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1. Inngangur 

Umræðan síðastu misseri hefur beinst í miklum mæli að hækkandi fasteignaverði. Áhugi minn 

á þessu sviði kviknaði þegar ég áttaði mig á því að innan örfárra ára myndi ég vera þátttakandi 

á fasteignamarkaðnum. 

Það er athyglisvert að skoða dómaframkvæmd á Íslandi varðandi fasteignakaup. Þetta 

verkefni fjallar um 21. gr. fasteignakaupalaga nr. 40/2002 (fkpl.). Dómarnir sem litið verður til 

fjalla að miklu leyti um gallaþröskuldinn sem útskýrður verður nánar síðar. Það felst í þessum 

þröskuldi að ef gallinn nær ekki ákveðnu lágmarki þá fá aðilar yfirleitt engar bætur. Í fasteignum 

felast gríðaregir fjármunir og þó Hæstiréttur viðurkennir alla jafna ekki hina svokölluðu 

fermetraleið, þar sem verðmat byggist einungis á fermetrafjölda fasteignar, til að ákvarða tjón 

er ljóst að almenningur skoðar oft íbúðir með fermetraverð í huga. Fermetraverðið hefur rokið 

upp í kjölfar sívaxandi fasteignaverðs svo það er sífellt dýrara að missa af þessum fermetrum 

hér og þar. Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á þetta fyrirkomulag þar sem ekki hefur 

verið fjallað um málefnið með fullnægjandi hætti til þessa. Þetta er því áhugavert efni til að 

skoða fræðilega en einnig vegna hagnýtrar þekkingar sem kemur sér vel síðar.  

Í næsta kafla ritgerðarinnar er íslenskur réttur skoðaður, þá er  litið til þess af hverju 

fasteignakaupalögin voru sett og 21. Ngr. laganna skoðuð sérstaklega með hliðsjón við 

hugmyndir Viðars Más Matthíassonar sem er einn helsti fræðimaður Íslands á sviði 

fasteignakaupa.  Þar á eftir er enn ýtarlegri útlistun gerð á 21. gr. en er hún þá borin saman við 

2. málslið 18. gr. fkpl. og skoðaður munurinn sem felst í göllunum sem greinarnar taka til. Þar 

næst er athugað  hvernig dómaframkvæmd var fyrir gildistöku laganna og svo er litið til dóma 

eftir gildistöku og athugað hvort munur sé á framkvæmdinni. Í lokin á þessum kafla er skoðað 

hvað Hæstirettur Íslands metur sem verulega minna samkvæmt 21. gr. fkpl og eru dómar 

reifaðir til útskýringar. Í 3. kafla er farið yfir helstu atriði varðandi ábyrgð aðila sem koma að 

fasteignaviðskiptum en megin áherslan beinist einmitt að ábyrgð fasteignasala og 

skaðabótaskyldu þeirra. Þá er  farið nánar í úrræði kaupanda hvað þetta varðar og  útlistun á 

helstu vanefndarúrræðum sem aðilar geta gripið til. Í kafla 4 er sjónum beint til Norðurlandanna 

og er litið til Danmerkur og Noregs  og framkvæmdin í báðum löndum  skoðuð. Að lokum er  

gerður samanburður á fræðunum og framkvæmdinni hér á Íslandi miðað við Danmörk og 

Noreg. Loks í 5 kafla er farið yfir niðurstöður ritgerðarinnar og gerðar tillögur að úrbótum þar 

sem fram koma m.a. almennar hugmyndir um hvað mætti betur fara og  með hvaða hætti. 
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2 Íslenskur réttur 

2.1 Ástæður að baki 21. gr. fkpl 

Fasteignakaupalög nr. 40/2002  tóku gildi 1. júní 2002 og voru settt með því markmiði að skýra 

réttarstöðuna á sviði fasteignakaupa. Lögin voru sett að norskri fyrirmynd, enda voru 

lausafjárkaupalögin nú þegar komin í gildi en þau voru einnig sett að norskri fyrirmynd. Það 

var talið skynsamlegt að samræma þessa nátengdu lagabálka og hafa þá báða frá sama stofni. 

Allsherjarnefnd skilaði áliti þegar frumvarp til laganna var gefið út. Þar kom fram að ýmsar af 

þeim reglum sem var verið að lögfesta voru reglur sem höfðu gilt í fasteignaviðskiptum í langan 

tíma. Til að mynda í II. kafla laganna er fjallar um afhendingu fasteignar. Þó voru ýmis nýmæli 

og má þar helst nefna skilgreiningu á gallahugtakinu og skilyrðinu um að galli þurfi að rýra 

verðmæti fasteignar svo nokkru varði en einnig að samningar um fasteignir þyrftu að vera 

skriflegir. Taldi allsherjarnefnd að þessi lagasetning væri nauðsynleg og myndi minnka 

málafjöldanum verulega og skýra réttarstöðuna umtalsvert.1 Þá kom einnig fram í 

athugasemdum við frumvarpið að eitt af einkennum íslensks réttar miðað við önnur Norðurlönd 

er að flestir Íslendingar kaupa sína eigin fasteign. Takmarkaður fjöldi Íslendinga er í 

leiguhúsnæði til lengri tíma. Flestir kaupa fasteign og selja hana í það minnsta einu sinni á 

ævinni og binda sig fjárhagslega við lánastofnanir. Það var því talið mjög mikilvægt að vandað 

væri til verka. Með setningu laganna voru ýmis sjónarmið fræðimanna og meginreglur sem 

höfðu myndast í dómaframkvæmd lögfest.2 

Það eru mjög margir og ólíkir þættir sem gera fasteign verðmæta. Það er því kannsi eðlilegt 

að dómstólum sé ekki settar of þröngar skorður til að ákvarða hvort galli sé til staðar eða ekki.  

21. gr. fkpl. er skýrð þannig að ekki er sömu merkingu lagt á orðalagið verulega minna og ef 

það er borið saman við skilyrði riftunar.3 Það þarf verulega mikið að koma til svo skilyrði 

riftunar teljast uppfyllt. Viðar Már kom að setningu frumvarpsins en hann telur ljóst að í þeim 

tilvikum þar sem munurinn er 20 – 35% sé í öllum tilvikum um verulegan mun að ræða. Enn 

fremur, telur hann að þegar frávikið sé orðið meira en 10 – 15% sé munurinn orðinn verulegur, 

nema eitthvað annað komi til álita.4 Sbr.  

 

Hrd. 1996, bls 554 – Hér var sýknað frá skaðabótakröfu þrátt fyrir að fasteign reyndist vera um 

20% minni að grunnfleti en upp var gefið í söluyfirliti. Kaupendur höfðu fengið fasteignina 

afhenta 1991, urðu vör við muninn í nóvember 1993 og höfðu uppi athugasemdir í júní 1994, 

þegar þau höfðu selt húsið aftur. Tómlæti þeirra leiddi hér til þess að seljendur voru sýknaðir. 

                                                           
1 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 4559 - 4560 
2 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1441. 
3 Trygve Bergsåker: Kjøp av fast eiendom med kommentarer til avhendingsloven, bls. 271-272 
4 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup, bls. 267 
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Það liggur ljóst fyrir að ef þau hefðu brugðist við fyrr er mjög líklegt að þau hefðu fengið 

skaðabætur eða afslátt ef við miðum við skrif Viðars Más en einnig ef litið er til hvað frávikið 

var mikið og berum það saman við forsendur Hæstaréttar í öðrum dómum. Viðar Már telur enn 

fremur að ef 10 – 15% stærðarfrávik verði ekki talið verulegt frávik geti það raskað hagsmunum 

kaupanda of mikið.5 Þetta er athyglisverður punktur hjá honum og er meira í takt við norrænu 

hugmyndafræðina og sérstaklega þá norsku en endurspeglar einnig hugmyndina um að þegar 

seljandi fullyrðir stærð fasteignar hefur hann gefið frá sér bindandi ábyrgðaryfirlýsingu.6  

 

2.2 Samanburður á 18. gr. og 21. gr. fkpl. 

Þegar keypt er fasteign er oft mikið áhyggjuefni hvort hún sé haldin einhverjum göllum. 

Fasteignkaup eru ein mikilvægustu viðskipti sem fólk gerir á lífsleiðinni. Það eru gríðarlegir 

fjárhagslegir hagsmunir í húfi og endurspeglast mikilvægi þessa réttarsviðs að heill lagabálkur 

sé tileinkaður því. Þegar gallahugtakið er skoðað koma tvær greinar laganna einkum til huga, 

en það er gallaþröskuldurinn í 18. gr. annars vegar og stærðarfrávikið í 21. gr. fkpl. hins vegar. 

