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1 Inngangur 
Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á álitaefni í tengslum við beitingu gallaþröskuldar, 

bæði fyrir gildistíð lögfestingu þeirra og svo dómaframkvæmd í kjölfar setningu laga um 

fasteignakaup nr. 40/2002 (hér eftir skammstöfuð fkpl.). Kannað verður hvort mismunandi 

réttarreglur hafi áhrif á beitingu gallaþröskuldarins og þá með hvaða hætti.  

 Í öðrum kafla verður stuttlega vikið að gallahugtakinu á sviði fasteignakauparéttar. Fjallað 

verður almennt um tilraunir til skilgreiningar þess og svo framsetningu hugtaksins í 

fasteignakaupalögum.  

 Í þriðja kafla verður sjónum beint að því hvernig gallahugtak laganna er takmarkað. 

Gallaþröskuldur 2. málsl. 18. gr. fkpl. verður tekinn til skoðunar, inntaki hans lýst ítarlega og 

dómaframkvæmd rýnd í þeim tilgangi að varpa ljósi á hvert hlutfall verðmætisrýrnunar 

fasteignar þurfi að vera svo hún komist yfir gallaþröskuldinn. Litið verður til hvaða skilyrði 

þurfa að vera uppfyllt svo að til álita komi að gallaþröskuldinum verði beitt.  

 Í fjórða kafla verður fjallað um þær réttarreglur sem geta haft áhrif á beitingu 

gallaþröskuldar 2. málsl. 18. gr. Gert verður grein fyrir reglunum um upplýsingaskyldu seljanda 

í fasteignaviðskiptum. Annars vegar verður fjallað um 26. gr. um skyldu seljanda til að veita 

upplýsingar og hins vegar 27. gr. fkpl. um skyldu hans til að veita réttar upplýsingar. Þá verður 

einnig fjallað nokkuð ítarlega um seinni gallaþröskuld fasteignakaupalaga en hann birtist í 21. 

gr. Rakin verða skilyrði fyrir beitingu ákvæðisins með sambærilegum hætti og um 2. málsl. 18. 

gr. fkpl.  

 Í fimmta kafla verður svo litið á með hvaða hætti þær réttarreglur er fram koma í 4. kafla 

geta haft áhrif á beitingu gallaþröskuldarins í 2. málsl. 18. gr. fkpl. Í megindráttum verða tvö 

álitaefni tekin til skoðunar. Skoðað verður hvort heimilt sé að leggja saman galla sem dæmdir 

eru á grundvelli mismunandi réttarreglna, þ.e. gallar sem dæmdir eru á grundvelli reglna um 

upplýsingaskyldu seljanda og galla er beygja sig undir gallaþröskuld 2. málsl. 18. gr. fkpl. Að 

lokum verður farið yfir fræðilegar vangaveltur um hugsanlega beitingu 21. gr. um minniháttar 

stærðarfrávik í tengslum við gallaþröskuld 2. málsl. 18. gr. fkpl.  

 Að lokum verða niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman í sjötta kafla. Þar verður reynt að 

svara þeim álitaefnum sem til umfjöllunar voru í fimmta kafla út frá dómaframkvæmd 

Hæstaréttar.  

 

 



4 
 

2 Gallahugtakið í fasteignakaupum 

2.1 Skilgreining 

Gallahugtakið er afstætt og lifandi hugtak sem býr yfir mismunandi inntaki eftir því á hvaða 

réttarsviði það kemur til skoðunar. Galli hefur til að mynda aðra þýðingu samkvæmt almennri 

málvenju en í fasteignakaupum. Fasteign kann að vera gölluð í skilningi fasteignakaupalaga þó 

hún teldist það ekki í daglegu tali. Ástæðan er sú að kaupandi kann að hafa samið við seljanda 

um eitthvað sérstakt eða óvenjulegt og ef það vantar, yrði það talið galli skv. 

fasteignakaupalögum. Sú staða getur einnig komið upp að vankantar séu á fasteign sem 

kaupanda er kunnugt um, slíkt myndi almennt teljast galli samkvæmt almennri málvenju en 

hins vegar ekki samkvæmt fasteignakaupalögum þar sem kaupanda var fullkunnugt um þá.1 

Almenn skilgreining á galla er eftirfarandi: 

 
Galli er vanefnd á samningsbundinni greiðslu sem felst í því að hún er ekki eins og tilskilið er í 
samningnum að því er varðar magn, gæði eða aðra eiginleika.2  

 

Skilgreining galla á því réttarsviði sem er til skoðunar hér er að finna í 18. og 19. gr. fkpl. 

Ákvæði 18. gr. er svohljóðandi:  

 
Fasteign telst gölluð ef hún stenst ekki þær kröfur um gæði, búnað og annað sem leiðir af lögum 
þessum og kaupsamningi. Notuð fasteign telst þó ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar 
svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi. 

 

 Í 19. gr. er svo að finna nánari útfærslu á gallahugtakinu. Skilgreining gallahugtaksins í 

fasteignakauparétti er erfiðleikum bundin. Ekki er til skilgreining á hugtakinu sem tekur af allan 

vafa um hvort galla í fasteign sé að ræða eða ekki.3 Framangreind ákvæði hafa ekki að geyma 

tæmandi talningu á því hvenær fasteign teljist gölluð. Fasteignir eru svo fjölbreyttar að stærð, 

gerð, búnaði og aldri að útilokað er að ná yfir öll tilvik þegar metið er hvort þær teljist gallaðar.4   

 

2.2 Gallar í skilningi 18. gr  

Í 1. málsl. 18. gr. fkpl. er að finna leiðbeinandi höfuðatriði við mat á því hvenær fasteign teljist 

gölluð. Í ákvæðinu er vísað til ákveðinna eiginleika sem fasteign skal vera búin. Skírskotun til 

                                                
1 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 228-229. 
2 Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín, bls. 160. 
3 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 229. 
4 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 228. 
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gæða vísar til ástands fasteignar og notagildis, skírskotun til búnaðar vísar til fylgifjár 

fasteignar. „Annað“ í ákvæðinu vísar til margs kyns skyldna sem hvíla á seljanda fasteignar. 

Framangreind lýsing er í samræmi við almennt viðurkennd viðhorf í fasteignakaupum.5  

 Þær almennu kröfur sem 1. málsl. 18. gr. fkpl. vísar til eru fjórþættar. Kaupandi má almennt 

hafa uppi þá kröfu að ástand fasteignar með tilliti til aldurs hennar, byggingarefnis, innréttinga 

og útlits sé ekki lakara en almennt gerist um sambærilegar jafngamlar eignir. Kaupandi að nýrri 

fasteign þarf ekki að una því að eitthvað ami að ástandi fasteignarinnar. Kaupandi getur almennt 

krafist þess að eiginleikar fasteignar séu í samræmi við hvernig lög og reglur mæltu fyrir um á 

þeim tíma sem hún var byggð. Eiginleikar fasteignar taka helst til byggingarefnis, hvernig 

byggingu hennar er háttað og sambærilegra atriða.6 Kaupandi má almennt krefjast þess að 

fasteign hafi það fylgifé, m.a. þau réttindi sem leiðir af lögum um fasteignakaup, öðrum lögum 

og svo stjórnvaldsfyrirmælum.7 Í fjórða lagi er úrlausn um það hvers kyns kröfur kaupandi 

getur haft uppi með tilliti til orðalags ákvæðisins um „annað sem leiðir af kaupsamningi“ en 

það ræðst af skýringu á kaupsamningi hans við seljanda og öðrum gögnum sem varða kaupin. 

Sönnunarbyrðin hvílir á kaupanda.8 

 

2.3 Gallar í skilningi 19. gr 

Í 19. gr. fkpl. er fjallað nánar um gallahugtakið og hljóða a- og b-liðir ákvæðisins svo:  

 

Fasteigntelst gölluð ef hún:  
    a. hentar ekki til þeirra afnota sem sambærilegar eignir eru venjulega notaðar til, eða  
    b. hentar ekki til þeirra sérstöku afnota fyrir kaupanda sem seljanda var eða mátti vera 
kunnugt um þegar kaupsamningur var gerður. Þetta gildir þó eigi ef kaupandi byggði ekki á 
þekkingu eða mati seljanda á eiginleikum eignarinnar eða skorti réttmæta ástæðu til þess.  

