eða rangrar hönnunar. Samtals áttu 6% tilfella rætur sínar að rekja til 

vankanta í hönnun en 26% af heildarupphæð skaðabóta sem dæmdar voru áttu við þessi 

tilvik. Flestir þessara galla voru vegna ófullnægjandi burðarþolshönnunar eða loftunar í 

þökum eða skriðkjöllurum. Stærstur hluti skaðabóta sem dæmdur var vegna hönnunar var 

þó vegna plötusigs og afleiðinga þess sem orsakaðist af ófullnægjandi burðarþolshönnun. 

4.2.6 Dæmi um orsök 

Eftirfarandi dæmi er hægt að nefna úr dómsmálum varðandi orsök byggingargalla. Alla 

eftirfarandi galla er einnig hægt að flokka eftir byggingarhlutum en dæmin hér fyrir neðan 

eru sérstaklega til þess gerð að útskýra hverja orsök fyrir sig. 

Ekki unnið eftir teikningum 

Fljótlega eftir afhendingu nýbyggðrar fasteignar tóku eigendur að taka eftir leka og 

rakaskemmdum í lofti í herbergjum hússins. Ítrekað var haft samband við byggingarstjóra 

til að krefjast lagfæringa en án árangurs. Því næst var haft samband við tryggingafélag 

byggingarstjóra sem hafnaði bótaskyldu vegna lekans. Húseigendur öfluðu því ástands- og 
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matsskýrslu um fasteignina hjá byggingartæknifræðingi. Niðurstaða hans var sú að 

fasteignin væri haldin göllum vegna frágangs á þaki sem ekki væri samkvæmt uppdráttum 

aðalhönnuðar. Aftur settu húseigendur sig í samband við tryggingafélag byggingarstjóra til 

að krefjast bóta vegna gallans en þeim var hafnað í annað sinn. Það var ekki fyrr en farið 

var fram á matsgerð frá dómkvöddum matsmanni, sem komst að sömu niðurstöðu og 

byggingartæknifræðingurinn í matsskýrslu sinni, að félagið viðurkenndi bótaábyrgð til að 

breyta þakinu til samræmis við samþykktar teikningar. Þakið var steypt flatt en þakhalli 

plötunnar reyndist aðeins vera 3 – 7 cm í stað 11 cm eins og skilgreint var á teikningu. Að 

auki var hallinn minni en lágmarkshalli samkvæmt byggingarreglugerð nr. 441/1998 eins 

og kemur fram í dóminum.  

Byggingarefni 

Mjög fá tilfelli má rekja til galla í byggingarefni eða búnaði. Eini gallinn sem skráður var 

vegna galla í búnaði var í húsnæði þar sem handklæðaofn virkaði ekki. Orsök þess töldu 

matsmenn vera bilun í þrýstijafnara. 

Ófullnægjandi ending 

Í flestum tilfellum sem heyra undir þennan lið urðu gallar á málningarvinnu þar sem 

málning fór að flagna af gluggum og svalahandriðum. Lýstu matsmenn því að ástand 

málningar væri verra en eðlilegt gæti talist. Hluti tilfella var einnig rakinn til þess að 

undirmálning hefði ekki fengið næga viðloðun við undirlagið en í öðrum tilfellum voru 

orsakir ókunnar. 

Ófagleg eða ófullnægjandi vinnubrögð eða frágangur 

Íbúðaeigendur í nýlegu fjölbýlishúsi fóru að taka eftir leka með útidyrahurðum hjá sér 

þegar slagveður stóð beint á hurðirnar. Sérstaklega er tekið fram í dóminum að hurðirnar 

opnist inn en heppilegra hefði verið að þær opnuðust út en það hefði orðið til þess að 

hurðirnar þrýstust inn að þéttingu í fölsum. Verktakinn reyndi að lagfæra lekann með því 

að þétta hurðirnar en ekkert gekk, einnig var hurðaflekum skipt út fyrir nýja án árangurs. Í 

matsgerð dómkvaddra matsmanna kom fram að hurðirnar hefðu ekki hlotið vottun 

íslenskra vottunaraðila en þær hefðu þurft að standast 1100Pa þrýsting í stöðluðu 

slagveðursprófi sem framkvæma á eftir ákveðinni forskrift (ÍST EN 1027:2000, 2000). 

Hurðir af þessari tegund reyndust hins vegar aðeins vera vottaðar fyrir 750Pa þrýsting. Á 

aðaluppdráttum frá arkitekt kemur fram að hurðir og gluggar skuli vera úr timbri með 
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álkápu og valdi verktaki hurðir eftir þeim fyrirmælum án samráðs við arkitekt. Matsmenn 

töldu útidyrnar gallaðar vegna þess að þær þyldu ekki álag frá íslensku veðurfari en í 

umræddum dómi Hæstaréttar nr. 162/2012 segir að gallinn verði „rakinn til þess að 

aðkeyptur byggingarhlutur er ófullnægjandi“. Því voru það ófullnægjandi vinnubrögð 

verktaka við val á hurðum sem leiddu til þessa galla í 17 af 24 útidyrahurðum og var hann 

dæmdur til að greiða rúmar 11 milljónir í skaðabætur.  

Aðrir gallar vegna ófaglegra eða ófullnægjandi vinnubragða eða frágangs voru af ýmsum 

toga og má þar nefna yfirborðsskemmdir á hurðum, óþétta glugga og hurðir, skakka veggi, 

óslétt gólf og fleira. 

Ófullnægjandi eða röng hönnun 

Við lokaúttekt húss gerði byggingarfulltrúi athugasemdir þess efnis að eftir ætti að ganga 

frá rakavörn og að loftræstingu vantaði í skriðkjallara. Fljótlega eftir þá úttekt hafði 

byggingarstjóri látið gera tvö lítil loftgöt á kjallarann en meira hafi ekki verið gert. Með 

tímanum myndaðist raki í rýminu vegna uppgufunar úr jarðvegi en vegna rakans 

myndaðist fúasveppur og urðu loftgæði slæm í kjölfarið. Einnig urðu fúaskemmdir á timbri 

í rýminu og þá sérstaklega í fótreim sem gegndi því hlutverki að halda uppi gólfeiningum 

og festa veggeiningar við sökkul hússins. Þannig kom fram sig í gólfi vegna 

fúaskemmdanna og í kjölfar þess kröfðust eigendur úrbóta. Byggingarstjóri hafði þá látið 

setja plast yfir jarðveginn sem rakavörn, sett viftu í rýmið til að bæta loftræsingu, skipt um 

fótreimar á sumum stöðum og styrkt aðrar. Ekki voru þó allir gallar lagfærðir að mati 

húseigenda og fengu þeir því dómkvaddan matsmann til að meta galla á húsinu. Niðurstaða 

hans var sú að húsið væri haldið göllum, hann taldi einnig að hönnun hefði verið ábótavant 

þar sem rakavörn og loftræsting hefði ekki verið skilgreind í skriðrými í samræmi við 

byggingarreglugerð nr. 441/1998.  

Að auki má nefna dæmi um ranga hönnun sem leiddi til stórfellds galla. Í því tilfelli var um 

að ræða hönnun arkitekts á flísalögn á baðherbergi í nýju húsi. Innanhússhönnuður 

fyrirskipaði að flísaleggja ætti veggi og sturtubotn í baðherbergi án þess að setja fúguefni í 

rifur á milli flísa. Fljótlega fór að bera á rakaskemmdum á parketi á bað- og svefnherbergi 

við hliðina þar sem vatn sat í fúgum og komst ekki í niðurfall og lak því á áðurnefnda 

staði. Niðurstaða yfirmatsmanna var sú að nauðsynlegt hefði verið að setja fúguefni milli 

flísa og því hafi rangri hönnun fyrst og fremst verið um að kenna að svo fór sem fór.  
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Óvitað eða ótilgreint 

Einstaklingur festi kaup á íbúð í fjölbýlishúsi sem var afhent án gólfefna. Fljótlega eftir 

afhendingu fjárfesti kaupandi í parketi frá gólfefnasala og í framhaldi var parketið lagt á 

íbúðina. Skömmu eftir lagningu parketsins fóru sprungur að myndast í því og byrjaði það 

að lyfta sér á köflum. Hafði íbúðareigandinn því samband við gólfefnasalann og óskaði 

eftir að nýtt parket yrði lagt í stað þess sem hann taldi gallað en því var hafnað. 

Dómkvaddur matsmaður var fenginn til að meta parketið og niðurstaða hans var sú að það 

væri gallað en margar ástæður gætu orsakað þennan galla. Líklegast var þó talið að neðstu 

fjalirnar í hverju búnti fyrir sig hefðu tekið upp raka þar sem gallarnir komu aðeins fram í 

ákveðnum fjölum en ekki á öllum gólffletinum. Ekki var ljóst hvort þessi raki hefði komist 

í fjalirnar hjá söluaðila eða í íbúð kaupanda eða hvað nákvæmlega orsakaði hann og var 

efnissalinn því ábyrgur fyrir þessum galla. 

Annað 

Dældir og beyglur á stál/álklæðningum húsa geta verið dæmi um það sem orsakast vegna 

annarra þátta og ekki er gott að vita hvenær skemmdirnar urðu eða af völdum hvers. 

Annað dæmi er þar sem fasteignakaupendur tóku við nýrri íbúð í fjölbýlishúsi án gólfefna. 

Kaupendurnir fengu svo fagmann til að leggja parket á íbúðina fyrir sig en það var límt 

beint á gólfflötinn. Þegar kaupendur hófu að búa í íbúðinni fannst þeim hljóðeinangrun 

milli íbúða ófullnægjandi og töldu það vera galla. Fenginn var sérfræðingur til að mæla 

hljóðeinangrunargildi íbúðarinnar og var niðurstaða hans sú að ákvæði 

byggingarreglugerðar hefði aðeins rétt svo verið uppfyllt. Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 

sem staðfestur var í Hæstarétti hvað þetta varðar í máli nr. 379/2008 segir að: „Í 

skilalýsingu sem fylgdi kaupsamningi segir varðandi frágang gólfa að sérstök hljóð-

einangrun sé á milli íbúða án þess að þar sé nokkuð skilgreint frekar hvað í því 

felist.  Hins vegar verður að líta svo á að með því að taka þetta sérstaklega fram sé verið 

að hnykkja á því að hljóðeinangrun sé betri en almennt gerist enda kemur fram í 

auglýsingum um íbúðirnar að góð hljóðeinangrun sé milli íbúða og að fjölbýlishúsið sé í 

einbýlishúsaklassa.“. Því hafi kaupendur mátt búast við því að einangrun væri meiri en 

lágmarkskröfur væru samkvæmt byggingarreglugerð. Þar sem ekki hafði verið sannað að 

byggingarverktakinn hefði leiðbeint kaupendum um lagningu á gólfefnum til að tryggja 

góða hljóðeinangrun eins og þeim hafði verið lofað í kaupsamningi var hann ábyrgur fyrir 
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þeim galla og var gert að greiða skaðabætur vegna vinnu við að taka parket upp, leggja 

hljóðeinangrandi dúk og setja parket niður aftur. 

4.2.7 Skaðabætur vegna byggingargalla 

Eins og áður hefur komið fram voru upphæðir skaðabóta sem voru dæmdar eða 

samþykktar fyrir hvern galla skráðar niður. Heildar upphæðir þeirra, flokkað eftir 

hústegund eru sýndar í töflu 4.5. Þar er einnig að finna fjölda fasteigna eftir hústegund og 

útreiknaða meðalupphæð skaðabóta. Útreiknuð meðalupphæð skaðabóta eru rúmar 5,2 

milljónir króna fyrir hverja fasteign eins og birt er í töflu 4.5. Ef aðeins eru skoðuð tilfelli 

íbúðarhúsa sem eru sérbýli og fjölbýli er meðaltalsupphæð skaðabóta rúmar 5,4 milljónir 

eins og útreikningur hér fyrir neðan gefur til kynna. 

              
                       

     
               

Tafla 4.5: Dæmdar eða samþykktar skaðabætur dómsmála 

Húsategund Fjöldi fasteigna 
Heildarupphæð Meðaltal 

(kr.) (kr.) 