Þessar greinar taka til mismunandi tegunda af göllum. 18. grein tekur til þess sem samkvæmt 

almennri málvenju myndi kallast galli, svo sem slit og það sem hefur farið úrskeiðis sökum 

aldurs fasteignar. 21. gr. tekur hins vegar til stærðarfráviks sem hefur ekkert að gera með slit 

eða eðlilega hrörnun hlutar. Munurinn á greinunum liggur fyrst og fremst í orðalaginu. Þá 

kemur fram í 18. gr. að til að fasteign teljist gölluð verði ágallinn að rýra verðmæti hennar svo 

nokkru varði, eða ef seljandi hefur sýnt af sér saknæma háttsemi. Til samanburðar þá kemur 

fram í 21. gr. að það teljist ekki vera galli, nema það sé verulega minna en seljandi upplýsti eða 

ef seljandi hefur sýnt af sér stórfellt gáleysi. Gallarnir eru ekki sambærilegir og kaupandi skoðar 

að öllu jöfnu fasteign og tekur þá afstöðu til þess hvort hann sé tilbúinn að greiða fyrir hana og 

hve mikið á grundvelli þessarar skoðunar. Það verður að teljast sjaldgæft að fólk leggi 

lykiláherslu á örfáa fermetra til að frá.7 Þegar fasteignarkaup eru annars vegar eru yfirleitt mjög 

mörg atriði sem koma til skoðunar, t.a.m. hvort hverfið sé gott, hvernig útsýnið sé, gæði skóla 

sem eru nálægir og margt fleira.  

Það verður að ganga út frá því hverju kaupandi gat búist við þegar gengið var að kaupunum. 

Það er vel kunnugt að fasteignir eins og aðrir hlutir þurfa á eðlilegu viðhaldi að halda. Hús sem 

er 50 ára gamalt er augljóslega ekki í jafn góðu ástandi og hús sem er nýbyggt ef aldrei hefur 

verið gert við það. Það er því eðlilegt að það sé eitthvað svigrúm þegar þetta er raunin og það 

                                                           
5 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 267 
6 Folke Grauers: Fastighetsköp, bls. 142 – 143  
7 Trygve Bergsåker: Kjøp af fast eiendom med kommentarer til avhendingsloven, bls. 271. 
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er vel þekkt að fasteignir geti verið lúnar án þess að um galla sé að ræða, hvort sem það séu 

stífir gluggar, hurðarhúnar eða eitthvað því um líkt. Aðili sem er búinn að kaupa hús getur ekki 

fengið hvað sem er bætt og var eitt af markmiðum laganna að koma í veg fyrir óraunhæfar 

væntingar kaupanda til bóta af notuðum fasteignum. Það er því eðlilegt að einhvern grunnstuðul 

sé miðað við svo fólk sé ekki að rífast og fara í mál út af öllu mögulegu sem er kannski 

smávægilegt þegar á heildina er litið. Þetta er hins vegar ekki raunin þegar um stærðarfrávik er 

að ræða. Það er viðurkennt að seljandi þarf ekki að fara í rannsóknarvinnu á fasteigninni sinni 

áður en hann selur hana. Öllu heldur er gert ráð fyrir að hann viti um flesta þá galla sem eru á 

fasteigninni. Þar að auki ber hann ábyrgð á þeim upplýsingum sem koma frá honum og hans 

fólki.8 Það er því erfitt að bera saman galla eins og raka eða leka sem íbúandi ætti að vita af, og 

galla sem tengist stærðarfráviki þar sem seljandinn er í mörgum tilfellum grandlaus um gallann. 

Það kemur fram m.a. í dómum sem fjallað er um síðar að oft á tíðum má rekja gallann til breyttra 

reiknireglna. Það eru þá reglur sem segja til um hvernig skuli reikna út fermetrastærð fasteigna.  

Eins og kom fram að ofan verður að ganga út frá því hverju kaupandi má búast við þegar 

gengið er að kaupum. Stærð fasteignar tengist ekki eðlilegu sliti eða rýrnun, íbúðir minnka ekki 

á 50 ára tímabili. Þá verðum við að spyrja okkur hvort kaupandi megi búast við því að fasteign 

sem hann er að kaupa geti verið minni en fram kemur á söluyfirliti? Þegar fasteign er keypt er 

það yfirleitt gert á grundvelli skoðunar. Fólk skoðar yfirleitt eldri fasteignir með það í huga að 

fasteign er ef til vill gömul og því gætu leynst gallar eins og raki eða eitthvað slíkt. Það er mjög 

sjaldgjæft að fasteignir séu minni en gefið er upp og því enn sjaldgæfara að fólk sé með það í 

huga þegar íbúðin er skoðuð. Það væri óraunhæft að búast við því af fólki að það myndi mæta 

með málband og athuga áður en gengið er að kaupum hvort fasteignin sé ekki örugglega í 

samræmi við uppgefið söluyfirlit hvað þetta varðar. Ef eitthvað kemur fram á söluyfirliti eiga 

aðilar að geta treyst því og var það einmitt markmið laganna um sölu fasteigna og skipa að auka 

vægi þess. Eins og fram hefur komið er söluyfirlit ábyrgðaryfirlýsing og ef hún reynist röng ber 

seljandi að bæta tjón sem hlýst af því. Þrátt fyrir að þetta sé viðurkennt hafa íslenskir dómstólar 

reynst harðir í horn að taka og tregir til að viðurkenna bótaskyldu jafnvel þótt frávikin séu 

komin upp í allt að 15%. Norskir fræðimenn telja að ekki megi líta of bókstaflega til laganna 

og þá sérstaklega til þess að aðeins sé galli þegar frávikið sé verulegt eða ef seljandi hefur sýnt 

af sér stórkostlegtt gáleysi.9 Þess ber að geta hér að ómeðvitað gáeysi nægir hér, svo fremi sem 

                                                           
8 Viðar Már Matthíasson: Fasteignakaup helztu réttarreglur, bls. 162 
9 Trygve Bergsåker: Kjøp af fast eiendom med kommentarer til avhendingsloven, bls. 272 
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það sé stórkostlegt. Þá getur einnig ámælisvert hirðuleysi talist stórkostlegt gáleysi í skilningi 

ákvæðisns.10 

 

2.3. Hvað er verulega minna? 

Þótt lögin tóku ekki gildi fyrr en 1. júní 2002. er ljóst að deilur um fasteignir höfðu staðið yfir 

í langan tíma. Ef litið er til dóma fyrir gildistöku laganna sbr.  

 

Hrd. 2004, bls. 1771 (389/2003) – Í þessum dómi komust kaupendur að því að íbúðin var 71 m2, 

en ekki 84,7 m2 eins og fram kom í söluyfirliti. Tölurnar höfðu verið fengnar frá Fasteignamati 

ríkisins. Þetta var því um 16% stærðarfrávik. Hæstiréttur taldi að stærðarfrávikið væri ekki svo 

verulegt, að fallast bæri á kröfu um afslátt og heldur ekki að kaupendur hefðu sýnt fram á að til 

grundvallar hefði legið einstaklingsbundnar forsendur um að fermetrafjöldi skipti slíku máli að 

fallast bæri á afslátt.  

 

Hér má einnig nefna, 

 

Hrd. 2004 ,bls 4420 (163/2004) – Í söluyfirliti var flatarmálið tilgreint 129,7 m2, en reyndist vera 

ekki nema 110,3 fm. Fasteignin var því um 15% minni en hér taldi Hæstiréttur ekki að um galla 

væri að ræða vegna þessa.  

 

Þessir tveir dómar Hæstaréttar sýna að 15% munur hafi ekki þótt nægilega mikill til að um 

galla hafi verið að ræða fyrir gildistöku laganna. Áhugavert er að þessir dómar féllu eftir 

gildistöku laganna en þau áttu ekki við þessi tvö mál þar sem málaferlin hófust áður en lögin 

tóku gildi sbr. almennar reglur um lagaskil. 

Í 21. gr. fkpl. kemur fram opna orðalagið „verulega minna“. Það er þrautinni þyngri fyrir 

almennan borgara að ákeða upp á sitt einsdæmi hvað honum finnst verulega minna. Á hann að 

miða við hvað fermeterinn kostar, heildar tapið hans í peningum talið eða eitthvað annað? Eftir 

að fasteignakaupalögin tóku gildi hafa nokkrir nýlegir dómar fallið og er vert að skoða þá til að 

skýra túlkun Hæstaréttar um hvað telst verulega minna. Eins og fram kom í upphafi hafa 

íslenskir fræðimenn litið svo á að allt yfir 20% sé galli, en frá 10-20% geti mögulega verið galli. 

Hægt er að líta á gallahugtakið í 21. gr. sem eins konar bil eins og talnalínu. 

