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Mál nr.  1/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v.  ábyrgðartryggingar hestamannafélagsins L. 
 
 

Kona datt af hestbaki 6.4.2016. 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 4.1.2017 ásamt fylgiskjölum nr. 1-11 
2. Bréf V dags. 12.1.2017 

 

Málsatvik. 

M segir málavexti vera þá að hún hafi komið ríðandi á hesti út úr reiðhöll L þegar hesturinn 
beygði skyndilega og M datt af baki.  M segist hafa verið að æfa sig að skeiðleggja hest í gegn um 
reiðhöll L og hafi æfingin verið skipulögð af L og starfsmenn félagsins séð um æfinguna. M segir 
að venjan sé sú að settar séu línur fyrir utan reiðhöllina til að vísa hestunum beina leið út úr 
höllinni á braut sem ætluð sé til niðurhægingar, en í umrætt sinn höfðu engar slíkar línur verið 
settar upp og því hafi hesturinn beygt strax til hægri sem varð til þess að M féll af baki. M krefst 
bóta úr frjálsri ábyrgðartryggingu L hjá V vegna slyssins vegna vanbúnaðar á æfingu svo sem lýst 
er hér að framan. Af hálfu M er vísað til 1.mgr. 54.gr. reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002 
varðandi rekstur íþrótta húsa og lög og reglugerðir Landssambands hestamanna. Af hálfu M er 
m.a. byggt á því að það sé skylda starfsmanna L að setja tilskyldar línur við reiðhöll en þar sem 
þeir hafi ekki gert það beri þeir alla ábyrgð á slysi M. V hafnar bótaskyldu og segir að slysið verði 
ekki rakið til saknæmrar eða ólögmætrar háttsemi L eða starfsfólks L. Þá mótmælir V því að 
umrædd æfing sem M tók þátt í hafi verið haldin eða skipulögð af L, en reiðhöllin hafi verið opin 
frá 19-22 á slysdegi og fólki í sjálfsvald sett hvort það nýtti sér þessa opnun eða ekki. L segir að 
um hafi verið að ræða lán á húsinu en ekki skipulagða æfingu á vegum L. Þá mótmælir L því að 
línur fyrir utan reiðhöllina séu settar upp og beri að setja upp við æfingar eins og þá sem M tók 
þátt í. Þá hafnar V því að ákvæði laga og reglugerða Landsambands hestamanna hafi verið 
brotnar.  Loks vísar V til þess að M hafi sjálf sagt að umræddur hestur eigi það til að hlaupa út 
undan sér og fyrir liggi að M sé vanur hestamaður og reiðkennari að mennt og hafi áður notað 
reiðhöllina og sé kunnug aðstæðum.  

Álit. 

Af gögnum málsins verður ekki ráðið að aðstæður hafi verið með þeim hætti að bótaskylda vegna 
þess að M datt af baki í umrætt sinn verði rakin til vanbúnaðar sem að L eða starfsfólk hans ber 
ábyrgð á.  M hefur ekki sýnt fram á að S hafi borið að leggja línur fyrir utan reiðhöllina svo sem 
byggt er á í málsskoti eða að slíkar línur hefðu ráðið úrslitum til að koma í veg fyrir að hesturinn, 
sem M lýsir að eigi það til að hlaupa út undan sér, hefði ekki gert það í umrætt sinn með 
fyrrgreindum afleiðingum. M á því ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu L hjá V. 

Niðurstaða. 

M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu L hjá V. 

 
 

Reykjavík 7.2.2017 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.  
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Mál nr.  2/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V v/ ábyrgðartryggingar vinnuveitanda. 

Ágreiningur um bótaskyldu er píanóleikari féll fram af sviði. 

Gögn. 
1. Málskot, móttekið 3.1.2017, ásamt fylgigögnum. 
2. Bréf V, dags. 19.1.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
Hinn 2. júní 2015 um kl. 11 að morgni gekk M, píanóleikari, um starfsmannainngang upp á svið í 
X til að búa sig undir tónleika sem áttu að hefjast í salnum kl. 12:15 á vegum A.  Skuggsýnt mun 
hafa verið í salnum og tröppur sem hún gekk upp á sviðið munu vera færanlegar.  Hún kvaðst hafa 
heilsað ljósamanni sem þarna var staddur og gengið áfram, en skyndilega hafi hún fallið fram af 
sviðinu um 1 m og hlotið við það áverka á öxl og baki. 