 

 Ákvæðið er tvískipt og tekur skiptingin til tveggja tilvika er lúta að notagildi fasteignar, 

almennt notagildi sbr. a-lið ákvæðisins og svo sérstakt notagildi sbr. b-lið.9 Í a-lið 1. mgr. 19. 

gr. fkpl. er fjallað um almennt notagildi, þ.e. hvaða kröfur kaupandi mátti almennt gera til 

fasteignar, n.t.t. að fasteign gagnist til þeirra nota sem sambærilegar fasteignir eru almennt 

notaðar til. Í b-lið 1. mgr. 19. gr. fkpl. er fjallað um sérstakt notagildi, þ.e. að fasteign skuli 

henta til þeirra sérstöku nota, sem seljanda var kunnugt um að kaupandi ætlaðist til, er 

                                                
5 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1462. 
6 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 241-242. 
7 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 244. 
8 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 251. 
9 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1464. 
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kaupsamningur var gerður. Úrlausn um hvaða kröfur kaupandi má gera til notagildis fasteignar 

ræðst af túlkun kaupsamnings.10 Dæmi um tilvik sem myndi falla undir almennt notagildi væri 

íbúðarhúsnæði sem ekki hentar til afnota sem slíkt. Tilvik um sérstakt notagildi tæki til dæmis 

til atvinnuhúsnæðis sem keypt væri til nota fyrir tiltekna atvinnustarfsemi en síðar kæmi í ljós 

að slík notkun væri óheimil vegna nálægðar við aðra atvinnustarfsemi.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 239. 
11 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1464. 



7 
 

3 Gallaþröskuldurinn 

3.1 Almennt 

Ljóst er að gallahugtakið á sviði fasteignakauparéttar er allvíðtækt og mörg tilvik sem geta 

fallið undir gildissvið þess sbr. 1. málsl. 18. gr. og 19. gr. fkpl. Ljóst er að ábyrgð seljanda í 

fasteignaviðskiptum yrði umfangsmikil og úr hófi með tilliti til eðli fasteigna ef gallahugtakið 

skv. áðurnefndum réttarreglum yrði viðstöðulaust lagt til grundvallar í ágreiningsmálum vegna 

galla. Af þeim sökum er kveðið á um takmörkun gallahugtaksins í fasteignakaupalögum. 

Takmörkun gallahugtaksins er í megindráttum tvíþætt. Annars vegar samkvæmt. 2. málsl. 18. 

gr. fkpl. og hins vegar samkvæmt 21. gr. fkpl.  

 Samkvæmt 2. málsl. 18. gr. fkpl. telst notuð fasteign ekki gölluð nema ágallinn rýri 

verðmæti hennar svo nokkru varði, eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.12 Í 2. málsl. 

18. gr. fkpl. er kveðið á um nýja réttarreglu sem ekki hefur áður átt sess í íslenskri löggjöf. Þó 

að hér sé um nýja réttarreglu að ræða má að vissu leyti segja að hún sé lögfesting ákveðinna 

viðhorfa sem ríkjandi hafa verið á meðal fræðimanna, bæði hérlendis og í norrænum löndum. 

Einnig er lögfesting hennar viðurkenning á réttarframkvæmd sem hafði verið að mótast fyrir 

gildistöku ákvæðisins þó sú framkvæmd hafi verið nokkuð á reiki.  

 

3.2 Gallaþröskuldur í norrænum rétti  

Í danskri lagaframkvæmd á síðari hluta síðustu aldar var tíðrætt mikilvægi þess að setja einhvers 

konar reglu er takmarkaði rétt kaupanda til afsláttar. Nauðsynlegt væri að setja fjárhæð afsláttar 

vegna galla einhver neðri mörk, þ.e. að afsláttur þyrfti að svara til einhvers hlutfalls af 

kaupverði eignar til þess að réttlætanlegt væri að fallast á hann.13 Aðdragandi þessara umræða 

var sá að gallahugtakið var orðið of kaupendavænt. Lyktir þessara skoðanaskipta voru þær að 

einungis yrði heimilt að dæma afslátt, þ.e. þegar ekki væri um saknæma háttsemi seljanda að 

ræða, né heldur ábyrgðaryfirlýsingu af hans hálfu, þegar galli í notuðum fasteignum rýrði 

verðmæti fasteignarinnar svo einhverju varðaði.14 Á meðal danskra fræðimanna sem hafa látið 

þetta efni sig varða má nefna H.P. Rosenmeier. Skoðun hans er í samræmi við fyrrnefnda reifun 

um að afslátt eigi ekki að dæma nema gallinn sé umtalsverður og augljós.15 Óhætt er að slá því 

                                                
12 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 320.  
13 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1463. 
14 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 257. 
15 H.P. Rosenmeier: Mangler ved fast ejendom, bls. 99. 
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föstu að til sé óskráð regla um gallaþröskuld í danskri lagaframkvæmd þó svo að ákvörðun um 

hvert hlutfall galla sem rýrir verðmæti fasteignar skuli vera sé umdeilt.  

 Í sænskum og norskum rétti er einnig til staðar ólögfest regla um gallaþröskuld þó 

blæbrigðamunur sé á inntaki reglunnar á milli landanna. Í finnskum rétti er regla um 

gallaþröskuld lögfest.16  

 

3.3 Forsaga gallaþröskuldarins 

Líkt og áður segir er reglan um gallaþröskuld sbr. 2. málsl. 18. gr. fkpl. ný réttarregla í íslenskri 

löggjöf. Í síðasta kafla var því slegið föstu að regla um takmarkandi áhrif minniháttar galla í 

fasteignakaupum væri til staðar í norrænum löndum og jafnframt vísað til umræðna sem áttu 

sér stað um mikilvægi þessarar reglu. Af sviði íslensks réttar má nefna að sama umræða hefur 

átt sér stað hérlendis. Meðal íslenskra fræðimanna sem hafa ritað um álitaefnið er Þorgeir 

Örlygsson en skoðun hans er sú að einungis eigi að beita afsláttarheimildinni í grófari tilvikum 

eða alveg augljósum tilvikum. Minniháttar frávik veita því ekki rétt til afsláttar. Bendir hann 

einnig á að sjá hafi mátt í dómum fyrir gildistöku ákvæðisins að á þessari forsendu hafi verið 

byggt.17 Meðal röksemda sem Þorgeir byggir á til stuðnings niðurstöðu sinni má nefna að mikil 

óvissa geti einkennt mat á því hvort fasteign sé haldin galla eða ekki. Mat um hvort galli sé til 

staðar sé mismunandi á milli manna ásamt því að smávægileg frávik í gæðum geti verið erfitt 

að flokka beinlínis undir galla í kaupréttarlegum skilningi.18 Til skrifa Þorgeirs er sérstaklega 

vísað í athugasemdum með 18. gr. frumvarpsins að fasteignakaupalögum.19 

 Tildrög lagasetningar um þetta efni má fyrst og fremst rekja til aðstæðna á 

fasteignakaupamarkaði. Þær aðstæður voru aðallega þær að kaupendur virtu ekki nægilega 

aðgæsluskyldu sína og höfðu óraunhæfar væntingar um ástand og eiginleika fasteigna sem þeir 

keyptu. Veruleiki þessi leiddi til þess að kaupendur höfðu uppi kröfur um bætur vegna galla 

sem í eðli sínu voru smávægilegir og alls ekki úr hófi miðað við aldur og ásigkomulag 

fasteignar. Leiddi þetta ástand til kostnaðarsamra ágreininga og málaferla sem oft á tíðum voru 

í engu samræmi við þær kröfur sem uppi voru hafðar.20  

 Í athugasemdum með 18. gr. frumvarpsins er því haldið fram að hagsmunir kaupanda séu 

ekki rýrðir þrátt fyrir lögfestingu ákvæðis er takmarkar beitingu afsláttarheimildar. Fyrir því 

                                                
16 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 258-260. 
17 Þorgeir Örlygsson: „Afsláttur“, bls. 182.  
18 Þorgeir Örlygsson: „Afsláttur“, bls. 179.  
19 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1463. 
20 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1463. 
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eru nefndar fjórar röksemdir. Í fyrsta lagi er nefnt að ákvæðið muni ýta undir aðgæsluskyldu 

kaupanda sbr. 29. gr. fkpl. Í öðru lagi að ákvæðið muni hafa hvetjandi áhrif á það að kaupandi 

gangi eftir því að fasteign sé í samræmi við kröfur sínar. Í þriðja lagi að réttarstaða kaupanda 

sé að mörgu leyti styrkt, t.d. með ríkari rétti til skaðabóta. Í fjórða lagi að lögfesting ákvæðisins 

sé í raun lögfesting viðhorfa fræðimanna og dómstóla og því ekki um róttæka breytingu á 

gildandi rétti að ræða.21 

  

3.4 Forsendur reglunnar um gallaþröskuld  

Líkt og áður sagði felur 2. málsl. 18. gr. fkpl í sér þá reglu að notuð fasteign telst ekki gölluð 

nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði, eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma 

háttsemi. Ljóst er að hér er um að ræða matskennd atriði. Reglan felur í sér þrjú skilyrði sem 

þurfa að vera uppfyllt. Í fyrsta lagi að eignin sem kemur til álita sé notuð, í öðru lagi að galli sé 

verulegur og í þriðja lagi hvort seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.  

 Við mat á því hvenær galli á fasteign sé svo verulegur að hann „rýri verðmæti hennar svo 

nokkru varði“ eru engin ótvíræð svör í skýringum í greinargerð. Mat um þetta atriði ræðst af 

atvikum, þá aðallega aldri fasteignarinnar og ástandi hennar.22 Í athugasemdum með 18. gr. 

frumvarpsins að fasteignakaupalögum er vísað til þess að orðalag ákvæðisins verði vandskýrt. 

