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Inngangur

• Réttarstaða þeirra sem verða fyrir tjóni af völdum myglu.

• Lauslegt yfirlit yfir helstu reglur varðandi ábyrgð á slíku tjóni.

• Sömu reglur eiga yfirleitt við um tjón af völdum annars konar galla.

• Oft er erfitt að sanna orsakir myglu og þar af leiðandi erfitt að draga 
einhvern til ábyrgðar.



Ábyrgð seljanda fasteignar á göllum

• Lög nr. 40/2002 um fasteignakaup.

• Gilda um ábyrgð seljanda fasteignar.

• Við mat á því hvort seljandi verði talinn bera ábyrgð vegna 
myglusvepps í húsnæði þarf að svara ýmsum spurningum. T.d:
• Er myglusveppurinn galli í skilningi laga um fasteignakaup?

• Ef svo er, var hann til staðar við afhendingu?

• Ef svo var ekki, má rekja orsökina til atvika fyrir afhendinguna sem seljandi ber 
ábyrgð á?



Ábyrgð seljanda fasteignar á göllum

• Galli í skilningi laga um fasteignakaup:
• 1. málsl. 18. gr: 

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

• 1. mgr. 19. gr. 
• Almennur hluti: Fasteign telst gölluð ef hún hentar ekki til þeirra afnota sem 

sambærilegar eignir séu venjulega notaðar til. Dæmi: Íbúðarhúsnæði er óíbúðarhæft
vegna myglu.

• Sérstakur hluti: Fasteign telst gölluð ef hún hentar ekki til þeirra sérstöku afnota fyrir 
kaupanda sem seljanda var eða mátti vera kunnugt um þegar kaupsamningur var gerður.



Ábyrgð seljanda fasteignar á göllum

• 2. mgr. 19. gr. Sérregla um neytendakaup:
• Í neytendakaupum skal ástand og búnaður fasteignar eða hluta hennar 

vera í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru í lögum, stjórnvaldsreglum 
eða fyrirmælum reistum á þeim er voru í gildi þegar fasteign eða hlutar 
hennar voru byggðir eða endurbyggðir. Þetta gildir þó ekki ef kaupandi 
byggði ekki á þekkingu eða mati seljanda á eiginleikum eignarinnar eða 
skorti réttmæta ástæðu til þess.

• Kaupandi getur ekki gert sömu kröfur til fasteignar sem komin er til 
ára sinna og þeirrar sem er nýleg.



Ábyrgð seljanda fasteignar á göllum

• Ekki nóg að sanna að reglur hafi verið brotnar. Einnig þarf að sanna 
orsakatengsl milli brotsins og myglutjónsins.

• T.d. ef fasteign reynist ekki vera í samræmi við kröfur 
byggingarreglugerða sem í gildi voru þegar hún var byggð. 

• Hrd. 28. feb. 2013. í máli nr. 563/2012. Tjón vegna myglusvepps 
taldist ekki nægjanlega sennileg afleiðing þess að loftræsing í 
þakrými uppfyllti ekki kröfur þágildandi byggingarreglugerðar.



Ábyrgð seljanda fasteignar á göllum

• Við mat á því hvort um galla sé að ræða kemur einnig til skoðunar hvort 
seljandi hafi uppfyllt upplýsingaskyldu.

• 26. gr. fkpl. 
• Fasteign telst gölluð ef kaupandi hefur ekki fengið þær upplýsingar um 

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

• 27. gr. fkpl. 
• Fasteign telst gölluð ef hún er ekki í samræmi við upplýsingar sem seljandi, 

eða þeir sem koma fram fyrir hans hönd, hafa veitt kaupanda. Hið sama á 
við ef fasteignin er ekki í samræmi við upplýsingar sem veittar eru í 
auglýsingum, söluyfirliti eða öðrum sölu- eða kynningargögnum um hana.



Ábyrgð seljanda fasteignar á göllum

• Dæmi: Seljandi veit af rakavandamáli sem ekki sést við 
skoðun. Á að upplýsa um það. Annars telst fasteignin 
gölluð. Gæti haft áhrif á verð eignarinnar eða áhuga 
kaupanda á því að kaupa.

• Ef sagt er frá raka og/eða mygluvandamáli í söluyfirliti 
getur kaupandi ekki borið fyrir sig þann galla.



