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1 Inngangur 

Áður en lög um fasteignakaup nr. 40/2002 (hér eftir skammstöfuð fkpl.) tóku gildi, voru 

fræðimenn sammála um að gallahugtakið í íslenskri réttarframkvæmd, líkt og í hinni dönsku 

væri of kaupendavænt.1 Var það talið ein ástæða þess að of mörg ágreiningsmál um vanefndir 

og vanefndaúrræði í fasteignakaupum, kæmu til kasta dómstóla og því brýnt að lögfesta 

heildstæðar reglur um fasteignakaup. 

Markmiðið með setningu fkpl. var þó ekki að útrýma dómsmálum um ágreining er varðar 

fasteignakaup heldur að lögfesta reglur sem skýrðu réttarstöðu aðila á sviði fasteignakaupa og 

koma þannig í veg fyrir frekari réttaróvissu á því sviði, enda þótti það líklegt til að stuðla að 

fækkun dómsmála til lengri tíma litið.2 Í III. kafla fkpl. voru settar ítarlegar reglur um eiginleika 

fasteignar, galla, fylgifé o.fl. ásamt því að lögfest var ákveðin takmörkun á gallahugtakinu í 2. 

málsl. 18. gr. laganna, en þar er ákvæði um að galli þurfi að rýra verðmæti notaðra fasteigna 

svo nokkru varði, þ.e. gerð krafa um að ágalli á fasteign telji tiltekið hlutfall af kaupverði hennar 

svo seljandi verði látinn bera ábyrgð á honum. Þessi takmörkun hefur verið nefnd 

gallaþröskuldurinn. 

Ástæður þessa þröskuldar eru einkum þær að oft vill brenna við að kaupendur hafi 

óraunhæfar væntingar um ástand og eiginleika þeirra eigna sem þeir kaupa, en leggja þó lítið 

upp úr þessu fyrir kaup, til dæmis við skoðun. Kaupendur hafa á síðustu stigum greiðslna gert 

kröfur um bætur vegna galla, sem þeir telja vera á eign en eru í raun smávægilegir og aðeins í 

samræmi við aldur og almennt ástand fasteignar.3 

Fasteignakaup eru samt sem áður óumdeilanlega stærsta fjárfesting flestra einstaklinga á 

lífsleiðinni og hefur sú spurning vaknað hvort gallaþröskuldur fkpl. geti í einhverjum tilvikum 

verið ósanngjarn fyrir kaupanda fasteignar. Fasteignaverð hefur verið á hraðri uppleið á 

undanförnum árum, en vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu hækkaði til að mynda um 

21,19% á tímabilinu júní 2016 til júní 2017,4  á meðan vísitala byggingarkostnaðar hefur verið 

tiltöluleg stöðug og á sama tímabili lækkað um 0,15%.5 Að þessu sögðu hljóta ágallar á 

fasteignum miðað við þessa þróun, að þurfa að vera sífellt kostnaðarsamari og umfangsmeiri 

svo þeir uppfylli skilyrði gallaþröskuldar fkpl. um að rýra verðmæti fasteignar svo nokkru varði.  

                                                 

1 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 233. 
2 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1442. 
3 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1463. 
4 Vefsíða Þjóðskrár Íslands: „Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og leiguvísitala“, https://www.skra.is. 
5 Vefsíða Hagstofu Íslands: „Byggingarvísitala 1939-2017“, px.hagstofa.is. 
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Það liggur hins vegar fyrir að gallaþröskuldurinn gildir ekki án undantekninga og eru ýmis 

úrræði til skoðunar fyrir kaupanda þegar galli nær ekki gallaþröskuldi 2. málsl. 18. gr. fkpl. 

Tilgangur ritgerðarinnar er tvíþættur, í fyrsta lagi að draga fram undantekningar innan fkpl. 

sem gefa kaupanda von um undanþágu frá skilyrði 2. málsl. 18. gr. fkpl. og í öðru lagi að leitast 

við að greina frá ábyrgð annarra aðila en seljanda, sem byggist á öðrum lögum en fkpl. 

Fyrst verður farið yfir gallahugtak kröfuréttarins, bæði almennt og síðan sérstaklega í 

fasteignakaupum. Þá verða nefndar takmarkanir fasteignakaupalaga á gallahugtakinu, en þar 

verður ítarlega fjallað um gallaþröskuldinn. Í 3. kafla ritgerðarinnar verður svo farið yfir önnur 

ákvæði fasteignakaupalaga er varða upplýsingaskyldu seljanda og takmarka gildissvið 

gallaþröskuldarins. Í 4. kafla verður farið yfir ábyrgð sérfræðinga á göllum sem byggist á öðrum 

lögum en fkpl. Í 5. kafla verða niðurstöður og umfjöllunarefni ritgerðarinnar dregin saman í 

lokaorð. 

2 Gallahugtak kröfuréttarins 

2.1 Almennt um gallahugtakið  

Norski fræðimaðurinn Christian Fr. Wyller segir söluhlut í skilningi kaupalaga gallaðan ef hann 

hefur ekki þá eiginleika sem um var samið, eða ekki þá eiginleika sem kaupandi má af öðrum 

ástæðum gera ráð fyrir að hann hafi. Hann segir jafnframt að gallareglur skráðra laga séu ekki 

tæmandi og því beri að túlka þær rúmt því útgangspunkturinn við gallamatið sé ætíð 

samningurinn, þ.e. að það skipti fyrst og fremst máli um hvað hafi verið samið.6  

Gallahugtakið er þannig hlutlægt, það er ávallt nauðsynlegt og nægjanlegt skilyrði fyrir því 

að hlutur teljist gallaður, að hann víki frá því sem leiði af samningi.7  

2.2 Gallahugtakið í fasteignakauparétti 

Viðar Már Matthíasson segir vart hægt að skilgreina gallahugtak fasteignakauparéttar svo vit 

sé í. Að minnsta kosti ekki þannig að það hafi verulega þýðingu við mat í hverju tilviki.8 

Gallahugtak fasteignakauparéttar er í raun mælikvarði á það hvort annmarki á fasteign teljist 

galli í lögfræðilegum skilningi.  

                                                 

6 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 273. 
7 Christian Fr. Wyller: Kjøpsretten i et nøtteskall, bls. 99-101. 
8 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 275.  
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Lýsing á gallahugtakinu er ákvörðun um áhættuskiptingu, það er ef um galla er að ræða í 

lögfræðilegum skilningi er áhættan að jafnaði seljanda megin en verði niðurstaðan sú að 

annmarki sé ekki galli í lögfræðilegum skilningi er áhættan af honum hjá kaupanda.9  

Í III. kafla fkpl. voru settar ítarlegar reglur um eiginleika fasteignar, galla, fylgifé o.fl. 

Ákvæði þessa kafla fela ekki í sér stórfelldar breytingar á þeim efnisreglum sem áður giltu 

heldur er þeim fyrst og fremst ætlað að auðvelda matið á því hvort fasteign sé gölluð eða ekki.10 

Almenn skilgreining gallahugtaksins í fasteignakauparétti er því hin efnislega sama og fyrir 

setningu fkpl., það er, sbr. 18. gr. fkpl., að fasteign sé gölluð þegar hún stenst ekki þær kröfur 

sem kaupandi má með réttu gera til hennar um gæði, búnað og annað sem leiðir af fkpl. eða 

samningi.11 Í athugasemdum er fylgdu 18. gr. í frumvarpi því sem varð að lögunum er tekið 

fram að með orðinu „annað“ sé gefið til kynna að skyldur seljanda að því er varðar fasteign geta 

verið margvíslegar og að engan veginn sé unnt að tilgreina þær eða eðli þeirra tæmandi í 

lagagrein.12 Í 19. - 28. gr. laganna er síðan nánari útlistun á þessari almennu lýsingu 18. gr. á 

hugtakinu.13 

Ákvæðin eru þó ekki tæmandi um það, hvenær telja beri fasteign gallaða og eru  

fræðimenn flestir sammála um að gallahugtakið verði ekki skýrt með almennum og 

afdráttarlausum hætti í eitt skipti fyrir öll með setningu lagabálks. Enda er raunin sú að þrátt 

fyrir setningu fkpl. eru niðurstöður ágreiningsmála um galla á fasteignum og ábyrgð á þeim enn 

nokkuð ófyrirsjáanlegar.  

Við lýsingu á því hvenær fasteign er gölluð, er hefð fyrir því í íslenskum og dönskum rétti 

að greina gallahugtakið í tvo hluta. Annars vegar almennan þátt, það er hvaða kröfur kaupandi 

má almennt gera til fasteignar án þess að það þurfi að vera tilgreint í kaupsamningi. Hins vegar 

sérstakan þátt, það er hvaða væntingar eða forsendur kaupandi mátti gera til eiginleika og 

ástands fasteignarinnar miðað við efni kaupsamningsins og annarra gagna, sem honum var rétt 

að byggja á.14 Þessa skiptingu má glögglega sjá í a.- og b.- lið. 1. mgr. 19. gr. fkpl.  

Þessi skipting í almennan og sérstakan hluta hefur þó ekki praktíska þýðingu og enga 

þýðingu varðandi gallaþröskuldinn, en hann á við hvort sem almenni eða sérstaki hluti 

gallahugtaksins á við um annmarka.15 

                                                 

9 Viðar Már Matthíasson: „Gallahugtak laga um fasteignakaup nr. 40/2002“, bls. 749. 
10 Jan Ramberg og Jonny Herre: Allmän köprätt, bls. 68. Sjá einnig Viðar Már Matthíasson: „Gallahugtak laga um 

fasteignakaup nr. 40/2002“, bls. 744.  
11 Viðar Már Matthíasson: „Gallahugtak laga um fasteignakaup nr. 40/2002“, bls. 744. 
12 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1462. 
13 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1449.  
14 Folke Grauers: Fastighetsköp, bls. 129 og áfram. 
15 Hildur Ýr Viðarsdóttir: „Um gallaþröskuld 2. málsl. 18. gr. laga um fasteignakaup“, bls. 202. 
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Notkun gallahugtaksins er bundin við þau tilvik er kaupandi hefur á einhverju stigi eftir 

kaup rétt til þess að hafa uppi vanefndarúrræði. Folke Grauers, útskýrir aðferð sem nefnd hefur 

verið tveggja þrepa aðferðin í riti sínu Fastighetsköp, en sú aðferð miðar að því að lýsa því 

hvenær fasteign sé gölluð miðað við þær kröfur sem kaupandi mátti gera bæði almennt eða 

sérstaklega og svara því síðan hvort gallinn eða annmarkinn eigi að hafa réttaráhrif og þá hver 

þau eigi að vera. Viðfangsefnið er því nálgast þannig að fyrst er tekin afstaða til þess hvort 

ágallar séu á fasteign, en í lok þeirrar umfjöllunar tekin afstaða til þess hvaða kröfur eigi að 

gera til aðgæsluskyldu kaupanda. Sinni hann ekki aðgæsluskyldu sinni getur hann ekki haft 

uppi kröfur vegna annmarka sem hann hefði átt að verða var við ef hann til dæmis hefði skoðað 

fasteign nægilega vel. Annmarkarnir teljast því ekki gallar í slíkum tilvikum. Löng hefð er fyrir 

þessari nálgun í íslenskum og dönskum kauparétti.16 Aðferðin er heppileg og má fullyrða að 

skipan reglna fkpl. sé á þann veg að hún sé í samræmi við þær.  