Ekki er hægt að slá því föstu að verðmætisrýrnun þurfi að ná einhverju sérstöku hlutfalli af 

heildarvirði fasteignar, t.d. 10%, svo að um galla sé að ræða. Dómstólum er falið það hlutverk 

að móta og skýra ákvæðið þannig að með tímanum verði ljóst hver lágmörkin eru. 23 

Nauðsynlegt er því að líta til dómaframkvæmdar til að varpa ljósi á hvar lágmarkið liggur. 

Vísað verður hér til dóma sem geta varpað ljósi á hvar mörkin liggja. Í Hrd. 22. nóvember 2007 

(19/2007) voru atvik með þeim hætti að kaupandi hélt eftir eftirstöðvum kaupverðsins er nam 

18.300.000 krónum vegna galla. Gólf í sólstofu hallaði og var kostnaður við lagfæringu talinn 

vera 1.130.000 krónur. Í málinu var að því komist að annmarkar þessir á íbúðinni, væru ekki 

slíkir að þeir rýrðu verðmæti hennar svo nokkru varðaði í skilningi 2. málsl. 18. gr. fkpl. Hlutfall 

gallans af heildarvirði fasteignarinnar nam 6,2%. Í Hrd. 2005, bls. 1030 (411/2004) var tekist 

á um ákvæði í samningi á milli samningsaðila, n.t.t. hvort viðgerðir á skolplögnum 

fasteignarinnar hefðu verið viðunandi. Útkoman var sú að ekki var talið að í ákvæðinu fælist 

annað en að fyrrnefndar lagnir skyldu vera í nothæfu ástandi með tilliti til aldur hússins (40 ár). 

                                                
21 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1463. 
22 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 261. 
23 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1464. 
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Kaupandi hafði uppi kröfu að fjárhæð 887.000 krónur vegna lagnanna en hún nam um 3% af 

heildarverðmæti fasteignarinnar. Í dómi Hæstaréttar segir um verðmætisrýrnunina með tilliti til 

fjárhæð kröfunnar: 

 
Með því að gagnáfrýjandi verður ekki talinn hafa gefið aðaláfrýjendum ábyrgðaryfirlýsingu um 
ástand skolplagnanna, né gerst sekur um saknæma háttsemi í viðskiptum sínum við þau, ræðst 
niðurstaða málsins af því, hvort ágallinn, sem hefur orðið tilefni kröfugerðar aðaláfrýjenda í 
málinu, telst rýra verðgildi fasteignarinnar svo nokkru varði í skilningi fyrrnefndrar 18. gr. laga 
nr. 40/2002. Jafnvel þótt við athugun á þessu yrði miðað við kröfufjárhæð aðaláfrýjenda í málinu, 
sem er sýnilega mun hærri en efni standa til, fer því fjarri að hún nái þessu marki. 

 

Í Hrd. 13. nóvember 2008 (180/2008) höfðu kaupendur uppi kröfu vegna galla á fasteign sem 

þau keyptu. Um var að ræða 62 ára gamla fasteign. Sannað var að eignin hefði verið haldin 

leyndum göllum og kostnaður við úrbætur nam innan við 5% af virði hennar. Með vísan til 18. 

gr. fkpl. var talið að húseignin hefði ekki verið gölluð. Í Hrd. 2006, bls. 1096 (397/2005) höfðu 

kaupendur haldið eftir greiðslu vegna ætlaðra galla á hinni seldu eign. Fasteignin var um 50 ára 

gömul. Deilt var m.a. um fúaskemmdir í veggjum og þakglugga og ryðdoppur á þremur rúðum 

íbúðarinnar. Í dómi héraðsdóms sem staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsenda sagði 

orðrétt um kröfurnar: 	

 
Þótt krafa stefndu á grundvelli matsgerðarinnar vegna þessa galla yrði tekin að fullu til greina 
með 456.000 krónum væri ekki unnt að líta svo á að annmarkar á íbúðinni, sem þar um ræðir, rýri 
verðmæti hennar svo nokkru varði, sbr. síðari málslið 18. gr. laga nr. 40/2002, um fasteignakaup. 

 

Gallarnir í síðastnefnda dómnum rýrðu heildarvirði fasteignarinnar um 5,5%. Í Hrd. 2005, bls. 

1593 (414/2004) voru atvik með þeim hætti að maður keypti íbúð í húsi sem reist hafði verið 

fyrir 42 árum. Í söluyfirliti var tekið fram að húsið væri allt nýlega viðgert og ástand hússins 

gott. Utanhússviðgerðirnar reyndust gallaðar. Leki kom fram á nokkrum stöðum og raki. 

Dómkvaddur matsmaður taldi að kostnaður viðgerðarinnar yrði um 7.76% af kaupverðinu. 

Hæstiréttur taldi að fjárhæðin væri undir því lágmarki sem 2. málsl. 18. gr. fkpl. gerði kröfu til 

og ef ekki annað kæmi til yrðu annmarkarnir ekki taldir gallar í skilningi 18. gr. Hins vegar 

taldi Hæstiréttur að kaupandi ætti rétt á skaðabótum þar sem upplýsingar seljanda um ástand 

eignarinnar hefðu verið rangar en hann bar á því hlutlæga ábyrgð sbr. 27. gr. fkpl.  

 Í áðurnefndum Hrd. 22. nóvember 2007 (19/2007) var til álita sólstofa sem var 12 ára 

gömul. Hvorki í forsendum héraðsdóms né dómi Hæstaréttar er að sjá að vikið sé að því 

mögulega álitaefni að minni kröfur ætti að gera til hlutfalls galla með tilliti til aldurs stofunnar. 

Það er áhugavert álitamál hvort líta ætti svo á að um tvær byggingar væri að ræða þó þeim sé 
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skeytt saman. Ef litið væri svo á að um einu og sömu bygginguna væri að ræða er ljóst að hluti 

hennar hafi mátt þola mun minna með tilliti til þess sjónarmiðs að ástand fasteignar almennt 

hraki í takt við tímans tönn. Gæti því mögulega talist eðlilegt að gera aðra kröfu um hlutfall 

verðmætisrýrnunar sólstofunnar, óháð aldri þeirrar byggingar sem henni er skeytt saman við. 

Hvernig verðmætisrýrnun tveggja bygginga, sem haldnar eru göllum er tilheyra sömu fasteign 

sem misgamlar eru, yrði reiknuð, í ljósi þess að líta skuli heildstætt á galla við mat á því hvort 

þeir komist yfir gallaþröskuldinn, er svo annað álitamál. Skyldi sú framkvæmd vera tekin upp 

að miða galla tveggja bygginga við mismunandi gallaþröskulda eftir aldri er óljóst hvar draga 

ætti mörkin, hvort t.d. nýr bílskúr, nýtt sólskýli eða nýjar svalir ættu að lúta mismunandi kröfum 

með tilliti til þess hvenær þessar viðbætur voru reistar. Þrátt fyrir raunhæft vafamál er ekki að 

sjá að þetta hafi komið til kasta dómstóla, að frátöldum ofangreindum dómi sem þó vék ekki 

að þessu álitaefni í forsendum sínum, og heldur ekki í skrifum fræðimanna. Hér er því fyrst og 

fremst um fræðileg heilabrot að ræða.  

 Að frátöldum ofangreindum dómi og þeim vangaveltum sem honum fylgja var aldursbil 

fasteignanna í framangreindum dómum 40-62 ár. Í öllum málunum er kröfum um afslátt vegna 

galla hafnað þó svo að þeir rýri heildarvirði fasteignar um 7,8%. Hér verður þó að gefa því 

gaum að um tiltölulega gamlar eignir er að ræða. Draga má þá ályktun að gallaþröskuldur 

fasteigna á því aldursbili sem að framan er vísað til sé ekki undir 7,8%. Gallaþröskuldurinn er 

þó breytilegur, m.a. með tilliti til aldurs og ástands fasteignar þrátt fyrir að sjá megi ákveðin 

viðmið í dómaframkvæmd Hæstaréttar. Kaupendur nýrri fasteigna þurfa almennt ekki að sætta 

sig við sama gallaþröskuld og kaupendur eldri fasteigna.    

 Efnisskilyrði ákvæðisins um notaðar fasteignir leiðir beint af orðalagi ákvæðisins. Orðalag 

ákvæðisins um að notaðar fasteignir falli einungis undir ákvæðið virðist ekki gefa mikið 

svigrúm til mats. Hins vegar er hægt að velta því fyrir sér hvar markaskilin liggi þegar um 

notkun er að ræða, hvort fasteign teljist notuð þó einungis hafi verið búið í henni í nokkrar 

vikur. Hvort fasteign teljist ný þó hún sé nokkurra ára gömul en aldrei hefur verið búið í henni. 