 Af íslenskri dómaframkvæmd um galla í fasteignakaupum, má glöggt sjá að oft er byggt á 

því, hvað kaupandi mátti leggja til grundvallar um ástand og eiginleika fasteignar. Einnig er oft 

vísað til þess hverju kaupandi mátti almennt búast við miðað við sambærilegar fasteignir, eða 

fasteignir sem reistar hafa verið á sama tíma,11 þ.e. hvaða forsendur kaupanda liggja fyrir þegar 

gengið er að kaupunum., sbr. 

                                                           
10 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1466 
11 Viðar Már Matthíasson: Fasteignakaup helztu réttarreglur, bls. 209. 
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Hrd. 1985, bls. 1284 – Aðilar keyptu jörð og kom fram í kaupsamnngi að hún væri 70 ha. Síðar 

kom í ljós að hún var aðeins 52 ha, svo mismunurinn var um 25%. Fallist var á skaðabætur og 

var það byggt á því að seljandinn hefði vitað að upplýsingar um stærð ræktaðs lands höfðu ekki 

verið réttar.  

 

Í þessum dómi hefur stærðartilgreining sérstaka þýðingu. Til að mynda ef keypt er 

ræktarland eða ef húsnæði er ætlað undir atvinnurekstur virðist Hæstiréttur líta svo á að 

réttarstaða kaupanda í þeim tilvikum sé betri en ella12 Það má rekja til þess að ef t.d. keypt er 

ræktarland skiptir stærð verulegu máli enda hefur stærð áhrif á mögulegan afrakstur landsins.13  

Í þessu máli skipti flatarmálið miklu máli og taldi Hæstiréttur ljóst að ef réttar upplýsingar 

hefðu komið fram að þá hefðu þær haft áhrif á samninginn. En hvernig er hægt að ákveða 

hvenær flatarmálið skiptir miklu máli og hvenær ekki? Þegar fasteign er keypt, hvort sem hún 

er stór eða lítil, eiga aðilar kröfu um að fá það sem samið er um. Þetta gildir ekki bara um 

fasteignakaup heldur um viðskipti almennt. Hæstiréttur hefur í dómaframkvæmd sinni gefið 

upp ákveðið bil sem miðað er við í framkvæmd. Má hér nefna  

 

Hrd. 292/2007 (Keilufell) – Í söluyfirliti kom fram að eign væri 146,8 m2 en var í raun 125,7 m2 

svo mismunurinn var 21,1 m2 eða 14,3%. Hæstiréttur taldi þetta ekki nægilega mikið frávik svo 

um galla væri að ræða.  

 

Það er áhugavert að skoða forsendur Hæstaréttar en einnig héraðsdóms í þessu máli. 

Héraðsdómur  komst að þeirri niðurstöðu að skekkjan stafi aðallega af breyttum reiknireglum. 

Hann leggur því mikinn þunga í aðgæsluskyldu kaupenda, þ.e. að kaupandi skoði fasteignina 

og upplýsingar um hana með fullnægjandi hætti, enda var hægt að finna gögn sem sýndu 

grunnflötinn vera 133 m2 og ef stærðin skipti þau raunverulega svona miklu máli hefðu þau átt 

að skoða gögnin sem voru sannarlega til staðar. Í dóminum er óumdeilt að það kom fram í 

söluyfirliti að eignin væri 146,8 m2. Hann útksýrir svo enn fremur að reiknireglur í dag séu allt 

aðrar en þær voru við byggingu hússins og að það sé fasteignasalinn sem eigi að afla þeirra 

upplysinga sem eiga að koma fram í söluyfirlitinu en fer ekki nánar út í það. Hæstiréttur  fer 

hins vegar aðra leið. Hann tekur einnig fram að óumdeilt er að upplýsingar lágu fyrir sem 

kaupendur gátu kynnt sér er vörðuðu stærð íbúðarinnar en að stærðin hafi ekki veið rædd 

sérstaklega. Samkvæmt því telur Hæstiréttur ljóst að seljendur hafi ekki sérstaklega ábyrgst 

nákvæma tilgreiningu á stærð hússins.  

                                                           
12 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakup, bls. 265 
13Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1465 
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Þetta kemur ekki heim og saman við hugmyndir norræna fræðimanna en eins og fram hefur 

komið þá líta þeir svo á að söluyfirlit sé í raun ábyrgðaryfirlýsing. Samkvæmt norrænum 

fræðimönnum ætti því kaupandi ekki að þurfa að standa að sérstakri rannsókn heldur ætti 

söluyfirlitið að vera nægilegt fyrir kaupanda ásamt sanngjarnri skoðun á fasteign. Þar að auki 

fer þetta gegn meginreglunni sem kemur fram í 27. gr. fkpl. sem segir að ábyrgð seljanda nær 

til rangra og villandi upplýsinga. Einnig er það ekki skilyrði samkvæmt þessari grein að 

háttsemi seljanda hafi verið saknæm. Upplýsingarnar geta verið rangar þótt seljandi hafi ekki 

vitað af því og ber hann ábyrgð á þeim.14 Enn fremur telur Hæstiréttur þá aðferð matsmanna að 

reikna út verðrýrnun hússins með því að skoða fermetraverð ekki tæka í ljósi þess að hún hafði 

ekki sérstaklega verið notuð við útreikning verðsins í upphafi. Að lokum taldi Hæstiréttur ljóst 

að verðlagning eignarinnar var eins og hún var vegna staðsetningar og annarra þátta og telur að 

hin ranglega tilgreinning stærðar geti ekki leitt til afsláttar né skaðabóta.  

Af þessum dómi má þá ráða neðri mörk gallahugtaksins, en við vitum nú að 14,3% var 

ekki talið nægilega mikill mismunur til að hægt væri að fá bætur. Stundum verður 

stærðarfrávikið svo mikið að enginn vafi er á því að réttur til aflsáttar eða skaðabóta er til 

staðar, sbr. 

Hrd. 2005, bls. 2432 – Hæstiréttur taldi hér að mismunurin á uppgefinni stærð, 45 m2, og 

raunverulegri stærð 34.2 m2, væri svo mikill að það teldist verulegt sbr. 21. gr. fkpl. Það var því 

fallist á afslátt af kaupverði. 

 

 Efri mörk gallaþröskuldins koma fram í  

 

Hrd. 466/2007 (Búrfell) – Jörð reyndist 19,4% minna en kaupendur máttu ætla af gögnum sem 

lágu fyrir. Fengu því greiddan afslátt sem var metin að álitum.  

 

Það er áhugavert í þessum dómi að hér var deilt um jörð en ekki íbúðarhúsnæði eins og 

flestir dómarnir fjalla um. Það er einnig gaman að skoða að í þessum dómi er ekki haldið 

þeirri málsástæðu fram að ef stærðin skipti aðila svona miklu máli að þá hefðu þeir bara átt að 

mæla stærðina eins og kemur oft fram í dómum Hæstaréttar. Þess má sér til gamans geta að í 

þessu máli var uppgefin stærð um 360 hektarar en síðar kom í ljós að hún var ekki nema 290 

hektarar. Munurinn var því um 70 hektarar. Sönnun seljanda um að aðgæsluskyldu kaupanda 

væri ábótavant hefði verið erfitt að halda fram. Það hefði verið mjög erfitt að sjá við einfalda 

skoðun að um 70 hektara vantaði upp á stærðina enda er 1 hektari á við 1,5 fótboltavelli. Það 

virðist vera að Hæstiréttur hafi litið til þess hvað þetta var hátt hlutfall sem vantaði upp á til að 

                                                           
14 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason & Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 294. 



 

10 

 

um rétta stærð væri að ræða. Það má þó velta því upp hvort sama stærð hefði fengist bætt ef 

heildarstærðin væri meiri og hlutfallslegur  munur því minni. Þetta væru þá samt sem áður 

rangar upplýsingar samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og ennþá mikið sem vantar upp á enda 

eru 70 hektarar afar stórt landsvæði. Það er erfitt að fullyrða eitthvað um þetta enda mjög 

óljóst og á gráu svæði en það virðist mega ráða af dómaframkvæmd að Hæstiréttur líti nánast 

aðeins til prósentu þegar metið er hvort um galla sé að ræða samkvæmt 21. gr. fkpl. Ef atvik 

koma upp þar sem þetta er álitaefnið að jörðin er stór og það vantar hluta af jörðinni 

samkvæmt kaupsamningi þá hljóta sjónarmið um meðalhóf og sanngirni að ráða ferð Það að 

miða við lágmarks þröskuld í prósentum getur tæplega talist forsvaranleg leið þegar hlutinn 

sem vantar er t.d. 70 hektarar þótt á heildina litið sé það lítill partur af heildarmyndinni. 