Þrátt fyrir að samkvæmt lögunum séu skil milli þess annars vegar að taka afstöðu til hvort 

fasteign sé gölluð og hins vegar að leggja mat á hvort það eigi að hafa réttaráhrif og hver þau 

eigi að vera,17 virðist Hæstiréttur beita sambærilegri aðferð og hefur hér verið lýst í 

dómsúrlausnum sínum eftir gildistöku fkpl.18 

2.3 Takmarkanir á gallahugtakinu 

2.3.1 Almennt 

Fyrir gildistöku fkpl. gengu þó nokkrir dómar þar sem fallist var á kröfur kaupanda á hendur 

seljanda um afslátt vegna smávægilegra galla á notuðum fasteignum, sem voru í raun aðeins í 

samræmi við aldur og almennt ástand fasteignar. Var kostnaður við málatilbúnað og málaferli 

oft mikill og stundum í engu samræmi við þær kröfur sem hafðar eru uppi. Sem dæmi má nefna 

Hrd. 2000, bls. 3007 (138/2000): 

Í því máli höfðu seljendur gert breytingar á fasteigninni og m.a. fjarlægt veggstúf en við það hafði 

myndast rauf í parketið sem var 1 metri á lengd og 12,5 cm á breidd. Samskonar parket var sett í 

staðinn en breytingarnar voru samt sem áður sýnilegar og áberandi. Kaupendur voru ekki taldir 

hafa sýnt fram á að skilyrði væru til greiðslu skaðabóta. Ekki var talið að þessi annmarki rýrði 

notagildi íbúðarinnar en talið að þetta væru sjónlýti sem þó myndu minnka með tímanum þegar 

viðurinn myndi dökkna. Þeim var svo dæmdur kr. 100.000.- í afslátt sem nam 0,94% af kaupverði 

eignarinnar.19 

                                                 

16 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 231. 
17 Viðar Már Matthíasson: „Gallahugtak laga um fasteignakaup nr. 40/2002“, bls. 748. 
18 Hildur Ýr Viðarsdóttir: „Um gallaþröskuld 2. málsl. 18. gr. laga um fasteignakaup“, bls. 211. 
19 Hildur Ýr Viðarsdóttir: „Um gallaþröskuld 2. málsl. 18. gr. laga um fasteignakaup“, bls. 206. 
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Danskir fræðimenn komust að þeirri niðurstöðu á síðari hluta síðustu aldar að þegar ekki 

væri um saknæma háttsemi seljanda að ræða, né heldur ábyrgðaryfirlýsingu af hans hálfu, ætti 

ekki að dæma afslátt vegna galla í notuðum fasteignum nema gallinn rýrði verðmæti eignarinnar 

svo einhverju varðaði.20 Í íslenskum rétti hafði því verið haldið fram, þó ekki fyrirvaralaust, að 

fyrir setningu fkpl. gilti sú regla að afslátt ætti aðeins að dæma þegar tilvik væru af grófara 

taginu og augljós.21 

Dómaframkvæmd virðist hins vegar ekki sýna að sú regla hafi verið tekin allt of hátíðlega 

og því til stuðnings má til að mynda benda á áðurnefndan Hrd. 2000, bls. 3007 (138/2000) sem 

reifaður er hér að ofan.  

Með fkpl. var þannig leitast við að breyta áhættuskiptingunni nokkuð í fasteignakaupum, 

það er þegar um er að ræða mat á því hvað sé galli og hvaða réttaráhrif hann eigi að hafa.22 Var 

það einkum gert með því að lögfesta reglur sem setja gallahugtakinu ákveðnar takmarkanir. 

Í lögunum er nú að finna tvenns konar beinar takmarkanir á gallahugtakinu. Í fyrsta lagi í 2. 

málsl. 18. gr., eða hinn svokallaða gallaþröskuld og í öðru lagi í 21. gr. fkpl., varðandi 

stærðarfrávik í fasteignum,23 en um gallaþröskuldinn verður einkum fjallað í þessari ritgerð. 

2.3.2 2. málsl. 18. gr. fasteignakaupalaga  

Í 2. málsl. 18. gr. segir: 

Notuð fasteign telst þó ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða 

seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi. 

Regla þessi var nýmæli við setningu laganna, en sjá má á réttarframkvæmd að sjónarmið í 

þessa veru hafi gætt nokkuð fyrir setningu laganna án þess þó að það ríkti fullt samræmi um 

það.24 

Það lá strax fyrir að orðin „rýri verðmæti hennar svo nokkru varði“ yrðu vandskýrð. Danskir 

fræðimenn töldu eins og þegar er komið fram að ólögfest regla gilti um það að galli sem rýrir 

fasteign innan við 10% af kaupverði hennar ætti ekki að vera grundvöllur afsláttar. Þar sem 

ákvæðinu var ætlað að lögfesta gildandi ólögfestan rétt er rökrétt að ætla að orðalagið eigi við 

um að 10% af kaupverði sé sá þröskuldur sem átt er við með að rýri verðmæti fasteignar svo 

nokkru varði.  

                                                 

20 Viðar Már Matthíasson: „Gallahugtak laga um fasteignakaup nr. 40/2002“, bls. 771. 
21 Þorgeir Örlygsson: „Afsláttur“, bls. 182. 
22 Viðar Már Matthíasson: „Gallahugtak laga um fasteignakaup nr. 40/2002“, bls. 749. 
23 Hildur Ýr Viðarsdóttir: „Um gallaþröskuld 2. málsl. 18. gr. laga um fasteignakaup“, bls. 205. 
24 Hildur Ýr Viðarsdóttir: „Um gallaþröskuld 2. málsl. 18. gr. laga um fasteignakaup“, bls. 206. 
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Einhverjar vísbendingar um annað er þó að finna í athugasemdum með frumvarpi því sem 

varð að fkpl., en þar segir: 

Ekki er hægt að segja að þetta þýði að verðmætisrýrnunin verði að vera 10% til þess að galli teljist 

vera fyrir hendi. Ástæðan er sú að það er háð ýmsum atriðum hvort hægt sé að segja að galli rýri 

verðmæti eignar svo nokkru varði. Sé um nýlega fasteign að ræða er víst að minna þarf til en 

þegar um mjög gamlar fasteignir er að ræða. Almennt ástand og útlit fasteignar kann einnig að 

skipta máli. Kaupandi sem kaupir eign sem lítur mjög vel út og virðist í góðu ástandi þarf ekki að 

sætta sig við sama lágmark og sá sem kaupir eign sem bersýnilega er í slæmu ástandi. Þannig 

mætti áfram telja. Það kann að vera að 10% yrði talið hæfilegt lágmark um gamlar eignir, en væri 

of hátt um yngri eignir. Það er eðlilegt að dómstólar skýri slíkar reglur og móti þær með tíð og 

tíma í réttarframkvæmd þannig að smám saman verði ljóst hver lágmörkin eru.25 

Samkvæmt tilvísun þessari er gallaþröskuldurinn ekki föst hlutfallsleg verðmætisrýrnun 

heldur er gallahugtakið alltaf háð mati á því hvort annmarki rýri verðmæti fasteignar svo nokkru 

varði. Í tilvitnuninni má einnig sjá mikilvæg sjónarmið sem hafa þarf til hliðsjónar við það mat, 

þ.e. aldur fasteignar, almennt ástand og útlit.  

Við athugun á dómaframkvæmd Hæstaréttar sést að í gallamálum á sviði 

fasteignakauparéttar metur rétturinn almennt heildstætt allar aðstæður við mat á því hvort 

fasteign sé gölluð í lögfræðilegum skilningi eða ekki og þótt þumalputtareglan sé sú að 

gallaþröskuldurinn miði við 10% verðmætisrýrnun, verður að hafa í huga að mörkin eru 

matskennd í hverju tilfelli fyrir sig og aldrei hægt að fullyrða nákvæmlega hvar þau liggja í 

öllum tilfellum.26 

Gallaþröskuldurinn á aðeins við um notaðar eignir og tekur því ekki til nýrra fasteigna.27 

Hins vegar er ekkert aldurslágmark tiltekið í ákvæðinu né í athugasemdum sem því fylgdu og 

tekur reglan þannig til allra notaðra fasteigna, hvort sem hún hefur verið notuð í 90 ár eða tvær 

vikur. Ákvæðið á því við um nýjar eignir svo lengi sem þær hafa verið notaðar áður en kaupandi 

festir kaup á þeim.  

Gallaþröskuldurinn tekur til hvers konar ágalla á fasteign og er ekki bundinn við sjónlýti 

eða ágalla vegna slits, sbr. Hrd. 15. september 2005 (26/2005) þar sem kaupandi taldi eignina 

haldna galla sem fólst í því að eignin uppfyllti ekki kröfur brunaeftirlitsins sem þurfti til reksturs 

gistiheimilis í húsnæðinu. Annmarkinn var ekki talinn rýra verðmæti svo nokkru varðaði og 

náði því ekki mörkum gallaþröskuldar 2. málsl. 18. gr. fkpl.28 

                                                 

25 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1464. 
26 Hildur Ýr Viðarsdóttir: „Um gallaþröskuld 2. málsl. 18. gr. laga um fasteignakaup“, bls. 214.  
27 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 260. 
28 Hildur Ýr Viðarsdóttir: „Um gallaþröskuld 2. málsl. 18. gr. laga um fasteignakaup“, bls. 215. 
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Gallaþröskuldurinn á við um heildarverðrýrnun allra annmarka sem eru til staðar, eðlislíkra 

sem ólíkra, eins og Hæstiréttur tekur berum orðum fram í dómsorði Hrd. 15. júní 2006 (7/2006) 

þar sem segir að beita verði heildstæðu mati og að hver annmarki þurfi ekki að rýra verðmæti 

eignarinnar svo nokkru varði, heldur þeir saman.  

Þótt tekið sé fram í frumvarpi því er varð að fkpl., að verðmætisrýrnunin þurfi ekki að vera 

10% til þess að galli teljist vera fyrir hendi þurfa annmarkar, sbr. 2. málsl. 18. gr., samt sem 

áður að rýra verðmæti fasteignar svo nokkru varði til þess að kaupandi eigi rétt á beitingu 

vanefndarúrræða samkvæmt ákvæðum fkpl. 

Þá vaknar eðlilega sú spurning hvort kaupandi þurfi samkvæmt ákvæðinu alltaf að sætta sig 

við annmarka á keyptri eign ef þeir rýra verðmæti hennar ekki svo nokkru varði?  

Í næstu köflum verður leitast við að skýra frá takmörkunum á gildissviði gallaþröskuldarins, 

sem annars vegar má finna í fkpl. og hins vegar í ákvæðum annarra laga. 