Eftirfarandi dómur styður þá þröngu túlkun að notkun sé bundin við að aðili hafi búið í 

fasteigninni. Í Hrd. 2005, bls. 4267 (144/2005) hafði íbúð verið byggð tveimur árum áður en 

kaupendur keyptu hana. Ekki hafði áður verið búið í eigninni. Eignin var aftur á móti mjög 

skítug og ryk yfir öllu þar sem hún hafði verið látin afskiptalaus í um 2 ár. Í ljós kom eftir þrif 

á íbúðinni að innréttingar og hurðir íbúðarinnar voru rispaðar og lakkáferð gölluð. Í dóminum 

kom fram að um nýja eign væri að ræða og afsláttur dæmdur er nam um 4,6% af kaupverði 

íbúðarinnar, rétt þykir þó að geta þess líkt og áður segir að gallaþröskuldurinn á aðeins við um 

notaðar fasteignir sem umrædd íbúð í ofangreindum dómi taldist ekki í skilningi ákvæðisins. 
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Kaupandi nýrrar fasteignar þarf ekki að sætta sig við það að eitthvað sé athugavert við ástand 

hennar. Þrátt fyrir þá nánast ótakmörkuðu kröfu kaupanda nýrrar fasteignar að ekkert skuli ama 

að henni er það viðurkennd skoðun innan kröfuréttarins að annmarki geti verið á greiðslu án 

þess að um galla sé að ræða. Minniháttar eða lítilsháttar frávik í gæðum yrðu ekki sjálfkrafa 

talin galli heldur getur tegund greiðslu, eðli annmarka, umfang hans og orsakir skipt máli. Það 

er ekki fyrr en annmarkinn er kominn yfir ákveðin mörk að til álita kemur að bera hann fyrir 

sig.24 

 Síðastgreinda skilyrðið um saknæmi skýrist svo að ef seljandi hefur sýnt af sér saknæma 

háttsemi, t.d. ekki fullnægt upplýsingaskyldu sinni eða ef hann hefur veitt rangar upplýsingar 

og þannig borið ábyrgð á grundvelli hlutlægrar ábyrgðar á ákvæðið ekki við.25 Ekki er ástæða 

til að takmarka rétt kaupanda þegar seljandi hefur sýnt af sér saknæma háttsemi.26 

 

3.5 Samlagning margra galla  

Við skýringu 2. málsl. 18. gr. fkpl. var það lengi vel álitamál hvort hver og einn annmarki, ef 

margir voru, þyrftu að rýra verðmæti fasteignar svo einhverju varðaði eða hvort heimilt væri að 

leggja þá alla saman. Engar leiðbeiningar um þetta efni er að finna í greinargerðinni.27 Álitaefni 

af þessu tagi hafa komið til kasta dómstóla. Skal hér vísað til tveggja dóma til skýringar. Í Hrd. 

2003, bls. 545 (352/2002) kröfðust kaupendur afsláttar eða skaðabóta vegna nokkurra galla á 

íbúð sem þau höfðu keypt. Fallist var á að kaupendur ættu rétt til afsláttar vegna þeirra galla 

sem voru á íbúðinni. Í dómi héraðsdóms, sem hlaut staðfestingu Hæstaréttar sagði um þetta 

atriði:  
 
Þegar framangreint er virt þykir umfang galla á íbúð stefnanda slíkt að áhrif hefði haft á kaupverð, 
ef vitneskja um þá alla hefði legið fyrir við samningsgerð.   

 

 Samanlagðar samþykktir afsláttarkröfur námu 17,26% af kaupverði eignarinnar. Í 

tilvitnuðum orðum héraðsdóms er vísað til vitneskju um alla galla íbúðarinnar. Niðurstaða 

dómsins renndi sterkum stoðum undir þá afstöðu að meta ætti galla heildstætt. Í Hrd. 2006, bls. 

3189 (7/2006) voru málavextir þeir að kaupendur höfðu keypt hluta fasteignar. Kaupendur 

héldu eftir hluta kaupverðsins þar sem þeir töldu sig eiga gagnkröfu til skuldajafnaðar vegna 

skaðabóta og afsláttar sem næmi hærri fjárhæð. Í ljós hafði komið að bílastæði og garður væru 

                                                
24 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 319-320. 
25 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 260. 
26 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1464. 
27 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 264. 
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ekki séreign, sem og hitakerfi, ólíkt því sem sagði í söluyfirliti eignarinnar. Þá voru einnig 

drenlagnir gallaðar og áttu kaupendur rétt á bótum sökum þess. Í dómi Hæstaréttar sagði orðrétt:  

 
Líta verður heildstætt á þessa galla þegar metið er hvort þeir teljist hafa rýrt verðmæti eignarinnar 
svo nokkru varði samkvæmt 18. gr. laga nr. 40/2002. 

 

 Telja má að með þessum dómi hafi Hæstiréttur tekið af allan vafa varðandi þetta álitaefni. 

Galla á fasteign ber að meta heildstætt við mat á því hvort þeir nái gallaþröskuldi 2. málsl. 18. 

gr. fkpl.  
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4 Réttarreglur sem geta haft áhrif á gallaþröskuld 2. málsl. 18. gr. fkpl. 

4.1 Skylda seljanda til að veita upplýsingar 

Í 26. gr. fkpl. er kveðið á um skyldu seljanda til að veita upplýsingar. Vægi þess að til sé 

réttarregla er kveður á um skyldu seljanda til að veita upplýsingar um fasteign fyrir gerð 

kaupsamnings er almennt talið vera mikið. Ástæðan er sú að fasteignir eru tíðast seldar notaðar 

og líftími þeirra almennt langur og því eðlilegt að gera þá kröfu til seljanda að hann upplýsi um 

galla á fasteigninni sem hann þekkir eða má þekkja til í stað þess að kaupandi grafist fyrir um 

hvaðeina sem fasteign varðar og gæti verið ábótavant.28  Réttaráhrif reglunnar eru tvíþætt. 

Annars vegur getur vanræksla á henni leitt til þess að fasteign teljist gölluð sem ella myndi ekki 

teljast vera það. Hins vegar að seljandi verður skaðabótaskyldur vegna galla sem ella hefði 

einungis leitt til kröfu um afslátt eða riftunar ef gallinn teldist verulegur.29 Ákvæði 26. gr. fkpl. 

er svohljóðandi:  

 

Fasteign telst gölluð ef kaupandi hefur ekki fengið þær upplýsingar um hana sem seljandi vissi 
eða mátti vita um og kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Þetta gildir þó 
aðeins ef það hefur haft áhrif á gerð eða efni kaupsamnings að upplýsingarnar voru ekki veittar. 

 

 Efnislegt inntak reglunnar er rúmt og tekur það til upplýsinga um eiginleika fasteignar, 

búnaðar hennar, ástands, notagildis og annarra atriða um hana. Það er skilyrði að seljandi vissi 

eða mátti vita um þær upplýsingar sem máli skipta. Á seljanda hvílir sú skylda að fræða 

kaupanda um hvaðeina sem ætla má að hann þurfi að vita og geri ráð fyrir að fá að vita til þess 

að geta tekið ákvörðun um kaupverð. Seljandi á að gera grein fyrir göllum sem ekki eru 

augljósir og teljast ekki til venjulegs slits. Matið á því hvaða kröfur skuli gera til 

upplýsingaskyldu seljanda er breytilegt. Þannig er það mismunandi eftir því hvort seljandi hafi 

átt eign lengi eða í skamman tíma. Með þessum hætti hefur upplýsingaskylda seljanda verið 

túlkuð í íslenskum rétti enda getur kaupandi ekki ætlast til að fá nákvæmar upplýsingar frá 

seljanda í slíkri aðstöðu.30 Seljandi ber ábyrgð á því að þeir sem koma fram fyrir hans hönd við 

kaupin sinni upplýsingaskyldu fyrir hann. Rétt er einnig að geta þess að upplýsingaskylda 

seljanda takmarkast nokkuð af aðgæsluskyldu kaupanda, í því felst að seljandi þarf ekki að 

upplýsa kaupanda um augljós atriði eða atriði sem ekki má gera ráð fyrir að kaupandi þurfi að 

vita um.31 Regla 26. gr. fkpl. er því marki brennd að það þarf að sanna saknæmi seljanda svo 

                                                
28 Viðar Már Matthíasson: Fasteignakaup, helztu réttarreglur, bls. 232-233. 
29 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1467. 
30 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 272-274. 
31 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1467. 
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hægt sé að beita ákvæðinu. Hann þarf að hafa vitað um eða mátt vita um upplýsingar um galla, 

af þeim sökum ber hann ekki ábyrgð á upplýsingaskorti ef það er utan þess sem hann mátti vita 

um.32  

 

4.2 Skylda seljanda til að veita réttar upplýsingar  

Í 27. gr. fkpl. er fjallað um skyldu seljanda til að veita réttar upplýsingar. Ákvæði 27. gr. er 

svohljóðandi:  
 
     Fasteign telst gölluð ef hún er ekki í samræmi við upplýsingar sem seljandi, eða þeir sem koma 
fram fyrir hans hönd, hafa veitt kaupanda. Hið sama á við ef fasteignin er ekki í samræmi við 
upplýsingar sem veittar eru í auglýsingum, söluyfirliti eða öðrum sölu- eða kynningargögnum um 
hana.  
     Ákvæði 1. mgr. á þó aðeins við ef upplýsingar hafa haft áhrif á gerð eða efni kaupsamnings 
og þær eru ekki skýrlega leiðréttar í tæka tíð.  

