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Varðar: Athugasemdir HS Orku hf. um frumvarp til laga breytingartillögu um breytingu á 
lögum um Viðlagatryggingu Íslands, nr. 55/1992, með síðari breytingum (heiti stofnunar, 
einföldun stjórnsýslu o.fl.).

Athygli HS Orku hf. hefur verið vakin á frumvarpi fjármálaráðherra um breytingu á lögum 
um Viðlagatryggingu Íslands, nr. 55/1992, með síðari breytingum (heiti stofnunar, einföldun 
stjórnsýslu o.fl.) (hér eftir vísað til sem frumvarpsins) sem nú er í meðförum efnahags- og 
viðskiptanefndar (Þingskjal 538 — 388. mál).

A f upplýsingum um meðferð málsins fyrir Alþingi á vef þingsins má ráða að málið hafi ekki 
verið sent orkuframleiðslufyrirtækjum á sviði jarðavarma til umsagnar, en í frumvarpinu er 
þó fjallað um atriði sem eru mikilvægur þáttur í starfsemi þeirra. Þannig er í 4.gr. 
frumvarpsins lögð til eftirfarandi ný málsgrein við 4. gr.

Hamfarir skv. 1. mgr. sem rekja má til ásetnings eða stórkostlegs gáleysis eru 
ekki bótaskyldar náttúruhamfarir í skilningi laga þessara.

Þessi tiltekna breyting er rökstudd í greinargerð með frumvarpinu þar sem segir um þetta 
atriði:

Í  ákvæðinu er lagt til að skýrt verði afmarkað að atburðir sem verða a f 
mannavöldum teljist ekki bótaskyldar hamfarir í skilningi laganna enda stafi þeir a f 
atferli sem jafna megi til ásetnings eða stórkostlegs gáleysis. Það verður alltaf háð 
mati í hverju tilviki hvort um stórkostlegt gáleysi eða ásetning hefur verið að ræða. 
Sem dæmi um atburði sem mundu falla undir ákvæðið er jarðskjálfti sem er bein 
afleiðing a f niðurdælingu vatns við nýtingu jarðhita og jarðskjálfti sem verður þegar 
sprengt er fyrir mannvirkjum.
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Í almennum athugasemdum kemur þetta fram um sama atriði:

Hamfarir geta orðið a f mannavöldum og framkvæmdin hefur verið sú að 
Viðlagatrygging Íslands bætir ekki tjón a f þeirra völdum úr viðlagatryggingu. Slík 
tjón geta til að mynda orðið vegna niðurdælingar vatns við nýtingu jarðhita eða 
vegna sprenginga við mannvirkjagerð sem valda tjóni á nærliggjandi húseignum. Til 
að taka a f allan vafa og til að lögfesta núverandi framkvæmd er lagt til í frumvarpinu 
að tjón vegna atburða sem verða a f mannavöldum og valdið e r a f ásetningi eða 
stórkostlegu gáleysi séu ekki bætt úr sameiginlegum bótasjóði þeirra sem vátryggja 
eignir sínar gegn náttúruhamförum.

Í tilefni af til lögðum breytingum og efni athugasemda þeim til stuðnings vill HS Orka hf., í 
þágu upplýstrar umræðu um frumvarpið í meðförum Alþingis byggðri á vísindalegri 
þekkingu og reynslu, leggja áherslu á eftirfarandi atriði.

II.

Í fyrsta lagi um tilurð jarðskjálfta. Í stuttri umsögn er ekki rými til að fjalla djúpt um svo flókin 
fræði en þó er rétt að taka eftirfarandi fram. Það er vel þekkt að þegar sprengt er í grunni 
fyrir mannvirkjagerð þá getur það skemmt nærliggjandi mannvirki. Þar er um að ræða vel 
þekkta framkvæmd og þekktar afleiðingar, hvor tveggja auðmælanlegt ef vilji er til þess.

Öðru máli gegnir um raunverulega jarðskjálfta. Ekki er beint samhengi milli 
jarðvarmavinnslu og aukinnar jarðskjálftavirkni, hvort sem er af ásetningi eða gáleysi. Þó 
getur jarðvarmavinnsla og niðurdæling samhliða henni, haft áhrif á bergspennur 
jarðskorpunnar á viðkomandi svæði, sem mögulega leiðir af sér jarðskjálftavirkni. Þó þekkt 
sé að rætt sé um manngerða skjálfta (e. induced seismisity) þá eru þeir í sjálfu sér ekki 
manngerðir. Þetta eru raunverulegir jarðskjálftar þar sem jarðskorpan hreyfist raunverulega 
til, sem veldur bylgjuhreyfingu til allra átta.