3 Ákvæði fasteignakaupalaga um upplýsingaskyldu seljanda 

3.1 Almennt 

Þrátt fyrir að réttarframkvæmdin í gallamálum hafi breyst seljanda í vil eftir gildistöku fkpl., er 

hlutur kaupanda réttur við með ákveðnum hætti til að vega upp á móti þeim skorðum sem 

kröfum hans voru settar með lögunum.  

Ákvæði 2. málsl. 18. gr. fkpl. var til að mynda ætlað að vera lögfesting á eldri ólögfestri 

reglu um það að ekki eigi að dæma afslátt nema í augljósum tilvikum og þegar um umtalsverðan 

galla sé að ræða. Eftir gildistöku fkpl. verður ákvæðið þó ekki skýrt svo, að með því verði 

einungis skorið úr um það hvort kaupandi geti krafist afsláttar eða eigi enga kröfu vegna þess 

hve óverulegur ágallinn er enda er grundvöllur skaðabóta í fkpl. ólíkur því sem var samkvæmt 

þeim sem giltu áður.29 

Eins gildir gallaþröskuldurinn ekki ótakmarkað, en ákveðnar takmarkanir á honum má finna 

í öðrum ákvæðum fkpl.  

Með setningu 26. og 27. gr. laganna voru lögfestar reglur um upplýsingaskyldu seljanda og 

er með þeim ákvæðum hlutur kaupanda réttur aðeins upp á móti áðurnefndum takmörkunum 

ásamt því að tekið er fram í ákvæði 2. málsl. 18. gr. að gallaþröskuldurinn gildi ekki ef seljandi 

hefur sýnt af sér saknæma háttsemi.  

                                                 

29 Viðar Már Matthíasson: „Gallahugtak laga um fasteignakaup nr. 40/2002“, bls. 774. 
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3.1.1 Sök seljanda sbr. 2. málsl. 18. gr. og 26. gr. fasteignakaupalaga 

Mikilvæg takmörkun á gallaþröskuldi fkpl. er að honum er ekki ætlað að gilda ef seljandi hefur 

sýnt af sér saknæma háttsemi og er skýrlega tekið fram í athugasemdum við ákvæðið í 

frumvarpi því sem varð að fkpl., að ekki væri sérstök ástæða til að takmarka rétt kaupanda í 

slíkum tilvikum.30 

Gallahugtakið í fasteignakaupum er metið á hlutlægum grundvelli og er mikilvægt að taka 

fram að þó seljandi fasteignar hafi ekki haft vitneskju um galla á henni breytir það ekki rétti 

kaupanda til að beita vanefndarúrræðum.31 

Hins vegar er ljóst að það getur skipt máli við mat á réttaráhrifum gallans, hvort seljanda 

var kunnugt um hann eða ekki.32 Þetta skiptir bæði máli varðandi gildissvið gallaþröskuldarins 

og vegna þess að þegar sök er fyrir hendi er ábyrgð á óbeinu tjóni einnig lögð á seljanda ólíkt 

því sem almennt gildir um vanefndarúrræði fkpl.  

Í Hrd. 20. mars 2014 (633/2013) var gallaþröskuldur 2. málsl. 18. gr. fkpl. ekki talinn eiga 

við þar sem seljendur höfðu sýnt af sér saknæma háttsemi.33 

Málavextir voru þeir að seljendur höfðu keypt umdeilda fasteign árið 2006. Fljótlega eftir 

afhendingu hófust þau handa við framkvæmdir í grunni hússins í því skyni að innrétta 

frístundaherbergi í holrými sem þar var samkvæmt teikningum. Eftir að hafa grafið þaðan mikið 

magn jarðvegs, létu þau af framkvæmdunum og lokuðu rýminu með trégrind, plasti og 

gifsplötum. Þau seldu eignina um það bil einu og hálfu ári síðar og varð kaupandinn fljótlega var 

við ólykt í eigninni. Þá kom í ljós að frárennslisrör var mölbrotið í rýminu sem olli miklum raka 

og skolplykt. Dómkvaddir matsmenn staðfestu með matsgerðum að þetta stafaði af ófullnægjandi 

frágangi við fyrirhugaðar framkvæmdir seljanda. Hæstiréttur taldi fasteignina vera gallaða að 

þessu leyti og virti það seljendum til sakar hvernig þau stóðu að verki við framkvæmdina við 

holrýmið. Niðurstaða dómsins virðist því vera að fasteignin hafi verið haldin galla samkvæmt 18. 

og 19. gr. fkpl. og að 2. málsl. 18. gr. eigi ekki við þar sem seljendur höfðu sýnt af sér saknæma 

háttsemi. 

Upplýsingaskylda seljanda hefur lengi verið talin hluti af gallahugtaki fasteignakauparéttar 

og eru réttaráhrif vanrækslu á upplýsingaskyldu í aðalatriðum tvenns konar, annars vegar þau 

að greiðsla sem ella hefði ekki talist gölluð telst vegna vanrækslunnar vera það og hins vegar 

þau að vegna vanrækslunnar geta afleiðingar vegna galla orðið aðrar en þær hefðu annars orðið. 

Ákvæði 26. gr. fkpl. á ekki einungis við um það þegar seljandi heldur að sér upplýsingum 

sem hann hefur undir höndum heldur gildir það líka þegar seljandi veitir ekki upplýsingar sem 

hann hefði mátt vita af. Ábyrgðin getur því verið á seljanda þrátt fyrir að hann hafi ekki vitað 

af gallanum. 

                                                 

30 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1464. 
31 Bernhard Gomard: Obligationsret, 2. hluti, bls. 163. 
32 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 233. 
33 Hildur Ýr Viðarsdóttir: „Um gallaþröskuld 2. málsl. 18. gr. laga um fasteignakaup“, bls. 208. 
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Af þessu leiðir að þegar ágalli er á fasteign sem rýrir verðmæti hennar ekki verulega og telst 

þannig samkvæmt 2. málsl. 18. gr. fkpl. ekki galli í skilningi laganna, telst hann samt sem áður 

galli ef seljandi skýrði ekki frá honum enda er hann þess eðlis að seljandi hefði mátt vita af 

honum, 26. gr. er þannig eins konar takmörkun á gallaþröskuldi 2. málsl. 18. gr.  

Umfjöllun um upplýsingaskyldu seljanda er oft samhliða umfjöllun um aðgæsluskyldu 

kaupanda. Þessar skyldur skarast augljóslega og vega upp á móti hvor annarri. Í því samhengi 

verður þó að hafa í huga ákvæði 3. mgr. 29. gr. fkpl. sem mælir fyrir um að aðgæsluskylda 

seljanda víki fyrir efni 26. gr. sömu laga um skort á upplýsingum um fasteign. Sjá má dæmi um 

þetta í Hrd. 5. desember 2013 (304/2013) þar sem það var talið standa seljanda nær að upplýsa 

kaupanda um fyrirhugaðar breytingar á deiliskipulagi en kaupanda að kynna sér þær. 

Vert er að taka fram að reglan gildir samkvæmt 2. málsl. 1. mgr. 26. gr. einungis ef 

upplýsingarnar um gallann hefðu haft áhrif á gerð eða efni kaupsamnings. Upplýsingarnar sem 

eiga við í hverju máli þurfa því að vera þess eðlis að skipta einhverju máli fyrir ákvörðunartöku 

kaupanda, annað hvort um gerð eða efni kaupsamningsins.  

3.1.2 27. gr. fasteignakaupalaga 

Fasteign telst gölluð samkvæmt 1. mgr. 27. gr. fkpl. 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- og kynningargögnum um hana.  

Þegar frávik frá veittum upplýsingum koma í ljós skiptir ekki máli hvort þau rýri verðmæti 

hennar svo nokkru varði eins og áskilið er í 2. málsl. 18. gr. fkpl. Seljandi ber ábyrgð á 

annmörkum á fasteigninni þrátt fyrir að þeir séu smávægilegir ef ljóst er að þeir eru í ósamræmi 

við upplýsingar um ástand eignarinnar. Gallaþröskuldurinn gildir því ekki þegar kaupandi hefur 

fengið rangar upplýsingar. Með því er einnig átt við misvísandi upplýsingar og upplýsingar sem 

eru aðeins hálfur sannleikur, svo og upplýsingar sem eru til þess fallnar að valda misskilningi. 

Það er því á ábyrgð seljanda að tjá sig skýrt.34 

Þessi regla gildir þó einungis, líkt og regla 26. gr. fkpl. ef réttar upplýsingar hefðu haft áhrif 

á gerð eða efni kaupsamnings sbr. 2. mgr. 27. gr. sömu laga. 

Ólíkt 26. gr. er sök ekki skilyrði þess að reglunni sé beitt. Seljandi ber ábyrgð á öllum 

upplýsingum sem hann eða aðrir á hans vegum veita kaupanda óháð því hvort hann vissi eða 

mátti vita að þær væru rangar. Kaupandi má því treysta að þær upplýsingar sem hann fær um 

                                                 

34 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1468 og Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 274-275. 
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fasteign séu réttar35 og ber seljandi hlutlæga ábyrgð á tjóni vegna upplýsinga sem frá honum 

stafa og kunna að reynast rangar jafnvel þótt hann hefði ekki mátt vita að þær væru rangar.36 

Til skýringar má hér nefna Hrd. 9. október 2014 (152/2014): 

J og K keyptu fasteign af Ó á árinu 2007 og seldu fasteignina aftur árið 2011. Í kjölfar sölunnar 

til nýrra eigenda kom í ljós að ráðast þurfti í endurbætur á skólp- og drenlögn hússins og þurftu J 

og K að greiða nýjum eigendum 1.950.000 krónur vegna þessa. J og K kröfðu Ó um greiðslu 

fyrrgreindrar fjárhæðar og byggðu á því að hún hefði við söluna til þeirra lýst því yfir að skólp- 

og drenlögn hússins hefði verið tekið í gegn nokkrum árum áður. Í dómi héraðsdóms, sem 

staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsendna hans, kom fram að á grundvelli framburðar Ó 

fyrir dómi og framlagðra gagna væri ekki óvarlegt að álykta að hún hefði greint J og K frá 

upplýsingum hefði Ó gefið yfirlýsingu sem jafna mætti til ábyrgðaryfirlýsingar þess efnis að 

umhverfis húsið lægi drenlögn sem uppfyllti kröfur byggingareglugerðar. Var því talið að Ó bæri 

ábyrgð á því tjóni sem J og K höfðu orðið fyrir vegna þess yfirlýsingin reyndist ekki rétt og henni 

gert að greiða þeim óskipt 1.598.591 krónur. Á hinn bóginn var ekki fallist á að Ó bæri að greiða 

kostnað vegna óþæginda og annars kostnaðar sem núverandi eigendur hefðu orðið fyrir vegna 

gallans. 