Samkvæmt meginreglu kröfuréttar á maður að fá það sem keypt er. Það verður að varast að 

ganga of langt í túlkun einstakra lagaákvæða því auðvitað verður meðalhófs að vera gætt. 

Samkvæmt ofangreindu má sjá að mikið er lagt upp úr aðgæsluskyldu kaupanda en einnig að 

það er ekki nægilegt að stærðarfrávik sé 14,3% til að fá bætur dæmdar. Þetta er hátt hlutfall 

og ef borið saman við hugmyndir Viðars Más og annarra fræðimanna á Norðurlöndum voru 

þeir sammála um að aðal rökin á bakvið 21. gr. er að það skiptir ekki öllu máli þegar fasteign 

skeikar til örfáa fermetra. Hlutfallið 14,3% er hátt hlutfall af því sem er keypt þótt það geti í 

einhverjum tilvikum verið fáir fermetrar.  Hér liggur mismunurinn í dómaframkvæmd á 

Íslandi og erlendis. Markmið ákvæðsins var að koma í veg fyrir að lítil stærðarfrávik sem 

hefðu ekki áhrif á samning hvort eð er, myndu leiða til rifrildis og  þá mögulega til aflsáttar 

eða skaðabóta. Eins og dómaframkvæmdin er nú á Íslandi er nær ómögulegt að fá bætur nema 

stærðarfrávikið sé mjög mikið. Hæstiréttur er strangur hvað varðar mat á tjóni sem kaupendur 

telja sig hafa orðið fyrir vegna stærðarfráviks og svo virðist sem nýju lögin hafa ekki haft 

áhrif á réttarframkvæmdina hvað þetta varðar. 

 

3. Úrræði aðila í fasteignakaupum á Íslandi 

3.1 Almennt um ábyrgð aðila  

Þegar gengið er til kaupa á fasteign eru alla jafna þrír aðilar sem koma að samningnum. 

Kaupandi, seljandi og fasteignasali. Á Íslandi er venjan sú að aðeins einn fasteignasali komi að 

sölunni og er það skylda hans að gæta hagsmuna bæði kaupanda og seljanda sbr. 1. mgr. 15. gr. 

laga um sölu fasteigna og skipa (hér eftir fsl.) nr. 70/2015. Þegar almennt er talað um 

fasteignakaup er algengt að umræðan snúist einungis um aðgæsluskyldu kaupanda og 

upplýsingaskyldu seljanda. Þá er hægt að líta á þetta tvennt sem eins konar vogarskálar. Ef 
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annar þessara aðila er sérfræðingur eru meiri kröfur gerðar á hann og er þetta matskennt í 

framkvæmd. Það sem gleymist hins vegar oft er að fasteignasalinn er einnig partur af jöfnunni. 

Kröfur sem gerðar eru til fasteignasala hafa aukist á síðustu 30 árum. Það sést best í því að ný 

lög hafa oft verið sett á Alþingi um fasteigna- og skipasölu.15 Þar að auki kemur fram í 

nefndaráliti efnahags- og viðskiptanefndar að ein af helstu breytingunum með nýjum lögum um 

fasteignasala er breyting á reglum um menntun þeirra. Strangar kröfur eru gerðar til menntunnar 

þeirra enda eru þeir oft á tíðum að sýsla með aleigur fólks. Réttarþróunin er því í raun eins og í 

öðrum sambærilegum lagabálkum, þ.e. til hagsbóta fyrir hinn venjulega borgara og hefur 

strangara sakarmat verið lagt á sérfræðinga. Fasteignasalar eru sérfræðingar á þessu sviði og 

samkvæmt almennum reglum skaðabótaréttar þarf aðili að sanna tjón, saknæma háttsemi eða 

önnur atvik sem geta leitt til bótaskyldu og í þriðja lagi verða orsakatengsl að liggja fyrir. Hins 

vegar er það ekki svo afdráttarlaust þegar lítur að sérfræðiábyrgð.16 Þá er þekkt að dómstólar 

hliðri sönnuninni til hagsbóta fyrir tjónþolann en einnig með sönnun um orsakatengsl.17 Það 

kemur fram í 27. gr. fsl. að skaðabótaábyrgð fasteignasala sé reist á sakarreglunni en ekki er 

vísað til almennra reglna skaðabóta. Það kom m.a. fram í skýringum í athugasemdum frumvarps 

þess er síðar varð að fsl. að ef vísað væri í meginreglurnar væri verið að hefta þá þróun sem ætti 

sér stað í nágrannalöndum okkar að sérfræðingar beri sífellt meiri ábyrgð.18 Í framhaldi af þessu 

er bent m.a. til  

 

Hrd. 1996, bls. 1279 – Hér var ábyrgð lögð á fasteignasala, ekki var talið að hann hafi varað 

kaupanda nægilega við slæmri fjárhagsstöðu seljanda sem leiddi svo til tjóns þess fyrrnefnda. . 

 

 

Hinar hefðbundnu sönnunarreglur gilda en dómstólar gefa sér leyfi til að víkja frá þeim að 

einhverju leyti þegar við á. Það verður þó að segjast að ábyrgð fasteignasala hefur ekki komið 

mikið til álita í dómaframkvæmd en það hefur þó gerst í grófum tilvikum sbr. 

 

Hrd. 105/2005 – Hér lét fasteignasali undir höfuð leggjast að útbúa nákvæmt söluyfirlit um 

galla á fasteign sem seljandi hafði tjáð honum að væru til staðar og hafði ekki heldur skoðað 

eignina. Hann hafði því vanrækt skyldur sínar sem fasteignasali og bar skaðabótaskyldu sem 

nam afslætti sem seljandi hafði þurft að gefa kaupendum. 

 

                                                           
15 Eiríkur Jónsson: „Skaðabótaskylda fasteignasala“, bls. 362 
16 Eiríkur Jónsson: „Skaðabótaskylda fasteignasala“, bls. 365-366 
17 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Mattíasson: Bótaréttur I Skaðabótaréttur, bls. 573 
18 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 511-512. 
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Í þessum dómi taldi Hæstiréttur að fasteignasalinn þyrfti að bera ábyrgð á sönnunarskorti á 

því hvaða upplýsingum þeim hafði verið veitt af seljendum. Í þessum dómi er þung 

sönnunarbyrði lögð á áfrýjendur í ljósi þess að þeir eru sérfræðingar á sínu sviði og hefur 

Hæstiréttur hér þá hliðrað til hinum hefðbundnu reglum um sönnun.19  

Þegar mál er höfðað vegna meintra galla á fasteign, hvaða formi sem hann er í, þá er algengt 

að kaupandi stefni bæði seljanda og fasteignasala og krefjist þess að þeir greiði tiltekna fjárhæð 

óskipt. Kaupandi hefur heimild til að sækja þessa einstaklinga í sama máli en þá ber að taka 

fram að  um er að ræða ólíkar kröfur. Ábyrgð fasteignasalans grundvallast þá á vanrækslu á að 

sinna lögbundnum starfsskyldum og er því ábyrgð utan samninga en seljandinn hefur 

skaðabótaskyldu á grundvelli samningssambands við kaupanda. Þar sem kröfurnar á hendur 

aðilum eru ólíkar þá leiðir af því að þótt annar aðilinn sé sýknaður þýðir það ekki sjálfkrafa 

sýknu hins. Þannig getur seljandi verið sýknaður en fasteignasali sakfelldur og öfugt.20  

Þá er einnig áhugavert að skoða áhrifin sem ábyrgðartrygging faseignasala hefur á 

réttarstöðuna. Meginreglan kemur fram í 1. mgr. 25. gr. skaðabótalaga um réttarstöðu aðila ef 

tveir eða fleiri bera óskipta bótaábyrgð. Þá skiptist ábyrgðin þeirra innbyrðis eftir því sem 

sanngjarnt þykir. Þá kemur einnig sérstaklega fram í 2. mgr. 25. gr. sömu laga að ef annar er 

með ábyrgðartryggingu má taka tillit til þess. Ef komist er að þeirri niðurstöðu að bæði 

fasteignasali og seljandi eru bótaskyldir óskipt um tiltekna fjárhæð, þá fellur greiðsluskyldan 

almennt á ábyrgðartryggingu fasteignasalans. Í fasteignaviðskiptum felast gríðarlegir 

fjárhagslegir hagsmunir og getur það skipt miklu máli fyrir kaupanda og seljanda að hafa 

fasteignasala með í málinu.  Sambandið milli fasteignasala og viðsemjenda hans er nokkuð 

frábrugðið því sem gildir oft um annars konar sérfræðiábyrgð. Það sést best í því að yfirleitt eru 

viðsemjendur hans einstaklingar en ekki fyrirtæki. Í þessu felst að ekki er hægt að ætlast til þess 

að aðilarnir búi yfir sérfræðikunnáttu sjálfir eða eigi að fara á leit við hana annars staðar en hjá 

fasteignasalanum.21  

 