M kveður að sérstaka viðvörunarborða, skærlitaða eða sjálflýsandi, hafa vantað á brún sviðsins.  
Telur M að A, vinnuveitanda hennar, hafi borið að sjá til þess að vinnustaður hennar væri þannig 
úr garði gerður að gætt væri fyllsta öryggis, góðs aðbúnaðar og hollustuhátta, sbr. nánar tilgreind 
ákvæði í lögum nr. 46/1980 um sama efni og tiltekin ákvæði í reglum nr. 581/1995 um húsnæði 
vinnustaða.  A hafi ekki tilkynnt um slysið til Vinnueftirlits ríkisins eins og bar að gera skv. 79. gr. 
laga nr. 46/1980.  Hefur M krafist bóta úr ábyrgðartryggingu A hjá V vegna þess líkamstjóns sem 
hún hlaut við slysið.  V hefur hafnað bótaskyldu. 

Álit. 
Samkvæmt 1. mgr. 79. gr. laga nr. 46/1980 skal atvinnurekandi án ástæðulausrar tafar tilkynna til 
Vinnueftirlits ríkisins öll slys þar sem starfsmaður deyr eða verður óvinnufær í einn eða fleiri 
daga, auk þess dags sem slysið varð.  Af fyrirliggjandi gögnum verður ekki ráðið að M hafi verið 
óvinnufær í kjölfar slyssins þannig að stofnast hafi skylda af hálfu A til tilkynna um slysið á 
grundvelli lagaákvæðis þessa.  Skortur á fullnægjandi upplýsingum um tildrög slyssins og orsök 
þess verður því ekki metinn A í óhag fyrir þær sakir að slysið var ekki tilkynnt. 

Engra viðhlítandi gagna nýtur við í málinu um verklag við lagningu viðvörunarborða á brún 
sviðsins í tengslum við æfingar á því eða þegar einhver viðburður fer þar fram.  Þannig eru engin 
gögn um það í hvers verkahring það er að setja slíka borða eða hvenær þeir skulu settir.  Að þessu 
virtu og gögnum málsins að öðru leyti verður ekki séð að slysið verði rakið til atvika sem A ber 
ábyrgð á.  Af því leiðir að tjón M fæst ekki bætt úr ábyrgðartryggingu A hjá V. 

Niðurstaða. 
Líkamstjón M bætist ekki úr ábyrgðartryggingu A hjá V. 

Reykjavík,  7. febrúar 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  3/2017 
 M og 

vátryggingafélagið V  v. ábyrgðartryggingar A.  
 
 

Maður slasaðist við vinnu sína þegar stigi brotnaði undan honum 23.3.2016 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 3.1.2017 ásamt fylgiskjölum nr.1-9 
2. Bréf V dags. 23.1.2017 ásamt fylgiskjali. 

 

Málsatvik. 

M sem er starfsmaður A var sendur til að sinna verkefni á Fáskrúðsfirði. Til að vinna það verk, 
sem hann var sendur til að vinna, þurfti hann að fara upp á loft og notaði til þess tréstiga sem var 
til staðar í húsinu.  Við verkið brotnaði stiginn undan M og hann slasaðist á öxl og upphandlegg.  
M krefst skaðabóta og byggir á því að A vinnuveitandi hans sé skaðabótaskyldur vegna þess tjóns 
sem hann varð fyrir skv. sakarreglunni og reglunni um vinnuveitendaábyrgð og vísar til ákvæða 
laga nr. 46/1980 varðandi skyldur atvinnurekanda í tengslum við öryggi starfsmanna. M bendir á 
að hann hafi í umrætt sinn verið undir boðvaldi A. M byggir jafnframt á því að hann hafi í umrætt 
sinn verið staddur á vinnustað þegar slysið varð sbr. 41. gr. laga nr. 46/1980.  