Hér eru veittar upplýsingar ekki beinlínis rangar þar sem seljandi lýsti því einungis yfir að 

skólp- og drenlögn hússins hefði verið „tekin í gegn“ nokkrum árum áður án þess að ábyrgjast 

með berum orðum að þær uppfylltu kröfur byggingareglugerðar. Upplýsingarnar virðast á hinn 

bóginn vera misvísandi eða a.m.k til þess fallnar að valda misskilningi og því felldar undir 27. 

gr. fkpl. í dómnum. Tilvitnaður dómur gefur þar að auki tilefni til að benda á að kaupverðið á 

fasteigninni sem um deildi var kr. 53.000.000.- og er krafan sem málið lýtur að tvímælalaust 

undir viðmiði gallaþröskuldarins. Dómurinn er því einnig gott dæmi um að gildissvið 

gallaþröskuldarins takmarkast m.a. við rangar upplýsingar jafnvel þótt sök seljanda sé ekki til 

staðar. 

4 Skaðabótaábyrgð sérfræðinga á galla í fasteign 

4.1 Almennt um ábyrgð sérfræðinga á sviði fasteignakaupa 

Í fyrri umfjöllun hefur verið greint frá gallaþröskuldi fkpl. og takmörkum þeirra laga á 

gildissviði hans. Með vísan til þess er nokkuð ljóst hvað þarf að koma til svo kaupandi geti beitt 

seljanda vanefndarúrræðum í tilefni af ágalla á fasteign. 

                                                 

35 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1468. 
36 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 275. 
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Þrátt fyrir það liggur fyrir að úrræði kaupanda vegna ágalla á fasteign eru ekki bundin við 

fasteignakaupalögin og seljanda fasteignarinnar. Aðilar sem koma að byggingu og sölu 

fasteigna geta borið ábyrgð á ástandi hennar samkvæmt öðrum lögum en fkpl.  

Í einhverjum tilvikum getur því kaupandi, þegar fasteign er haldin ágalla sem hvorki 

uppfyllir áskilnað gallaþröskuldarins um lágmarksverðrýrnun né rakin til brota á 

upplýsingaskyldu seljanda, gengið á þriðja aðila sem ábyrgur er fyrir ágallanum samkvæmt 

öðrum lögum. Þá koma störf tveggja fagstétta ávallt til skoðunar. Fasteignasalar sjá oftast um 

sölu fasteigna og lög áskilja að byggingarstjórar séu yfir öllum mannvirkjum við byggingu 

þeirra. Þessir aðilar eru sérfræðingar á sínu sviði og bera sérfræðiábyrgð á vinnu sem þeir inna 

af hendi.  

Fyrir nokkrum áratugum heyrðu aðeins starfsstéttir sjálfstætt starfandi sérfræðinga undir 

svið sérfræðiábyrgðar en í dag er svo litið á að sérfræðiábyrgð gildi um alla sem hlotið hafa 

fræðilega menntun eða starfsþjálfun á ákveðnu sviði og nota þá þekkingu sína sem grundvöll 

ráðgjafar eða þjónustu er þeir veita öðrum gegn gjaldi. Þeir aðilar bera sérfræðiábyrgð óháð því 

hversu sérfróðir þeir eru í raun og veru. Nægilegt er að þeir gefi sig út fyrir að vera sérfræðingar 

og að þjónusta þeirra sé þegin á þeirri forsendu.37 Af þessu leiðir að aðrir fagaðilar svo sem 

hönnuðir, iðnmeistarar, byggingarfulltrúar sveitafélaga og jafnvel fleiri geta borið 

sérfræðiábyrgð vegna galla á fasteignum. Þó ber mest á ábyrgð byggingarstjóra og fasteignasala 

í dómaframkvæmd í slíkum málum. 

Sérfræðiábyrgð fer ekki eftir skaðabótareglum innan samninga líkt og á við þegar seljandi 

á í hlut en þrátt fyrir að byggjast í sumum tilvikum á samningi milli aðila og að ýmis rök mæli 

með því fer ábyrgð þeirra eftir reglum skaðabóta utan samninga38 og er rík hefð fyrir þeirri 

skipan í norrænum rétti.39 

Sérfræðiábyrgð hefur verið skilgreind sem svo:  

Skaðabótaábyrgð sjálfstætt starfandi sérfræðinga og annarra fagmanna sem gera má ríkar kröfur 

til, bæði að því er lýtur að meiri þekkingu en almennt gerist og að vandaðri vinnubrögðum. Fjallað 

er um sérfræðiábyrgð sem sérstakt svið innan skaðabótaréttar vegna þess að þar er mat á saknæmi 

strangara og fyrir kemur að sönnunarreglum sé beitt þar með hallkvæmari hætti fyrir tjónþola en 

almennt er gert í greininnni, t.d. þannig að snúið sé við sönnunarbyrði um afleiðingar, eftir að 

sýnt hefur verið fram á saknæma háttsemi.40 

                                                 

37 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 573. 
38 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 181. 
39 Eiríkur Jónsson: „Skaðabótaábyrgð fasteignasala“, bls. 360. 
40 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 378. 
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Ábyrgð þessara aðila er þó ekki háð því að úrræði fkpl. hafi verið tæmd og getur hún komið 

til skoðunar hvort sem galli er undir mörkum gallaþröskuldarins eða ekki. Oft getur reynst erfitt 

að uppfylla skilyrði vanefndarúrræða samkvæmt almennum reglum kröfuréttarins en 

meginreglan í íslenskum kröfurétti er til að mynda sú að sakarreglan gildi um grundvöll 

skaðabóta innan samninga41 og hvílir þá sönnunarbyrðin á tjónþola að sýna fram á tjón, fjárhæð 

tjóns, skaðabótaskylda háttsemi tjónvalds og orsakasamband milli tjónsins og þeirrar 

háttsemi.42 Þar að auki getur reynst örðugt að sækja bætur til seljanda sem í flestum tilfellum er 

einstaklingur og hefur ekki endilega fjárhagslega burði til að greiða slíkar bætur. 

Sérfræðingar á sviði mannvirkjagerðar eru oftar en ekki tryggðir með lögbundnum 

ábyrgðartryggingum gegn tjóni sem þeir valda í störfum sínum ásamt því að þegar 

sérfræðiábyrgð kemur til skoðunar er sönnunarreglum hliðrað til, tjónþola í hag.43 

Að þessu sögðu er það ljóst að það getur reynst mikið hagræði fyrir kaupanda gallaðrar 

fasteignar að ganga á fagaðila í stað seljanda og oftar en ekki auðveldara að fá greiðslu bóta frá 

tryggingafélagi en einstaklingi. 

Sérfræðiábyrgð er einkum tvenns konar, það er annars vegar árangurstengd ábyrgð sem 

lýtur að því að verki sé skilað í umsömdu ástandi og er það slík ábyrgð sem hvílir til dæmis á 

byggingarstjórum, iðnmeisturum og hönnuðum. Hins vegar er það sérfræðiábyrgð án ábyrgðar 

á því að tilteknum markmiðum eða niðurstöðu verði náð en ríkur áskilnaður um fagleg 

vinnubrögð, eins og hvílir til dæmis á fasteignasölum.44 

4.2 Ábyrgð löggildra fasteignasala 

Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laga um sölu fasteigna og skipa nr. 70/2015 (hér eftir skammstöfuð 

fsl.) er þeim einum heimilt að hafa milligöngu fyrir aðra um kaup, sölu eða skipti á fasteignum 

sem hafa til þess löggildingu sýslumanns. Þeir aðilar sem hlotið hafa þessa löggildingu bera 

starfsheitið löggiltir fasteignasalar og hafa þeir milligöngu um sölu á flestum fasteignum með 

fáeinum undantekningum sem tilgreindar eru í ákvæðum fsl. 

Af lögunum leiðir að fasteignasali ber sem sérfræðingur ríka ábyrgð á störfum sínum og 

miklar kröfur eru gerðar til vandaðra vinnubragða af hans hálfu. Almennt ákvæði um 

aðgæsluskyldu fasteignasala er að finna í 15. gr. fsl. sem segir: 

Fasteignasali skal í hvívetna leysa af hendi störf sín svo sem góðar viðskiptavenjur og siðareglur 

bjóða. Hann skal liðsinna báðum aðilum, seljanda og kaupanda, og gæta réttmætra hagsmuna 

                                                 

41 Þorgeir Örlygsson: „Hlutverk efndabóta“, bls. 540. 
42 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 512. 
43 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 513. 
44 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 506. 
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þeirra. Hann skal einnig gæta þess að aðila séu eigi settir ólögmætir, ósanngjarnir eða óeðlilegir 

kostir í samningum. 

Aðrar ítarlegri reglur sem mæla fyrir um tiltekna háttsemi fasteignasala rúmast í raun innan 

þessa ákvæðis45 en sjálfstæð þýðing reglunnar er að hnykkja á því að ríkar kröfur megi gera til 

þess að fasteignasalar sýni aðgæslu í störfum sínum og að undirstrika að þegar hugsanleg 

skaðabótaábyrgð fasteignasala er metin skuli sakarmatið vera strangt.46 

Þegar reynir á ábyrgð fasteignasala vegna galla á fasteign er hann annaðist sölu á kemur 

einkum til skoðunar upplýsingaskylda hans en ítarlegar reglur um hana er að finna í ákvæðum 

II. kafla fsl. Leiðir saknæm vanræksla fasteignasala á skyldum sínum til skaðabótaábyrgðar á 

tjóni sem verður vegna hennar. 

Fasteignasala ber skylda til að semja rækilegt söluyfirlit um leið og hann fær eign til 

sölumeðferðar sbr. 1. mgr. 10. gr. fsl og í 1. mgr. 12. gr. fsl. er sú skylda lögð á fasteignasala 

að afla sjálfur upplýsinga sem koma eiga fram í söluyfirliti ásamt því að í 2. mgr. sömu greinar 

er hnykkt á því að hann beri sjálfur ábyrgð ef upplýsingarnar reynast rangar.  

Upplýsingaskylda fasteignasala er sjálfstæð gagnvart upplýsingaskyldu seljanda og verður 

hvorugur leystur undan þeirri skyldu þó hinn ræki sína. 

Skaðabótaábyrgð fasteignasala sækir stoð sína í 27. gr. fsl., sem er svohljóðandi: 

Fasteignasali ber ábyrgð á tjóni sem hann eða starfsmenn hans valda í störfum sínum, af ásetningi 

eða gáleysi. Um sakarmat og sönnun gilda reglur skaðabótaréttar. Fasteignasala sem hættir 

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

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

fyrir.  