Ábyrgð seljanda fasteignar á göllum

• Aðgæsluskylda kaupanda.
• 29. gr. Skoðun og önnur rannsókn á fasteign.

• Kaupandi getur ekki borið fyrir sig galla á fasteign sem hann þekkti til 
eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður.

• Hafi kaupandi skoðað fasteign áður en kaup gerðust, eða án 
nægjanlegrar ástæðu látið undir höfuð leggjast að skoða hana, þótt 
seljandi hafi skorað á hann um það, getur hann ekki borið fyrir sig 
galla sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun. Þetta á þó ekki við ef 
seljandi sýndi af sér stórkostlegt gáleysi eða framferði hans stríðir 
með öðrum hætti gegn heiðarleika og góðri trú.

• Ákvæði 1. og 2. mgr. víkja fyrir efni 26. gr. um skort á upplýsingum 
um fasteign.



Ábyrgð seljanda fasteignar á göllum

• Tímamark við mat á galla.
• 20. gr. fkpl. 
• Við mat á því hvort fasteign telst gölluð skal miða við það 

tímamark er hún flyst yfir í áhættu kaupanda (yfirleitt við 
afhendingu). 

• Um galla getur þó verið að ræða þó afleiðingar hans komi í ljós 
síðar.

• Seljandi ber einnig ábyrgð á galla, sem kemur fram síðar, ef 
orsakir gallans eru vanefndir af hans hálfu.



Nýbyggingar

• Lög um fasteignakaup gilda um kaup á fasteign þegar seljandi annast 
smíði hennar. Framangreind ákvæði gilda því einnig þegar 
byggingaraðili selur nýbyggingu.

• Kaupandi má gera ráð fyrir því að ný bygging sé ekki haldin ágöllum.



Nýbyggingar

• Kveðið er á um verksvið og starfsábyrgð fagaðila í lögum um 
mannvirki nr. 160/2010.
• Hönnuðir: Bera ábyrgð á því gagnvart eiganda mannvirkis að hönnun þeirra sé

faglega unnin og mannvirkið standist þær kröfur sem til þess eru gerðar í 
lögunum og reglugerðum settum skv. þeim enda hafi verið fylgt að fullu 
uppdráttum hönnuðar, verklýsingu, skriflegum fyrirmælum og viðurkenndum 
starfsvenjum.

• Byggingarstjóri: Ábyrgð og verksvið skilgreint í 29. gr. mvl. Eftirlitshlutverk

• Iðnmeistarar: Bera 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 um mannvirki, laga um 
byggingarvörur og reglugerða sem settar eru skv. þeim.



Nýbyggingar

• Skilyrði ábyrgðar fagaðila skv. mannvirkjalögum er að aðilinn hafi vanrækt 
starfsskyldur sínar og að tjón megi rekja til þeirrar vanrækslu.

• Skaðabótaábyrgð hönnuða, byggingarstjóra og iðnmeistara er sakarábyrgð, 
þ.e. sýna þarf fram á að þeir hafi sýnt af sér saknæma háttsemi. Þá þarf að 
vera orsakasamband milli tjónsins og hinnar saknæmu háttsemi. 

• Ef ekki er fylgt lögum og reglugerðum, t.d. um verklag, hönnun og eftirlit 
byggingarstjóra er líklegt að talið verði að um saknæma háttsemi hafi verið 
að ræða. En þá þarf jafnframt að sanna að það að fylgja ekki reglunum hafi 
valdið tjóninu.

• Getur verið vandkvæðum bundið að sanna þetta. Orsök myglutjóns er ekki 
alltaf ljós. Sjá t.d. Hrd. 28. feb. 2013.



Nýbyggingar

• Hönnuðum og byggingarstjórum er skylt að hafa fullnægjandi 
ábyrgðartryggingu vegna tjóns sem leitt getur af störfum þeirra.

• Forsenda að viðkomandi hönnuður/byggingarstjóri sé
skaðabótaskyldur (þ.e. hafi vanrækt skyldur sínar og tjónið megi rekja 
til þess).



Ábyrgð á gallaðri byggingarvöru eða röngu 
efnisvali

• Um kaup á byggingarvörum í atvinnustarfsemi gilda reglur laga um 
lausafjárkaup nr. 50/2000. 

• Um neytendakaup gilda neytendakaupalög nr. 48/2003.

• Hugsanlegt að myglusveppur væri í byggingarefni sem teldist þá galli í 
skilningi framangreindra laga. Ekki líklegt að slíkt færi fram hjá
fagaðilum.



