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Mál: Frumvarp til laga um fasteignakaup, umsögn VFÍ.

A vegum Verkfræðingafélags íslands hefur farið fram umræða og skoðun á efni frumvarpsins.

Niðurstöður eru efitirfarandi:
• Félagið telur jákvætt að skipaður verði skýrari lagarammi um fasteignaviðskipti.
• Ein meginbreyting í frumvarpinu verður ástandsmat fasteigna og ábyrgð því 

samfara. Til þess að tilgangur frumvarpsins náist þarf annars vegar að skapa 
traustan grundvöll undir gerð ástandsmats og liins vegar að skilgreina með 
skýrum hætti hvað telst vera bótaskilt, þ.e.a.s. hvað er galli.
Tryggja verður að fram fari í samræmi við 53. gr. byggingarreglugerðar 
lokaúttekt sem samræmist kröfum um ástandsskýrslur.

• Félagið telur nauðsynlegt að gert verði fullnægjandi námsefni um slíkar úttektir 
og að próf í því sé m.a. skilyrði fyrir leyfisveitingu.

• Verulegir anmarkar eru þó enn á að viðkomandi matsmaður taki á sig alla 
tjónaábyrgð, auk þess sem slíkt ástandsmat mun hækka fasteingaverð verði þær 
gerðar að skyldu við fasteingaviðskipti sbr. meðíylgjandi greinargerð dr. 
Ríkharðs Kristjánssonar verkfræðings.

Virðingarfyllst,

Logi Kristjánsson 
framkvæmdastjóri VFI

Fylgiskjal: Afstaða um ákvæði um skoðunarskýrslur, 
dr. Ríkharður Kristjánsson verkfræðingur
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Frumvarp til laga um fasteignakaup

Afstaða til ákvæða um skoðunarskýrslur

Dr. -Ing Ríkharður Kristjánsson, verkfræðingur

Efni afstöðunnar:
Einungis er tekin afstaða til ákvæðis frumvarpsins er snýr að skoðunarskýrslum. 
Ekkert er íjallað um þau atriði er lúta að öðrum efnisþáttum svo sem skilgreiningu 
gallahugtaksins o.fl.
Undirritaður telur raunar mjög til bóta að reyna að marka skarpari línur í 
fasteignaviðskiptum enda þótt það sé skoðun hans að frumvarpið valdi engum 
stökkbreytingum frá núverandi dómahefðum í þessum viðskiptum ef frá eru talin 
ákvæðin um skoðunarskýrslur.
Undirritaður hefði þó talið heilladrjúgt að setja ekki opna skilgreiningu fram þegar 
reynt er að takmarka málaferli með því að festa að einungis umtalsverðir gallar varði 
bótaskyldu. Undirritaður hefði sett fram tölur, t.d. 5% af samningsverði ef um nýja 
fasteign væri að ræða og 10% í viðskiptum með eldra húsnæði.

Bakgrunnur undirritaðs á þessu sviði.
Undirritaður hefur áratuga reynslu á nær öllum þeim sviðum sem frumvarpið snertir.

í fyrsta lagi sem sá aðili innan verkfræðistofunnar Línuhönnunar sem ber ábyrgð á 
allri hönnun og teikningum verkfræðistofunnar á byggingarsviðinu.

í öðru lagi byggði undirritaður upp ráðgjöf á sviði viðhalds og gallaleitar í byggingum 
og enn er Línuhönnun langstærsti aðilinn á þessu sviði. Undirritaður þekkir því vel 
hvemig leit að göllum fer fram.

í þriðja lagi hefur undirritaður unnið matsstörf fyrir dómskerfíð um áratuga skeið.

Að lokum hefur undirritaður unnið sem sérfróður meðdómandi um áratuga skeið og 
þekkir því vel núverandi vandamál tengd gallahugtakinu og samskiptum aðila í 
fasteignaviðskiptum.

Enginn vafi leikur á því að æskilegt er að reyna að fækka málaferlum sem stofnað er 
til í þessum viðskiptum.



Hvernig virkar matsmannakerfið í  dag.
Undirritaður ætlar ekki að fjalla um þetta mjög lengi þó full ástæða væri til. Hann 
telur þetta kerfí í dag með miklar brotalamir vegna skorts á kröfum, skilgreiningum og 
ábyrgðum, jafnvel svo að réttaröryggi borgaranna sé oft í hættu.
Töluverður hluti af matsmönnum sem dómarar kveðja til matsstarfa er starfí sínu ekki 
vaxinn og margar matsgerðir hrópa til himins af skorti á fagþekkingu og vegna 
ábyrgðarleysis matsmanna.
Unnið er eftir listum sem liggja hjá dómurum og dómarafulltrúum og yfirleitt er það 
lagt í hendur matsmanna í símtali við dómara að ákveða hvort hann sé hæfur til 
starfsins. Og eins og það nú alltaf er þá telja menn sig yfirleitt þeim mun hæfari sem 
þeir kunna minna.