þegar skaðabótaábyrgð þessi var fyrst lögfest var tekið fram í athugasemdum er fylgdu 

frumvarpi þeirra laga að ástæðan fyrir orðalaginu að um sakarmat og sönnun gildi „reglur 

skaðabótaréttar“ væri sú að reglur um skaðabótaábyrgð sjálfstætt starfandi sérfræðinga innan 

skaðabótaréttar hefðu þróast þannig að sakarmatið hafi verið strangara en leiddi af almennum 

reglum og sönnunarreglum beitt með þeim hætti sem væri tjónþola hagfelldari en almennar 

reglur myndu leiða til.47 

Dómaframkvæmd virðist þá veita vísbendingar um að sakarmatið sé jafnvel strangara en 

reglur fsl. gefa til kynna,48 sbr. Hrd. 1996, bls. 2466: 

                                                 

45 Viðar Már Matthíasson: „Helztu starfsskyldur fasteignasala og skaðabótaábyrgð þeirra“, bls. 318. 
46 Eiríkur Jónsson: „Skaðabótaábyrgð fasteignasala“, bls. 356. 
47 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 2813-2814. 
48 Eiríkur Jónsson: „Skaðabótaábyrgð fasteignasala“, bls. 364. 
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Ágreiningurinn varðaði sölu á fasteign í Reykjavík. Í niðurstöðu dómsins var talið að fasteignasali 

hefði vanrækt upplýsingaskyldu sína samkvæmt eðli máls og meginreglum eldri laga um 

fasteigna- og skipasölu nr. 34/1986 enda bar honum að gera kaupendum grein fyrir þeirri 

alvarlegu skuldastöðu seljanda sem var uppi í málinu þar sem vanskilaskuldir hans voru svo 

miklar að hætta var á miklum greiðsluerfiðleikum. Jafnframt var tekið fram að þrátt fyrir skort á 

að ákvæði laganna taki sérstaklega til skyldu fasteignasala til að gera kaupanda grein fyrir stöðu 

þeirra skulda er seljandi hyggst greiða, skipti það engu eins og atvikum var háttað.  

Kaupendum tókst þó ekki að sanna tjón sitt í þessu máli en réttinum þótti samt sem áður 

tilefni til að taka framangreint fram, það er að þrátt fyrir að lagaákvæðin væru ítarleg um skyldur 

fasteignasala væri ekki um að ræða tæmandi hátternisreglur.  

Skyldur fasteignasala felast ávallt fyrst og fremst í því að koma til skila eins ítarlegum og 

góðum upplýsingum og mögulegt er svo viðskiptavinur hans geti tekið ákvörðun á grundvelli 

þeirra upplýsinga.49 Dómar um ábyrgð fasteignasala snúast þannig iðulega um hvort 

fasteignasali hafi staðið fagmannlega að þessari upplýsingagjöf. Kaupandi sem verður fyrir 

tjóni þarf þá að sanna að ráðgjöf fasteignasala hafi ekki verið veitt sem skyldi og að það sé 

orsök tjónsins eða hugsanlega meðorsök.50 Ef það tekst ekki verður fasteignasali ekki látinn 

bera ábyrgð á tjóninu, sbr. Hrd. 2004, bls. 4888 (184/2004): 

Málið varðaði kaup á fasteign í Reykjavík, kaupandi varð fyrir 10 milljóna króna tapi vegna 

afhendingardráttar og hækkun á áhvílandi veðskuldum. Byggði hann kröfu sína gagnvart 

fasteignasala á því að skortur hafi verið á upplýsingum um áhættuna sem fylgdi áhvílandi lánum 

á eigninni. Ekki var fallist á ábyrgð fasteignasalans þar sem tjónið varð ekki rakið til skorts á 

upplýsingum frá fasteignasala, þá var heldur ekki fallist á að fasteignasalanum hefði borið að afla 

bindandi yfirlýsingar frá veðhafa um þá fjárhæð sem þyrfti að greiða af lánunum til að aflétta 

þeim. 

Ábyrgð fasteignasala er ekki takmörkuð af gallaþröskuldi 2. málsl. 18. gr. fkpl., né því að 

úrræði þeirra laga hafi verið tæmd, heldur er hún til viðbótar ábyrgðar seljanda.  

Þegar sú staða kemur upp að fasteign er ekki í samræmi við veittar upplýsingar hefur 

kaupandi þannig val um hvort hann gangi á seljanda eða fasteignasala, eða eins og algengt er, 

krefjist óskiptrar skaðabótaábyrgðar þeirra beggja. Í þeim tilvikum er bótagrundvöllurinn 

mismunandi, ábyrgð seljanda byggist á samningi á meðan sérfræðiábyrgð fasteignasala er utan 

samninga. Þetta eru ólíkar kröfur þannig að sýkna annars leiðir ekki endilega til sýknu hins. 

Af þessu leiðir að þegar kaupandi glatar rétti sínum til að beita vanefndarúrræðum gagnvart 

seljanda vegna vanræktrar aðgæsluskyldu af sinni hálfu er ekki þar með sagt að sú niðurstaða 

fáist í máli vegna kröfu kaupanda á hendur fasteignasala, utan samninga, við sömu aðstæður.51 

                                                 

49 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 507. 
50 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 508. 
51 Eiríkur Jónsson: „Skaðabótaábyrgð fasteignasala“, bls. 378-368. 
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Þessi fullyrðing á sér stoð í því að skylda fasteignasala til þess að tilgreina upplýsingar sem 

skipta máli í söluyfirliti byggist á ófrávíkjanlegum skráðum reglum og á þekking kaupanda þar 

af leiðandi ekki að skipta máli. Hins vegar kemur meðábyrgð tjónþola þá til skoðunar52 enda 

leiðir eigin sök tjónþola oftast til hlutfallslegrar skiptingar tjóns þegar um er að ræða skaðabætur 

utan samninga ólíkt því að bótaréttur fellur alveg niður þegar um er að ræða eigin sök tjónþola 

innan samninga sbr. til dæmis 29. gr. fkpl.53 

Rétt er að taka fram að ábyrgðin er ekki einungis varaábyrgð þegar ekki er fallist á ábyrgð 

seljanda.54 Á það reyndi til dæmis í Hrd. 2003, bls. 1261 (333/2002) þar sem sýknukrafa 

fasteignasala og starfsmanna hans sem byggðist á þeirri málsástæðu að ábyrgð þeirra væri 

einungis til vara var hafnað: 

Stefndu bera ennfremur fyrir sig að seljandinn hljóti að bera ábyrgð gagnvart áfrýjanda á röngum 

upplýsingum sínum, þannig að hvað sem öðru líði geti hugsanleg ábyrgð stefndu ekki náð lengra 

en að vera til vara ef í ljós komi að áfrýjandi nái ekki fram rétti sínum gagnvart seljandanum. 

Verði áfrýjandi samkvæmt því að leita fullnustu hjá viðsemjanda sínum áður en hann geti beint 

kröfu sinni að stefndu. Það hafi hann ekki gert með viðhlítandi hætti og séu skilyrði því ekki 

uppfyllt til að hann geti krafið þá um greiðslu. Í þessu sambandi verður að líta til þess að grund 

völlur fyrir skaðabótakröfu áfrýjanda gagnvart seljandanum annars vegar og stefndu hins vegar 

er ólíkur, en skilyrði hefðu verið til að krefja þá um bætur í sama máli, sbr. 1. mgr. 19. gr. laga 

nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Ábyrgð seljanda er samningsábyrgð, en ábyrgð stefndu er 

reist á vanrækslu á því að sinna lögboðnum starfskyldum sínum. Sú regla gildir almennt þegar 

um er að ræða fleiri en einn, sem veldur tjóni, að tjónþolinn á val um að hvorum eða hverjum 

þeirra hann beinir kröfu sinni. Stefndu bera ábyrgð gagnvart áfrýjanda á grundvelli sakar, svo sem 

áður er komið fram, og getur þessi málsástæða ekki leitt til þeirrar niðurstöðu að krafa um sýknu 

nái fram að ganga.  

 Það getur reynst tjónþola mikið hagræði að krefja fasteignasala um skaðabætur vegna galla 

sem leiðir af skorti á upplýsingum vegna sönnunarreglna sem hliðrað er til honum í vil þegar 

um sérfræðiábyrgð er að ræða, en ekki síður vegna þess ófrávíkjanlega skilyrðis er hvílir á 

fasteignasala skv. 1. mgr. 4. gr. fsl. að hafa í gildi ábyrgðartryggingu vegna fjártjóns sem leiðir 

af gáleysi í störfum hans eða þeirra sem ráðnir eru til starfa hjá honum.  

Um ábyrgðartryggingu fasteignasala gilda ákvæði reglugerðar um tryggingar fasteigna-, 

fyrirtækja- og skipasala nr. 940/2004. Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar skal 

ábyrgðartryggingin taka til fjártjóns sem leiðir af gáleysi í störfum fasteignasala eða þeirra sem 

ráðnir eru til starfa hjá honum. Reglugerðin gerir ekki áskilnað um að tryggingin taki til tjóns 

sem valdið er af ásetningi sem gerir stöðu tjónþola lakari í þeim tilvikum, þó fasteignasalinn 

beri persónulega ábyrgð á því tjóni eins og getið er í áður tilvitnaðri 27. gr. 

                                                 

52 Eiríkur Jónsson: „Skaðabótaábyrgð fasteignasala“, bls. 368. 
53 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 46. 
54 Eiríkur Jónsson: „Skaðabótaábyrgð fasteignasala“, bls. 367. 
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Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar skal tryggingin nema minnst kr. 6.500.000.- 

vegna hvers einstaks tjónsatburðar og heildarfjárhæð tryggingarbóta innan hvers tryggingarárs 

skal nema minnst kr. 19.500.000.- og breytist sú fjárhæð skv. 3. mgr. sömu greinar 1. október 

ár hvert til samræmis við breytingar á vísitölu neysluverðs frá grunnvísitölunni 235,6. 

Ábyrgðartryggingin skal taka til allra tjónsatvika sem verða á vátryggingartímanum enda 

hafi bótakrafa verið tilkynnt vátryggingafélagi í síðasta lagi 12 mánuðum eftir lok 

vátryggingartímans, sbr. 6. gr. reglugerðar um tryggingar fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala 

nr. 940/2004. Samkvæmt skilmálum helstu vátryggingafélaga um starfsábyrgðartryggingu 

fasteignasala tekur tryggingin til skaðabótakrafna er stofnast á vátryggingartímanum á hendur 

vátryggðum fasteignasala og telst skaðabótakrafa hafa stofnast þegar þriðji maður gerir 

skriflega skaðabótakröfu á hendur fasteignasala eða að fasteignasala verður kunnugt um að 

þriðji maður hafi orðið fyrir tjóni sem gæti fallið undir vátrygginguna, hvort sem fyrr gerist.55 

Fyrning skaðabótakröfu á hendur fasteignasala fer eftir reglum laga um fyrningu 

kröfuréttinda nr. 150/2007,56 það er 4 ár samkvæmt 3. gr., sbr. 1. mgr. 9. gr. laganna og er 

upphaf fyrningarfrests frá þeim degi er tjónþoli fékk nauðsynlegar upplýsingar um tjónið, þó í 

síðasta lagi 20 árum eftir tjónsatburð eða annað atvik sem er grundvöllur ábyrgðarinnar, sbr. 2. 

mgr. 9. gr. sömu laga. Lögin hafa að geyma reglur um viðbótarfresti og slit fyrningar og vegna 

þeirra getur fyrningarfrestur orðið lengri en fjögur ár ef þær eiga við. Ábyrgðartryggingin 

fyrnist hins vegar, eins og komið er fram samkvæmt reglum 6. gr. reglugerðar um tryggingar 

fasteigna,- fyrirtækja- og skipasala nr. 940/2004. 