3.2. Skaðabótaskylda fasteignasala 

Í fsl. kemur fram í 1. mgr. 12. gr. að fasteignasali skuli afla upplýsinga sem eiga að koma fram 

í söluyfirliti. Enn fremur kemur fram í 2. mgr. sömu greinar að hann beri ábyrgð ef 

upplýsingarnar eru rangar ef hann hefur sýnt af sér gáleysi. Það hlýtur að teljast gáleysi af hálfu 

fasteignasala að gefa ekki gaum að reiknireglum þegar upplýsingarnar sem koma frá 

                                                           
19 Eiríkur Jónsson: „Skaðabótaskylda fasteignasala“, bls. 366 
20 Eiríkur Jónsson: „Skaðabótaskylda fasteignasala“, bls. 367-368 
21 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup. Bls. 513. 
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Fasteignamati Ríkisins eru af íbúð sem er svo gömul sem raun ber vitni. Reglurnar voru settar 

í október 1995 og það hlýtur að teljast í verkahring fasteignasala að ganga úr skugga um að 

upplýsingar sem hann setur fram séu réttar. Bæði héraðsdómur og Hæstirettur virðast leggja 

mikið upp úr því að það voru til staðar gögn við kaupsamning sem tilgreindu stærð íbúðarinnar 

í Hrd. 292/2007(Keilufell) . Til að mynda var til staðar gamalt afsal þar sem fram kom að 

grunnflöturinn væri „talið allt um 133 m2 að grunnfleti“ og þar sem ljóst var að stór hluti 

íbúðarinnar var undir súð að þá hefði kaupendur getað áttað sig á þessu. Varla er hægt að ætlast 

til þess að hinn almenni kaupandi átti sig á því hvenær lög breytast og hvernig flatarmál húsa 

er reiknað. Samkvæmt framansögðu virðist það órökrétt að fella ábyrgð á kaupendur í þessum 

tilfellum en dómarar eru auðvitað bundnir af því hvernig málin eru lögð fyrir þá. Það er þó ljóst 

að fasteignasali ber að liðsinna báðum aðilum sbr. 1. mrg. 15. gr. fsl.sem er þó mjög almenn.22 

Greinin sýnir þó að gera megi ríkar kröfur til þess að fasteignasalar sýni aðgæslu í störfum 

sínum en einnig að sakarmatið sé strangt þegar skaðabótaábyrgð þeirra er metin. Af 

dómaframkvæmd má ráða að fasteignasali geti almennt gert ráð fyrir því að opinberar skrár séu 

réttar og sé ekki gerður ábyrgur ef þær reynast rangar, sbr. Hérd. Norðeyst. nr. E-184/2006. 

Hins vegar getur íslenska ríkið verið bótaskylt þegar skrár Fasteignamats ríkisins reynast rangar 

sbr.  

 

Hrd.1. júní (549/2005)- Stærðarmunur á faseign var um 15%. Fasteignamat ríkisins hafði 

vanrækt að færa inn upplýsingar frá byggingarfulltrúa og því var Íslensska ríkinu stefnt til 

greiðslu skaðabóta. Fallist á skaðabótaskyldu. . 

 

Af þessum dómi og öðrum leiðir þó ekki að það sé útilokað að fasteignasali beri bótaskyldu 

vegna vanrækslu ef hann áttar sig ekki á því að opinberar upplýsingar séu rangar.23 Af þessu 

virðist því mega ráða, að ef upp kemur galli sem hægt er að rekja til breyttra reikningsreglna, 

er öruggara að stefna bæði seljanda og fasteignasala en jafnvel bæta inn íslenska ríkinu þar sem 

Fasteignamat ríkisins getur verið ábyrgt. Ljóst er að 21. Gr. fkpl á bara við um seljanda 

fasteignarinnar en ekki fasteignasalann.  

Gallaþröskuldurinn er á bilinu 15-20% samkvæmt Hæstarétti. Ef stærðarfrávik fasteignar 

nær ekki gallaþröskuldinum er niðurstaðan iðulega sú að kaupandi fær ekkert bætt. Hins vegar, 

ef dómurinn sannanlega telur að skekkjan á stærð fasteignarinnar sé vegna breyttra reiknireglna, 

hlýtur það að teljast standa nær fasteignasala, sem sérfræðing á sviði fasteignakaupa, heldur en 

almennum borgara að vita af þessum tilteknu reiknireglum. Ef dómstólar telja að kaupendur 

                                                           
22 Eiríkur Jónsson: „Skaðabótaskylda fasteignasala“, bls. 356. 
23 Eiríkur Jónsson: „Skaðabótaskylda fasteignasala“, bls. 351 



 

14 

 

hefðu getað séð að stærðin var ekki rétt hefðu fasteignasalar einnig átt að geta séð það fyrir. 

Allar upplýsingar um galla á fasteign eiga að koma fram í söluyfirliti og er það á lögbundin 

skylda fasteignasala að útbúa söluyfirlitið sbr.2. mgr. 8 gr. fsl. Það er hins vegar ekki þar með 

sagt að kaupandi eigi kröfu á hendur fasteignasala ef hann sleppir því að segja frá galla sem 

hann veit af, sem kaupandi á að geta séð við skoðun, þrátt fyrir að fasteignasalinn hafi 

sannarlega vanrækt þessa skyldu sína.24 Reglurnar um söluyfirlit eru ófrávíkjanlegar og þær 

upplýsingar sem koma þar fram eiga ekki að vera bundnar því hverju fasteignasali heldur að 

kaupendur geti séð eða ættu að geta séð. Það er þó ekki þar með sagt að fasteignasali geti látið 

undir höfuð leggjast að tilgreina galla á fasteign, jafnvel þótt hann haldi að kaupendur eigi að 

sjá þá við skoðun.25 Meginreglan er að fasteignasala ber að tilgreina alla þá galla sem hann 

hefur vitneskju um. Ef hann undanskilur galla er ekki þar með sagt að hann beri 

skaðabótaábyrgð á því þar sem kaupandi hefur ríka aðgæsluskyldu.  

 

3.3 Úrræði kaupanda vegna galla á fasteign 

Þegar galli á fasteign er stærðarfrávik er algengast að krafist er aflsáttar af kaupverði sbr. 1. 

mgr. 41. gr. fkpl. eða skaðabóta sbr. 1. Og 2. mgr. 43. gr. sömu laga, ef við á. Það felst í eðli 

þessara vanefndarúrræða að aðeins annað þeirra getur verið notað um viðkomandi kröfu. Það 

myndi því t.d. þykja hagnýtara að krefjast afsláttar úr hendi seljanda en skaðabóta úr hendi 

fasteignasala. Skilyrði skaðabóta er að um sök sé að ræða og það verður að vera hægt að sanna 

tjón ásamt orsakatengslum eins og meginreglur skaðabótaréttar segja til um. Hvað þetta varðar 

standa tveir einstaklingar oftast  jöfnum fæti og því oft erfitt að sanna tjón sitt vegna 

stærðarfráviks og því getur verið betra að krefjast afsláttar úr hendi viðsemjanda. Þó halda megi 

því fram að seljandi sem hefur búið í viðkomandi fasteign ætti að vita um ákveðna galla er ekki 

hægt að gefa sér að seljandi átti sig á því að fasteign sem hann hefur búið í um langt skeið sé 

minni en gefið er upp. Hins vegar er ljóst að fasteignasali er sérfræðingur og myndi því halla á 

hann í sönnuninni eins og fram hefur komið. Aflsáttarkrafa kemur ekki í veg fyrir að kaupandi 

eigi möguleika á að krefjast einnig skaðabóta. Hins vegar er ljóst að ekki er hægt að fá tvöfaldar 

bætur fyrir sama tjón, en það er hægt t.d. að fá skaðbætur fyrir tjón sem afsláttur bætir ekki. 

Kröfur á fasteignasala og seljanda eru í eðli sínu ólíkar eins og talað var um hér að ofan. Aðili 

getur því fengið dæmdan aflsátt úr hendi viðsemjanda og skaðabætur vegna vanrækslu úr hendi 

fasteignasalans. Það er auðvelt að beita afslætti t.d. í lausafjárkaupum en það getur verið 

                                                           
24 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup, bls. 517 
25 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 519 
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þrautinni þyngri að beita afslætti í fasteignakaupum enda er umfang tjónsins oft óljóst.26 Það 

getur einnig verið erfitt að sanna tjón þegar fasteign er keypt og það eina sem er að henni er að 

henni skeikar í fermetrastærð. Þetta sést kannski hvað best þegar íbúðir eru keyptar enda hafa 

aðilar þá skoðað fasteignina, litist vel á hana og ákveðið á þeim grundvelli að kaupa fasteignina. 