Sérbýli 31 109.183.776 3.522.057 

Fjölbýli 13 130.497.990 10.038.307 

Iðnaðarhúsnæði 2 1.288.841 644.421 

Skrifstofuhúsnæði 1 5.773.902 5.773.902 

Samtals 47 246.744.509 5.249.883 

 

Yfirleitt voru ekki allar kröfur teknar til greina vegna galla og þurfti fasteignaeigandinn því 

sjálfur að standa undir kostnaði við úrbætur á ákveðnum hluta þeirra. Því var ákveðið að 

taka sérstaklega saman heildarupphæðir til lagfæringar öllum þeim göllum sem 

fasteignaeigandinn taldi vera á fasteign sinni. Flokkað eftir hústegund má sjá 

heildarupphæðir og meðtaltal þeirra í töflu 4.6. Útreiknuð meðalupphæð skaðabótakrafa 

eru tæpar 8,5 milljónir króna fyrir hverja fasteign eins og birt er í töflu 4.5. Ef aðeins eru 

skoðuð tilfelli íbúðarhúsa sem eru sérbýli og fjölbýli er meðaltalsupphæð skaðabótakrafa 

rúmar 8,6 milljónir eins og útreikningur hér fyrir neðan gefur til kynna. 
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Tafla 4.6: Kröfur fasteignaeigenda um skaðabætur í dómsmálum 

Húsategund Fjöldi fasteigna 
Heildarupphæð Meðaltal 

(kr.) (kr.) 

Sérbýli 31   176.905.277     5.706.622 

Fjölbýli 13   201.536.833   15.502.833 

Iðnaðarhúsnæði 2     13.036.340     6.518.170  

Skrifstofuhúsnæði 1       6.241.067     6.241.067 

Samtals 47   397.719.516     8.462.117 

 

Munurinn er nokkur á meðaltalsupphæðum í töflum 4.5 og 4.6 en tölurnar benda til þess að 

fasteignaeigendur í sérbýlum hafi sjálfir þurft að standa undir kostnaði að meðaltali tveggja 

milljóna króna til úrbóta á þeim vanköntum sem þeir töldu vera á fasteignum sínum. 

Upphæðir þessara krafna eru niðurstöður dómkvaddra matsmanna þar sem þeir áætla 

kostnað til að lagfæra galla og því er ekki um að ræða kostnaðarmat fasteignaeigenda.  Í 

fjölbýlum hækkar meðaltalið um helming og er áætlað að fasteignaeigendur hafi að 

meðaltali þurft að greiða rúmlega fimm milljónir til að lagfæra vankanta sem þeir töldu 

vera á fasteignum sínum. Í öðru af tveimur iðnaðarhúsnæðum var áætlaður 

úrbótakostnaður rúmlega tólf milljónir en dómurinn dæmdi þeim aðeins tæpa milljón og 

útskýrist hækkunin nánast eingöngu af því. Áætlaður úrbótakostnaður hækkar mjög lítið í 

skrifstofuhúsnæði.  

4.3 Upplýsingar frá tryggingafélögum 

Eins og áður hefur verið nefnt voru öll tryggingafélög sem selja starfsábyrgðartryggingar 

til byggingarstjóra og löggildra hönnuða beðin um að veita upplýsingar til að átta sig betur 

á heildarumfangi tjóna vegna byggingargalla; Sjóvá, VÍS, Tryggingamiðstöðin og Vörður. 

Reynt var að fá sem mestar upplýsingar frá þeim, svipað og gert var við greiningu á 

dómsmálunum, en þegar tryggingafélögin sögðu mikinn tíma fara í þá vinnslu var ákveðið 

að fækka upplýsingaþáttum. Félögin voru því aðeins beðin um að veita heildarfjölda og 
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bótaupphæðir tjónstilkynninga og bótaskyldra tjóna eftir árum vegna byggingarstjóra og 

löggildra hönnuða.  

Þegar félögin höfðu skilað af sér gögnum kom í ljós að ekki bárust upplýsingar um alla 

þættina frá þeim öllum. Í tilfellum þar sem töluleg gögn vantar frá einhverju félaginu 

verður það tekið fram, taka verður þeim tölum með nokkrum fyrirvara en þær gefa kannski 

ekki nákvæmlega rétta mynd af raunveruleikanum.  

4.3.1 Tjónstilkynningar og bótaskyld tjón 

Öll félögin létu af hendi töluleg gögn um heildarfjölda tjónstilkynninga á ári vegna 

byggingarstjóra, skipt eftir þeim árum sem talið er að tjónið hafi átt sér stað. Heildarfjöldi 

tjónstilkynninga var 799. Tvö af þessum fjórum félögum gáfu upplýsingar um  

heildarfjölda tjónstilkynninga á ári vegna löggildra hönnuða og kom í ljós að ein af 

hverjum fimm tjónstilkynningum reyndist vera þeirra vegna. Það hlutfall er því notað til að 

áætla tjónstilkynningar fyrir hin tvö félögin þegar kemur að hönnuðum og verður 

heildarfjöldi þeirra tjónstilkynninga því 160. Fjöldi samanlagðra tjónstilkynninga er þannig 

áætlaður 959 og sjá má hvernig fjöldi þeirra skiptist milli ára á mynd 4.12. Þar sést að 

fyrstu þrjú árin er töluverð aukning í fjölda tjónstilkynninga en árið 1998 var 

byggingarstjórum og löggildum hönnuðum fyrst skylt að kaupa tryggingu fyrir vinnu sinni 

eins og áður hefur verið nefnt. Næstu tvö árin fækkar tilkynningunum en svo aukast þær 

aftur og ná hámarki árið 2006 en mikill uppgangur einkenndi þá íslenskan byggingariðnað 

og mikið var byggt. Tilkynningunum fækkar svo heldur næstu tvö árin þar til fjöldi þeirra 

minnkar verulega frá 2009 til 2012 en þá var mjög lítið byggt. 

Þrjú af fjórum félögum gáfu upplýsingar um hversu mörg tjón voru bótaskyld. Í öllum 

tilfellum var fjöldi bótaskyldra tjóna um 40% af fjölda tjónstilkynninga og var það hlutfall 

því notað til að áætla fjölda bótaskyldra tjóna sem vantaði. Þannig var áætlað að 413 tjón 

hefðu verið bótaskyld og skiptingin var þannig að 316 þeirra voru vegna byggingarstjóra 

og 97 vegna löggildra hönnuða. Skipting eftir árum er sýnd á mynd 4.12. Vert er að geta 

þess að þessi fjöldi er ekki endanlega tala þar sem niðurstaða hefur ekki fengist í öllum 

málum. 

Fylgni milli fjölda bótaskyldra tjóna og fjölda tjónstilkynninga er nokkuð góð til ársins 

2003. Eftir það og til ársins 2005 helst fjöldi bótaskyldra tjóna nokkuð jafn þó svo að fjöldi 
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tjónstilkynninga aukist töluvert. Toppinum er svo náð í báðum tilfellum árið 2006. Næstu 

tvö árin fækkar fjölda tjónstilkynninga nokkuð en fjöldi bótaskyldra tjóna helst svipaður og 

hann var tveimur árum fyrir toppárið. Fjöldi bótaskyldra tjóna fer svo lækkandi næstu ár á 

eftir líkt og fjöldi tjónstilkynninga en engin bótaskyld tjón hafa verið árin 2011 og 2012.  

 

Mynd 4.12: Fjöldi tjónstilkynninga og bótaskyldra tjóna eftir áætluðu tjónsári 

Áhugavert er hins vegar að bera fjölda tjónstilkynninga og bótaskyldra tjóna saman við það 

magn fasteigna sem byggt var til að sjá hvort samhengi sé þar á milli. Í flestum tilfellum á 

hver tjónstilkynning við eina fasteign sem getur þá til dæmis verið eitt fjölbýlishús, parhús 

eða raðhúsalengja en til upprifjunar er fasteign skilgreind í 3. gr. laga nr. 6/2001 um 

skráningu og mat fasteigna sem „afmarkaður hluti lands, ásamt lífrænum og ólífrænum 

hlutum þess, réttindum sem því fylgja og þeim mannvirkjum sem varanlega eru við landið 

skeytt“. Því var reynt að nálgast upplýsingar um fjölda fasteigna sem byggðar hafa verið og 

voru teknar í notkun á árunum 1998 – 2012. Haft var samband við starfsfólk Þjóðskrár 

Íslands til að fá sem besta nálgun á þennan fjölda. Þeirra mat var að töluleg gögn um fjölda 

matshluta með byggingarár frá 1998 – 2012 sem skráðir hafa verið á matsstig sjö eða átta, 

gæfu bestu nálgunin á fjölda fasteigna (Þjóðskrá Íslands, munnleg heimild, 15. apríl 2013). 

Matsstig sjö táknar að mannvirkið eða notkunareiningin sé fullgerð meðan matsstig átta 

táknar að mannvirkið eða notkunareiningin sé ekki fullgerð en hafi verið tekin í notkun 

(Þjóðskrá Íslands, e.d.). 
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Matshluti (hér eftir talað um sem fasteign) er skilgreindur í reglugerð 910/2000 um 

eignaskiptayfirlýsingar, útreikning hlutfallstalna o.fl. í fjöleignarhúsum sem: „Mannvirki í 

heild eða sá hluti þess sem gerð er eignaskiptayfirlýsing um“ og getur þá til dæmis verið 

heill stigagangur í fjölbýlishúsi, parhús eða raðhúsalengja. Þó svo að stigagangar geta verið 

fleiri en einn í hverju fjölbýlis- og fjöleignarhúsi var ákveðið að nota þessa nálgun þar sem 

aðrar aðferðir voru ekki taldar líklegar til að gefa betri niðurstöðu.  

Í samtölum við tryggingafélögin kom fram að mikill minnihluti tjónstilkynninga og 

bótaskyldra tjóna yrði í öðrum fasteignum en íbúðarhúsum. Þar sem heildarfjöldi fasteigna 

á matsstigi sjö eða átta með byggingarár frá 1998 – 2012 voru samtals 11.172 meðan aðrar 

fasteignir voru samtals 8.780 (Hildur Freysdóttir, Þjóðskrá Íslands, munnleg heimild,  

3. maí 2013) var ákveðið að bera fjölda tjónstilkynninga og bótaskyldra tjóna aðeins við 

fjölda fasteigna í íbúðarhúsnæði þar sem annað gæti gefið skakka mynd. Fjöldi íbúða í 

þeim fasteignum var 27.407 (Hildur Freysdóttir, Þjóðskrá Íslands, munnleg heimild,         

3. maí 2013) (viðauki D). Fasteignir sem flokkaðar voru sem aðrar fasteignir voru 

sumarhús, verslunar-,skrifstofu- og iðnaðarhús, vörugeymslur og sérhæfðar eignir. 

Dreifingu íbúðarhúsafasteigna eftir árum má sjá á mynd 4.13 en tölur miðast við 

áramótastöðu í lok árs 2012 (Hildur Freysdóttir, Þjóðskrá Íslands, munnleg heimild, 3. maí 

2013). 

 

Mynd 4.13: Fjöldi fasteigna eftir byggingarári 

Til að fá heildarfjölda fasteigna þar sem tilkynnt er um galla vegna byggingarstjóra og 

löggildra hönnuða er í grunninn notuð talan 959 sem heildarfjöldi tjónstilkynninga. 
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Ákveðinn hluti tjónstilkynninga vegna byggingarstjóra og hönnuða verður vegna sömu 

fasteigna og því er áætlað að þrjár af hverjum fjórum tjónstilkynningum hönnuða sé í sömu 

fasteign og tjónstilkynning vegna byggingarstjóra (Þorsteinn Þorsteinsson, deildarstjóri 

eigna-, skipa- og farmtjóna hjá VÍS, munnleg heimild, 27. maí 2013). Því er talað 959 

lækkuð um sem nemur ¾ hluta tjónstilkynninga vegna löggildra hönnuða og því er 

áætlaður heildarfjöldi fasteigna þar sem tilkynnt er um galla 839 fasteignir. Á sama hátt er 

fjölda bótaskyldra tjóna fækkað úr 413, niður í 340 tjón. 

Þegar skoðað er hlutfall fasteigna, miðað við byggingarár og áætlað tjónsár, þar sem  

tilkynnt er um tjón af völdum byggingarstjóra og löggildra hönnuða kemur í ljós að lægsta 

hlutfallið er fyrstu tvö árin eins og sést í töflu 4.7. Næstu þrjú árin, frá 2000 – 2002 helst 

hlutfallið nokkuð jafn en hækkar svo hratt eftir það og er hlutfall tjónstilkynningar 10% 

árið 2006 en flestar tjónstilkynningar eru skráðar það ár eins og kom fram á mynd 4.12. 

Hlutfallið lækkar hins vegar ekki heldur hækkar og nær toppi árið 2009 þegar hlutfall 

tjónstilkynninga er mest 15% af fjölda fasteigna sem skráðar hafa verið fullgerðar og 

teknar í notkun. Ári þar á eftir lækkar hlutfallið aðeins og stendur í stað síðustu tvö árin. 

