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Tilefni minnisblaðs
Þann 2. maí 2018 óskaði lögfræðingur nefndasviðs Alþingis eftir áliti Viðlagatryggingar Íslands (VTÍ) á 
innsendum athugasemdum frá fulltrúum orkufyrirtækja og Sambandi ísl. sveitarfélaga vegna breytinga 
á 4. gr. laga nr. 55/1992.

Almennt um breytingu á 4. grein
VTÍ telur mikilvægt að ákvæði um bótaskyldu stofnunarinnar vegna tjónsatburða séu eins skýr og unnt 
sé. Slíkt er mikilvægt fyrir stofnunina en ekki síður fyrir eigendur sem vátryggja eignir sínar hjá 
stofnuninni gegn náttúruhamförum. Í núverandi lögum er kveðið á um að VTÍ skuli vátryggja gegn beinu 
tjóni af völdum eftirtalinna náttúruhamfara: eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða. 
Tilgangur með rekstri Viðlagatryggingar er, og hefur frá upphafi verið, að vátryggja gegn því sem er 
utan mannlegs máttar að hafa stjórn á. Túlkun á bótaskyldu fram til þessa hefur verið í samræmi við 
það.

VTÍ telur almennt mjög mikilvægt að sem minnst óvissa sé um bótaskyldu og taldi að breytingar sem 
lagðar voru til á 4. gr. væru til þess fallnar að draga úr óvissu um bótaskyldu. Það er ekki skilningur VTÍ 
að verið sé að færa bótaskyldu sem nú er hjá VTÍ yfir á aðra aðila eða að auka líkur á að einstaklingar 
sitji eftir með óbætt tjón.

Það sem VTÍ telur mikilvægast að fram komi, í þeim tilgangi að skýra bótaábyrgð er að atburðir sem 
rekja má til verkframkvæmda eða atvinnustarfsemi og valda tjóni á eignum, eru ekki bótaskyldar 
náttúruhamfarir í skilningi laga þessara, þó jafna megi afleiðingum þeirra við náttúruhamfarir skv. 
4. gr. laga nr. 55/1992. Þegar um er að ræða atburði sem rekja má til framkvæmda eða 
atvinnustarfsemi, má telja eðlilegt að þeir aðilar vátryggi áhættu sína með ábyrgðartryggingum, vegna 
tjóna sem aðgerðir þeirra kunna að valda.

Niðurstaða
VTÍ telur að þrátt fyrir mikilvægi þess að fá fram skýrari ákvæði um hvað telst til náttúruhamfara en 
áður, sé að líkindum heppilegra að sleppa þeirri viðbót sem lögð er til á 4. gr. laga nr. 55/1992, í stað 
þess að lögfesta breytinguna án þess að almenn samstaða ríki um hana.
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