Aðgæsluskyldan vegur því oft þungt og það spila margir hlutir inn í matið þegar ákveðið er 

hvort fasteign sé boðleg kaupanda eða ekki. Sönnunarbyrðin er yfirleitt ekki jafn þung hvað 

þetta varðar þegar stórt landsvæði er keypt enda skoðar maður ekki landsvæði eða jörð með 

sama hætti og íbúðarhúsnæði er skoðað. Maður hefur ekki sömu tilfinningu fyrir stærðargalla 

hvað varðar jörð sem ætluð er til ræktunar, stórs atvinnuhúsnæðis og íbúðar. Í þessu samhengi 

má nefna 

Hrd. 20. september 2007 (15/2007) – T hafði keypt húseign sem var 9,13% minni en uppgefin 

stærð en hún hafði verið talin 5210,9 m2 í skrám Fasteignamats ríkisins. T taldi sig eiga rétt á 

bótum vegena óbeins tjóns, svo sem vegna greiðslu opinberra gjalda en einnig að draga ætti 

280.000.000 kr. frá söluverðinu sem næmi þessu hlutfalli. Niðurstaðan varð sú að ekki voru 

skilyrði til staðar til að fá skaðabætur fyrir óbeint tjón og einnig að mismunurinn var svo mikill 

vegna nýrra reiknireglna sem kaupandi hefði átt að gera sér grein fyrir enda er hann sérfróður 

aðili. . 

 

Hér var ekki um jörð að ræða en stórt atvinnuhusnæði. Í dóminum kom m.a. fram að 

upplýsingar um stærð voru frá 1979 og frá FMR en ekki seljanda og því hefðu kaupendur sem 

voru byggingarfróðir átt að gera sér grein fyrir því að þær væru ekki réttar. Eignin var því ekki 

talin vera haldin galla.  

Á Íslandi virðist tilhneiging dómstóla vera að draga miklar ályktanir af því hvað aðilar gátu 

séð fyrir kaupin, hvað þeir máttu vita og vegur því aðgæsluskylda kaupanda þungt. Ef litið er 

til ofangreindra dóma sést að alla jafna þarf mikið að koma til svo aflsáttur eða skaðabætur séu 

greiddar á grundvelli stærðarfráviks. En í dóminum hér að ofan kom einmitt fram að starfsmenn 

hjá Fasteignamati ríkisins hefðu ekki sýnt af sér saknæma háttsemi og því væri ekki hægt að 

greiða út skaðabætur. Vegna þess hve erfitt getur reynst að sanna tjón hafa dómstólar heimild 

til að dæma afslátt að álitum þó meginreglan er auðvitað að þeir eigi að dæma afslátt að tiltölu. 

Það sem er sérstaklega hentugt við afslátt er að ekki þarf að sanna tiltekna huglæga afstöðu 

seljanda og sérstök ábyrgðaryfirlýsing er ekki nauðsynleg til að hægt sé að beita afslætti. Bætur 

eru þá dæmdar vegna hlutlægrar ábyrgðar.27 Í fasteignakaupu er almennt lögð sú krafa á 

kaupanda að draga skynsamlegar ályktanir af því sem hann getur séð við skoðun.28 Þá er einnig 

gerðar meiri kröfur til kaupanda ef hann er sérfróður eða ef hann tekur með sér sérfróðan mann 

                                                           
26 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur Gunnarsson, Kröfuréttur II, bls. 141 
27 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 151 
28 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 283 
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með sér til að skoða fasteignina en í þeim tilfellum er oft litið svo á að kaupandi sé í raun 

sérfróður.29 Aðgæsluskylda kaupanda er því flókin að því leyti að gerðar eru ríkar kröfur til 

kaupanda til að átta sig á göllum eins og stærðarfráviki af einfaldri skoðun á fasteign og 

fyrirliggjandi gögnum. Þar að auki má ráða af þessu að kaupandi ætti ekki að taka með sér 

sérfróðan mann til að hjálpa sér því það gerir réttastöðuna hans veikari en ella.  

 

4. Norrænn réttur 

4.1 Dönsku lögin og túlkun þeirra 

Íslendingar hafar iðulega horft til Dana þegar setja á ný eða uppfæra gömul lög. Í Danmörku 

höfðu ekki verið sérstök lög um fasteignakaup heldur beittu þeir lausafjárkaupalögunum t.d. á 

grundvelli lögjöfnunar eða með öðrum hætti.30 Danska réttarkerfið er frábugðið 

fasteignakaupalögunum hér á landi að því leyti að það er tvöfalt.  Í Danmörku eru í gildi 

svokölluð lög um neytendavernd við fasteignakaup. Í þeim er gert ráð fyrir að seljandi fái 

útbúna ástandsskýrslu samkvæmt fyrirmælum laganna. Kaupandi getur þá ekki borið fyrir sig 

vanefndarúrræði vegna meintra galla gagnvart seljanda sem koma fram í skýrslunni. Kaupandi 

hefur hins vegar skilarétt í ákveðinn tíma og verður að borga gjald sem svarar til 1% af söluverði 

fasteignarinnar ef hann neytir réttarins. Ástandsskýrlu kaflinn var upphaflega í frumvarpinu 

sem síðar varð að fkpl. þar kom fram í b-lið 2. mgr. 62. gr. að í ástandsskýrslunni skyldi einnig 

vera tiltekin stærð fasteignar.31 

Það er mikið hagræði sem felst í skýrslunni fyrir bæði seljanda og kaupanda. Ef gallar koma 

fram sem hefðu með réttu átt að vera í skýrslunni en fóru framhjá þeim sem gerði hana getur 

kaupandi beint skaðabótakröfu til þess sem útbjó ástandsskýrsluna, enda er það sérfræðingur 

með sérstakt leyfi til að útbúa þessar tilteknu ástandsskýrslur. Dönsku reglurnar eru mjög 

frábrugðnar því sem við  höfum hér en ástæðan fyrir því að kerfið er tvíþætt er sú að ef 

ástandsskýrslunnar nýtur ekki við gilda óskráðu meginreglur um fasteignakaup um 

réttarsambandið.32 Markmið laganna var ekki að tryggja réttarstöðu seljanda gagnvart kaupanda 

heldur öfugt.33 Framkvæmd laganna varð öðruvísi en stefnt var að. Mikill fjöldi mála spratt upp 

í kjölfarið og hávær gagnrýni kom fram af hálfu fræðimanna á lögin og sérstaklega hvað varðaði 

kaflann um ástandsskýrsluna. Svo virðist vera að kaupendur hafi treyst því að verndin sem 

fælist í ástandsskýrslum væri nægileg. Gætu þeir seinna beint kröfum um bætur vegna galla til 

                                                           
29 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 284 
30 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1444 
31 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1444 
32 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls 48 
33 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1444 
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þeirra sem gerðu skýrsluna eða þá til vátryggingafélaga þeirra en það virðist ekki hafa gengið 

eftir sem skyldi. Niðurstaðan í flestum dómum þar sem slíkar kröfur voru hafðar uppi var sú að 

höfundar skýrslanna voru sýknaðir. Þetta leiddi til þess að réttarstaða kaupenda varð lakari en 

hún hafði verið fyrir gildistöku laganna.34 Í dönsku fasteignakaupalögunum er regla í 3-5, sem 

svipar til 1. mgr. 27. gr. fkpl í íslensku lögunum. Þar kemur fram að seljandi ber ábyrgð á 

upplýsingum sem hann gefur upp. Hins vegar er ekki gert ráð fyrir að þessi regla taki til rangra 

upplýsinga er varða stærðarfrávik sem fram koma t.d. í söluyfirliti. Í Danmörku er ekki lengur 

óvissa um mælingar á jörðum þar sem mælingar eru orðnar nauðsynlegar vegna ýmiss konar 

reglna í kringum ræktun jarða og styrkja frá ESB.Í 

 

UfR. 2008, bls. 2018 V- Gefin var upp vitlaus stærð í söluyfirliti en það var ritvilla sem 

fasteignasali hafði gert. Hann var því dæmdur til meðábyrgðar með seljandanum og voru því 

dæmdar bætur. 