Tafla 4.7: Hlutfall fasteigna (%) af byggðum fasteignum þar sem tilkynnt er um tjón eftir 

byggingarári og áætluðu tjónsári 

Byggingar- og 

áætlað tjónsár 

Tjónstilkynningar 

(%) 

Bótaskyld tjón 

(%) 

1998 0 0 

1999 3 1 

2000 5 2 

2001 4 2 

2002 5 2 

2003 7 4 

2004 7 4 

2005 9 4 

2006 10 5 

2007 10 3 

2008 11 4 

2009 15 6 

2010 13 3 

2011 7 0 

2012 7 0 

Meðaltal 7,5 3,0 
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Hlutfall bótaskyldra tjóna fer hækkandi til ársins 2006 í fasteignum sem teknar hafa verið í 

notkun eins og sést í töflu 4.7. Næstu tvö ár á eftir minnkar hlutfallið örlítið áður en það 

nær hámarki árið 2009 líkt og í hlutfallslegum fjölda tjónstilkynninga í fasteignum sem 

teknar hafa verið í notkun. Vert er að minnast aftur á að tjónstilkynningar og bótaskyld tjón 

eru skráð á þau ár sem talið er að tjónin hafi átt sér stað. Í ljósi þess og lítils 

byggingarmagns árið 2009 geta hlutfallstölur breyst fljótlega ef nokkur tjón eru áætluð á 

vitlaus ár og því er nauðsynlegt að taka þessum tölum með nokkrum fyrirvara. Árið 2010 

er hlutfall bótaskyldra tjóna aðeins 3% en næstu tvö ár á eftir en hlutfall þeirra komið niður 

í 0. Líkt og áður hefur verið sagt hefur ekki fengist niðurstaða í öllum tjónamálum og getur 

hlutfall fasteigna því verið hærri í bótaskyldum tjónum, sérstaklega á það við um síðustu 

nokkur ár. 

4.3.2 Skaðabætur 

Upphæðir skaðabóta vegna allra tjónstilkynninga komu frá tveimur tryggingafélögum en 

aðeins annað þeirra skipti þeirri upphæð eftir því hvort tjónin hefðu verið bótaskyld, 

niðurstaða ekki fengist eða að tjónin hefðu ekki verið bótaskyld en þessi tvö umræddu 

félög eru samtals með rúmlega helming allra tjónstilkynninga. Skaðabæturnar hafa verið 

uppreiknaðar miðað við stöðu byggingarvísitölu í janúar 2013 en vegið meðaltal þeirra og 

áætluð heildarupphæð er sýnd í töflu 4.8 fyrir tímabilið 1998 – 2012. Tekið er vegið 

meðaltal til að áætla upphæðir skaðabóta vegna mismunandi fjöldi á skráðum 

tjónstilkynningum hjá tryggingafélögum. Félagið með flestar tjónstilkynningar hefur því 

mest vægi. 

Tafla 4.8: Áætlaðar heildarskaðabætur tjónstilkynninga tímabilið 1998 – 2012 

Vegið meðaltal skaðabóta Fjöldi tjónstilkynninga Áætluð heildarupphæð skaðabóta 

4.200.000 kr. 959 4.027.800.000 kr. 

  

Því má áætla að tryggingafélögin hafi fengið kröfur upp á samtals fjóra milljarða á 

tímabilinu 1998 – 2012 þar sem fasteignaeigendur hafa talið galla vera á fasteign sinni sem 

byggingarstjórar eða löggildir hönnuðir bæru ábyrgð á.  

Eins og áður hefur verið sagt lét aðeins eitt félag af hendi upplýsingar um upphæð 

skaðabóta í tjónum þar sem bótaskylda hefur verið viðurkennd eða félagið dæmt til 
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greiðslu skaðabóta. Umrætt félag er með um 35% af heildarfjölda bótaskyldra tjóna og því 

verður að taka þeirri upphæð með nokkrum fyrirvara þegar meta skal heildarupphæð fyrir 

markaðinn. Ef áætlað er að sú upphæð sé meðaltalsupphæð má reikna heildarupphæð 

skaðabóta sem greiddar hafa verið út á umræddu tímabili eins og sjá má í töflu 4.9. 

Tafla 4.9: Áætlaðar heildarskaðabætur bótaskyldra tjóna 

Vegið meðaltal skaðabóta Fjöldi bótaskyldra tjóna Áætluð heildarupphæð skaðabóta 

   6.600.000 kr.  413 2.725.800.000 kr. 

  

Með því að bera saman töflur 4.8 og 4.9 sést að vegin meðalupphæð bótaskyldra tjóna er 

nokkuð hærri en vegið meðaltal skaðabóta vegna allra tjónstilkynninga. En því má áætla að 

tryggingafélögin hafi samtals greitt rúma þrjá milljarða í skaðabætur vegna tjóna sem 

byggingarstjórar og löggildir hönnuðir eru ábyrgir fyrir. Ekki er um endanlega tölu að ræða 

því ekki hefur fengist niðurstaða í öllum málum sem á borði þeirra eru, en um nokkurn 

fjölda mála er að ræða.  

4.4 Samantekt á skaðabótum og fjölda fasteigna  

Hér verður gerð samantekt á skaðabótum sem dæmdar hafa verið og áætlaðar út frá 

gögnum tryggingafélaga og úr dómsmálum (tafla 4.10 og 4.11). Einnig verður gerð 

samantekt úr dómsmálum og út frá gögnum tryggingafélaga á fjölda fasteigna þar sem 

tilkynnt er um tjón/galla eða mál eru bótaskyld (tafla 4.11).  

Samanburður leiðir í ljós að hærri bætur hafa að meðaltali verið greiddar fyrir tjón sem 

tilkynnt var tryggingafélögum heldur en þeirra dómsmála sem voru til greiningar. Þó er 

það sagt með fyrirvara um að ekki hefur fengist niðurstaða í öllum málum hjá 

tryggingafélögum og einnig staðreynd þess að aðeins eitt félag gaf sérstaklega upplýsingar 

um greiddar skaðabætur. 

Tafla 4.10: Samantekt áætlaðra og greiddra skaðabóta að meðaltali í dómsmálum og hjá 

tryggingafélögum. 

Skaðabætur að meðaltali Tryggingafélög Dómsmál 

Greiddar    6.600.000 kr.    5.249.883 kr. 

Áætluð heild   4.200.000 kr.    8.462.117 kr. 
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Meðaltalstölur áætlaðs heildarkostnaðar til lagfæringa á þeim vanköntum sem 

fasteignaeigendur telja vera á fasteignum sínum eru nokkuð lægri hjá tryggingafélögum 

heldur en í þeim dómsmálum sem voru til greiningar.  

Til samantektar á bótaupphæðum og fjölda fasteigna þar sem tilkynnt er um tjón og/eða 

galla þarf að leggja saman tölur úr dómsmálum og frá tryggingafélögum en taka þarf tillit 

til þeirra dómsmála sem innifalin eru í gögnum tryggingafélaga til að sleppa við tvítalningu 

(tafla 4.11). Þau tilfelli eru þegar dómsmál eru höfðuð gegn byggingarstjóra eða hönnuði 

en í þeim tilfellum voru tryggingafélög málsaðilar. Áætlað er að tilkynnt hafi verið um 

tjón/galla í 839 fasteignum út frá gögnum tryggingafélaga á árinum 1998 – 2012 en í 

dómsmálum var tilkynnt um galla í 47 fasteignum. Af þeim 47 fasteignum voru 

tryggingafélög málsaðilar í 31 og því voru 16 fasteignir ekki sameiginlegar og því var 

tilkynnt um tjón/galla í 855 fasteignum eins og tilgreint er í töflu 4.11. 

Tafla 4.11: Samantekt á skaðabótum og fjölda fasteigna þar sem tilkynnt er um tjón/galla eða 

mál eru bótaskyld 

  

Upplýsingar 

frá  

tryggingafélögum 

Upplýsingar 

úr  

dómsmálum 

Ekki 

sameiginlegt 
Samantekt 

Fasteignir: 

Tilkynnt um 

tjón/galla 

839 47 16 855 

Fasteignir: 

Bótaskylt 
340 47 16 356 

Skaðabætur: 

Áætluð heild (kr.) 4.027.800.000 397.719.516 82.610.592 4.110.410.592 

Skaðabætur: 

Bótaskylt (kr.) 2.725.800.000 246.744.509 41.104.741 2.766.904.741 

 

Samantektin leiðir í ljós að tilkynnt er um tjón/galla í 855 fasteignum af þeim 11.172 sem 

byggðar eru á árunum 1998 – 2012 og teknar hafa verið í notkun sem er 7,7% eða 1:13 

fasteignum. Búið er að ákveða bótaskyldu í 356 fasteignum vegna tjóns eða galla og er það 

3,2% af heildarfjölda fasteigna sem teknar hafa verið í notkun á því tímabili eða 1:31 

fasteign. 
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5 Umræður 

Hér verður farið yfir niðurstöður úr kafla fjögur sem fjallaði um tölulega greiningu 

fyrirliggjandi gagna og þær bornar saman við fyrri rannsóknir þar sem við á. Einnig verður 

farið yfir mögulegar breytingar á núverandi tryggingakerfi og stofnun sérstaks gagnabanka 

til að halda utan um upplýsingar um byggingargalla í nýbyggingum. Að lokum verður farið 

yfir þau markmið sem sett voru í ritgerðinni og áframhaldandi rannsóknir. 

Rannsóknin snérist um greiningu á byggingargöllum í dómsmálum sem sérstaklega voru 

höfðuð vegna þeirra. Dómsmálin voru flokkuð eftir húsnæðistegund og byggingarári 

fasteigna. Byggingargallarnir sem komu fram í málskjölum voru flokkaðir eftir þeim 

byggingarhluta sem þeir urðu til í eða áttu rætur sínar að rekja til, orsökum þeirra og 

ábyrgðaraðila. Markmiðið með samantekt á þessum upplýsingum var að fá yfirlit yfir 

umfang galla, dreifingu þeirra eftir byggingarhlutum og þann kostnað sem af þeim hlýst. 

Að auki var leitað eftir upplýsingum frá öllum tryggingafélögum á Íslandi sem bjóða upp á 

starfsábyrgðartryggingu fyrir byggingarstjóra og hönnuði. Leitað var eftir gögnum frá þeim 

varðandi fjölda skráðra tjónstilkynninga, fjölda bótaskyldra tjóna og upphæð skaðabóta 

sem greiddar hafa verið út eða áætlaðar vegna tjóna sem tengjast byggingargöllum. Þessar 

upplýsingar eiga að sýna fram á umfang byggingargalla, að minnsta kosti að svo miklu 

leyti sem ábyrgð þeirra snýr að tryggingafélögum.   

5.1 Samanburður við fyrri rannsóknir 

Í ljós kom að ekki var um margar rannsóknir að ræða sem taka til byggingargalla eftir 

afhendingu húsnæðis. Aðallega hefur verið stuðst við tvær fyrri rannsóknir í þessu 

verkefni; rannsókn Forcada o.fl. 2009 og rannsókn Mills o.fl. 2013. 

Við samanburð á könnun höfundar og rannsókn Forcada o.fl. (2013) á göllum eftir 

byggingarhlutum kemur í ljós að niðurstöðurnar eru nokkuð ólíkar eins og fram kemur í 

töflu 5.1. Þar sem byggingarhlutinn „föst tæki og búnaður“ var ekki sérstaklega til 

greiningar í könnun höfundar var þeim þætti sleppt í samanburði við gögn Forcada o.fl. 
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Flestir gallar í þessari rannsókn voru í, eða áttu uppruna sinn að rekja til veggja utanhúss 

eða þaks. Í viðmiðunarrannsókn Forcada o.fl. voru þeir gallar hins vegar í fimmta sæti. 

Hugsanlega má rekja það til þess að þær fasteignir áttu það allar sameiginlegt að vera 

staðsettar á Spáni þar sem veðurfar er af allt öðrum toga en á Íslandi. Engir gallar urðu 

vegna leka eða raka í útveggjum sem nokkuð var af í könnun höfundar. Væntanlega má 

einnig rekja það til þurrara og heitara veðurfars á Spáni.   

Tafla 5.1: Samanburður á rannsóknum um hlutfallslega skiptingu byggingargalla eftir 

byggingarhluta. 

Byggingarhluti 

Forcada o.fl. 

 

Greindir gallar 
 

Rannsókn höfundar 

á dómsmálum 

Greindir gallar 

 Fjöldi % 
 

Fjöldi % 

Gluggar 338 17,6% 

 

38 12,2% 

Pípulagnir 31 1,6% 

 

24 7,7% 

Annað 118 6,2% 

 

16 5,1% 

Véla- og rafkerfi 82 4,3% 

 

25 8,0% 

Innréttingar 161 8,4% 

 

4 1,3% 

Veggir utanhúss og þak 199 10,4% 

 

75 24,0% 

Veggir innanhúss 329 17,2% 

 

32 10,3% 

Hurðir 343 17,9% 

 

42 13,5% 

Loft 85 4,4% 

 

22 7,1% 

Gólf 230 12,0%   34 10,9% 

Samtals 1916 100,0% 

 

312 100,0% 

 

Rannsókn Forcada o.fl. leiddi í ljós að flestir gallar tengdust hurðum eða 17,9% en í 

könnun höfundar voru þeir 13,5%. Þar á eftir voru flestir gallarnir í rannsókn Forcada o.fl. 