 

 Réttaráhrif ákvæðisins eru þau að fasteign telst gölluð sé hún ekki í samræmi við 

upplýsingar sem seljandinn eða þeir sem koma fram fyrir hans hönd hafa veitt kaupanda. 

Nauðsynlegt er að seljandi hafi beint eða óbeint falið aðila að veita upplýsingar fyrir sína hönd. 

Nærtækast er að um sé að ræða fasteignasala eða maka seljanda. Rangar upplýsingar taka ekki 

einungis til upplýsinga sem eru beinlínis rangar heldur einnig misvísandi upplýsinga, 

upplýsinga sem eru aðeins hálfur sannleikur og þegar þær eru til þess fallnar að valda 

misskilningi. Almennt hefur verið talið að 27. gr. taki aðeins til sértækra upplýsinga sem 

kaupandi má reiða sig á, t.d. nákvæmar upplýsingar um að bílastæði sé séreign, eldvarnaveggur 

sé á milli bílskúrs og íbúðar eða að hitakerfi sé tiltekinnar tegundar. Almennt skiptir ekki máli 

á hvaða formi upplýsingar sem falla undir 27. gr. eru, þ.e. hvort þær eru munnlegar eða 

skriflegar. Hið sama gildir um upplýsingar sem koma fram í auglýsingum um fasteign, 

söluyfirliti eða öðrum kynningargögnum um fasteignina.33 

 Regla 27. gr. fkpl. er þannig úr garði gerð að huglæg afstaða seljanda skiptir ekki máli. 

Hann ber ábyrgð á upplýsingum sem hann eða aðrir á hans vegum veita kaupanda óháð því 

hvort hann vissi eða mátti vita að þær væru rangar. Seljandi ber þar af leiðandi hlutlæga ábyrgð 

á tjóni vegna upplýsinga ef þær reynast rangar.34 

 

                                                
32 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls.275. 
33 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 274-276. 
34 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 275. 
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4.3 Reglan um minniháttar stærðarfrávik 

Í 21. gr. fkpl. er að finna seinna ákvæðið er takmarkar gallahugtak fasteignakaupalaga. Ákvæðið 

er svohljóðandi: 

 
Þótt flatarmál fasteignar sé minna en kaupandi gerði ráð fyrir telst það ekki galli, nema það sé 
verulega minna en seljandi upplýsti fyrir kaup eða háttsemi hans teljist stórfellt gáleysi. 

 

Fyrir gildistöku ákvæðis 21. gr. fkpl. um minniháttar stærðarfrávik hafði lengi verið í gildi 

óskráð regla svipaðs eðlis og 21. gr. Ríkjandi var sú skoðun í dómaframkvæmd fyrir gildistöku 

ákvæðisins að gera ætti sérstakar kröfur svo að minniháttar stærðarfrávik teldust gallar. 

Staðfestingu þess má sjá í forsendum ýmissa dóma fyrir gildistöku laga um fasteignakaup. 

Reglan tekur hvort tveggja til lóða og húseigna.35 

 

4.3.1 Stærðarfrávik í norrænum rétti  

Í Noregi er að finna lögfesta réttarreglu er svipar til 21. gr. laga um fasteignakaup. Ekki er 

tiltekið í ákvæði norsku laganna hvenær fasteign teljist verulega minni, kemur það því í hlut 

dómstóla að móta reglu um það efni.36 Samkvæmt orðalagi ákvæðisins tekur það einungis til 

lóðastærðar. Talið hefur þó verið að beita megi lögjöfnun um sambærileg tilvik, t.d. 

stærðarfrávik innanhúss.37 Reglan er meðal annars á þeim rökum reist að kaupandi skoðar alla 

jafna fasteign og tekur út frá því ákvörðun um notagildi hennar og hvað hann er reiðubúinn til 

að borga fyrir hana.38 

 

4.3.2 Forsaga reglunnar um minniháttar stærðarfrávik 

Líkt og áður er komið fram var með lögfestingu reglu 21. gr. fkpl. lögfest dómaframkvæmd 

sem mótast hafði fyrir gildistöku laganna. Var því ekki um neina afgerandi breytingu að ræða 

á gildandi rétti. Í athugasemdum með 21. gr. frumvarpsins sem varð að fasteignakaupalögum 

er farið yfir tildrög lagasetningar um þetta efni. Títt var að kaupendur fasteigna höfðu uppi 

kröfu um afslátt eða skaðabætur vegna stærðarfrávika á fasteignum. Í áberandi meirihluta 

dómsmála um þetta efni er kröfu um afslátt vegna stærðarfráviks hafnað, ekki nema um væri 

að ræða verulegan mun. Röksemd fyrir reglunni er sambærileg og þeirri norsku, þ.e. að 

                                                
35 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 264. 
36 Trygve Bergsaker: Kjop av fast eiendom, bls. 272.  
37 Stein Rognlien: Avhendingslova, kommentar til lov om avhending (kjøp og salg) av fast eiendom, bls. 65.  
38 Thor Falkanger: Fast eiendoms rettsforhold, bls. 321 og Tryggve Bergsåker: Kjøp av fast eiendom, bls. 271.  
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kaupandi skoðar venjulega fasteign og tekur út frá því ákvörðun um notagildi hennar og hvað 

hann er reiðubúinn til að borga fyrir hana. Jafnframt er nefnt að sjaldnast skipti fermetrastærð 

kaupanda miklu máli nema þegar t.d. um atvinnuhúsnæði er að ræða sem keypt er til útleigu 

eða land sem nýta skal til ræktunar.39 

 

4.3.3 Forsendur reglunnar um minniháttar stærðarfrávik  

Reglan um minniháttar stærðarfrávik sbr. 21. gr. fkpl. felur í sér þrjú meginskilyrði. Hið fyrsta 

er að flatarmál fasteignar þarf að vera verulega minna en upplýst var fyrir kaupin. Annað 

skilyrðið varðar það hvaðan upplýsingar um stærð fasteignar koma. Hið þriðja snýr svo að því 

hvort seljandi hafi sýnt af sér stórfellt gáleysi.  

 Ekkert viðmið er að finna í athugasemdum með 21. gr. frumvarpsins að 

fasteignakaupalögum um hvað teljist til verulegs stærðarfráviks. Við matið er ekki talið rétt að 

meta stærðarfrávik með sama hætti og það er metið hvort um verulega vanefnd sem skilyrði 

riftunar er að ræða. Meira þarf til svo að skilyrðum riftunar teljist fullnægt. Líklegt má telja að 

í þeim tilvikum þar sem stærðarfrávikið sé orðið meira en 10-15% teljist munurinn orðinn 

verulegur nema eitthvað sérstakt komi til.40 Annars fellur það í hendur dómstóla að móta þessa 

reglu og marka viðmiðun um verulegt stærðarfrávik. Verður hér vísað til dóma til nánari 

útskýringa. Í Hrd. 2004, bls. 4420 (163/2004) var meðal annarra atriða tekist á um stærðarmun 

fasteignar sem var um 15% minni en fram hafði komið í söluyfirliti. Að mati dómsins var 

stærðarfrávikið ekki álitið vera galli. Í Hrd. 13. desember 2007 (292/2007) voru málavextir þeir 

að kaupendur keyptu einbýlishús sem reyndist 14,3% minna en kom fram í kaupsamningi. 

Töldu kaupendur sig eiga rétt á skaðabótum eða afsláttar vegna þessa. Um þetta atriði sagði í 

dómi Hæstaréttar: 

 
Hefur ekki verið sýnt fram á að verðlagning þeirrar eignar sem hér er deilt um hafi ráðist af stærð 
einni saman eða verið ákveðin með öðrum hætti en annarra samskonar eigna í hverfinu. 
Áfrýjendur hafa því ekki sannað að kaupverð hennar hafi verið óeðlilegt og að hin ranga 
tilgreining birtrar stærðar geti leitt til skaðabóta eða afsláttar af kaupverði. Með þessum rökum er 
niðurstaða héraðsdóms um að hafna kröfu áfrýjenda staðfest og verða þau dæmd til að greiða 
stefnda eftirstöðvar kaupverðs íbúðarinnar. 

 

 Í Hrd. 17. apríl 2008 (466/2007) höfðu kaupendur fest kaup á jörð sem reyndist minni en 

reiknað hafði verið með. Jörðin reyndist 19,4% minni en ráða mátti af gögnum sem lágu fyrir 

                                                
39 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1465. 
40 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 267. 
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við kaupin. Talið var að um verulegan stærðarmun væri að ræða og því afsláttur dæmdur. Í Hrd. 