Ábyrgð á gallaðri byggingarvöru eða röngu 
efnisvali

• Líklegra að rangt efnisval sé orsök raka og síðar myglu. 

• Þ.e. að byggingarefnið sé ekki gallað heldur valið rangt efni miðað við 
aðstæður. 

• Getur þá bæði verið á ábyrgð hönnuðar, sem fyrirskrifar rangt 
efni/ranga efniseiginleika, eða iðnmeistara (og jafnvel byggingarstjóra) 
sem velur rangt efni miðað við fyrirmæli hönnuðar. 
• Lög um mannvirki og lög um byggingarvörur.



Ábyrgð fasteignasala

• Lög um sölu fasteigna og skipa nr. 70/2015.

• Fasteignasalar geta borið ábyrgð vegna galla ef þeir vanrækja skyldur sínar 
við gerð söluyfirlits og öflun gagna og upplýsinga sem máli skipta við sölu 
eignar.

• 10. gr. Skylda fasteignasala að semja rækilegt yfirlit um þau atriði sem skipt 
geta máli við sölu eignar. Skal hann afla undirskriftar seljanda um að efni 
söluyfirlits sé rétt og skv. bestu vitund hans.

• 11. gr. Nánar um efni söluyfirlits. Fasteignasali skal gæta þess vandlega að á 
söluyfirliti komi fram öll grundvallaratriði um eiginleika og ástand 
eignarinnar sem, ásamt skoðun kaupanda á eign þegar við á, megi ætla að 
geti verið grundvöllur ákvörðunar hans um hvort hann kaupir eignina og 
hvaða verð hann er tilbúinn til að greiða fyrir hana.



Ábyrgð fasteignasala

• 12. gr. Fasteignasali skal sjálfur afla upplýsinga sem fram eiga að koma 
í söluyfirliti. 

• 2. mgr. 12. gr. Fasteignasali ber ábyrgð á því ef upplýsingar í söluyfirliti 
reynast rangar eða ófullnægjandi, enda sé um að kenna gáleysi hans 
eða þeirra sem starfa í hans þágu.

• Fasteignasölum er skylt að hafa í gildi ábyrgðartryggingu vegna 
fjártjóns sem leiðir af gáleysi í störfum hans eða þeirra sem ráðnir eru 
til starfa hjá honum.



Ábyrgð leigusala

• Um húsaleigusamninga gilda húsaleigulög nr. 36/1994.

• 14. gr. Leiguhúsnæði skal, þegar það er afhent leigjanda, vera í því 
ástandi sem almennt er talið fullnægjandi miðað við fyrirhugaða 
notkun þess og staðsetningu.

• Úrræði leigjanda ef ástandi leiguhúsnæðis er áfátt.

• Úttektir á leiguhúsnæði, XIV. kafli. Óháður úttektaraðili.



Ábyrgð leigusala

• 16. gr. reglugerðar um hollustuhætti nr. 94172002.
• Almenningur getur leitað til heilbrigðisnefndar ef leiguhúsnæði og annað 

íbúðarhúsnæði er ekki talið fullnægjandi m.t.t. hollustuhátta eða ef húsnæði 
er álitið heilsuspillandi. 

• 24. gr. reglugerðar um hollustuhætti
• Heilbrigðisnefnd getur bannað afnot íbúðarhúsnæðis ef hún telur húsnæðið

hættulegt heilsu íbúanna. 



Fasteignatrygging/húseigendatrygging

• Svokölluð fasteigna- eða húseigendatrygging er frjáls vátrygging samsett úr
mörgum tegundum trygginga. 

• Vatnstjónstrygging og fok- og óveðurstrygging eru eignatryggingar sem 
gjarnan eru hluti slíkra trygginga.

• Ekki til sérstakar tryggingar vegna tjóns af völdum myglu. Er því ekki 
bótaskylt sem líkt. 

• Ef rekja má myglu til bótaskylds tjóns sem fellur undir vatnstjónstryggingu 
er hugsanlegt að myglutjónið fengist bætt úr þeirri tryggingu. 

• Dæmi: Ef skyndilegur, óvæntur leki hefur orðið sem veldur rakaskemmdum 
og af því orsakast mygla síðar. 

• Tjón vegna langvarandi leka eða raka bætist hins vegar ekki úr slíkum
tryggingum.