Ábyrgðartrygging þessi er ekki síður mikilvæg fyrir seljanda ef niðurstaða ágreinings í 

gallamáli er að seljandi og fasteignasali beri óskipta ábyrgð57 en samkvæmt 25. gr. 

skaðabótalaga nr. 50/1993 ræðst það af sanngirnisástæðum á hverjum bótaábyrgð lendir.58 Enda 

fellur greiðsluskyldan almennt á ábyrgðartryggingu fasteignasalans við þær aðstæður.  

Kaupandi hefur, eins og þegar er komið fram, val um hverjum hann stefnir. Í þeim tilvikum 

sem seljanda einum er stefnt og fallist er á greiðsluskyldu hans59 getur seljandi haft uppi kröfu 

á hendur fasteignasala vegna vanrækslu hans ef það er orsök þess að seljandi hafi verið dæmdur 

til að greiða hærri kröfu en honum hefði verið gert að greiða ef þeim báðum hefði verið stefnt. 

                                                 

55 Sjá til dæmis a.- og b.- lið 4. gr. í vátryggingarskilmálum Sjóvá er gilda um starfsábyrgðartryggingar 

fasteignasala, https://www.sjova.is. 
56 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 713. 
57 Eiríkur Jónsson: „Skaðabótaábyrgð fasteignasala“, bls. 368. 
58 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 278. 
59 Sjá t.d. í Hrd. 2002, bls. 3861 (223/2002). 
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Var til dæmis fallist á skaðabótaskyldu fasteignasala gagnvart seljanda vegna þessara 

málsástæðna í Hrd. 2005, bls. 3665 (105/2005). 

4.3 Ábyrgð byggingarstjóra 

Á undanförnum árum hefur nýbyggingum fjölgað hratt, þær eru misjafnar að gæðum og verða 

kaupendur oft varir við hvers konar galla á þeim og hafa vaknað spurningar um hvern eigi að 

halda ábyrgan fyrir þessum göllum.  

Samkvæmt 1. mgr. 27. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 (hér eftir skammstöfuð mvl.) 

skal byggingarstjóri vera við stjórn hvers leyfisskylds mannvirkis og verður byggingarleyfi ekki 

veitt fyrr en hæfur byggingarstjóri hefur verið ráðinn. 

Um stöðu og hlutverk byggingarstjóra segir í 2. mgr. 27. gr. mvl.: 

Byggingarstjóri er faglegur fulltrúi eiganda við mannvirkjagerð og starfar í umboði hans 

samkvæmt skriflegum ráðningar- eða verksamningi við eiganda. Byggingarstjóri skal gæta 

réttmætra hagsmuna eiganda gagnvart byggingaryfirvöldum, hönnuðum, iðnmeisturum og öðrum 

sem að mannvirkjagerðinni koma. Um umboð byggingarstjóra, verksvið og ábyrgð fer eftir 

ákvæðum laga þessara, reglugerðar og samningi við eiganda. 

Þær kröfur má gera til byggingarstjóra að sú vinna sem unnin er á hans ábyrgð standist þær 

kröfur sem til mannvirkja eru gerðar. Með því er þá átt við að mannvirkið standist bæði þær 

kröfur sem til þess eru gerðar samkvæmt lögum og reglum en einnig að mannvirkið sé án galla. 

Ábyrgðin er því árangurstengd sérfræðiábyrgð, það er ábyrgð á að tilteknu markmiði verði náð. 

Í 29. gr. mvl. er fjallað um ábyrgð og verksvið byggingarstjóra í 7. mgr. þeirrar greinar er 

m.a. tekið fram að bygingarstjóri beri skaðabótaábyrgð samkvæmt almennum reglum á tjóni 

sem eigandi eða þriðji maður verður fyrir af völdum gáleysis hans í starfi. Í athugasemdum sem 

fylgdu frumvarpi því er varð að mvl. er tekið fram að um hefðbundna sakarábyrgð sé að ræða 

en að sakarmat verði byggt á ströngum sérfræðimælikvarða.60 

Fyrning skaðabótakröfu á hendur byggingarstjóra, líkt og fasteignasala, fer skv. 8. mgr. 29. 

gr. mvl., eftir reglum laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007.61 

Í Hrd. 2005, bls. 5276 (267/2005) er að finna ítarlega umfjöllun um forsögu og tilgang 

þeirra lagaákvæða sem kveða á um skaðabótaábyrgð byggingarstjóra. Í dómnum var litið til 

eldri byggingarlaga þegar ábyrgð byggingarstjóra var fyrst lögleidd. Byggingarstjórinn var 

talinn hafa sýnt af sér vanrækslu með því að hafa látið ófullnægjandi vinnubrögð viðgangast og 

var ábyrgur gagnvart kaupanda vegna þess tjóns sem hann varð fyrir: 

                                                 

60 Þskj. 82, 139. lögþ. 2010-11, bls. 57. 
61 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 713. 
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Þegar framangreind ákvæði skipulags- og byggingarlaga eru virt og litið til forsögu þeirra og 

tilgangs verður að telja að með þeim séu lagðar skyldur á byggingarstjóra til að hafa yfirumsjón 

og eftirlit með byggingarframkvæmdum þeim sem hann stýrir, þar á meðal með því að 

iðnmeistarar þeir sem að verkinu koma fyrir hans atbeina sinni sínum skyldum og að 

framkvæmdin sé með tæknilega og faglega fullnægjandi hætti. Vanræki byggingarstjóri þessa 

umsjónar- og eftirlitsskyldu sína með saknæmum hætti getur hann orðið skaðabótaskyldur 

gagnvart eiganda mannvirkis vegna tjóns sem af því hlýst. 

Í matsgerð hinna dómkvöddu manna kemur m.a. fram að oft verði „einhver áföll í uppslætti sem 

þessum en ekki svo víðtæk sem í þessu verki.“ (...) Ljóst er af þessari lýsingu að gallar á uppslætti 

hússins voru mun meiri en eðlilegt eða venjulegt getur talist og að því fari fjarri að við 

framkvæmdina hafi verið gætt fullnægjandi faglegra vinnubragða. Verður að virða það 

byggingarstjóra til vanrækslu að hafa látið slík vinnubrögð viðgangast og er hann því ábyrgur 

gagnvart stefnda vegna þess tjóns sem af hlaust. 

Þessi niðurstaða sýnir að ábyrgð byggingarstjóra hvílir á sakargrundvelli og að hún taki 

bæði til tæknilegra og faglegra vinnubragða. Eftir að tilvitnaður dómur féll hefur Hæstiréttur 

vísað til forsendna hans við úrlausn annara mála um sama ágreiningsefni. 

Að þessu sögðu er ljóst að byggingarstjóri getur verið ábyrgur vegna verkþátta sem tengjast 

verksviði hvaða iðnmeistara sem er.62  

Það er þó ekki þar með sagt að ábyrgð byggingarstjóra nái ótakmarkað yfir alla galla á öllum 

verksviðum framkvæmdanna enda er markmiðið með lögfestingu þessarar ríku ábyrgðar 

byggingarstjóra á öllum verkþáttum ekki að takmarka ábyrgð annara sem koma að 

framkvæmdum við mannvirki. 

Byggingarstjóri verður því ekki látinn bera ábyrgð á göllum sem dyljast honum ef hann 

sinnir eðlilega þeim umsjónar- og eftirlitsskyldum sem á honum hvíla. Þetta má til dæmis sjá í 

Hrd. 13. desember 2012 (239/2012): 

F keypti íbúð af ÁF ehf. á árinu 2007. Eftir afhendingu komu í ljós gallar á hitakerfi íbúðarinnar 

og svalagólfi hennar sem og leki í sturtu. F krafði Á, byggingarstjóra fasteignarinnar um 

skaðabætur vegna þessa. Í niðurstöðu HR sagði m.a. að það yrði ekki metið Á til saknæmrar 

vanrækslu að hafa treyst því að teikningar af hitakerfi íbúðarinnar, sem samþykktar hefðu verið 

af þar til bæru stjórnvaldi, væru í samræmi við lög og reglugerðir. Bæri Á því ekki ábyrgð á 

göllum á hitakerfinu. Hins vegar féllst Hæstiréttur á það með héraðsdómi að Á bæri ábyrgð á 

göllum sem voru á svalagólfi íbúðarinnar sem og á leka í sturtu. 

Af þessum dómi má ráða að ábyrgð byggingarstjóra takmarkast við leyndar misfellur á 

samþykktum teikningum. Hann á samkvæmt þessum dómi að geta treyst því að samþykktar 

teikningar standist lög og reglugerðir án þess að fella á sig skaðabótaábyrgð. 

Í 2. málsl. 7. mgr. 29. gr. mvl. kemur fram að byggingarstjóri beri ekki ábyrgð á faglegri 

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

                                                 

62 Erlendur Gíslason: „Hlutverk og ábyrgð byggingarstjóra“, bls. 66. 
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aðrir sem að verkinu koma uppfylli skyldur sínar samkvæmt verk- eða kaupsamningi. Er þar 

átt við að byggingarstjóri beri almennt ekki ábyrgð á þessum þáttum. Hins vegar er ljóst 

samkvæmt tilvitnuðum dómi Hrd. 267/2005 að hann ber ábyrgð á þeim, þrátt fyrir þetta ákvæði, 

ef um er að ræða verulega galla eða stórfellda vanrækslu af hálfu þessara aðila og ef ágallar 

hefðu ekki átt að dyljast honum. 

Þá vaknar sú spurning til hvaða galla nákvæmlega ábyrgð byggingarstjóra nær en 

takmörkuð ákvæði í settum lögum er að finna sem segja til um það.63 Dómaframkvæmd gefur 

til kynna að ábyrgðin lúti ekki takmörkunum fkpl. á gallahugtakinu, sbr. Hrd. 2005, bls. 4014 

(118/2005): 

Í málinu hafði baðherbergi reynst 22 cm minna en teikningar gerðu ráð fyrir og 0,2 fermetrum 

minna en byggingareglugerð gerði ráð fyrir vegna falsks veggs sem settur var utan um lagnir. 

Fasteignin sjálf var því ekki minni en gert var ráð fyrir við kaup fasteignarinnar heldur einungis 

baðherbergi eignarinnar. Kaupanda voru dæmdar bætur úr ábyrgðartryggingu byggingarstjóra þar 

sem um galla var að ræða í skilningi 2.mgr. 19.gr. enda um neytendakaup að ræða. Hæstiréttur 

sagði skírskotun seljanda til 21.gr. fkpl. ekki eiga við þar sem íbúðin sjálf var ekki minni. Það 

hafði því úrslitaáhrif hér að um neytendakaup var að ræða og stærð baðherbergisins ekki í 

samræmi við byggingareglugerð auk þess sem það var minna en teikningar sem lágu fyrir við 

kaupin gerðu ráð fyrir. 

Í þessum dómi er tekið fram að 21. gr. fkpl. eigi ekki við en galli sem hefur umfang á borð 

við þann sem í dómnum er um deilt getur varla talist ná gallaþröskuldi 2. málsl. 18.gr. fkpl. 