Niðurdæling á jarðhitasvæðum er framkvæmd á stað sem getur mögulega haft áhrif á 
ríkjandi bergspennur í næsta nágrenni þar sem vökvinn fer út í jarðlögin. Þessi áhrif eru 
venjulega lítil en geta haft víðtækari áhrif ef nærliggjandi spennusvið er þegar nærri 
svokölluðu krítísku ástandi þ.e. svæðið er tilbúið til að valda skjálfta eða réttara tilbúið til að 
hreyfa til jarðlögin. Svona skjálfti getur orðið nærri niðurdælingarstað og jafnvel í nokkur 
hundruð metra fjarlægð frá staðnum. Ef skjálfti verður í nokkur hundruð metra fjarlægð frá 
niðurdælingu er örðugt, jafnvel útilokað, að sýna fram á hvort hann sé af völdum 
niðurdælingar eða bara náttúrulegur og hefði í öllum tilfellum orðið, ja fnve lþó á öðrum tíma. 
Því þyrfti að sýna fram á að um frávik frá náttúrulegri skjálftavirkni væri að ræða.

2



III.

Í öðru lagi vill HS Orka hf. vekja athygli Alþingis á augljósum hugsanlegum áhrifum þess 
að færa vátryggingarvernd almennings vegna jarðskjálfta frá samfélagslega ákveðnum 
sjóði til einstaklinga. Eins og umsögn þessi ber með sér þá er nær útilokað að jarðskjálfti 
verði ótvírætt einvörðungu rakinn til niðurdælingar í jarðvarmavinnslu og slík niðurstaða 
yrði alltaf byggð á líkum. Einsýnt virðist að jarðvarmafyrirtæki muni ekki bæta tjón sem þau 
telja ekki mega rekja til starfsemi þeirra. Mál af þessu tagi er í eðli sínu flókin, svo ekki sé 
talað um ef ágreiningur er uppi um atvik og orsakir og fram þarf að fara sönnunarfærsla. 
Slík vinna er bæði mjög kostnaðarsöm og tekur langan tíma og færi fram á kostnað tjónþola 
sem bæri að sanna málatilbúnað sinn. Raunar verður ekki annað séð skv. frumvarpinu að 
telji Náttúruhamfaratryggingar Íslands að jarðskjálfta megi rekja til niðurdælingar geti þær 
einfaldlega hafnað bótakröfu tjónþola sem bíður þá það eitt að fara í einkamál gagnvart 
orkufyrirtæki.

Rétt er benda á þann möguleika í þessu sambandi að haga málum þannig að 
Náttúruhamfaratryggingar beri sjálfar sönnunarbyrði um orsakir jarðskjálfta gagnvart 
tjónþolum sem þær hyggjast ekki bæta tjón gagnvart. Með þessu móti væri staðan sú að 
teldu Náttúruhamfaratryggingar jarðskjálfta af mannavöldum bæri þeim engu að síður að 
bæta tjónþolum jarðskjálfta tjón. Náttúruhamfaratryggingar gætu þá, eftir atvikum, beint 
endurkröfum að þeim sem þær telja sig geta sýnt fram á að hafi orsakað skjálfta og þar 
með tjón. Stofnunin myndi þá gera það á eigin áhættu og færa má rök fyrir því að með 
nálgun tæki hún ábyrgð á eigin afstöðu um orsakir skjálfta en tryggingastaða almennings 
þegar náttúruhamfarir verða yrði mun betur tryggð.

HS Orka hf. hefur ekki tekið til skoðunar önnur atriði frumvarpsins en þær greinar sem hér 
hefur verið vísað til og veitir því ekki umsögn um þær.

Að endingu lýsir HS Orka hf. sig fúsa til að senda sérfræðinga á fundi Efnahags- og 
viðskiptanefndar verði þess óskað til að gera nánari grein fyrir þeim atriðum sem hér hafa 
verið rakin.

Virðingarfyllst,

IV.

Kristín Vala Matthíasdóttir Finnur Beck hdl. 

Lögfræðingur HS Orku hf.Framkvæmdastjóri auðlinda
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