í gluggum eða 17,6% en í rannsókn höfundar voru þeir 13,5%. Ekki munar miklu á 

hlutfalli þeirra en orsakir þeirra voru mjög svipaðar og fólust aðallega í ófullnægjandi 

frágangi, rangri uppsetningu og skekkjum. Ekki voru mikið færri gallar sem tengdust 

veggjum innanhúss í rannsókn Forcada o.fl. eða 17,2% en í könnun höfundar voru þeir 

hlutfallslega nokkuð færri eða 10,3%. Orsakir þeirra voru svipaðar og fólust einna helst í 

yfirborðsgöllum vegna óslétts yfirborðs, sprungna eða slæmrar málningarvinnu. Það er því 

bersýnilegt að margir gallar verða vegna mannlega þáttarins sem auðvelt væri að koma í 

veg fyrir með að vanda betur til verka.  
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Í rannsókn Mills, Love og Williams (2009) sem tók til allra framkvæmda vegna 

nýbygginga, viðbygginga og meiriháttar endurnýjunar á íbúðarhúsnæði í Viktoríu-fylki í 

Ástralíu á fimmtán ára tímabili (1982-1997) kemur fram að tilkynnt er um galla í einu af 

hverjum sex nýbyggðum húsum. Samantekt á fjölda fasteigna þar sem tilkynnt er um galla 

hér á Íslandi miðað við fyrirliggjandi gögn er gerð í töflu 4.11 þar sem áætlaður 

heildarfjöldi fasteigna er 855. Á sama tímabili hafa 11.172 fasteignir verið skráðar í notkun 

eða fullgerðar, þar af leiðir að tilkynnt var um galla í að meðaltali einni af hverjum þrettán 

fasteignum sem eru rúmlega helmingi færri tilfelli en í rannsókn Mills o.fl. Ef miðað er við 

samantekt á fjölda fasteigna þar sem tjón hafa verið dæmd eða ákveðin bótaskyld var 

áætlaður fjöldi þeirra 356 og þar af leiðir að bótaskyld tjón hafa verið í að meðaltali einni 

af hverri þrjátíu og einni fasteign. Hugsanlega hefur það áhrif að rannsókn Mills o.fl. tekur 

til áranna 1982 – 1997 en einnig er möguleiki á því að mun einfaldara hafi verið að sækja 

skaðabætur vegna galla úr þessum ríkisrekna tryggingasjóði þaðan sem rannsóknargögnin 

eru fengin heldur en hjá tryggingafélögum. Einnig ber að líta til þess að ekki hefur fengist 

niðurstaða úr öllum tjónamálum hér á landi sem tilkynnt voru til tryggingafélaga á því 

tímabili sem rannsókn höfundar tekur til. 

Í rannsókn Mills o.fl kemur fram að fjöldi galla vegna leka í gluggum var aðeins um 2% af 

heildarfjölda galla. Í rannsókn höfundar á dómsmálum eru tæplega 3% galla vegna lekra 

glugga og því eru þeir gallar í minnihluta í báðum tilfellum. Í könnun höfundar er fjöldi 

galla vegna þaks sem lekur aðeins 2% af heildarfjölda galla en í rannsókn Mills o.fl eru 

þeir 10,1% af heildarfjölda galla og er því nokkur munur þar á. Hugsanlega getur ástæðan 

verið sú að betur hefur verið gengið frá þökum hér á landi en í Ástralíu á þeim tíma sem 

rannsóknin tók til. Einnig er hugsanlegt að gallar í þökum hér á landi komi seinna fram og 

vandamálið sé því vanmetið. Erfitt er að segja til um hvort mismunandi uppbyggingu þaka 

sé um að kenna þar sem ekki fengust gögn um hvernig uppbyggingu þaka var háttað í 

Ástralíu á þeim tíma sem rannsóknin tók til. 

5.2 Byggingarhlutar 

Niðurstöður úrvinnslu fyrirliggjandi gagna úr dómsmálum eru meðal annars þær að flestir 

gallar verði í gólfum, stigum, svölum og veggjum utanhúss og að orsök flestra galla séu 

ófagleg eða ófullnægjandi vinnubrögð eða frágangur. Hér á eftir verður farið yfir 
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dæmigerða galla sem fram koma í helstu byggingarhlutum. Að lokum verður almenn 

umfjöllun um helstu orsakir byggingargalla miðað við fyrirliggjandi gögn og þá rannsókn 

sem fram hefur farið á þeim. 

Veggir, gólf, stigar og svalir 

Marga galla í veggjum hefði almennt mátt koma í veg fyrir ef menn hefðu vandað vinnu 

sína betur þegar steypt var. Þau vinnubrögð innifela til dæmis að passa að mót séu rétt 

uppsett. Þannig að þau séu lóðrétt og hornrétt til að fyrirbyggja skakka veggi. Jafnframt að 

titra steypu nægjanlega við niðurlögn í veggjum til að lágmarka líkur á gljúpum sprungum 

og steypuhreiðrum sem leitt geta vatn inn í hús og skapað rakaskemmdir eða útlitslýti. Í 

mörgum tilfellum snýst þetta eingöngu um að gefa sér örlítið meiri tíma til undirbúnings, 

vanda vinnuna og/eða flýta sér hægar.  

Á sama hátt hefði verið hægt að koma í veg fyrir marga galla í gólfum, stigum og svölum 

ef yfirborð þeirra hefði verið unnið á fullnægjandi hátt þar sem mörg þeirra voru óslétt eða 

vatnshalli lítill sem enginn. Ástæða þess að vatnshalla var ábótavant á nokkrum stöðum má 

einnig rekja til þess að menn hafi ekki farið eftir teikningum en slíkt hefði mögulega verið 

hægt að koma í veg fyrir með betri vinnubrögðum eða eftirliti verktaka. Þá ætti það að vera 

heilbrigð skynsemi að vanda allan undirbúning vel áður en plötur eru steyptar með því til 

dæmis að koma fyrir nægjanlegum fjölda af hæðarpunktum til að yfirborðið sé rétt. 

Nauðsynlegt er að aðilar geri sér grein fyrir mikilvægi vatnshalla og að verkamenn og 

iðnaðarmenn séu upplýstir um það, sérstaklega á flötum þökum, en það er alls ekki á allra 

manna færi að steypa plötur og ganga frá yfirborði þeirra. Sumir sjá jafnvel hag sinn í að 

bæta flotefnum í steypuna til að einfalda sér vinnuna við niðurlögn á steypunni en erfitt 

getur reynst að vinna vatnshalla þegar hún er orðin of þunn. Það má segja að það sé 

staðlaður brandari á vinnustöðum að segja að niðurfallið endi alltaf sem hæsti punktur en 

það er alls ekkert grín. Stórtjón getur hlotist af röngum eða ófullnægjandi vatnshalla, 

annars vegar vegna kostnaðar sem hlýst af lagfæringum ef upp kemst um rangan vatnshalla 

og hins vegar vegna tjóns sem hlýst af þegar vatn byrjar að leka þangað sem það á ekki að 

fara. 

Stóran hluta af skaðabótum sem dæmdar voru vegna galla í gólfum, stigum og svölum 

hefði verið hægt að koma í veg fyrir með bættri hönnun, betri kunnáttu hönnuðar eða betri 

rýni á teikningum. Í tilfelli þar sem gólfsig plötu var óeðlilega mikið og meira en leyfilegt 
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var, var niðurstaða dómkvaddra matsmanna að aðalorsök hefði verið vanhönnun og að 

aðferðafræði hönnuðar við að meta niðurbeygjur í gólfplötum hafi verið röng. Hefði 

hönnuður notað réttar aðferðir og útskýrt hönnun sína betur á teikningum hefði líklegast 

verið hægt að koma í veg fyrir gallann. Við þetta má bæta að ef uppsláttur undir 

gólfplötum hefði verið fjarlægður of snemma hefði það átt ákveðinn þátt í siginu en ekki 

var sannað fyrir dómi að vinnubrögðum á verkstað hefði verið ábótavant. Ekki kom fram í 

málavöxtum hvort hönnunin hefði verið rýnd af öðrum hönnuði áður en byggt var eftir 

henni en almennt má líta á hönnunarrýni sem ákveðinn öryggisventil sem hjálpað getur við 

að koma upp um galla eða vankanta á hönnun. Einnig væri eðlilegt að gera ráð fyrir því að 

verktaki sinni líka eigin rýni áður en verk hefst og ef hann sér eitthvað athugavert þá ætti 

hann auðvitað að bera þær athugasemdir undir hönnuð til að fá lausn í málið.  

Þakhlutar 

Í flestum tilfellum voru orsakir galla í þaki þær að frágangi var ábótavant. Næst flest tilfelli 

voru vegna þess að ekki hafði verið unnið eftir teikningum og þriðju flest vegna þess að 

hönnun þaks var ófullnægjandi að einhverju leyti (viðauki F). Voru afleiðingar þessa nær 

allar leki og rakaskemmdir inni í íbúðum.  

Velta má fyrir sér ástæðu þess að í svo mörgum tilfellum sé ekki unnið eftir teikningum og 

raun ber vitni. Hugsanlegar ástæður gætu verið ónægur skilningur á teikningum hönnuða 

og að mikilvæg útfærsluatriði yfirsjáist vegna þess að teikningar séu ekki nægjanlega vel 

skoðaðar eða að menn séu að stytta sér leið vegna flókinnar hönnunar. Marga galla hefði 

að miklum líkindum verið hægt að koma í veg fyrir ef iðnaðarmenn eða verkstjórar hefðu 

aðeins tekið sér meiri tíma í að skoða teikningar áður en framkvæmt var eða fengið nánari 

útskýringar frá hönnuði um vafaatriði, þó má ekki gleyma því að ef eftirlit verkþátta hefði 

verið betra hefðu margir gallar að öllum líkindum átt að sjást við yfirferð.  

Gluggar og hurðir 

Margir gallar urðu í gluggum og hurðum. Flestir voru þeir vegna þess að vinnubrögðum 

eða frágangi við þá verkþætti var ábótavant. Ekki kemur fram í öllum dómsmálum hvernig 

gluggategund sé um að ræða en í mörgum tilfellum er talað um að þéttingar milli glugga og 

veggjar séu ekki rétt unnar. Því má í flestum tilfellum búast við að gluggarnir séu settir í 

eftir á en ekki steyptir í og að mögulega hafi starfsmenn ekki haft nægjanlega þekkingu til 

að ganga frá þéttingum eins og best hefði verið á kosið. 
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Almennt 

Þar sem frágangi er ábótavant eða vinnubrögð eru ófullnægjandi er líklegast að flest þeirra 

tilfella megi rekja til starfsmanna byggingarverktaka eða undirverktaka hans. Ástæður þess 

eru eflaust jafn margar og þær eru mismunandi en meðal þeirra má eflaust nefna 

þekkingar-, metnaðar- og áhugaleysi ásamt miklum byggingarhraða. Því er mikilvægt að 

iðnaðarmenn og verkamenn hafi fullnægjandi þekkingu, menntun og áhuga til að sinna 

vinnu sinni á fullnægjandi hátt og að þeir geti leitað sér aðstoðar við verkþætti eða vinnu 

sem þeir hafa ekki nægjanlega þekkingu til að vinna. Í því samhengi er vert að minnast á 

nauðsyn þess að kennsla í þeim skólum sem vinna að því að mennta einstaklinga á sviði 

iðntæknigreina endurspeglist af þeim aðferðum sem notaðar eru á vinnumarkaðinum og 

haldi í við tækniframfarir. Þá er sá möguleiki einstaklinga sem ómenntaðir eru eða hafa 

ekki lokið iðnnámi að fá reynslu sína metna sem hluta af námi mjög heppilegur. Þannig 

geta einstaklingar, 25 ára og eldri sem unnið hafa í fimm ár eða meira við starfsgrein sína 

sótt um raunfærnimat til að meta hæfni sína og þar af leiðandi mögulega stytt leið sína að 

sveinsprófi til muna (Iðan, e.d.). 

Einnig er mikilvægt að í boði séu námskeið fyrir byggingaverktaka og aðra þar sem farið 

er yfir veigamikla verkþætti í framkvæmdum mannvirkja. Þar væri meðal annars hægt að 

fara yfir og leiðrétta helstu mistök sem sjást á vinnusvæðum og kynna bestu vinnuaðferðir. 

Mikilvægt er að byggingarhraði fari ekki fram úr þeim hraða sem eðlilegur getur talist og 

að tillit sé tekið til þess við upphaflega framkvæmdaáætlun verksins. Nauðsynlegt er til 

dæmis að uppsláttur undir plötum sé ekki fjarlægður of fljótt vegna hættu á plötusigi. 