26. febrúar 2015 (465/2014) var ágreiningur uppi um stærð fasteignar. Fram hafði komið að 

stærð íbúðarinnar reyndist 14% minni. Í dómi héraðsdóms sem staðfestur var í Hæstarétti með 

vísan til forsendna hans var komist að því að 14% stærðarmunur yrði ekki talinn verulegur í 

skilningi 21. gr. fkpl. Hugsanlegt tómlæti kaupanda hafði einnig mögulega áhrif á matið sbr. 

eftirfarandi orð héraðsdóms:  

 
Jafnframt var gagnstefnanda kunnugt um að misræmi væri í tilgreiningu stærðar íbúðarinnar milli 
opinberra skjala en hann undirritaði kaupsamninginn engu að síður án fyrirvara vegna þessa 
misræmis. 

 

Í framangreindum dómum voru stærðarfrávikin á bilinu 14-19,4%. Af þeim má draga þá 

ályktun að alls óvíst sé að stærðarmunur undir 15% verði talinn verulegur í skilningi 21. gr. 

fkpl. Líklegast má telja að sé stærðarfrávikið orðið meira en 19% sé það orðið verulegt. Rétt er 

þó að minna á að matið geti horft öðruvísi við ef stærð fasteignar hefur sérstaka þýðingu fyrir 

kaupanda, t.d. ef hann hyggst leigja út húsnæðið eða nýta land undir ræktun líkt og áður er fram 

komið.  

 Annað skilyrðið varðar það hvaðan upplýsingar um flatarmál fasteignar koma líkt og áður 

sagði. Orðalag ákvæðisins sem vísar til upplýsinga seljanda ber ekki að skýra bókstaflega. Hér 

koma einnig undir upplýsingar frá öðrum aðilum sem koma fram á vegum seljanda. Má í því 

dæmi nefna upplýsingar frá fasteignasölum sem annast sölu fasteignar.41  

 Þriðja skilyrðið snýr að stórfelldu gáleysi seljanda. Ef seljandi hefur sýnt af sér slíkt stórfellt 

gáleysi gildir einu hve lítilsvert stærðarfrávikið er, það telst til galla. Við gáleysismatið getur 

skipt máli hvort um sé að ræða einstakling sem óreyndur er í fasteignaviðskiptum eða hvort 

aðilinn sé með menntun og reynslu af slíkum viðskiptum.42  

 

 

 

 

 

                                                
41 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 268. 
42 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 268. 
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5 Hversu langt má ganga í að leggja saman galla til að ná gallaþröskuldi? 

5.1 Almennt 

Í framangreindum köflum er farið yfir gallahugtak fasteignakaupalaga ásamt þeim 

takmörkunum sem á því hvílir, þá er einnig gert grein fyrir þeim réttarreglum sem geta haft 

áhrif á beitingu gallaþröskuldar 18. gr. fkpl. Sú umfjöllun er nauðsynleg til að varpa betra ljósi 

á þau atriði sem koma til umfjöllunar í þessum kafla. Í þessum kafla koma tvö atriði til 

skoðunar. Hið fyrsta lýtur að áhrifum 26. og 27. gr. á beitingu gallaþröskuldar 2. málsl. 18. gr. 

fkpl. Hið seinna varðar vangaveltur um mögulega beitingu 21. gr. fkpl. í samfloti við 2. málsl. 

18. gr. fkpl  

 

5.2 Áhrif annarra réttarreglna á beitingu gallaþröskuldar 2. málsl. 18. gr. fkpl. 

Líkt og að framan segir varðar hið fyrra álitaefni áhrif mismunandi réttarreglna á beitingu 

gallaþröskuldar 2. málsl. 18. gr. Til nánari útskýringa er best að setja upp dæmi: A kaupir 40 

ára gamla fasteign á 30 m.kr. af seljandanum B. Í ljós kemur að fasteignin er haldin fjórum 

göllum. Þrír gallar taka til galla sem seljandi hafði enga vitneskju um. Einn galli hafði seljandi 

átt að þekkja til eða vera kunnugt um en lét kaupanda ekki vita. 

 Í þessu dæmi er ljóst að gallarnir þrír sem kaupandi hafði enga vitneskju um falla undir 1. 

málsl. 18. gr. fkpl. að því tilskildu að þeir nái gallaþröskuldinum. Gallinn sem seljandi mátti 

þekkja til eða vera kunnugt um fellur hins vegar undir saknæma háttsemi sbr. 26. gr. fkpl. Ef 

seljandi hefur sýnt af sér saknæma háttsemi á ákvæði 2. málsl. 18. gr. fkpl. um afslátt vegna 

þess galla ekki við. Gallarnir þrír sem falla undir 1. málsl. 18. gr. fkpl. rýra verðmæti 

fasteignarinnar um 6%. Hér er um 40 ára gamla fasteign að ræða og því ólíklegt að gallarnir 

rýri verðmæti hennar svo nokkru varði í skilningi ákvæðisins en þetta ræðst þó af atvikum. Sá 

galli sem seljanda var kunnugt um rýrir hins vegar verðmæti fasteignarinnar um 4%.  

 Álitaefnið sem fram kemur í dæminu að ofan snýr að því hvort heimilt sé að leggja saman 

galla er fellur undir saknæma háttsemi seljanda sbr. 26. gr. eða hlutlæga bótaábyrgð seljanda 

sbr. 27. gr. fkpl. við galla sem lúta skilyrðum 2. málsl. 18. gr. fkpl. svo að gallaþröskuldinum í 

síðastnefnda ákvæðinu verði náð.  

 Líkt og fjallað er um í kaflanum um 2. málsl. 18. gr. fkpl. tekur reglan ekki til galla er rekja 

má til saknæmrar háttsemi seljanda. Afsláttarkrafa sem reist er á 2. málsl. 18. er rýmra 

vanefndarúrræði en önnur vegna galla í fasteignakaupum.43 Með afslætti er ætlunin að leiðrétta 

                                                
43 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 319. 
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fjárhagslegt misvægi í samningssambandinu sem gallinn veldur. Seljandi þarf ekki að hafa sýnt 

af sér saknæma háttsemi svo kaupandi geti haft uppi kröfu um afslátt, þ.e. ekki þarf að leggja 

mat á hvort galli sé seljanda að kenna eða ekki.44   

 Mun auðveldara er að ná fram kröfu vegna afsláttar þar sem kaupandi þarf ekki að sýna 

fram á saknæmi seljanda eða að sérstök ábyrgðaryfirlýsing hafi legið til grundvallar. Skylda 

seljanda til að greiða afslátt er reist á hlutlægum grunni.45 Hér er eins og fyrr sagði um að ræða 

mismunandi vanefndarúrræði er lúta mismunandi skilyrðum. Í því ljósi verður að skoða hvort 

heimilt sé að láta kröfu vegna skaðabóta verka þannig að hún hefur áhrif á gallaþröskuld 2. 

málsl. 18. gr. fkpl með þeim hætti að gallar samkvæmt því ákvæði, sem ella hefðu ekki náð 

gallaþröskuldinum, ná honum með tilstuðlan krafna um skaðabætur. Um þetta álitaefni er ekki 

fjallað í athugasemdum með frumvarpi er varð að lögum um fasteignakaup. Nauðsynlegt er því 

að líta til dómaframkvæmdar. Í Hrd. 1995, bls. 1136 voru atvik þau að L keypti íbúð af P og H. 

L krafðist þess að sér yrðu dæmdar skaðabætur vegna ýmissa galla sem P og H hefðu leynt. Í 

málinu var talið sannað að P og H hefðu leynt ástandi eignarinnar og fyrirsjáanlegum 

viðgerðum. Fallist var á skaðabætur upp á 445.858 kr. vegna viðgerðar á þaki og málun 

utanhúss. Vegna leka í glugga var hins vegar fallist á afslátt upp á 20.000 kr. Í dómi Hæstaréttar 

segir orðrétt um afsláttarkröfuna vegna gluggans:  

 
Stefnda hefur hins vegar ekki sýnt fram á, að áfrýjendur hafi leynt þessum galla sviksamlega eða 
að skilyrði standi á annan hátt til að dæma henni skaðabætur vegna hans. Verður henni því 
ákveðinn afsláttur úr hendi áfrýjenda af þessum sökum. 