 

Á hinn bóginn er það túlkun danskra fræðimanna að rangar upplýsingar eru ekki í öllum 

tilvikum á ábyrgð seljanda. Þegar um er að ræða venjulegt húsnæði með öllu tilheyrandi sem 

sýnt hefur verið kaupanda og hann skoðað húsið, sérstaklega stærðina, þá geti hann ekki borið 

fyrir sig eftir á að honum hafi ekki verið kunnugt um stærðina. Kaupandi er háður því sem fram 

kemur í samningi og söluyfirliti og því er eðlilegt að gera miklar kröfur til þess að það sé rétt.35 

Þar sem dönsku lögin höfðu reynst heldur illa reyndi danska þingið að bæta úr gallanum með 

því að leggja meiri ábyrgð á fasteignasöluna m.a. um að skýra fyrir aðilum þýðingu 

ástandsskýrslunnar.36 Með þessu eru Danir að færa ábyrgðina frá hinum almenna kaupanda og 

meira í átt til sérfræðinga, þ.e. fasteignasala. 

 

4.2 Norsku lögin og túlkun þeirra 

Það er sérstaklega áhugavert að skoða norsku fasteignakaupalögin þar sem þau eru stofninn  að 

íslensku lögunum. Það er því vert að skoða hvort framkvæmdin sé mismunandi þrátt fyrir að 

lögin séu alveg eins að efninu til. Eins og fram kom að ofan er 21. gr. fkpl. beinþýdd frá ákvæði 

3-3. í Avhendingsloven nr. 1992-07-03-93. Lagaákvæðið er alveg eins orðað og hið íslenska en 

það er samt áhugavert að í Noregi tekur það strangt til tekið aðeins til lóðarstærðar en ekki til 

stærðarfráviks innanhúss þó það megi ef til vill lögjafna frá því.37 Eins og í íslensku lögunum 

hafa Norðmenn túlkað ákvæðið svo að það þurfi að vera einhver lágmarks þröskuldur svo að 

                                                           
34 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1445 
35 H.P. Rosenmeier, Mangler ved fast ejendom, bls. 263-264 
36 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1445  
37 Trygve Bergsåker: Kjøp av fast eiendom med kommentarer til avhendingloven, bls. 273 
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um galla sé að ræða. Eins og fram hefur komið hafa íslenskir dómstólar ákvarðað að 14,3% 

mismunur hafi ekki verið nægilega mikið frávik til  að geta talist verulega minna samkvæmt 

21. gr. fkpl. Ef litið er til  

 

Rt. 2003 bls. 612 – Íbúð er seld og talið var að hún var 112 m2. Í ljós kom að hún var ekki nema 

102 m2. Hæstiréttur Noregs komst að þeirri niðurstöðu að 8.9% væri nægilega mikill 

stærðarmunur til að um galla væri að ræða. . 

 

Í þessu máli var mikið rætt um fermetraverð en það var einmitt eitt af ákvörðunarástæðum 

kaupanda. Kaupandi hafði boðið aðeins hærra en hann ætlaði sér í fyrstu en hann vildi alls ekki 

að verðið færi yfir X upphæð á fermetrann. Þar sem þetta var uppboð þá þurfti hann að yfirbjóða 

samkeppnina sem hann gerði og fór örlítið yfir það sem hann gerði ráð fyrir í upphafi. Það var 

því í þessu máli talið í lagi að fara fermetraleiðina þar sem þetta var svo mikil ákvörðunarástæða 

fyrir aðila og var það óumdeilt. Aðalrökstuðningur Hæstaréttar Noregs var að ef réttar 

upplýsingar hefðu legið fyrir þá hefðu þær haft áhrif á samninginn. Það var því talið að 8,9% 

hefði verið nægilega mikið frávik svo að um verulegan mun hefði verið að ræða og var því 

dæmdur afsláttur. Þessi dómur var fordæmisgefandi á sínum tíma og kom meðal annars fram í 

honum álit réttarins að smærri fasteignir og þá sérstaklega litlar íbúðir þoli minni frávik en 

stórar. Á grundvelli þessarar setningar og fordæmisins féll annar dómur sem ekki var áfrýjað 

til Hæstaréttar, en það er  

 

LB 2005 124021. - Hér var íbúð talin vera 58 m2. En var í raun 54 m2. Mismunurinn var því 

6.9% og talið nægilega mikið frávik til að um galla væri að ræða og var viðurkenndur réttur til 

afsláttar. . 

 

Dómurinn vísaði hér sérstaklega til ofangreinds dóms sem fordæmis og sérstaklega þeirri 

reglu sem kom fram í dómnum um að minni ibúðir þoldu minna frávik. Þá telja norskir 

fræðimenn ljóst að þar sem Hæstiréttur Noregs töldu ljóst að 8.9% frávik væri augljóslega 

nægilega mikið til að teljast verulega minna sé ekki hægt að útiloka að þröskuldurinn geti verið 

jafn neðarlega og í 5% hjá litlum íbúðum og að yfir 10% munur sé þá alltaf talið vera galli óháð 

stærð.38 Þá taldi einnig Finansklagenemnda, sem er úrskurðarnefnd sem sér um kvartanir á sviði 

fjármálagjörninga í Noregi, að miða bæri við þröskuld sem væri jafn lágur og 5%  fyrir íbúðir 

sem væru smærri en 50 m2 og þessi stuðull færi svo upp í 6% fyrir hús sem eru í kringum 100 

m2, sbr. álit Finansklagenemnda, FINKN frá 2011, bls. 423. 

                                                           
38 Bård Skeie Hagen: „Athugasemd við §3-3 í Avhendingsloven“, www.lovdata.no/pro 
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Í dómaframkvæmd í Noregi hefur það litla sjálfstæða þýðingu þegar ónákvæmt orðalag er 

notað af seljanda eða í söluyfirliti t.d. að stærðin sé um það bil X stærð, eða í kringum X. Þá er 

einnig talið af norskum fræðimönnum að prósentufrávik sem sé ekki talið galli sé mismunandi 

eftir því hvort andlagið sé lóð til íbúðarbyggðar eða stærri landbúnaðarjarðir. Sérstaklega í þeim 

tilvikum þar sem kaupandi hefur gert seljanda kunnugt um að stærðin sé mikilvæg fyrir áætlanir 

hans. Þá getur lítill hluti í mismun skipt gríðarlegu máli og verður þá litið á hann sem galla. 39 

 

4.3. Samanburður á íslensku og norrænni framkvæmd 

Þar sem lögin á Íslandi voru sett með að norskri fyrirmynd myndi teljast eðlilegt að miða 

framkvæmdina aðallega við hana. Það er þó engu að síður áhugavert að minnast örlítið á dönsku 

framkvæmdina. Þegar verið var að ákveða hvaða leið ætti að fara við samningu frumvarps til 

laga um fasteignakaup voru bæði dönsku og norsku lögin skoðuð og bornir saman helstu kostir 

og gallar.  Reynslan af dönsku lögunum var ekki góð í Danmörku en einnig höfðu fræðimenn 

þar í landi látið óánægju sína í ljós af mismikilli hófsemi. Það var því ekki talið æskilegt að nota 

dönsku lögin og því var kaflinn um ástandsskýrslur látinn niður falla í íslensku lögunum. Enn 

fremur var rökstuðningurinn sá, sem einnig kom fram í umfjöllun danskra fræðimanna, að í 

þeim tilvikum þar sem ástandsskýrsla var ekki gerð, væri ennþá réttaróvissa en tilgangurinn 

með lagasetningunni var að útrýma henni. 

Lögin sem Norðmenn settu giltu um öll fasteignakaup en voru frávíkjanleg að hluta. Norsku 

fasteignalögin voru sett með lausafjarkaupalögin að fyrirmynd en þau lög voru gerð í norrænu 

samstarfi og þóttu mjög góð. Lögunum hafði verið beitt með lögjöfnun í Noregi og reynst afar 

vel.40 Þar sem norsku lögin höfðu reynst vel í Noregi og kerfið í sjálfu sér einfalt var ekkert sem 

mælti gegn því að taka þau beint upp á Íslandi sem var í rauninni gert. Það er því sérstaklega 

áhugavert að bera saman helstu dóma beggja landa. Ef við drögum megin atriðin í 

dómaframkvæmd landanna fram sést að þótt lagaákvæðin séu orðuð með nákvæmlega sama 

hætti þá er túlkun ákvæðanna önnur á Íslandi en hún er í Noregi. Hér má líta til framan reifaðra 

dóma, Hrd. 292/2007 (Keilufell) þar sem Hæstiréttur Íslands hafnaði bótaskyldu seljenda þrátt 

fyrir að stærðarmismunur var allt að 14,3%, eins og fyrr hefur verið reifað. Berum þetta saman 

við norska Hæstaréttardóminn Rt. 2003 bls. 612 þar sem fallist var á bótaskyldu þrátt fyrir að 

frávikið um 8,9%. Þótt málsástæður aðilanna í þessum málum séu ekki þær sömu þá verður að 

segjast að þessi mikli munur er áhyggjuefni. Í grunninn eru málin svipuð, þ.e. fasteign er keypt 

sem reynist minni en haldið er fram af seljanda. Svo virðist af lestri fleiri norskra dóma að þar 

                                                           
39 Trygve Bergsåker: Kjøp av fast eiendom med kommentarer til avhendingloven, Bls. 273. 
40 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1445-1446 
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í landi sé lagt mikil vigt í meginreglu fasteignakaupa um að seljand beri ábyrgð á því að 

upplýsingar sem koma frá honum reynist réttar. Á Íslandi er þetta líka gert að einhverju leyti en 

alls ekki í sama mæli hvað 21. gr. fkpl varðar. Í báðum löndum gildir aðeins túlkun Hæstaréttar 

um hvað sé verulega minna og þeir hafa búið til þennan svokallaða gallaþröskuld út frá túlkun 

ákvæðisins.  