Einnig verður að taka tillit til þess að á framkvæmdatíma steyptra mannvirkja myndast oft 

mikill byggingarraki sem getur tekið nokkurn tíma að fara úr húsinu. Gera verður ráð fyrir 

því við uppsetningu á þeim byggingarhlutum sem viðkvæmir eru fyrir rakabreytingum. 

Einnig má ekki gleyma því að oft er rakinn enn til staðar þegar notkun á fasteigninni hefst 

og því þarf að haga loftun og uppsetningu innréttinga, gólfefna og fleiru með það í huga.  

Þá hefur umræða á síðustu árum um vandamál sem tengjast raka og myglu í húsnæði farið 

ört vaxandi en óljóst er hvaða áhrif slík vandamál hafa á gallamál í framtíðinni (Teitur 

Guðmundsson, 2012; RÚV, 2012a, 2012b, 2013a; Andri Karl Elínars. Ásgeirsson, 2013; 

RÚV, 2013b). Eins og farið var yfir í kafla 2.3 getur myglusveppur verið hættulegur heilsu 
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manna en nauðsynlegt er að aðilar geri sér grein fyrir helstu hættum í hönnunarlausnum og 

vinnubrögðum sem orsakað geta leka- og rakavandamál í húsum.  

Arkítektar og hönnuðir verða að sjá til þess að teikningar þeirra séu útskýrðar á 

fullnægjandi hátt en mikil hjálp getur verið í að láta rýna hönnun af öðrum áður en hún fer 

í hendur verkkaupa. Hluti þeirra byggingargalla sem tengdir eru ófaglegum eða 

ófullnægjandi vinnubrögðum eða frágangi verða hugsanlega til vegna þess að teikningar 

arkítekts eru ekki fullnægjandi. Þó svo að verkkaupi sinni ákveðinni rýni sjálfur þegar 

honum berast teikningar í hendur þá geta flestir væntanlega verið sammála um að hentugra 

væri að fá fullnægjandi hönnun í hendurnar í fyrstu tilraun. Deililausnir eru nauðsynlegar 

til að útskýra hönnun á fullnægjandi hátt en segja má að skortur á þeim geti leitt til þess að 

frágangur sé ekki hannaður.  

Hér á undan hefur meðal annars verið fjallað um mikilvægi vandaðra vinnubragða, bæði 

við hönnun og framkvæmd. Það eitt og sér er samt ekki endilega lausn allra vandamála því 

þegar hönnun og byggingu húsnæðis er lokið segja aðilar venjulega skilið við verkið og 

færa sig yfir í næsta verkefni. Fremur litlar líkur eru á því að arkítekt, byggingarverktaki 

eða aðrir sem komu að framkvæmdinni frétti af því hvernig mannvirkið reynist þegar upp 

er staðið og hvernig það eldist. Ef upp koma vandamál í húsnæðinu sem tengjast hönnun, 

framkvæmd, byggingarefnum eða öðru en ekki er haft samband við einhvern af 

framkvæmdaraðilum til að greina frá þeim vanköntum eru litlar líkur á því að þær 

upplýsingar berist þeim til að koma í veg fyrir sömu vandamál í næstu framkvæmdum. Því 

gæti verið áhugavert að innleiða kerfisbundna endurgjöf til hönnuða og framkvæmdaaðila 

um reynslu og viðhaldssögu húsnæðis til þess að aðilar geti lært af því sem betur hefði mátt 

fara.  

5.3 Gögn frá tryggingafélögum og úr dómsmálum 

Samantekt á gögnum frá tryggingafélögum leiðir í ljós að flestar tjónstilkynningar vegna 

áætlaðs tjónsárs eru skráðar árið 2006 og sömu sögu er að segja um fjölda bótaskyldra 

tjóna eins og farið var yfir í kafla 4.3. Þá eru niðurstaða úr dómsmálum á þann veg að 

byggingargallar eru í flestum fasteignum með skráð byggingarár 2006 eins og kom fram í 

kafla 4.2.1. Þegar gögn frá Þjóðskrá Íslands um fjölda íbúðarhúsa eru skoðuð kemur í ljós 

að mestur fjöldi fasteigna er byggður árið 2006 á því tímabili sem könnunin tekur til. 
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Þegar byggingamagn sérhvers árs og fjöldi fasteigna þar sem tilkynnt er um galla eða tjón 

er bætt er borið saman, kemur í ljós að tilkynnt er um galla eða tjón bætt í hlutfallslega 

flestum fasteignum árið 2009. Eins og sjá má á mynd 5.2 fer hlutfall tjónstilkynninga 

stigvaxandi frá upphafi tímabils til 2009 þegar toppinum er náð og er þá tilkynnt um galla í 

16% fasteigna sem byggðar eru það ár sem jafngildir einni af hverri sjö fasteignum.  

 

Mynd 5.1: Hlutfall fasteigna af þeim sem teknar eru í notkun ár hvert þar sem tilkynnt er um 

tjón eða tjón er bótaskylt  

Hlutfall bótaskyldra tjóna helst nokkuð stöðugt á árunum 2003 til 2008 en að meðaltali er 

um bótaskyldu að ræða í tæplega 4% fasteigna sem byggðar voru þau ár eða í einu af 

hverju tuttugu og fimm byggðu íbúðarhúsi. 

Erfitt er að segja nákvæmlega til um ástæðu þess að tilkynnt er um tjón í svo stórum hluta 

fasteigna og raun ber vitni árin 2009 og 2010. Mögulega er hér um að ræða fasteignir sem 

komnar voru í byggingu árið 2008, stuttu fyrir fjármálakreppu. En í kjölfar 

fjármálakreppunnar minnkaði aðgangur að fjármagni töluvert og þrengdi því verulega að 

verktökum sem hugsanlega tóku þá styttri leiðir í einhverjum verkþáttum vegna skorts á 

fjármagni, eingöngu til þess að klára fasteignina. Önnur ástæða gæti verið sú að dýrari 

byggingarefnum hafi verið skipt út fyrir önnur ódýrari og hugsanlega af lakari gæðum. 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

H
lu

tf
a
ll

 

Byggingarár og áætlað tjónsár 

Tjónstilkynningar

Bótaskyld tjón



70 

 

Þó ber að geta þess eins og áður hefur verið minnst á að ekki hefur enn fengist niðurstaða í 

mörgum málum sem tilkynnt voru tryggingafélögum á því tímabili sem rannsóknin tekur 

til og því eru allar líkur á því að fjöldi bótaskyldra tjóna á því árabili sem sýnt er á mynd 

5.1 muni hækka þegar fram líða stundir. Hlutfallinu á mynd 5.1 ber að taka með nokkrum 

fyrirvara þar sem upplýsingar um stóran hluta tjóna koma frá tryggingafélögum en þar eru 

tjónstilkynningar og bótaskyld tjón skráð á þau ár sem talið er að tjónið hafi átt sér stað. 

Hugsanlega eru hluti tjóna ekki skráður á rétt ár eða á byggingarár fasteignarinnar og því 

getur hlutfallið tekið breytingum. 

5.4 Tryggingar fyrir byggingargöllum 

Ekkert hefur komið fram sem bendir til annars en að byggingarstjórum og löggildum 

hönnuðum sem leggja uppdrætti fyrir byggingarnefnd verði einum áfram gert að kaupa 

tryggingu fyrir vinnu sinni. Stjórnvöld annarra landa hafa samt sem áður farið aðrar leiðir í 

tryggingamálum og þar á meðal eru stjórnvöld í Danmörku. En þau fóru þá leið árið 1986 

að stofna Byggingargallasjóðinn (d. Byggeskadefonden). Í hann þarf að greiða 1% af 

framkvæmdakostnaði við íbúðarhúsnæði sem byggt er að einhverju leyti með opinberu fé. 

Markmið sjóðsins eru að sjá um og borga fyrir sérstakar skoðanir á húsnæði, veita 

fjárhagslegan stuðning til að ná fram lagfæringum á byggingargöllum og miðla af reynslu 

sinni til byggingariðnaðarins í þeim tilgangi að koma í veg fyrir byggingargalla ásamt því 

að stuðla að gæðum og skilvirkni í byggingarframkvæmdum. Það má því segja að dönsk 

stjórnvöld gerðu sér snemma grein fyrir þeim vandamálum og kostnaði sem hlýst af 

byggingargöllum. Þó svo sjóðurinn sé að nokkrum hluta fjármagnaður með opinberu fé 

virkar hann sem ákveðin trygging sem hægt er að sækja í til að fá byggingargalla lagfærða 

en nánar er fjallað um sjóðinn í viðauka C. 

Góð reynsla hefur verið af Byggingargallasjóðnum en hlutfall húsa sem í reynast gallar 

hefur minnkað töluvert frá innleiðingu sjóðsins. Á níunda áratuginum reyndust gallar vera í 

30% af skoðuðum húsum en það hlutfall hefur minnkað niður í 3 – 4% í dag (Erhvervs- og 

Byggestyrelsen, 2011; Gateway Baltic, 2012). Til að auka neytendavernd, fækka göllum 

og auka gæði bygginga á almennum markaði settu dönsk stjórnvöld árið 2008 lög sem 

skylda verktaka og þá sem byggja íbúðarhúsnæði til að kaupa tryggingu fyrir vinnu sinni 

(„Obligatorisk byggeskadeforsikring“, 2013). Tryggingin gildir í 10 ár frá afhendingu 
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húsnæðis og tekur til alvarlegra byggingargalla sem rekja má til hönnunar, framkvæmda 

við byggingu og/eða byggingarefna en kostnaðurinn við hana er að meðaltali um 1,5% af 

kaupverði húsnæðisins („Byggeskadeforsikring - hvornår?“, 2013). Nánar er fjallað um 

skyldutrygginguna í viðauka C.  

Áhugavert væri því að skoða breytingar á núverandi kerfi hér á Íslandi með það að 

markmiði að gera verktakana sjálfa ábyrgari fyrir vinnu sinni með kaupum á tryggingu 

áður en verkið hefst. Í nokkrum hluta dómsmála í rannsókn höfundar gátu 

húsnæðiseigendur ekki sótt bætur frá verktaka eða fengið hann til að lagfæra ákveðna 

vankanta vegna þess að hann hafði verið úrskurðaður gjaldþrota. Kostur tryggingarinnar 

væri því aukin neytendavernd eins og markmið skyldutrygginga í Danmörku er. Aftur á 

móti myndi kostnaður vegna þessara trygginga að öllum líkindum verða til að auka 

húsnæðisverð um þá upphæð sem hún nemur. Þrátt fyrir þá staðreynd reyndust samt sem 

áður 90% þeirra sem voru með skyldutrygginguna í Danmörku ánægðir með hana 

(Epinion, 2010). Það er þó ekki svo að hugmyndir um reglur um upptöku skyldutryggingar 

eins og stjórnvöld í Danmörku settu hafi aldrei komið til tals hér á landi því að á svipuðum 

tíma og skyldutryggingin tók gildi í Danmörku sagði Björgvin G. Sigurðsson, fyrrverandi 

viðskiptaráðherra frá því að álíka hugmyndir hefðu verið til umfjöllunar í ráðuneytinu en 

ekki hefur heyrst meira af því (Mbl.is, 2008). 

5.5 Gagnabanki 

Hugmyndin með Byggingargallasjóðnum og skyldutryggingunni var einnig að safna saman 

upplýsingum um byggingargalla til að átta sig betur á því hvaða gallar væru algengastir, í 

hvaða byggingarhlutum þeir kæmu fram og hvernig væri best að lagfæra eða koma í veg 

fyrir þá. Þeirri reynslu yrði svo miðlað til baka til byggingariðnaðarins. Þessar upplýsingar 

eru fengnar með skoðunum sem framkvæmdar eru einu ári eftir að íbúðarhúsnæðið er tekið 

í notkun og svo aftur fimm árum þar á eftir. Því gæti hluti af lausn vandans hér á landi 

verið fólginn í því að setja á laggirnar gagnabanka sem myndi halda utan um alla 

byggingargalla og öll tjón sem verða á fasteignum. Hugsanlega væri hægt að fara svipaða 

leið og farin er í Danmörku með að skoða nýbyggingar fljótlega eftir að húsnæðið er tekið í 

notkun og aftur fimm árum seinna. Einnig væri hugsanlegt að láta matsmenn sem 

framkvæma matsgerðir fylla út staðlaða skýrslu þar sem helstu upplýsingar um fasteignina 
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yrðu tilgreindar, í hvaða byggingarhluta gallinn eða tjónið hefði orðið og hverjar orsakirnar 

væru. Þessar upplýsingar gætu svo verið aðgengilegar almenningi eða útvöldum aðilum 

eins og byggingarverktökum, byggingarstjórum og löggildum hönnuðum. Í Danmörku geta 

til dæmis aðilar sem eru í húsnæðisleit keypt sér upplýsingar úr sérstökum gagnabanka um 

húsnæði sem þeir hafa áhuga á. Ef leyfi hefur fengist frá húsnæðiseiganda opnast ákveðnar 

upplýsingar sem fylgja þá með skýrslunni, eins og til dæmis hvort alvarlegir 

byggingargallar hafi fundist í húsnæðinu sem annað hvort hafi verið lagfærðir eða bættir. 