V hafnar bótaskyldu og segir A ekki hafa neinn umráðarétt yfir húsnæðinu þar sem M var að 
vinna og geti ekki borið ábyrgð á vanbúnaði stigans sem um ræðir. M hafi sjálfur tekið þá 
ákvörðun að nota umræddan stiga án þess að vera undir fyrirmælum frá A. A segist ekki hafa haft 
neitt forræði á staðnum. Slysið var ekki tilkynnt til Vinnueftirlitsins og segir A að það skipti ekki 
máli þar sem ekki sé ágreiningur um málavexti.  

Álit. 

M var sendur á verkstað af vinnuveitanda sínum A til að sinna störfum sem rafvirki og þurfti M að 
nota stiga til að komast upp á háaloft í húsnæðinu til að huga að raflögnum. Stiginn sem M notaði 
var í ólagi og brotnaði undan M.  Skyldur vinnuveitanda skv. VI. kafla laga nr. 46/1980 um 
aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum lúta m.a. að því að tryggja að vinnustaður sé 
öruggur og aðstæður góðar. A hafði engan umráðarétt yfir húsnæðinu þar sem M var að vinna í 
umrætt sinn og bar því ekki ábyrgð á þeim aðstæðum sem þar voru fyrir hendi, t.d. hvað varðar 
öryggi starfsmanna þar eða þeim tækjum sem þar voru fyrir hendi og M tók sjálfur ákvörðun um 
að nota. Þar sem A hafði ekkert með aðstæður á vinnustað að gera og það var ákvörðun M sjálfs 
að nota umræddan stiga þá ber A ekki ábyrgð á líkamstjóni M. 

Niðurstaða. 

M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu A hjá V. 

 

 
Reykjavík 21.2 2017. 

 
Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.  
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Mál nr. 4/2017 

 
M og 

 vátryggingafélagið V v. ábyrgðartryggingar X. 
 

Vinnuslys við þrif á heitu grilli í eldhúsi veitingastaðar þann 26. maí 2016. 

Gögn. 
1. Málskot móttekið þann 9. janúar 2017 ásamt fylgiskjölum. 
2. Bréf V frá 11. janúar 2017, ásamt fylgiskjölum. 
3. Tölvupóstur frá lögmanni M 31. janúar 2017. 

 

Málsatvik. 

M kveðst þann 26. maí 2016 hafa verið að þrífa grill á veitingastaðnum X í lok vaktar í samræmi 
við fyrirmæli sem hún fékk frá yfirmanni sínum. Hellti M blöndu af sápu og vatni á heita grillið 
með þeim afleiðingum að heitt vatn og sápa skvettist í andlit M. M leitaði á slysadeild 
Landspítalans eftir að hafa kælt andlit sitt vel í um hálftíma. Var M greind með annars stigs bruna 
á höfði og hálsi. 

M krefst skaðabóta úr hendi X á grundvelli sakarreglu skaðabótaréttar og meginreglunni um 
vinnuveitandaábyrgð, þ.e. að líkamstjóni M hafi verið valdið með saknæmri háttsemi af hálfu X 
og/eða starfsmanna X. Bendir M í fyrsta lagi á að öryggisráðstöfunum, verkstjórn og skipulagi 
hafi verið verulega áfátt. Í öðru lagi er á það bent að M hafi verið látin vinna við hættulegt tæki án 
nægilegrar þjálfunar og í þriðja lagi að X hafi vanrækt tilkynningarskyldu sína til Vinnueftirlits 
ríkisins. Því fór ekki fram nein rannsókn á aðstæðum á vettvangi. Lögreglan var heldur ekki kölluð 
á vettvang. 

V hafnar skaðabótaskyldu X. Er vísað til þess að hefðbundið verklag sé að láta grillið kólna áður 
en þrifin hefjast. Þá sé sett ákveðið magn af hreinsiefni á grillið og óhreinindi nudduð af með 
viðeigandi búnaði. Leiðbeiningar um þrifin séu fyrir ofan grillið og fékk M leiðbeiningar frá 
samstarfsmönnum um verklag við þrif á grilli. Á staðnum sé að finna hlífðarbúnað sem nota á við 
þrifin, námskeið séu haldin reglulega og leiðbeiningar um notkun efnanna séu aðgengilegar öllum 
starfsmönnum. Verður því ekki fallist á að X beri ábyrgð á líkamstjóni M vegna slyssins. 