Undirritaður var nýlega dómari í máli sem snerti galla í þaki. Undirmatsmenn töldu að 
setja þyrfti áfellur á gafla, sem er lítið mál, en reyndir yfirmatsmenn komust að þeirri 
niðurstöðu að skipta þyrfti um þakið í heild sinni.
Enda þótt það bæti réttarstöðuna verulega að ekki skuli vera einungis um eitt matsstig 
að ræða, þá er ekkert sem segir að ekki geti skipast í yfírmat jafn þekkingarlitlir 
matsmenn og í undirmatið.

Frumvarpið tekur ekki á þessu vandamáli en nú koma nýir aðilar inn í málið með 
sterkar ábyrgðarskilgreiningar en þá eru skyldumar svo strangar að um algjört 
“overkill” verður að ræða, enda varð sú reynslan þar sem þetta var innleitt.

Hver getur skrifað skoðunarskýrslur.
Að mati undiritaðs getur engin ein persóna á íslandi í dag tekið þetta að sér. Á hinn 
bóginn eru til nóg af aðilum sem telja sjálfir að svo sé.

Bakgrunnur þessarar skoðunar undirritaðs er 62. grein frumvarpsins. í þessari grein 
eru kröfur til skoðunarmannsins í raun skilgreindar.
Ef horft er til greinarinnar og reynt að sjá hvað þarf skoðunarmaðurinn að vita og 
þekkja og kunna, þá er það eftirfarandi.
Hann þarf að vera mjög reyndur hönnuður á öllum sviðum byggingarmála því hann 
þarf að geta skorið úr um það hvert einhverjir hönnunargallar leynist í byggingunni. 
Hann þarf sem sagt að þekkja hönnun allra byggingarþáttanna, svo sem arkitektúrs, 
burðarþols, rafmagns og lagna. Reglugerðir og lög reikna í dag með að hér séu 
sérmenntaðir aðilar að verkum og hreinlega banna fúsk sem þetta frumvarp hins vegar 
ýtir undir.
Hvað er þá til bragðs. Jú, þetta þurfa að vera samsettir faghópar líkt og starfa saman 
að hönnun en það virðist þó ekki vera ætlun frumvarpsins a.m.k er ekki auðvelt að 
lesa það út úr tillögunum eða umfjöllun um það.
í umsögn um frumvarpið er raunar reynt að lina eitthvað á þessum ákvæðum, t.d. á 
ekki að segja til um jámalögn en kannski er það eitt aðalvandamálið í lekum húsum í 
dag.

í öðru lagi þarf þessi aðili að geta sagt fyrir um það hvað hefur verið endurnýjað í 
eigninni frá því að hún var byggð. Þetta atriði er einnig mjög erfitt e f á að fylgja því 
fullkomlega eftir og kallar á mjög viðamiklar úttektir.



Þá þarf skoðunarmaðurinn að þekkja reglugerðarákvæði langt aftur í tímann þar sem 
miða á við byggingartímabilið í matinu en það er kannski það auðveldasta og kemur 
oft fyrir í matsstörfum í dag.

Þá vill undirritaður benda á að skilgreiningu matsstarfa sem væri svo umfangsmikil og 
opin eins og frumvarpið setur fram væri hafnað í dag með tilvísun í lög um einkamál.

Er auðvelt að finna galla í byggingum
Það er nokkuð ljóst að frumvarpið reiknar með því að hægt sé að finna þá galla sem 
helst valda deilum í fasteignakaupum með tiltölulega einfaldri ástandsskoðun, a.m.k. 
innan þess ramma sem hefðbundnum matsstörfum er markaður í dag.

Þetta er algeng skoðun en því miður algjörlega röng.

Þetta er eitt það erfiðasta sem fagaðili tekur að sér.

Hér er yfirleitt um að ræða leka af einhverju tagi enda þótt tæring í lögnum keppi nú 
hart um titilinn sem algengasti gallinn.

Bæði þessi atriði er mjög erfitt að finna.

Tæring í lögnum kemur yfirleitt til af því að lagnir eru lokaðar inni í veggjum þar sem 
smá leki getur valdið því að lagnimar liggja í röku umhverfi án þess að nokkur sjái og 
þær tærast síðan hægt og rólega.