Með því að safna upplýsingum um byggingargalla á einn stað geta aðilar frekar gert sér 

grein fyrir þeim vandamálum sem upp koma eða eru fólgin í ákveðnum útfærslum eða 

verkþáttum og þannig orðið ákveðin endurgjöf á til dæmis vinnuaðferðir, hönnunarlausnir 

eða byggingarefni. Upplýsingarnar má svo nýta til að þróa fyrirbyggjandi aðgerðir sem 

gætu til dæmis verið bætt eða breytt vinnubrögð og hönnun eða breyttar kennsluaðferðir. 

Jafnvel mætti nota upplýsingarnar sem forsendur til breytinga á vissum ákvæðum 

byggingarreglugerðar. Þannig sköpuðust meiri líkur á að hægt væri að koma í veg fyrir 

ýmsa galla eða tjón. Ole Bønnelycke, sem situr í framkvæmdastjórn Byggingargalla-

sjóðsins leggur einmitt mikla áherslu á sjóðurinn dreifi upplýsingum sem hann býr yfir 

varðandi hvar upptök flestra galla eru og hvernig koma megi í veg fyrir þá (Ulrik 

Andersen, 2013). 

Til viðbótar þeim gögnum mætti mögulega bæta þar inn upplýsingum um helsta viðhald 

sem sinnt er á fasteignum. Þeim gögnum gætu meðal annars aðilar sem komu að 

framkvæmdinni haft aðgang að og því fylgst með rekstri fasteignarinnar sem þeir tóku þátt 

í að hanna og/eða byggja. Með því gætu þeir fylgst með því hvernig hönnun og upphafleg 

framkvæmd hússins eldist, hvernig byggingarefni sem notuð voru endast og á hvaða 

tímapunkti ákveðnu viðhaldi er sinnt. Að auki væri það kostur fyrir fasteignakaupendur að 

sjá sögu hússins á einum stað til að sjá hvernig því hefur verið haldið við en ef til vill gæti 

gagnabankinn verið hluti af skráningarkerfi mannvirkja hjá Mannvirkjastofnun eða 

fasteignaskrár Þjóðskrár. 
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5.6 Markmið 

Fjögur markmið voru sett í upphafi þessarar rannsóknar. 

1. Að skilgreina galla. 

2. Að taka saman og gera grein fyrir helstu fyrirliggjandi rannsóknum á 

byggingargöllum, hér á landi sem erlendis. 

3. Að rannsaka héraðs- og hæstaréttardóma til greiningar á byggingargöllum. 

4. Að leggja fram tillögur um aðgerðir til mögulegrar fækkunar á byggingargöllum. 

Í næstu fjórum undirköflum verður farið yfir öll markmið sem sett voru og stutt samantekt 

gerð úr rannsókn höfundar til að svara hverju markmiði fyrir sig.  

Skilgreining á galla 

Í kafla 2.2 þar sem fjallað var um fræðilega skilgreiningu á göllum kom fram að ein 

yfirgripsmesta skilgreiningin á galla í byggingum er sögð vera „annmarki eða ágalli á 

hlutverki, virkni, lögbundinni kröfu eða kröfu neytenda á byggingu, sem komið getur fram 

í mannvirkinu, efni, þjónustu eða öðrum aðbúnaði viðkomandi byggingar“ (Watt, 2007).  

Í sama kafla var farið yfir skilgreiningar á göllum samkvæmt lögum nr. 40/2002 um 

fasteignakaup. Þar kemur meðal annars fram að fasteign skuli almennt henta til þeirra afnota 

sem sambærilegar fasteignir eru venjulega notaðar til, annars geti hún almennt talist gölluð, þó 

ber að hafa í huga að á þessu geta verið nokkrar undantekningar. Því til viðbótar skal fasteignin 

vera hönnuð og byggð samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum byggðum á þeim, ásamt því 

að uppfylla þær kröfur sem til hennar eru gerðar í kaupsamningi, því annars geti hún talist 

gölluð. 

Aðrar rannsóknir á byggingargöllum 

Fáar rannsóknir fundust sem tóku til byggingargalla eftir afhendingu húsnæðis en tvær 

voru skoðaðar. Önnur þeirra byggir á upplýsingum úr sameiginlegu gagnasafni 

byggingaverktaka á Spáni. Þar reyndust orsakir flestra galla vera þær að verktakinn átti eftir 

að vinna einhvern ákveðinn verkþátt eða að einhvern hlut vantaði. Flokkað eftir 

byggingarhlutum komu flestir gallar fram í hurðum, gluggum og veggjum innanhúss. 

Helstu orsakir fyrir utan áðurnefndar orsakir voru yfirborðsskemmdir eða að uppsetning 
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var ófullnægjandi sem er afleiðing slæmra vinnubragða. Flokkað eftir staðsetningu komu 

flestir gallar fram í svefnherbergjum og næst flestir í baðherbergjum. 

Hin rannsóknin byggir á gögnum sem fengin voru úr ríkisreknum gagnabanka í Ástralíu á 

árunum 1982 – 1997. Helstu niðurstöður hennar voru að byggingargalla var að finna í einu 

af hverjum átta nýbyggðum íbúðarhúsum og kostnaður vegna þeirra var 4,2% af upphæð 

kaupsamnings milli verktaka og kaupanda. Fjöldi galla vegna vatnsleka var mestur en 

fjórðungur þeirra var vegna leka í þaki. Mestu skaðabætur voru að meðaltali greiddar 

vegna leka í gluggum. 

Rannsókn á dómsmálum 

Fjöldi viðeigandi dómsmála var 49 en flest voru vegna sérbýlishúsa. Flestir gallar komu 

fram í eða áttu uppruna sinn að rekja til útveggja, gólfa, stiga eða svala og hæstu 

skaðabætur voru dæmdar vegna galla í gólfum, stigum og svölum. Orsök galla í 

langflestum tilfellum var „ófagleg eða ófullnægjandi vinnubrögð eða frágangur“ og hæstu 

skaðabætur voru ákvarðaðar vegna þessa. Hlutfallslega voru dæmdar hæstu skaðabætur 

vegna galla sem rekja mátti til ófullnægjandi eða rangrar hönnunar.  

Meðaltalsupphæð skaðabóta á fasteign, skipt eftir tegundum var 3,5 milljónir í sérbýli, 10,0 

milljónir í fjölbýli, 0,6 milljónir í iðnaðarhúsnæði og 5,8 milljónir í skrifstofuhúsnæði.  

Tillögur til mögulegrar fækkunar á byggingargöllum 

Þar sem niðurstöður rannsóknar og könnunar á dómsmálum bendir til þess að flestir gallar 

komi til vegna vinnubragða einstaklinga á verkstað felst lausnin meðal annars í því að bæta 

þau vinnubrögð. Lykillinn að þeirri bót liggur meðal annars í menntun og þekkingu 

iðnaðar- og verkamanna. Að auki er hluti af lausninni sá að bæta það eftirlit sem fer fram á 

verkstað, en þó er rétt að leggja áherslu á að ákjósanlegast er auðvitað að vinnan sé ávallt 

fullnægjandi í upphafi. Aukin fagþekking arkítekta getur hugsanlega endurspeglast í bættri 

hönnun og þannig stuðlað að færri byggingargöllum. Bætt neytendavernd með því til 

skylda byggingarverktaka til að kaupa tryggingu fyrir vinnu sinni gæti hugsanlega átt þátt í 

því að auka fagleg vinnubrögð og fækka byggingargöllum. Að lokum er lagt til að 

stofnaður verði sérstakur gagnabanki sem halda muni utan um allar upplýsingar sem 

tengjast byggingargöllum í nýbyggingum. Með því að safna þeim upplýsingum saman á 

einn stað er frekar hægt að átta sig á umfangi byggingargalla, hvar þeir helst verði og 

hvernig hægt sé að koma í veg fyrir þá.  
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5.7 Áframhaldandi rannsóknir 

Þar sem rannsóknin tekur einungis til galla sem koma fram við eða eftir afhendingu 

fasteignar væri áhugavert að komast að því hversu mikið er um endurvinnu ákveðinna 

verkþátta á framkvæmdartíma hér á Íslandi og hver kostnaður vegna hennar er. En 

kostnaður vegna byggingargalla og endurvinnu verkþátta mun að miklum líkindum lenda á 

fasteignareiganda þegar upp er staðið. Þegar talað er um endurvinnu  er til dæmis átt við 

það þegar taka þarf niður vegg og setja hann upp aftur vegna þess að hann var ranglega 

staðsettur í fyrstu tilraun. Orsök slíkrar endurvinnu getur meðal annars verið röng eða 

ófullnægjandi vinnubrögð eða frágangur, mistök í áætlunargerð eða skortur á samskiptum 

milli þeirra aðila sem koma að framkvæmdinni en sýnt hefur verið fram á að nokkur 

kostnaður sé vegna endurvinnu á borð við þessa (Josephson og Hammarlund, 1999). 

Áhugavert væri að skoða hvernig best væri að innleiða gagnabanka sem myndi halda utan 

um alla byggingargalla sem greinast í nýbyggingum. Í því samhengi þyrfti að skoða hvaða 

lög þyrfti að setja, hvaða lögum þyrfti að breyta, hver myndi framkvæma skoðanirnar, á 

hvaða tímabili og hver myndi greiða þann kostnað sem af þeim hlýst. 
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6 Lokaniðurstöður 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að nálgast vísbendingu um umfang, orsakir og kostnað 

vegna byggingargalla sem eru til staðar við afhendingu eða koma fram eftir afhendingu 

nýbyggðra fasteigna á Íslandi. Niðurstöður könnunar á dómsmálum leiddu í ljós að flestir 

byggingargallar verða vegna ófullnægjandi frágangs eða slæmra vinnubragða þeirra sem 

framkvæma vinnuna en hlutfallslega voru hæstu skaðabætur dæmdar vegna byggingar-

galla sem orsakast af ófullnægjandi eða rangri hönnun. Nauðsynlegt er að reyna að koma í 

veg fyrir þessa tegund galla með bættum vinnubrögðum, betra eftirliti, bættri fagþekkingu 

og betri endurgjöf vegna byggingarframkvæmda. 

Umfang byggingargalla er umtalsvert þar sem gögn vátryggingafélaga og dómsmála benda 

til þess að tilkynnt hafi verið um galla eða tjón í að meðaltali einni af hverjum þrettán 

fasteignum á því tímabili sem könnunin tók til. Vert er að geta þess að þessi fjöldi er fyrir 

utan allan þann fjölda þar sem framkvæmdaraðilinn semur beint við kaupandann, meðal 

annars með afslætti á verði fasteignar. Því eru allar líkur á því að byggingargallar séu í 

mun fleiri fasteignum. Meðalupphæð skaðabóta sem dæmdar voru í dómsmálum voru 

rúmar 5,2 milljónir meðan meðalupphæð sem greidd var hjá vátryggingafélögum vegna 

bótaskyldra tjóna var áætluð 6,6 milljónir.  

Út frá gögnum tryggingafélaga og dómsmála er áætlað að heildarupphæð tjóna vegna galla 

á umræddu tímabili frá 1998 til 2012 sé um fjögur þúsund og eitt hundrað milljónir en af 

þeim er áætlað að um tvö þúsund og átta hundruð milljónir hafa verið greiddir í 

skaðabætur. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að líklega er hér aðeins að ræða um 

toppinn á ísjakanum þar sem umfang byggingargalla í rannsókninni takmarkast við gögn 

tryggingafélaga og dómsmála.   

Innleiðing gæðakerfa hjá aðilum sem koma að framkvæmdum skiptir nokkru máli ef fækka 

á byggingargöllum en það sem höfuðmáli skiptir er gæðatrygging á þeim verkum sem eru 

unnin. Sú gæðatrygging byggir á því að faglega sé að verki staðið, af til þess hæfu fólki og 

með virku eftirliti en þar skiptir menntun og þekking einstaklinga miklu máli. Því er 
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mikilvægt að kennsluefni í námi þeirra aðila sem starfa í byggingariðnaði endurspeglist af 

þeim aðferðum sem eru til notkunar á vinnumarkaðinum. 