 

Í Hrd. 1996, bls. 2915 voru atvik þau að S keypti fasteign af U en hélt eftir hluta kaupverðsins 

vegna galla sem hann taldi vera á eigninni. Á grundvelli orðalags söluyfirlits voru S dæmdar 

bætur vegna ástands raflagna. Þá voru honum einnig dæmdar skaðabætur vegna kostnaðar við 

endurnýjun vatnslagna. Að lokum fékk S dæmdan afslátt vegna tærðra frárennslilagna og 

leynds galla í svalagólfi. Heildarupphæð afsláttar nam 247.000 kr. Í Hrd. 2002, bls. 1350 

(395/2001) hafði kaupandi keypt 62 ára gamla fasteign. Bílskúrinn við húsið var hins vegar 

nýrri. Kaupandi varð var við galla vegna leka frá snyrtingu og geymslu vegna slæms frágangs 

á glugga. Kaupandi hafði hins vegar komið auga á skemmdirnar við skoðun fasteignarinnar. Af 

þeim sökum var honum einungis dæmdur afsláttur við að bæta óvandaðan frágang á 

                                                
44 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 322. 
45 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 151. 
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glugganum. Einnig skorti eldvarnarvegg milli bílskúrsins og íbúðarhúss. Slíkt var ekki í 

samræmi við teikningu bílskúrsins og var kaupanda dæmdar skaðabætur vegna þessa. 

 Af ofangreindum dómum má sjá að í öllum tilvikum var dæmdur afsláttur jafnvel þó svo að 

hann hafi verið langt frá því viðmiði sem mótast hefur í kjölfar dómaframkvæmdar eftir 

gildistöku fasteignakaupalaga. Í Hrd. 1995, bls. 1136 er um að ræða skaðabótakröfu sem dæmd 

er á grundvelli reglu er sést í 26. gr. fkpl. um upplýsingaskyldu seljanda. Jafnframt er fallist á 

afsláttarkröfu er rýrir einungis verðmæti fasteignarinnar um 0,3%. Í seinni dómnum, Hrd. 1996, 

bls. 2915., er fallist á skaðabótakröfu sem byggir á sambærilegum grundvelli og 27. gr. fkpl. 

um rangar upplýsingar. Líkt og í fyrra málinu er fallist á afsláttarkröfu sem ekki nemur nema 

1%. Í Hrd. 2002, bls. 1350 (395/2001) er fallist á skaðabótakröfu sem nemur 7% af heildarvirði 

fasteignarinnar en jafnframt dæmdur afsláttur þó svo að hann hafi einungis numið 0,02%. Þó 

svo að dómaframkvæmd fyrir gildistöku fasteignakaupalaganna varðandi gallaþröskuld hafi 

ekki verið samræmd var þó tekin að myndast ákveðin venja að afsláttur væri ekki dæmdur 

vegna minniháttar galla. Niðurstaða þessara dóma ganga þvert gegn þeirri afstöðu. Hér ber þó 

að slá þann varnagla við að þeir eru kveðnir upp fyrir gildistöku fasteignakaupalaga og að 

einhverju leyti í ósamstilltri dómaframkvæmd og því er fordæmisgildi þeirra takmarkað. Í Hrd. 

26. apríl 2007 (586/2006) var keypt 59 ára gömul fasteign sem haldin var göllum. Taldi 

kaupandi að rakaskemmdir væru á veggjum og í lofti sem kæmu frá morkinni steyptri þakrennu 

og vegna skorts á einangrun. Einnig hafði sólpallur verið seldur sem séreign en var í raun 

sameign með öðrum eigendum hússins. Afsláttarkröfum kaupanda var hafnað þar sem gallarnir 

rýrðu ekki verðmæti fasteignarinnar svo nokkru varðaði. Hins vegar voru kaupanda dæmdar 

skaðabætur vegna sólpallsins.  

 Í málinu námu afsláttarkröfur kaupanda alls 817.795 kr, gallarnir rýrðu því virði 

fasteignarinnar um 7,5%. Hér er um að ræða 59 ára gamla fasteign og verður því að telja að 

ekki sé um óeðlilega niðurstöðu að ræða. Kaupanda voru hins vegar dæmdar skaðabætur er 

námu 77.71. kr., eða 0,7% af heildarvirði fasteignarinnar, á grundvelli 1. mgr. 27. gr. fkpl. 

Samanlagðar kröfurnar rýra því virði fasteignarinnar um 8,3%. Þrátt fyrir samlagningu þessara 

krafna yrði að telja að verðmætisrýrnunin væri enn undir gallaþröskuldinum með tilliti til aldurs 

fasteignarinnar og dómaframkvæmdar. Í forsendum héraðsdóms sem staðfestar voru í 

Hæstarétti er hins vegar hvergi tekið fram að til greina komi að meta kröfurnar heildstætt svo 

þær mögulega færu yfir gallaþröskuld 2. málsl. 18. gr. Af þessum dómi væri hægt að draga þá 

ályktun að samlagning þessara galla kæmi ekki til álita. Í Hrd. 2006, bls. 3189 (7/2006) var 

hins vegar komist að annarri niðurstöðu. Málavextir voru þeir að H og M keyptu fasteign á 

Njálsgötu 41 af E. H og M kröfðust skaðabóta og afsláttar vegna þess að í ljós hafði komið að 
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bílastæði og garður væru ekki séreign, sem og hitakerfi, ólíkt því sem sagði í söluyfirliti 

eignarinnar. Þá voru einnig drenlagnir gallaðar og áttu kaupendur rétt á bótum sökum þess.  

 Í málinu fyrir héraðsdómi var komist að því að væru garður og bílastæði ekki séreign rýrði 

það virði fasteignarinnar um 800.000 kr., í héraðsdómi sagði einnig að samkvæmt matsgerð 

myndi það að hitakerfi væri sameiginlegt ekki hafa það að verkum að verðmæti eignarinnar 

myndi lækka. Í Hæstarétti er hins vegar komist að þeirri niðurstöðu að kostnaðurinn við að 

skilja hitakerfi eignarhlutanna næmi 550.000 kr. og ættu kaupendur því kröfu á hendur seljanda 

útaf því. Þessir framangreindu gallar byggja grundvöll sinn á 1. mgr. 27. gr. fkpl. Í málinu voru 

kaupendum einnig dæmdur afsláttur líkt og að ofan segir vegna galla á drenlögn og frárennsli 

skólps að fjárhæð 881.000 kr. Gallarnir sem ná til drenlagnar og frárennslis skólps falla undir 

1. málsl. 18. gr. fkpl. og eru þeir gallar því háðir þeim gallaþröskuldi sem 2. máls. 18. gr. fkpl. 

kveður á um. Gallarnir rýra verðmæti hússins um 4,7%. Af dómaframkvæmd og umfjöllun um 

gallaþröskuldinn í köflum hér að framan má nokkuð örugglega slá því föstu að þetta hlutfall 

falli undir gallaþröskuldinn og eru því ekki gallar í skilningi ákvæðisins. Séu hins vegar þeir 

gallar sem dæmdir eru á grundvelli 1. mgr. 27. gr. lagðir við afsláttarkröfurnar rýra þeir 

samanlagt verðmæti fasteignarinnar um 12%. Hér er því ljóst að skaðabótakröfurnar eru nýttar 

til þess að koma afsláttarkröfunum yfir gallaþröskuldinn. Draga mætti þá ályktun af 

síðastnefnda dóminum að dómstólum telji sér heimilt að beita gallaþröskuldinum með þessum 

hætti. Annarrar afstöðu gætir hins vegar í Hrd. 24. nóvember 2016 (74/2016). Atvik voru þau 

að Ó hafði uppi kröfur vegna ætlaða galla á 70 ára gamalli fasteign sem hann hafði keypt af A 

og H. Í fyrsta lagi vegna raka og myglu innanhúss, í öðru lagi á þaki, í þriðja lagi á 

fráveitulögnum og í fjórða lagi á baðherbergi. Í dómi Hæstaréttar er komist að því að A og H 

hefðu ekki verið kunnugt um þann raka sem fannst innanhúss svo að það varðaði við 26. gr. 

fkpl. Hins vegar var talið að A og H hefðu vitað um ástand þaksins og voru því dæmd 

skaðabótaskyld vegna þess tjóns. Þá var einnig talið að ástand frárennslilagna hefðu ekki verið 

í samræmi við söluyfirlit og þau því skaðabótaskyld af þeim sökum sbr. 1. mgr. 27. gr. fkpl. 

Gallar sem Ó taldi vera á baðherbergi fasteignarinnar voru ekki taldir gallar í skilningi 18. gr. 

fkpl. 