Ábyrgð þeirra aðila er koma að byggingu mannvirkja er líkt og ábyrgð fasteignasala, til 

viðbótar ábyrgðar seljanda og hefur kaupandi eins og fram er komið val um á hvern hann sækir 

og jafnvel hvort hann krefst óskiptrar ábyrgðar allra þeirra sem hann telur bera ábyrgð á göllum 

fasteignarinnar, sbr. Hrd. 31. janúar 2013 (162/2012): 

Eigendur 22 íbúða í fjöleignarhúsi höfðu uppi kröfur á hendur seljanda hússins, byggingarstjóra 

þess og hönnuði vegna margvíslegra galla sem komið höfðu í ljós eftir afhendingu íbúðanna. 

Hæstiréttur féllst á að seljandi íbúðanna, þb. V ehf., bæri ábyrgð á hluta þeirra galla sem eigendur 

þeirra töldu vera fyrir hendi. Var J, byggingarstjóri hússins, talinn bera sameiginlega ábyrgð með 

þb. V ehf. vegna hluta gallanna og H, hönnuður hússins, vegna vatnshalla á svalagöngum.   

Í 8. mgr. 29. gr. er lögfest það mikilvæga skilyrði að byggingarstjóri skuli hafa í gildi 

fullnægjandi ábyrgðartryggingu og skal hún gilda í a.m.k. fimm ár frá lokum þeirra 

framkvæmda sem hann stýrði. Um þá tryggingu gilda ákvæði reglugerðar nr. 271/2014 um 

starfsábyrgðartryggingar hönnuða og byggingarstjóra. Tryggingin skal nema minnst 

                                                 

63 Erlendur Gíslason: „Hlutverk og ábyrgð byggingarstjóra“, bls. 63. 
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13.000.000 kr. vegna hvers einstaks tjónsatviks og skal sú fjárhæð miðast við byggingarvísitölu 

í janúar 2014; 596,3 stig og breytast 1. janúar ár hvert í samræmi við breytingar á vísitölunni.64 

Samkvæmt skilmálum helstu vátryggingarfélaga um starfsábyrgðartryggingu 

byggingarstjóra tekur vátryggingin til atvika sem eiga sér stað á vátryggingartímanum og tjón 

hefur hlotist af. Greiða félögin bætur þótt tjónið komi ekki í ljós fyrr en vátryggingin er fallin 

úr gildi ef það er afleiðing atviks sem átti sér stað á vátryggingartímanum, með þeirri takmörkun 

þó að tjónið komi fram innan 5 ára frá lokum framkvæmda á mannvirki sem byggingarstjóri 

annaðist.65 

Yfirleitt er vátryggingaratburður eitt afmarkað tilvik sem auðvelt er að greina en stundum 

getur verið óljóst hvort tjón megi rekja til eins bótaskylds atburðar eða fleiri. Réttaráhrif þess 

að greina á milli eins eða fleiri vátryggingaratburðar eru tvíþætt.66 Annars vegar varðandi 

sjálfsábyrgð, sem er óviðkomandi umfjöllunarefni þessarar ritgerðar og hins vegar er 

vátryggingarfjárhæðin, það er sú hámarksfjárhæð sem félagið ábyrgist og er yfirleitt tengd 

einum vátryggingaratburði.  

Niðurstaða ágreinings um það hvort um einn eða fleiri vátryggingaratburði er að ræða er 

mismunandi eftir því hvort litið sé til þess hver orsök tjónsins er, það er þegar svokölluð 

áhætturegla vátryggingaréttarins notuð, eða miðað við að vátryggingaratburðurinn sé tjónið, 

það er þegar tjónsreglan notuð. Ljóst er að túlkun vátryggingarskilmálanna sem á reynir ræður 

oft úrslitum við úrlausn þessa álitaefnis.67 Á þetta reyndi í Hrd. 20. október 2011 (3/2011): 

H var byggingastjóri er fjöleignarhús á Akranesi var reist og fór lokaúttekt fram árið 2007. 

Eigendur íbúða í húsinu töldu margs konar galla vera á því og höfðaði húsfélagið mál gegn H og 

S, sem hafði veitt H lögmælta starfsábyrgðartryggingu byggingarstjóra. Sakarefni málsins var 

skipt á þann veg að fyrst skyldi skorið úr um það, hvort gallarnir skyldu teljast eitt tjónstilvik 

(vátryggingaratburður) eða fleiri. Sá hluti ágreiningsins var eingöngu milli húsfélagsins og S. Í 

málinu lá fyrir matsgerð dómkvadds manns sem taldi að á fjöleignarhúsinu væru ýmsir gallar sem 

bæta þyrfti úr. Húsfélagið reisti kröfu sína á fjárhæð 30.189.859 kr. á matsgerðinni. Það taldi að 

líta yrði á hina fjölþættu galla sem marga vátryggingaratburði sem allir stöfuðu af því að H hefði 

vanrækt eftirlitsskyldur sínar með byggingu hússins. Væri byggingarstjórinn því 

skaðabótaskyldur vegna þessa og ætti S að greiða bætur úr starfsábyrgðartryggingu hans. 

Vátryggingarfjárhæð í hverju einstöku tjóni samkvæmt ábyrgðartryggingu H var 6.888.500 kr. en 

hámarksbætur á vátryggingartímabillinu 20.665.800 kr. Í skilmálum vátryggingarinnar var ekki 

að finna útlistun á því hvað væri einstakt tjónstilvik. Hvorki í þágildandi skipulags- og 

byggingarlögum nr. 73/1997 né í byggingarreglugerð, sem þá gilti, var heldur að finna afmörkun 

á því hvað telja bæri eitt tjónstilvik að því er varðaði hina lögmæltu ábyrgðartryggingu 

byggingarstjóra. Í dómi Hæstaréttar sagði að krafa húsfélagsins væri reist á því að H hefði vanrækt 

eftirlitsskyldur sínar á byggingartíma hússins og þannig valdið margþættu tjóni. Bent var á að 

                                                 

64 6. gr. reglugerðar um starfsábyrgðartryggingar hönnuða og byggingarstjóra nr. 271/2014. 
65 Sjá t.d. 3. gr. gr. í vátryggingarskilmálum Sjóvá er gilda um starfsábyrgðartryggingar byggingarstjóra, 

https://www.sjova.is. 
66 Trine-Lise Wilhelmsen: „The distinction between one and more than one insured event“, bls. 5 og áfram. 
67 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 262. 
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þegar lagt væri mat á það, hvort líta bæri á vanrækslu hans sem eitt eða fleiri tjónstilvik yrði að 

horfa til þess að áhætta sú sem vátryggt væri gegn væri gáleysi hans við að sinna þeim skyldum 

sem á honum hvíldu við byggingu hússins. Þótt ætlað gáleysi H hefði leitt til margháttaðs tjóns 

yrði í ljósi þess að um ábyrgðartryggingu væri að ræða að leggja til grundvallar að ætluð 

vanræksla hans hefði verið „ein órofa heild allt þar til lokaúttekt fór fram“. Því hefði verið um að 

ræða einn vátryggingaratburð, þ.e. einstakt tjónstilvik í skilningi skilmála vátryggingarinnar. 

Samkvæmt tilvitnuðum dómi ber meðal annars að horfa til þess hvort um eina orsök eða 

fleiri sé að ræða þegar metið er hvort um er að ræða einn eða fleiri vátryggingaratburð. Má 

yfirleitt ganga út frá því að mörg tjónstilvik er leiða af sömu orsök teljist einn 

vátryggingaratburður þegar um ábyrgðartryggingar er að ræða.68  

Hámarksbætur úr ábyrgðartryggingu byggingarstjóra eru því 13.000.000 kr., uppreiknaðar 

samkvæmt byggingarvísitölu frá 2014 fyrir hverja leyfisskylda framkvæmd sem hann stýrir. 

Að lokum er vert að taka fram að útreikningur vátryggingarfjárhæðarinnar miðast við það 

tímamark sem skaðabótakrafa verður til. Var miðað við það tímamark sem fasteign var afhent 

við útreikninga vátryggingarfjárhæðar í dómi Hæstaréttar Hrd. 24. september 2015 (1/2015) 

þótt gallarnir og krafa um bætur hafi komið fram síðar. 

4.4 Ábyrgð annara fagaðila 

Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að mvl. kemur fram að endanleg ábyrgð sé ávallt 

hjá eiganda mannvirkis enda ráði hann til sín fagaðila til að sjá um afmarkaða þætti 

framkvæmdarinnar. Þeir aðilar bera síðan ábyrgð gagnvart eigandanum.69  

Það er því ekki útilokað að kaupandi geti sótt bætur vegna ágalla á fasteign til annarra en 

seljanda, fyrri seljanda, fasteignasala eða byggingarstjóra sem unnið hafa við framkvæmdir á 

fasteigninni. Slíkt virðist hins vegar gerast mun sjaldnar í framkvæmd og er það líklega vegna 

þess hagræðis sem reglur mvl. um ábyrgð byggingarstjóra skapa kaupanda. Nú verður þó 

stuttlega greint frá þeim aðilum sem helst til greina koma að beri ábyrgð á göllum í fasteignum 

og samspili ábyrgðar þeirra við ábyrgð byggingarstjóra. 

4.4.1 Hönnuðir 

Ábyrgð hönnuða er lögfest í 23. gr. mvl. og eru þær framkvæmdir er heyra undir verksvið þeirra 

nánar útfærðar í kafla 4.1 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.  

                                                 

68 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 263. Öll tvímæli hafa nú verið tekin af um þetta 

álitaefni með orðalagi 2. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar um starfsábyrgðartryggingar hönnuða og byggingarstjóra 

nr. 271/2014 sem segir: „Einstakt tjónsatvik í skilningi þessarar greinar er allt fjárhagstjón sem verður við ákveðna 

byggingarleyfisskylda framkvæmd vegna gáleysis í störfum byggingarstjóra“. 
69 Þskj. 82, 139. lögþ. 2010-11, bls. 37. 
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Samkvæmt 5. mgr. 23. gr. mvl. eru hönnuðir, líkt og byggingarstjórar skyldugir til að hafa 

í gildi ábyrgðartryggingu70 og eru reglur um fjárhæðir og fyrningu þeirrar ábyrgðartryggingar 

sambærilegar þeim sem gilda um starfsábyrgðartryggingu byggingarstjóra.71  

Hin lögbundna starfsábyrgðartrygging nær til bótaskyldu löggilts hönnuðar uppdrátta fyrir 

byggingarnefnd í þeim tilvikum sem tjón verður rakið til hönnunarstarfs sem hann hefur ábyrgst 

með áritun á teikningu sína.72 Vegna skyldutryggingarinnar er heppilegt fyrir kaupanda að 

sækja á hönnuð þegar um er að ræða galla sem rekja má til hönnunargalla og gildir ábyrgð hans 

á þeim göllum hvort sem þeir ná mörkum gallaþröskuldar fkpl. eða ekki, sbr. Hrd. 22. apríl 

2015 (578/2014): 

Húsfélagið Þ krafðist bóta úr hendi R, hönnuðar húseignarinnar, og V hf. vegna ætlaðra 

hönnunargalla. Í dómi Hæstaréttar var sú niðurstaða héraðsdóms staðfest að hönnun bílageymslu 

húseignarinnar fullnægði ekki byggingarreglugerð að því leyti að þar vantaði sjálfvirkt 

vatnsúðakerfi. Hluti þess kostnaðar, sem húsfélagið vísaði til, væri hins vegar kostnaður sem 

húsfélagið hefði hvort eð er þurft að greiða ef hönnun hefði fullnægt kröfum um brunavarnir. Var 

sá kostnaður því dreginn frá kröfunni og R og V hf. dæmdir til að greiða 870.438 krónur vegna 

umrædds kröfuliðar.  