Bættar tryggingar gegn byggingargöllum getur verið hluti af því að bæta neytendavernd 

húsnæðiseigenda þó svo að almennt sé talið betra að koma í veg fyrir galla en að þurfa að 

laga þá. Dönsk stjórnvöld hafa stofnað sérstakan sjóð vegna íbúðarhúsa sem byggð eru 

fyrir opinbert fé sem meðal annars er ætlað að borga fyrir skoðanir á húsnæði og veita 

fjárhagslegan stuðning til að ná fram lagfæringum á byggingargöllum. Upplýsingar sem 

fást við þær skoðanir eru skráðar í sérstakan gagnagrunn sem er svo notaður til að þróa 

lausnir til að koma í veg fyrir byggingargalla. Reynslan af þessu hefur sýnt fram á 

umtalsverða lækkun á hlutfalli húsa sem í hafa reynst byggingargallar. Vegna þeirrar góðu 

reynslu hafa dönsk stjórnvöld skyldað byggingaraðila sem reisa íbúðarhúsnæði til að kaupa 

tryggingu fyrir vinnu sinni til tíu ára en markmið tryggingarinnar er að auka neytendavernd 

og fækka byggingargöllum. Því er lagt er til að stofnaður verði sérstakur gagnabanki sem 

halda muni utan um allar upplýsingar vegna byggingargalla. Þær mætti svo nýta til 

fyrirbyggjandi aðgerða og til að þróa lausnir sem snúa að byggingargöllum.  

Með samstilltu átaki og aukinni meðvitund allra þeirra sem að byggingarframkvæmdum koma 

eru mestar líkur á því að fækka byggingargöllum í fasteignum á Íslandi og bæta ímynd 

byggingariðnaðarins. 
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A. Greining dómsmála 

Tafla A 1: Könnunarlisti fyrir greiningu byggingargalla 

       
 

Fasteign nr.           

 
Málsnúmer: 

    
  

 
Dags.           

       
 

Tegund:     Fasteignamat:     

 
Byggingarár:     Brunabótarmat:     

 
            

 
Stærð (m²):           

 
Póstnúmer:           

 
            

 
Gallar sjást fyrst:           

 
Matsár:           

 
Dómkvaðningarár:           

 
Yfirmat:           

       

 
Galli nr. 1         

       

 
Lýsing:   

 

 
Orsök:     

 

 
Byggingarhluti:     

 

 
Uppgjör     

 

 
Ábyrgðaraðili:     

 

 
Kostnaður:   

    

       

 
Galli nr. 2         

       

 
Lýsing:   

 

 
Orsök:     

 

 
Byggingarhluti:     

 

 
Uppgjör     

 

 
Ábyrgðaraðili:     

 

 
Kostnaður:   
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B. Málsnúmer dóma vegna galla í nýbyggingum 

Tafla B 1: Málsnúmer dóma vegna galla í nýbyggingum 

Nr. 
Héraðsdómur Hæstiréttur   

Nr. 
Héraðsdómur Hæstiréttur 

mál nr.  mál nr.    mál nr.  mál nr.  

       1 óvitað 144/2005 

 
29 E-407/2006 

 2 óvitað 162/2012 

 
30 E-41/2011 

 3 óvitað 240/2012 

 
31 E-490/2010 

 4 óvitað 267/2005 

 
32 E-56/2012 

 5 E-1038/2011 

  
33 E-609/2010 

 6 E-1109/2008 

  
34 E-641/2006 

 7 E-11663/2009 

  
35 E-659/2008 307/2011 

8 E-1244/2010 

  
36 E-6690/2006 

 9 E-159/2008 

  
37 E-6840/2006 379/2008 

10 E-1686/2008 369/2009 

 
38 E-6878/2010 

 11 E-1947/2007 459/2009 

 
39 E-7/2011 

 12 E-1953/2006 489/2007 

 
40 E-8573/2009 

 13 E-2052/2010 123/2011 

 
41 E-8579/2009 

 14 E-2200/2011 239/2012 

 
42 E-8585/2009 

 15 E-2214/2012 

  
43 E-8677/2009 

 16 E-2251/2009 269/2011 

 
44 E-900/2005 37/2009 

17 E-2253/2009 

  
45 E-903/2010 501/2011 

18 E-2254/2009 271/2011 

 
46 E-9248/2008 

 19 E-2255/2009 270/2011 

 
47 E-935/2009 

 20 E-2369/2007 

  
48 E-936/2009 

 21 E-243/2011 

  
49 E-9769/2008 

 22 E-2569/2008 

     23 E-2679/2010 

     24 E-2965/2010 

     25 E-3407/2008 

     26 E-3532/2010 

     27 E-3819/2009 

     28 E-3996/2008 
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C. Danska kerfið 

Í Danmörku eru í gildi lög sem skylda þá sem byggja eða láta byggja íbúðarhúsnæði til að 

kaupa tryggingu fyrir byggingargöllum eða greiða hluta af framkvæmdafé í sérstakan 

byggingargallasjóð. Hér verður í stuttu máli reynt að gefa innlit í um hvað 

byggingargallasjóðurinn og skyldutryggingin snúast um og hvernig þessi tvö kerfi virka. 

Byggingargallasjóðurinn (Byggeskadefonden) 

Árið 1986 var Danski Byggingargallasjóðurinn stofnaður og ákvæði um hann sett í lög. 

Sjóðurinn er sjálfseignarstofnun og tekur til íbúðarhúsa sem lofað hefur verið opinberu 

fjármagni. Hann er fjármagnaður með fjárframlögum ásamt því að greitt er í hann sem 

nemur 1% af upphæð kaupsamnings fyrir hvert húsnæði. Helstu ástæður fyrir stofnun 

sjóðsins voru umfangsmiklar skemmdir á steinsteypu og flötum þökum í húsnæði sem 

byggt var á sjötta og sjöunda áratuginum. Markmið sjóðsins eru að sjá um og borga fyrir 

skoðun á húsnæði, veita fjárhagslegan stuðning til að ná fram lagfæringum á 

byggingargöllum og miðla af reynslu sinni til byggingariðnaðarins í þeim tilgangi að koma 

í veg fyrir byggingargalla ásamt því að stuðla að gæðum og skilvirkni í 

byggingarframkvæmdum. Í upphafi var aðeins skylt að skoða húsnæði fimm árum eftir að 

það var tekið í notkun en frá árinu 1998 hefur húsnæði einnig verið skoðað einu ári eftir að 

það var tekið í notkun. Sjóðurinn tryggir þau íbúðarhús sem hann nær yfir til 20 ára frá 

fyrstu skoðun ásamt allt að 95% af kostnaði við lagfæringu á galla ef hægt er að rekja 

gallann til upphaflegra framkvæmda. Allar upplýsingar úr skoðunum eru birtar á heimasíðu 

sjóðsins www.byggeskadefonden.dk þar sem hægt er að leita að húsnæði eftir til dæmis 

heimilisfangi, húseiganda og húsagerð (Byggeskadefonden, e.d.).  

Skoðanirnar eru framkvæmdar af ákveðnum skoðunaraðilum sem í flestum tilfellum eru 

annað hvort arkítekta- eða verkfræðistofur en sjóðurinn greiðir fyrir þá vinnu. Sérstakar 

handbækur hafa verið gefnar út sem lýsa öllu ferlinu við fyrsta og fimmta árs skoðanir 

ásamt því hvernig eftirfylgni húsnæðiseiganda skuli vera háttað.  

Fyrsta árs skoðun er aðallega sjónræn skoðun þar sem farið er yfir byggingarhluta sem eru 

sjáanlegir eða einfalt er að komast að. Einnig er óbein skoðun á byggingarhlutum og 

stöðum sem erfitt er að komast að með því að rýna hönnunargögn. Þegar niðurstaða 

skoðunaraðila liggur fyrir fara starfsmenn sjóðsins yfir hana og segja álit sitt og meta 
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niðurstöður með tilliti til byggingargalla og viðhalds. Það er svo á ábyrgð húsnæðiseiganda 

að tilkynna viðeigandi aðilum um galla, þeim til lagfæringar (Byggeskadefonden, 2013).  

Þegar skoðun á fimmta ári fer fram er farið yfir athugasemdir sem gerðar voru á fyrsta ári 

og skoðað hvort þær hafi verið lagfærðar. Einnig er farið yfir galla sem húsnæðiseigandinn 

hefur tekið eftir frá því að fyrsta árs skoðun fór fram. Skoðunin fer svo almennt svipað 

fram og fyrsta árs skoðun þar sem farið er yfir byggingarhluta sem eru sjáanlegir eða 

einfalt er að komast að ásamt rýni á hönnunargögnum (Byggeskadefonden, 2006). 

Þar sem skoðun hefur verið framkvæmd er hægt að sjá helstu upplýsingar um húsnæðið 

ásamt því hvaða ráðgjafar og verktakar komu að framkvæmdinni. Niðurstöður 

skoðunarinnar eru einnig birtar og flokkaðar eftir byggingarhlutum þar sem þeir eru metnir 

og skráðir í mismunandi hópa, frá hóp eitt til hóp fimm. Byggingarhlutar sem lenda í hóp 

eitt eru heilir eða lítillega skemmdir en venjulegt viðhald er fullnægjandi til að lagfæra þá. 

Eftir því sem talan á hópnum hækkar, því alvarlegri verður athugasemdin. Byggingarhluti 

sem lendir í hóp fimm er alvarlega gallaður og ógnar öryggi íbúa eða almennings. 

Úttektarskýrslu og lista yfir galla er dreift til eiganda húsnæðisins, til þess sem er tryggður 

og til þeirra sem komu að framkvæmd þeirrar vinnu eða verkþáttar þar sem komið hefur 

fram galli sem fellur undir trygginguna (Leth, 2008). 

Skyldutrygging 

Frá 1. apríl 2008 var öllum þeim sem byggðu nýtt íbúðarhúsnæði eða gerðu viðamiklar 

breytingar á eldra húsnæði til íbúðarsetu skylt að kaupa tryggingu sem gildir í tíu ár frá 

afhendingu húsnæðisins. Undanskyldir eru þeir sem byggja húsnæði sitt sjálfir . Markmið 

tryggingarinnar er að fækka byggingargöllum í íbúðarhúsnæði og auka rétt neytenda þegar 

þá þarf að lagfæra („Obligatorisk byggeskadeforsikring“, 2013). Tryggingin er keypt hjá 

vátryggingafélagi en hlutverk félagsins er að sjá til þess að skoðanirnar séu framkvæmdar 

ásamt því að sjá til þess að gallar sem falla undir trygginguna séu lagfærðir. Tryggingin 

tekur til byggingargalla sem rekja má til hönnunar, framkvæmda við byggingu og/eða 

byggingarefna en kostnaðurinn við hana er að meðaltali um 1,5% af kaupverði húsnæðis 

(„Byggeskadeforsikring - hvornår?“, 2013). Framkvæmdar eru tvær skoðanir á húsum sem 

falla undir þessa tryggingu, sú fyrri er gerð einu ári eftir að tryggingin tekur gildi og sú 

seinni fimm árum seinna. Skoðanirnar framkvæma eigandi húsnæðisins, byggingaraðili og 

óháður byggingarfróður maður. Óháði aðilinn gerir svo skýrslu eftir skoðun og tilgreinir 
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alla þá vankanta, skemmdir og galla sem eru til staðar í húsnæðinu. Tryggingafyrirtækið 

fer yfir skýrsluna og gerir lista yfir þá galla sem tryggingin tekur til. Niðurstaðan er svo 

send húsnæðiseiganda. Fyrsta skoðunin sem framkvæmd er samanstendur í flestum 

tilfellum af tveimur skoðunum (A+B) sem taka til ákveðinni byggingarhluta. A-skoðun er 

sjónræn skoðun þar sem farið er yfir byggingarhluta sem eru sjáanlegir eða einfalt er að 

komast að. B-skoðun tekur til byggingarhluta sem ekki eru sjáanlegir, þá eru teikningar, 

verklýsingar, verkfundagerðir og aðrar upplýsingar og hönnunargögn rýnd til að skoða 

hvort allt sé eftir settum reglum eða þekktum vinnubrögðum. Í fimm ára skoðuninni er 

athugað hvort nýir gallar hafi komið fram ásamt því að rannsaka hvort gallar eða vankantar 

sem skráðir voru í fyrstu skoðun hafi verið lagfærðir („1- og 5-års eftersyn“, 2013).  

Sem dæmi má nefna gildir tryggingin fyrir sprungum í veggjum og undirstöðum sem 

orsakast af ófullnægjandi burði jarðvegs, myglu sem hefur stærra yfirborðsflatarmál en 

400cm
2
, leka í undirþaki og skekkjur í gólfum vegna sigs á jarðvegi 

(„Byggeskadeforsikring - hvornår?“, 2013). Þá er einnig hægt að taka dæmi um galla sem 

tryggingin nær ekki til en í viðauka 1 í reglugerð um byggeskadeforsikring nr. 1292/2007 

má meðal annars nefna útlitslýti eins og flagnandi málninu og öfugan vatnshalla í 

sturtubotni sem orsakar ekki rakavandamál í aðliggjandi byggingarhlutum. 

