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Efni: Erindi frá nefndarsviði Alþingis varðandi umsögn um frumvarp til laga um
Náttúruhamfaratryggingu Íslands (skýstókar), 183. mál.

Vísað er til frumvarps um breytingu á lögum um Náttúruhamfaratryggingu Íslands (NTÍ), nr. 
55/1992, með síðari breytingum (skýstrókar), 183. mál, þingskjal 186, sem er til meðferðar hjá 
Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis.

Rétt er að taka fram að ekkert samráð var haft við NTÍ við samningu frumvarpsins. Eftir 
framlagningu málsins á Alþingi í byrjun október 2018 hafði NTÍ frumkvæði að óformlegu 
samráði við flutningsmann frumvarpsins til að koma á framfæri athugasemdum varðandi 
samkeppnissjónarmið á vátryggingamarkaði og afturvirka lagasetningu sem getur skaðað 
orðspor NTÍ gagnvart endurtryggjendum. Meðal annars var upplýst að það tjón sem um ræðir 
er vátryggjanlegt hjá almennu vátryggingafélögunum. Sama dag og fréttir birtust í dagblöðum 
um að tjón eigenda Norðurhjáleigu fengist bætt hjá þeirra vátryggingafélagi fór fram fyrsta 
umræða um frumvarpið á Alþingi. Það er mat NTÍ að forsendur fyrir 2. gr. frumvarpsins séu 
ekki lengur til staðar.

Með bréfi þessu eru sendar athugasemdir/umsögn NTÍ við frumvarpið.

Athugasemdir við 1. gr. frumvarpsins.
I 1. gr. frumvarpsins er lagt til að á eftir orðinu „skriðufalla" í 4. gr. komi: skýstróka.

Í lagavinnu síðustu ára hefur megináherslan verið lögð á að vátryggingarvernd á vegum ríkisins 
nái ekki til vátrygginga sem unnt er að kaupa hjá almennum vátryggingafélögum á markaði. Á 
þessum grundvelli var 6. gr. laga nr. 55/1992 um NTÍ felld brott árið 1995, sbr. greinargerð 
sem fylgdi þeim lögum: „Til að ákvæði laga um Viðlagatryggingu Islands samrýmist reglum EES- 
samningsins er nauðsynlegt að fella úr gildi heimild Viðlagatryggingar til að taka að sér 
vátryggingu annarra eigna en þeirra sem skylt er að vátryggja. Þess vegna er í frumvarpinu gert 
ráð fyrir að 6. gr. laganna falli niður og nauðsynlegar samhliða breytingar gerðar á 11. gr. 
laganna."
Breytingatillagan er þannig í ósamræmi við þetta því hér er um sambærilegt ákvæði að ræða 
sem fellt var niður árið 1995.

Varðandi 1. gr. er mikilvægt að hafa í huga að tjón vegna skýstróka fæst bætt úr foktryggingu 
hjá almennu vátryggingafélögunum.

Með vísan til þessa verður ekki séð að forendur séu til þess að fella skýstróka undir NTÍ, sem 
nú þegar er unnt að vátryggja frjálsri vátryggingu hjá almennu vátryggingfélögunum.
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Athugasemdir við 2. gr. frumvarpsins.
Í 2. gr. frumvarpsins er bráðabirgðaákvæði um að bæta tjón af völdum skýstróks sem þegar 
hefur átt sér stað með afturvirkum hætti.

Þegar er fram komið að tjón eigenda Norðurhjáleigu hefur fengist bætt hjá almennu 
vátryggingafélagi. Með vísan til þess eru forsendur fyrir þessu ákvæði ekki lengur fyrir hendi.

Auk þess eru gerðar athugasemdir við að afturvirk lagasetning hefur skaðlegar afleiðingar í för 
með sér fyrir endurtryggingar NTÍ. Árlega er gengið frá endurtryggingarsamningum á 
alþjóðamarkaði sem byggja á gildandi lögum um starfsemina á hverjum tíma. Trúverðugleiki í 
samningagerðinni byggir á því að réttar upplýsingar liggi til grundvallar um bótaábyrgð NTÍ og 
að ekki séu gerðar afturvirkar breytingar á bótaábyrgð eða öðrum þáttum sem haft geta áhrif 
á endurtryggjendur. Slíkar breytingar geta haft alvarleg áhrif á samningsstöðu og þau verð sem 
bjóðast á endurtryggingamörkuðum.

NTÍ er reiðubúin að veita frekari upplýsingar og eiga fund með nefndinni sé þess óskað.
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Virðingarfyllst,

Hulda Ragnheiður Árnadóttir, 
framkvæmdastjóri.
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