Ábyrgð hönnuða er ekki takmörkuð af ábyrgð byggingarstjóra enda er þegar komið fram að 

ábyrgð hans er ætlað að vera til viðbótar ábyrgð annara sem koma að byggingu mannvirkja en 

ekki í stað hennar. Byggingarstjóri getur hins vegar borið meðábyrgð á hönnunargöllum eins 

og sjá má til dæmis í Hrd. 1983, bls. 2174 (182/1981): 

Í þessu máli var deilt um galla á eign sem fólst í því að ekki hafi verið gert ráð fyrir loftræstingu 

í þaki byggingarinnar. Talið var að um hönnunargalla væri að ræða sem hönnuður hússins bæri 

ábyrgð á. Ákvæði í byggingarsamþykkt Reykjavíkurborgar sem í gildi var á þeim tíma sem húsið 

var byggt kvað á um skyldu til að loftræsa öll þök milli einangrunar og ystu klæðningar. 

Byggingarmeistari var hins vegar talinn hafa mátt að vera þessi skylda kunnug og var það metið 

honum til gáleysis að hafa ekki gert athugasemdir við teikninguna. Var niðurstaðan sú að 

hönnuðurinn var látinn bera 5/6 af tjóninu og byggingarmeistarinn 1/6.73  

Því augljósari sem hönnunargalli er, þeim mun líklegra er að byggingarstjóri beri einhverja 

ábyrgð á honum með hönnuði. Ef hann er erfiður að greina er líklegra að hönnuður beri einn 

ábyrgð.74 

                                                 

70 Sbr. einnig 1. gr. reglugerðar um starfsábyrgðartryggingu hönnuða og byggingarstjóra nr. 271/2014. 
71 4. gr. reglugerðar um starfsábyrgðartryggingar hönnuða og byggingarstjóra nr. 271/2014. 
72 Sjá t.d. gr. 2.2 í vátryggingarskilmálum Varðar er gilda um starfsábyrgðartryggingar hönnuða, https://vordur.is. 
73 Erlendur Gíslason telur að í þessum dómi sé nærtækt að líta á stöðu byggingarmeistara sem stöðu 

byggingarstjóra. Sjá Erlendur Gíslason: „Hlutverk og ábyrgð byggingarstjóra“, bls. 71. 
74 Erlendur Gíslason: „Hlutverk og ábyrgð byggingarstjóra“, bls. 70. 



24 

4.4.2 Iðnmeistarar 

Iðnmeistarar teljast til sérfræðinga á sínu sviði og bera sérfræðiábyrgð á þeim verkþáttum sem 

þeir taka að sér. 

Í 2. mgr. 32. gr. mvl. er að finna ákvæði um ábyrgð iðnmeistara: 

Iðnmeistari ber ábyrgð á því gagnvart eiganda mannvirkis að þeir verkþættir sem hann tekur að 

sér séu í samræmi við viðurkennda verkhætti, samþykkta uppdrætti, verklýsingar og ákvæði laga 

þessara, og reglugerða sem settar eru samkvæmt þeim. Skaðabótaábyrgð iðnmeistara fyrnist 

samkvæmt ákvæðum laga um fyrningu kröfuréttinda. 

Ólíkt byggingarstjórum og hönnuðum ber iðnmeisturum ekki skylda til að hafa í gildi 

ábyrgðartryggingu vegna tjóns sem þeir valda í starfi sínu enda er ábyrgð iðnmeistara ekki 

víðtækari en ábyrgð byggingarstjóra sem ber fyrst og fremst ábyrgð á göllum sem leiða af 

faglega rangri framkvæmd verks. Mun færri takmarkanir eru á ábyrgð hans á 

framkvæmdargöllum sem stafa frá iðnmeisturum heldur en hönnunargöllum75 og með hliðsjón 

af tilgangi reglnanna um byggingarstjóra að til sé að dreifa einum ábyrgðaraðila við hverja 

verklega framkvæmd hlýtur það að teljast óhæfilegt gagnvart eiganda mannvirkis ef hann á í 

einhverjum tilvikum aðeins kröfu á viðkomandi iðnmeistara en ekki byggingarstjóra.76  

Það er þó alltaf undir eiganda fasteignar komið hvern hann heldur ábyrgan fyrir galla og er 

ekkert sem útilokar að einungis viðkomandi iðnmeistari sem ábyrgð ber á galla verði krafinn 

um bætur. Það verður þó að teljast óheppilegt úrræði í ljósi þess hagræðis sem reglur mvl. um 

ábyrgð byggingarstjóra hafa skapað.  

Í framkvæmd er algengt að bæði iðnmeistari og byggingarstjóri séu látnir bera óskipta 

ábyrgð á göllum. Þar sem ábyrgðartrygging byggingarstjóra bætir yfirleitt það tjón sem 

byggingarstjóri ber ábyrgð á lendir greiðsluskyldan samkvæmt 25. gr. skaðabótalaga nr. 

50/1993 í flestum þeim tilvikum á ábyrgðartryggingu byggingarstjóra. 

4.4.3 Opinberir aðilar 

Hlutverk opinberra aðila þegar kemur að ábyrgð á fasteignum felst aðallega í eftirliti með því 

að lögum og reglum sé fylgt við byggingu mannvirkja. Ábyrgð þeirra kemur því einungis til 

álita þegar annmarki á fasteign er að rekja til þess að starfsmenn hins opinbera hafi ekki sinnt 

lögbundnum eftirlitsskyldum sem á þeim hvíla. Þær skyldur felast til dæmis í veitingu 

byggingarleyfa, samþykkt uppdrátta og úttekt fasteigna þegar framkvæmdum er lokið, svo 

eitthvað sé nefnt. 

                                                 

75 Erlendur Gíslason: „Hlutverk og ábyrgð byggingarstjóra“, bls. 72. 
76 Erlendur Gíslason: „Hlutverk og ábyrgð byggingarstjóra“, bls. 72. 
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Í fáeinum tilvikum hefur reynt á ábyrgð opinberra aðila vegna galla í fasteignum og þó  

sjaldgæft sé að kröfur sem hafðar eru uppi gegn þeim í gallamálum séu teknar til greina er að 

finna einhver dæmi í dómaframkvæmd sem sýna að ábyrgð þeirra sé möguleg, sbr. Hrd. 15. 

nóvember 2007 (155/2007): 

Í málinu reyndi á ábyrgð Reykjavíkurborgar vegna byggingarleyfis sem byggingarfulltrúi gaf út 

án þess að hafa gengið úr skugga um að byggingarstjóri sem var skráður fyrir framkvæmdunum, 

hefði fullnægjandi ábyrgðartryggingu í gildi ásamt því að byggingarfulltrúi hafði ekki gert 

athugasemdir við frágang botnplötu við úttekt hússins. Reykjavíkurborg var sýknuð með vísan til 

þess að í málinu lá ekki fyrir hvort tjónið væri þess eðlis að ábyrgðartrygging byggingarstjóra 

hefði bætt það og að stefnendur hefðu ekki sýnt fram á vanrækslu starfsmanna Reykjavíkurborgar 

við úttekt á botnplötu. 

5 Lokaorð 

Viðfangsefni fasteignakauparéttar er flókið og eru miklir hagsmunir í húfi fyrir aðila 

fasteignaviðskipta sem oftar en ekki hafa litla þekkingu á réttarsviðinu. Í umfjöllun 

ritgerðarinnar hefur verið leitast við að greina frá úrræðum kaupanda þegar fasteign uppfyllir 

ekki þær kröfur sem kaupandi má með réttu gera til hennar, hvort sem þau frávik rýra verðmæti 

hennar svo nokkru varði eða ekki.  

Í 3. kafla er fjallað um þá ábyrgð sem seljandi ber á gallaðri fasteign óháð því hvort ágallinn 

uppfylli skilyrði 2. málsl. 18. gr. fkpl. sem grundvallast á vanrækslu hans á upplýsingaskyldu 

sinni. Í 4. kafla er svo fjallað um þá aðila sem geta borið skaðabótaábyrgð á galla í fasteignum 

og hægt er að blanda inn í ágreining um fasteignakaup, hvort sem skilyrði eru fyrir hendi til að 

hafa uppi vanefndarúrræði gagnvart seljanda eða ekki.  

Fasteignasalar bera ábyrgð á þeim göllum sem leiða af ófullnægjandi upplýsingagjöf þeirra. 

Þeim ber skylda til að hafa í gildi starfsábyrgðartryggingu sem tekur til skaðabótaskyldu sem 

felld er á fasteignasala vegna tjóns sem hann er ábyrgur fyrir í starfi sínu og er því heppilegt 

fyrir kaupanda að blanda fasteignasala í ágreining um galla sem leiðir af vanrækslu á 

upplýsingaskyldu. 

Varðandi ábyrgð byggingarstjóra er mikill kostur fyrir kaupanda að hún nái yfir öll verksvið 

sem tengjast framkvæmdum við byggingu fasteignar ásamt því að lögbundin ábyrgðartrygging 

hans er ætlað að bæta það tjón sem byggingarstjóri er ábyrgur fyrir. Hins vegar er 

vátryggingarfjárhæðin fremur lág miðað við umfang þeirrar ábyrgðar sem byggingarstjóri ber 

og er því ljóst að persónuleg bótaskylda hans getur verið þung ef kostnaðarsamir gallar á hans 

ábyrgð koma í ljós. Þetta á sérstaklega við um stór fjölbýlishús sem haldið er margskonar 
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göllum sem allir teljast eitt tjónstilvik. Í öðru lagi er upphaf fyrningarfrests skaðabótakröfu og 

upphaf fyrningarfrests ábyrgðartryggingarinnar misjafnt tímamark og geta því einnig komið 

upp tilvik þar sem skaðabótaskylda hans er ófyrnd en vátryggingin fallin úr gildi. 

Þrátt fyrir að ábyrgð byggingarstjóra nái yfir öll verksvið mannvirkjagerðar og skapi þannig 

hagræði fyrir kaupanda stendur ekkert því í vegi að kaupandi sundurliði kröfur sínar og sæki á 

hvern og einn aðila er hann telur ábyrgan fyrir galla á hverju einstöku verksviði og geta þeir 

aðilar borið ábyrgð hvort sem það er óskipt ábyrgð ásamt byggingarstjóra eða hlutfallsleg 

sjálfstæð ábyrgð. Það ræðst allt af málavöxtum hverju sinni.  

Af umfjöllun ritgerðarinnar leiðir að úrræði kaupanda gallaðrar fasteignar eru langt frá því 

að vera einskorðuð við fasteignakaupalög nr. 40/2002. 
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