Vátryggingafélagið getur rukkað húseiganda um að hámarki 10.000 danskar krónur sem 

eigin ábyrgð fyrir hverja skemmd eða galla. Ef margir gallar eru á húsnæðinu getur 

vátryggingafélagið ekki rukkað meira en 20.000 danskar krónur samtals í eigin ábyrgð. Ef 

félagið neitar að bæta galla þá getur húsnæðiseigandi áfrýjað þeirri niðurstöðunni til 

sérstakrar nefndar. Ef niðurstaða nefndarinnar er einnig á þann veg að gallinn falli ekki 

undir gallatryggingu hússins, þá er hægt að fara með málið fyrir dómstóla 

(„Byggeskadeforsikring - hvornår?“, 2013). Topdanmark er eitt af þeim tryggingafélögum 

sem selja skyldutrygginguna en samkvæmt þeirra skilmálum er mest hægt að fá bætur fyrir 

jafn mikla upphæð og tilgreind er í tryggingaskírteininu sem er fasteignaverðið 

(Topdanmark Forsikring A/S, 2008). 

Ef gallar eru á íbúðinni sem bættir eru með tryggingunni, þá eru þeir skráðir í sérstakan 

gagnagrunn sem inniheldur ítarlegar upplýsingar um hverja fasteign („Ejendomsdata“, 

e.d.). Gallarnir eru flokkaðir eftir þeim byggingarhlutum sem þeir greinast í og þar má 
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finna ráð og leiðbeiningar til að lagfæra þá eða stoppa útbreiðslu þeirra 

(„Byggeskadedatabase“, e.d.). 

Hægt er að kaupa skýrslu fyrir hvert húsnæði sem inniheldur þessar upplýsingar en hluti af 

þeim er læstur öðrum en fasteignaeigandanum eins og til dæmis upplýsingar um galla, en 

hægt er að nálgast þessar upplýsingar með því að fá leyfi frá fasteignaeiganda (Carina 

Saxtorph, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, munnleg heimild,  

27. maí 2013).  
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D. Fjöldi íbúða og matshluta á matstigi 7-8 

Á eftirfarandi fjórum blaðsíðum verða birtar tölur sem fengnar voru frá Þjóðskrá Íslands 

um fjölda íbúða, matshluta og stærð þeirra á matsstigi 7-8 og miðast upplýsingarnar við 

áramótastöðu í lok árs 2012 (Hildur Freysdóttir, Þjóðskrá Íslands, munnleg heimild, 3. maí 

2013). 

Skilgreining Þjóðskrár Íslands á matsstigi 7 og 8 er eftirfarandi: 

Matsstig 7: (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

1. Mannvirki fullgert. 

2. Mannvirki / notkunareining er fullgert(ð). 

3. Mannvirki í heild telst fullgert þegar allar notkunareiningar í henni eru fullgerðar. 

4. Lokið skal gerð og frágangi gangbrauta og bílastæða á lóð og öllum frágangi 

jarðvegs. 

Matsstig 8: (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

1. Mannvirki ekki fullklárað en tekið í notkun 

2. Mannvirki / notkunareining er ófullgert(ð) en tekin í notkun. Við matstig 8 er 

heimilt að setja brunabótamat á mannvirkið. 
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Tafla D 1: Fjöldi og stærð íbúða í fjölbýli á 

höfuðborgarsvæðinu á matsstigi 7-8 eftir 

byggingarári þeirra 

Byggingarár Fjöldi Fermetrar 

1998 719 78.074 

1999 624 76.950 

2000 993 127.157 

2001 918 113.071 

2002 969 114.348 

2003 1.457 177.925 

2004 1.527 202.109 

2005 1.148 146.493 

2006 1.945 248.677 

2007 1.456 203.188 

2008 1.047 159.933 

2009 208 27.715 

2010 441 55.361 

2011 154 19.285 

2012 88 10.096 

Samtals 13.694 1.760.381 

 

Tafla D 2: Fjöldi og stærð íbúða í sérbýli á 

höfuðborgarsvæðinu á matsstigi 7-8 eftir 

byggingarári þeirra 

Byggingarár Fjöldi Fermetrar 

1998 305 55.097 

1999 462 88.809 

2000 456 91.291 

2001 352 72.043 

2002 395 81.944 

2003 225 49.533 

2004 338 65.417 

2005 282 61.897 

2006 344 78.409 

2007 454 112.904 

2008 463 117.267 

2009 164 44.737 

2010 88 22.618 

2011 57 14.489 

2012 26 6.602 

Samtals 4.411 963.056 

 

Tafla D 3: Fjöldi og stærð matshluta í 

fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu á matsstigi 

7-8 eftir byggingarári þeirra 

Byggingarár Fjöldi Fermetrar 

1998 97 78.074 

1999 125 76.950 

2000 191 127.157 

2001 102 113.071 

2002 101 114.348 

2003 141 177.925 

2004 146 202.109 

2005 124 146.493 

2006 141 248.677 

2007 106 203.188 

2008 72 159.933 

2009 18 27.715 

2010 17 55.361 

2011 14 19.285 

2012 7 10.096 

Samtals 1.402 1.760.381 

 

Tafla D 4: Fjöldi og stærð matshluta í 

sérbýli á höfuðborgarsvæðinu á matsstigi 

7-8 eftir byggingarári þeirra 

Byggingarár Fjöldi Fermetrar 

1998 293 55.097 

1999 451 88.809 

2000 443 91.291 

2001 345 72.043 

2002 384 81.944 

2003 220 49.533 

2004 307 65.417 

2005 261 61.897 

2006 340 78.409 

2007 451 112.904 

2008 442 117.267 

2009 161 44.737 

2010 79 22.618 

2011 56 14.489 

2012 22 6.602 

Samtals 4.255 963.056 
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Tafla D 5: Fjöldi og stærð íbúða í fjölbýli 

utan höfuðborgarsvæðis á matsstigi 7-8 

eftir byggingarári þeirra 

Byggingarár Fjöldi Fermetrar 

1998 104 10.704 

1999 73 8.517 

2000 160 17.681 

2001 191 19.960 

2002 263 24.436 

2003 182 19.622 

2004 435 41.862 

2005 444 45.735 

2006 591 66.885 

2007 553 60.063 

2008 482 55.158 

2009 97 9.673 

2010 68 11.581 

2011 66 8.250 

2012 41 3.874 

Samtals 3.750 404.001 

 

Tafla D 6: Fjöldi og stærð íbúða í sérbýli 

utan höfuðborgarsvæðis á matsstigi 7-8 

eftir byggingarári þeirra 

Byggingarár Fjöldi Fermetrar 

1998 133 21.560 

1999 234 34.782 

2000 280 45.091 

2001 378 57.615 

2002 372 57.644 

2003 504 72.628 

2004 593 87.304 

2005 664 104.523 

2006 901 150.091 

2007 670 117.033 

2008 503 89.737 

2009 159 29.049 

2010 80 16.181 

2011 50 7.964 

2012 31 4.759 

Samtals 5.552 895.960 

 

Tafla D 7: Fjöldi og stærð matshluta í 

fjölbýli utan höfuðborgarsvæðis á 

matsstigi 7-8 eftir byggingarári þeirra 

Byggingarár Fjöldi Fermetrar 

1998 27 10.704 

1999 20 8.517 

2000 48 17.681 

2001 38 19.960 

2002 25 24.436 

2003 35 19.622 

2004 39 41.862 

2005 46 45.735 

2006 49 66.885 

2007 40 60.063 

2008 48 55.158 

2009 8 9.673 

2010 11 11.581 

2011 9 8.250 

2012 7 3.874 

Samtals 450 404.001 

 

Tafla D 8: Fjöldi og stærð matshluta í 

sérbýli utan höfuðborgarsvæðis á matsstigi 

7-8 eftir byggingarári þeirra 

Byggingarár Fjöldi Fermetrar 

1998 149 21.560 

1999 241 34.782 

2000 291 45.091 

2001 352 57.615 

2002 352 57.644 

2003 450 72.628 

2004 523 87.304 

2005 574 104.523 

2006 794 150.091 

2007 611 117.033 

2008 441 89.737 

2009 136 29.049 

2010 83 16.181 

2011 46 7.964 

2012 22 4.759 

Samtals 5.065 895.960 
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Tafla D 9: Fjöldi og stærð íbúða í fjölbýli 

og sérbýli á landinu öllu á matsstigi 7-8 

eftir byggingarári þeirra 

Byggingarár Fjöldi Fermetrar 

1998 1.261 165.435 

1999 1.393 209.058 

2000 1.889 281.220 

2001 1.839 262.688 

2002 1.999 278.372 

2003 2.368 319.708 

2004 2.893 396.692 

2005 2.538 358.647 

2006 3.781 544.062 

2007 3.133 493.188 

2008 2.495 422.095 

2009 628 111.174 

2010 677 105.741 

2011 327 49.988 

2012 186 25.330 

Samtals 27.407 4.023.398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla D 10: Fjöldi og stærð matshluta í 

fjölbýli og sérbýli á landinu öllu á 

matsstigi 7-8 eftir byggingarári þeirra 

Byggingarár Fjöldi Fermetrar 

1998 566 165.435 

1999 837 209.058 

2000 973 281.220 

2001 837 262.688 

2002 862 278.372 

2003 846 319.708 

2004 1.015 396.692 

2005 1.005 358.647 

2006 1.324 544.062 

2007 1.208 493.188 

2008 1.003 422.095 

2009 323 111.174 

2010 190 105.741 

2011 125 49.988 

2012 58 25.330 

Samtals 11.172 4.023.398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

Mynd D 1: Fjöldi íbúða í fjölbýli og sérbýli á landinu öllu á matsstigi 7-8 eftir byggingarári 

þeirra 

 

 

Mynd D 2: Fjöldi matshluta í fjölbýli og sérbýli á landinu öllu á matsstigi 7-8 eftir 

byggingarári þeirra 
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E. Byggingarvísitala 

Á eftirfarandi mynd er sýnd breyting á byggingarvísitölu eftir gögnum frá Hagstofu Íslands 

frá árinu 1987 til 2013 miðað við vísitölugrunn frá árinu 1987 (DataMarket, e.d.-b). 

 

Mynd E 1: Breyting á byggingarvísitölu frá árinu 1987 til 2013 

Í eftirfarandi töflu er sýnd breyting á byggingarvísitölu eftir gögnum frá Hagstofu Íslands 

frá árinu 1987 til 2013 miðað við vísitölugrunn frá árinu 1987 (DataMarket, e.d.-c) 

Tafla E 1: Breyting á byggingarvísitölu frá árinu 1987 til 2013 

Janúar ár hvert Byggingarvísitala 

1998-01 225,9 

1999-01 231,2 

2000-01 236,7 

2001-01 245,1 

2002-01 265,7 

2003-01 278 

2004-01 287,8 

2005-01 304,7 

2006-01 316,7 

2007-01 356,3 

2008-01 377,9 

2009-01 489,6 

2010-01 501,1 

2011-01 505,1 

2012-01 562,6 

2013-01 580,2 
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F. Byggingargallar eftir byggingarhlut og orsökum 

Tafla F 1: Byggingargallar eftir byggingarhlut og orsökum 

Orsök 
B

y
g
g
in

g
ar

h
lu

ti
 

G
lu

g
g
ar
 

G
ó
lf

, 
st

ig
ar

 o
g
 s

v
al

ir
 

H
u
rð

ir
 

In
n
ré

tt
in

g
ar
 

V
eg

g
ir

 i
n
n
an

h
ú
ss
 

L
o
ft
 

R
af

m
ag

n
 

V
eg

g
ir

 u
ta

n
h
ú
ss
 

P
íp

u
la

g
n
ir
 

Þ
ak

 
L

ó
ð
 o

g
 b

íl
as

tæ
ð
i 

A
n
n
að

 

S
a
m

ta
ls
 

Ekki unnið eftir  

teikningum 
2 7 4 0 3 0 4 7 4 8 8 3 50 

Byggingarefni,  

búnaður eða  

tæki 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Ófullnægjandi  

ending 
5 0 2 1 1 1 0 3 0 1 0 1 15 

Ófagleg eða  

ófullnægjandi  

vinnubrögð/frágangur 

31 36 34 3 24 19 13 38 18 16 12 9 253 

Óvitað eða  

ótilgreint 
3 2 1 1 2 0 4 3 1 2 0 0 19 

Ófullnægjandi,  

röng eða gölluð hönnun 
1 7 4 0 0 2 1 1 2 3 1 4 26 

Verkþátt vantar 4 1 0 0 1 1 7 2 2 2 2 0 22 

Annað 0 2 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 8 

Samtals 46 55 46 5 33 24 30 55 28 32 23 17 
 

 