 Í málinu voru fjórar kröfur til umfjöllunar. Ein þeirra var dæmd á grundveli 26. gr. fkpl. þar 

sem saknæmi seljanda þótti sannað. Önnur var dæmd á grundvelli 1. mgr. 27. gr. fkpl. vegna 

upplýsinga í söluyfirliti sem stóðust ekki, hér var um hlutlæga bótaábyrgð að ræða. Þær kröfur 

sem vörðuðu beinlínis galla í skilningi 1. máls. 18. gr. fkpl snéru að raka og myglu innanhúss 

ásamt göllum á baðherbergi. Þeim var báðum hafnað.  
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 Fjárhæð skaðabóta í málinu námu samtals 650.000 kr. og rýrðu því verðmæti 

fasteignarinnar um 1,7%. Þær kröfur er lutu að afslætti vegna galla sbr. 1. málsl. 18. gr. fkpl. 

voru samtals 3.139.866 kr. og nam því sú verðmætisrýrnun 8,6%. Í héraðsdómi er kröfum um 

skaðabætur hafnað en orðrétt segir um afsláttarkröfurnar:  

 

Samtals er kostnaður vegna þessara matsliða metinn á 3.635.039 krónur, eða innan við 10% af 
verðmæti eignarinnar [...]. Þegar allt framangreint er virt, að teknu tilliti til 2. málsliðs 18. gr. laga 
um fasteignakaup og dómvenju varðandi fasteignakaup á eldra íbúðarhúsnæði, fellst dómurinn 
ekki á það með gagnstefnanda að umræddir ágallar á eigninni rýri verðmæti hennar svo nokkru 
varði og verður kostnaður af endurbótum gagnstefnanda á íbúðinni vegna umræddra ágalla ekki 
lagður á stefnendur.“  

 

 Í Hæstarétti eru aftur á móti dæmdar skaðabætur vegna tveggja kröfuliða sem héraðsdómur 

hafði hafnað, annar er laut að þakinu og hinn sem laut að frárennslilögnum. Samanlögð 

verðmætisrýrnun með tilliti til bæði skaðabótanna og afsláttarkrafnanna vegur 10,3%. Hér er 

því heildar verðmætisrýrnunin komin yfir það viðmið sem kemur fram í greinargerðinni og 

héraðsdómur nefnir í sínum forsendum. Rétt er þó að minna á að þetta viðmið er ekki meitlað í 

stein og tekur það breytingum eftir aldri og ástandi fasteignar og fleiri þáttum. Hæstiréttur 

virðist þrátt fyrir það hafna því að leggja skaðabótakröfurnar við afsláttarkröfurnar svo þær 

síðarnefndu komist yfir gallaþröskuld 2. málsl. 18. gr. fkpl. Þessi niðurstaða Hæstaréttar er ekki 

í samræmi við áður reifaðan dóm Hæstaréttar, Hrd. 2006, bls. 3189 (7/2006), þar sem kröfur af 

þessu tagi voru lagðar saman. Ber að taka það fram að sú aðgerð að leggja saman gallana er 

ekki hafnað með berum orðum í dómnum. Sú verðmætisrýrnun sem fram kemur er einnig á 

mörkunum. Ber því að taka fordæmisgildi þessa dóms með fyrirvara.  

 

5.3 Tengsl 21. gr. við gallaþröskuld 2. málsl. 18. gr. fkpl. 

Í síðasta kafla er gengið út frá því að Hæstiréttur telur heimilt í einhverjum tilfellum að leggja 

saman galla er lúta að 26. og 27. gr. fkpl. við galla sbr. 1. málsl. 18. gr. fkpl. svo að 

gallaþröskuldinum verði náð eða að hann eigi ekki við. Í því sambandi vaknar álitaefni er snýr 

að samspili tveggja ólíkra gallaþröskulda, þ.e. 2. málsl. 18. gr. og 21. gr. fkpl. Álitaefnið er 

þríþætt. Í fyrsta lagi hvort heimilt sé við samlagningu galla til að ná gallaþröskuldi 2. málsl. 18. 

gr. að tína einnig til stærðarfrávik þó ekki verulegt sé til að komast yfir þröskuld hins fyrrnefnda 

ákvæðis. Hér er um að ræða tvo ólíka gallaþröskulda sem lúta mismunandi skilyrðum og 

óskrifuðum reglum þegar kemur að beitingu þeirra. Yrði því að teljast harla óeðlilegt að 

minniháttar stærðarfrávik, sem ekki er álitið vera galli og þ.a.l. ekki grundvöllur afsláttar, yrði 

nýtt til samlagningar við aðra galla til að ná gallaþröskuldi 2. málsl. 18. gr. Í öðru lagi hvort 
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heimilt sé að leggja saman stærðarfrávik sem verulegt er og lýtur skilyrðum 21. gr. fkpl. við 

galla sbr. 1. málsl. 18. gr. fkpl. svo þeir verði taldir yfir gallaþröskuldinum sbr. 2. málsl. 18. gr. 

fkpl. Hér er um sambærilega stöðu að ræða og fjallað er um í síðasta kafla, þ.e. við erum með 

stærðarfrávik sem bætt verður óháð því hvort bótaábyrgð skapist vegna galla skv. 1. málsl. 18. 

gr. fkpl. Bótagrundvöllur hefur verið staðfestur með tilliti til stærðarfráviksins og því ekki eins 

sérkennilegt að líta á alla gallana heildstætt sem rýra verðmæti fasteignarinnar. Líkt og áður 

segir er þó um að ræða tvo sjálfstæða gallaþröskulda og þessi niðurstaða því alls ekki 

óumdeilanleg. Hið þriðja snýr síðan að því hvort heimilt sé að leggja saman galla við 

minniháttar stærðarfrávik svo það fengist bætt. Hér er um að ræða tvo mismunandi mælikvarða 

sem ákvarða verðmætisrýrnunina. Annars vegar hve mikið galli rýrir verðmæti fasteignar og 

hins vegar mismunur uppgefins flatarmáls og raunverulegs flatarmáls, þ.e. hvert hlutfall 

mismunar flatarmálsins er. Óeðlilegt er að leggja saman verðmætisrýrnun fasteignar vegna 

galla við ákveðinn mismun flatarmáls í því skyni að auka mismun uppgefins flatarmáls og 

raunverulegs svo hann nái þeim þröskuldi sem hefur mótast í dómaframkvæmd um verulegt 

stærðarfrávik.   

 Um þessi álitaefni er ekki fjallað í greinargerðinni með lögunum og hefur höfundur ekki 

heldur séð um þau fjallað í fræðiskrifum eða í úrlausnum dómstóla. Hér er því fyrst og fremst 

um að ræða fræðileg heilabrot. 
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6 Lokaorð  
Lagt var upp með það markmið að varpa ljósi á hve langt hægt er að ganga við að leggja saman 

galla til að ná gallaþröskuldinum. Fáar heimildir var að styðjast við þegar ályktanir um 

framangreind álitamál voru dregnar. Nauðsynlegt þótti því að líta til dómaframkvæmdar. 

 Mikils misræmis gætti í dómum Hæstaréttar er kom að minniháttar göllum í 

fasteignaviðskiptum fyrir gildistöku fasteignakaupalaga. Þó svo að dómvenja væri byrjuð að 

mótast um að afslátt vegna minniháttar galla á fasteignum skyldi ekki dæma má sjá þess dæmi 

að lágar afsláttarkröfur voru dæmdar í samfloti með skaðabótakröfum.  

 Sú ályktun verður dregin af dómaframkvæmd Hæstaréttar eftir gildistöku 

fasteignakaupalaga að hann veigri sér ekki við að dæma afslátt vegna ágalla þó hann nái ekki 

gallaþröskuldinum ef seljandi hefur sýnt af sér saknæma háttsemi, eða ef kaupandi eigi rétt á 

bótum vegna hlutlægrar ábyrgðar seljanda. Framkvæmdin virðist þá vera með þeim hætti að 

skaðabótakröfur eru lagðar við afsláttarkröfur svo að gallaþröskuldi þeim er hinar síðarnefndu 

kröfur lúta verði náð. Gallaþröskuldurinn er ekki virtur að vettugi heldur eru kröfur annars eðlis 

nýttar til að komast yfir hann. Þrátt fyrir framangreinda framkvæmd virðist sem svo að 

Hæstiréttur hafni þeirri túlkun í síðastnefnda dómnum sbr. Hrd. 24. nóvember 2016 (74/2016). 

Það er skoðun höfundar að sú nálgun teljist einkennileg að meðferð gallaþröskuldsins sé með 

þessum hætti. Það felst í eðli þeirra galla er lúta gallaþröskuldinum að þeir eru tilkomnir vegna 

aldurs, ástands og eiginleika fasteignarinnar í gegnum tímans tönn. Með öðrum orðum, 

kaupandi verður að sætta sig við minniháttar frávik þegar kemur að ofangreindum eiginleikum 

fasteignar. Gallar er lúta að skaðabótareglum fasteignakaupalaga eru annars eðlis og eru háðir 

saknæmi seljanda og/eða hlutlægri bótaábyrgð og þar af leiðandi óeðlilegt að þeir séu nýttir til 

að koma göllum sbr. 1. málsl. 18. gr. yfir gallaþröskuldinn. 

 Að lokum var svo velt uppi mögulegum álitaefnum í tengslum við samspil 21. og 18. gr. 

fkpl. Líkt og sagði í kafla 5.3 er ekki að sjá að álitaefni af þessu tagi hafi komið til kasta 

dómstóla, þá hefur höfundur heldur ekki séð um það ritað í þeim heimildum sem hann hafði 

undir höndum. Óraunhæft er að álitaefni þessi komi til kasta dómstóla en þó er það ekki 

útilokað.  
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