Hvað leka í útveggjum og þökum áhrærir þá þekkja það allir sem orðið hafa fyrir leka 
að hann kemur oftast fram í fárviðrum einstaka sinnum á ári eða jafnvel með ára 
millibili. Það er síðan mjög erfitt að komast fyrir lekann og stundum hefur það tekið 
okkur mörg ár áður en við fundum hina raunverulegu orsök.

Það er alveg út í bláinn að ætla skoðunarmanni að skoða fasteign að sumarlagi og bera 
síðan skaðabótaábyrgð á því að hún leki ekki í vetrarveðri.

Hvað mun skoöunarskýrsla kosta.
Hér þarf að greina á milli tveggja atriða. Hvað mun skoðunarskýrsla sem uppfyllir 
kröfur frumvarpsins um fagkunnáttu og skaðabótaábyrgð kosta og síðan hitt hvað 
munu líklegar fúskskýrslur kosta.
Frumvarpið virðist gera ráð fyrir því að aðilar byggingarmarkaðarins séu mjög ábyrgir 
aðilar eða að minnsta kosti að þeir verði það þegar tryggingafélögin setja fram 
skilmálana sem þarf að uppfylla til að skoðunarmaður verði tryggður fyrir 
bótakröfum.
Rétt er að hafa það í huga að þessar bótakröfur sem kaupandi er liklegur til að hafa 
uppi gagnvart skoðunarmanni geta orðið mjög háar.

Ef horft er á fyrra atriðið, þ.e. hvaða tíma þurfa fagaðilar að eyða til að geta nokkum 
veginn tryggt það að skoðunarskýrsla þeirra tryggi þá gegn skaðabótakröfum, þá er 
um verulegar upphæðir að ræða. Fyrir venjulegt einbýlishús mun upphæðin hlaupa á 
einhverjum milljónum.



Og jafnvel með þeirri upphæð er erfítt að verjast skaðabótakröfu þar sem nær 
ómögulegt er með einni skoðun að fínna alla hugsanlega lekastaði eða hönnunargalla.

Fúskskýrslur munu kosta nokkur hundruð þúsunda líkt og margar lélegar 
matsgerðir í dag sem beinast þó alltaf að einstaka vel afmörkuðum matsliðum.

Og hvað munu svo seljendur vilja borga fyrir skoðunarskýrslumar. Einhverja tugi 
þúsunda i mesta lagi.
Og það munu fínnast all margir sem eru reiðubúnir til að selja æruna um hríð fyrir þá 
upphæð, því dómavenja sem mun marka þessu farveg mun ekki líta dagsins ljós fyrr 
en eftir nokkuð mörg ár.

Menn skyldu ekki gleyma þvi að hér hefur verið til uppáskriftaraðall þ.e. iðnmeistarar 
sem hafa lánað nafn sitt á teikningar gegn peningum, jafnvel þó það hafi gert þá 
ábyrga fyrir byggingunum.

Lokaorð.
Undirritaður telur að mjög jákvætt sé að reynt er að skapa skýrari lagaramma kringum 
fasteignaviðskipti.
Svo virðist sem lögin ætli að setja traust sitt á nýjan aðila en að mati undirritaðs er 
enginn sá einn aðili til sem getur fyllt út í það rými sem þessum aðila er markað. 
í eðli sínu hlýtur grundvöllurinn að eiga vera sá að þessi aðili geti unnið starf sitt svo 
faglega að útilokað sé að hann skapi sér skaðabótaskyldu. Miðað við hraða 
fasteignaviðskipta telur undirritaður hins vegar að því fari fjarri.

Það er því skoðun undirritaðs að hér verði skapaður grundvöllur fyrir nýjum 
dómsmálum án þess þó að fyrri dómsmál heyri sögunni til.

Og það er eitt atriði sem ekki má gleyma.
Skoðunarskýrslur hafa í eðli sínu neikvætt yfírbragð þar sem þær ijalla eingöngu um 
neikvæða þætti og eiginleika fasteignarinnar. Hætta er á að það munu verða 
hugmyndinni um skoðunarskýrslur þyngra fyrir fæti en sá léttir sem seljendum ætti að 
finnast þeir öðlast með þvi að varpa skaðabótaábyrgð á annan óskyldan aðila.

Reynsla er fyrir þessu atriði og bæði kaupendur seljendur eða fasteignasalar hafa 
yfírleitt gefíst upp á að hafa undirritaðan með í skoðun fasteigna vegna þeirra galla 
sem þá hafa hrannast upp.

Reykjavík 16.12.2001

Dr. Ing Ríkharður Kristjánsson, verkfr.