Í þessu samhengi er vert að taka fram að engar mælingar hafa farið fram af hálfu Hæstaréttar 

heldur er þetta mat dómsins í hverju máli. Það er því eðlilegt á þessum nótum að velta því upp 

hvort þetta sé ef til vill of víðtækt framsal lagasetningarvalds. Lög voru sett á Alþingi sem eru 

byggð á norsku lögunum og með ákveðnum forsendum, lögin hafa reynst vel í framkvæmd, 

fræðimenn eru ánægðir með þau og þau eru einföld. Það virðist einnig af lestri dóma að 

ákvörðun norskra dómstóla virðist iðulega byggja á þeirri meginreglu hvort réttar upplýsingar 

hefðu raunverulega haft áhrif á samninginn. Á Íslandi virðast dómstólar leggja meiri áherslu á 

aðgæsluskyldu kaupenda.  

Ljóst að ef þingheimur er ósáttur við túlkanir dómstóla getur hann t.d. sett ný lög með 

nákvæmara orðalagi. Orðalag 21. gr. er mjög matskennt og það er ekki á færi hins almenna 

borgara að ráða úr því. Lagasetningarvald dómstólanna hefur því aukist vegna þessa og verður 

því að ætla að kröfurnar til þeirra hafa aukist jafnt og þétt. Eins og komið var inn á hér að framan 

hefur Alþingi sett lögin með ákveðinni forsendu, ein af þeim var meðal annars sú að 

framkvæmdin hefði reynst vel í Noregi. Þar í landi er ákvæðið byggt á þeirri forsendu hvað 

kaupandinn hefur reiknað með þegar hann gengur að kaupum. Lögð sérstök áhersla á 

upplýsingaskyldu seljanda. Ljóst að gallaþröskuldurinn gildir ekki ef seljand hefur sýnt af sér 

stórkostlegt gáleysi41 og gildir sú regla í Noregi sem og Íslandi. 

 

5 Lokaorð 

5.1. Helstu niðurstöður 

Dómaframkvæmd Hæstaréttar leiðir í ljós að minniháttar stærðarfrávik leiða ekki til þess að 

kaupandi eigi rétt á bótum. Það sem er hins vegar eftirtektarvert er hvernig dómaframkvæmdin 

á Íslandi túlkar „minniháttar“. Um það bil 15% frávik telst varla verulega minna samkvæmt 

almennri málvenju. Á Íslandi er það talið sjaldgjæft að fermetrarnir skipti höfuð máli en fólk 

vill auðvitað fá það sem það er að borga fyrir. Þetta getur þó skipt verulegu máli t.d. í tilvikum 

þar sem fasteignin er atvinnuhúsnæði eða landbúnaðarjörð. Í þessum tilvikum eru dómstólar á 

Íslandi samt sem áður tregir til að samþykkja aflsátt eða skaðabætur jafnvel þótt skrif 

                                                           
41 Thor Falkanger: Fast eiendoms rettsforhold, bls. 320 
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fræðimanna benda til að þeir líti sérstaklega til þeirrar málsástæðu. Þá bendir Hæstiréttur á móti 

á að ef þetta skipti kaupendur svona miklu máli, þá hefðu þeir átt að mæla stærðina sjálfir.42 

Það er því ljóst af þessu að sönnunarbyrðin virðist vera mjög þung hvað kaupendur varða en 

þannig er þessu ekki farið í Noregi. Norsku lögin eru í raun alveg samhljóða þeim íslensku. 

Áherslu munurinn hjá dómstólum hvað varðar túlkun á orðalaginu „verulega minna“ kemur því 

mjög mikið á óvart.  

Þótt framkvæmdin í Danmörku hafi ekki gengið sem skildi þá verður að segjast að 

hugmyndin að baki ástandsskýrslunum hafi verið góð. Reynt var að verja bæði seljanda og 

kaupanda og setja ábyrgðina á sérfræðinga og vátryggingafélög. Það kemur fram í 

athugasemdum er fylgdu frumvarpinu að fasteignakaupalögunum að það væri hægt að hafa 

ástandsskýrslur á Íslandi ef bætt væri úr göllunum sem voru til staðar í dönsku lögunum. Þá 

sérstaklega sá hluti að skýrsluhöfundar hefðu sannanlega hlutlæga ábyrgð á skýrslunum eins og 

meiningin var í upphafi með dönsku lögunum en misfórst í framkvæmd.43 Við getum þó dregið 

þann lærdóm af Dönum að þeir reyndu sérstaklega að bæta úr göllunu með lagabreytingu og 

átti þá að færa ábyrgðina frá seljanda og kaupanda og í auknum mæli í átt að þeim aðilum sem 

eru sérfróðir, höfundum ástandsskýrslunnar en einnig fasteignasala sem áttu þá að útskýra gildi 

ástandsskýrslurnar fyrir aðilum.  

Á Íslandi virðist réttarþróunin vera sú sama og í Danmörku og hefur löggjafinn lagt meiri 

kröfur á fasteignasala með tíðum lagabreytingum undanfarin ár þannig að sérfróðir bera sífellt 

meiri ábyrgð. Það er ekki hægt að segja með vissu af hverju dómstólar á Íslandi eru mun 

strangari heldur en í Noregi. Það gæti m.a. verið af því að málin sem hafa komið fyrir íslensku 

dómstólana hafa verið þannig úr garði gerð að atvik máls leiddu til þess að aðgæsluskylda 

kaupanda hefði verið ábótavant. Dómstólar eru bundnir af því hvernig málin eru lögð fyrir 

dóminn og það er erfitt að móta réttinn þegar málin gefa ekki tækifæri til þess.  

 

5.2 Tillögur að úrbótum 

Eins og fram hefur komið eru íslensku lögin byggð á þeim norsku. Eðlilegast væri því að miða 

við norsku framkvæmdina enda hefur hún gengið vel fyrir sig. Það er þó ekki þar með sagt að 

við getum ekki verið sjálfstæð í túlkun og hvað okkur finnst eðlilegt. Munurinn er mikill á milli 

þess hvað norskum dómstólum og íslenskum dómstólum þykir eðlilegt frávik. Norskir 

dómstólar virðast túlka § 3-3 samhliða § 3-5 sem er samhljóða 1. mgr. 27. gr. fkpl.. Það væri til 

bóta að túlka 21. gr. fkpl. samhliða 1. mgr. 27. gr. og færa þá ábyrgðina meira frá kaupanda yfir 

                                                           
42 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1465-1466 
43 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1466 
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á seljanda eins og tíðkast í Noregi. Það væri einnig hægt að færa ábyrgðina frá kaupendum og 

seljendum og til fasteignasala, þá sérstaklega í þeim tilvikum þar sem stærðarfrávikið orsakast 

af breyttum reiknireglum varðandi flatarmál. Þetta væri sérstaklega hentugt þar sem 

fasteignasalar hafa ábyrgðartryggingu og þar sem fasteignir eru oft aleigur fólks. Enn fremur 

gæti löggjafinn, ef vilji er fyrir hendi, gert þá kröfu til fasteignasala að þeir sýni sérstaka aðgát 

við gerð söluyfirlits á eldri eignum og sérstaklega hvað varðar stærð og reiknireglur.  

Hugmyndin sem kemur fram í álitinu frá Finansklagenemnda um að setja upp grunnstuðul, 

t.d. fyrir íbúðir sem eru 50 m2 eða minni er mjög góð en hægt væri að heimfæra hana yfir á 

íslenskan rétt með fordæmi Hæstaréttar til hliðsjónar. Þá væri hægt að hafa ákveðna tölu sem 

staðlað gildi og ávallt galla, hækkandi með stærð fasteignar en upp að ákveðnu þaki. Þá gætu 

t.d. litlar íbúðir fengið eitthvað bætt sem stærri jarðir myndu ekki fá bætt. Ef gallaþröskuldurinn 

færi yfir ákveðið mark, þá fengju það allir bætt, sama hve stór fasteignin væri.  
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