Álit. 

Það er meginregla í skaðabótarétti að sá sem krefst skaðabóta frá öðrum aðila vegna tjóns sem 
hann telur sig hafa orðið fyrir verður að færa sönnur á saknæma og ólögmæta háttsemi þess sem 
hann telur bera ábyrgðina. 

X tilkynnti ekki um slysið til Vinnueftirlits ríkisins eða til lögreglunnar. Engar myndir eru af 
vettvangi til að styðjast við þegar framburðir eru metnir. Tvær yfirlýsingar frá starfsmönnum 
benda til þess að starfsmönnum, auk M, hafi verið kennt að þrífa grillið á meðan það var enn heitt. 
Hafi viðkomandi starfsmönnum verið kennt að þrífa grillið á einni vakt og eftir það var talið að 
þeir kynnu að þrífa grillið með fullnægjandi og öruggum hætti. Í báðum yfirlýsingunum er því 
haldið fram að engar leiðbeiningar hafi verið fyrir ofan grillið. Þessar tvær yfirlýsingar, svo og 
framburður M, eru í mótsögn við málatilbúnað X, en þar sem X sinnti ekki lögbundinni skyldu 
sinni um að tilkynna Vinnueftirlitinu um slysið fór engin rannsókn fram á orsökum þess. Verður X 
að bera hallann af því. Þar af leiðandi er lagt til grundvallar að M hafi ekki hlotið nægilega þjálfun 
við þrif á grillinu og það hafi leitt til þess að M varð fyrir líkamstjóni. 

Samkvæmt framangreindu verður að teljast sannað að X eigi að bera bótaábyrgð á líkamstjóni M. 
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Niðurstaða. 

M á rétt á skaðabótum úr ábyrgðartryggingu X. 
 

 
 

Reykjavík, 7. mars 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

   Ólafur Lúther Einarsson hdl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  5/2017 
M og 

vátryggingafélagið V  v. slysatryggingar ökumanns bifreiðarinnar A.  
 
 

Krafa um bætur úr slysatryggingu ökumanns vegna umferðaróhapps 5.5.2014. 
 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 5.1.2017  ásamt fylgiskjölum nr. 1-7 
2. Bréf V dags. 18.9.2016 ásamt fylgiskjali. 

 

Málsatvik. 

M var ökumaður bifreiðarinnar A á leið frá Neskaupsstað til Fáskrúðsfjarðar og misst stjórn á 
bifreiðinni og hún lenti utanvegar  og segist M hafa slasast og leitað til læknis síðar sama dag og 
slysið varð. M krefst bóta úr slysatryggingu ökumanns og eiganda A og segir að þrálátir bakverkir 
sem hann sé haldinn séu vegna umferðaróhappsins, en fyrir það hafi hann verið við góða heilsu. 
Augljóst sé að orsakatengsl séu á milli slyssins og þeirra bakverkja sem hrjá M nú. V hafnar 
bótaskyldu og telur ekki vera orsakatengsl á milli slyssins og bakverkja M. V vísar til umsagnar 
læknis sem M leitaði til, en í áliti læknisins kemur fram eftirfarandi: “Hryggskekkja á líklega 
stærstan þátt í hans bakverkjum. Bílslysið hefur mögulega gert einkennin verri. Það er þó ekkert 
myndrænt að finna sem bendir til þess.” V segir að M kvarti í fyrsta sinn yfir bakverkjum 9 
mánuðum eftir slysið og sé hryggskekkja þá talin aðalorsök verkja M. Af hálfu V er einnig vísað 
til þess að engin samtímalæknisgögn liggi fyrir í málinu sem sýni hvenær þau einkenni sem eru að 
hrjá M í baki hafi fyrst komið fram.  

 

Álit. 

M krefst bóta úr slysatryggingu eiganda og ökumanns bifreiðarinnar A og byggir á því að hann sé 
með verki í baki sem hafi komið til eða magnast vegna slyssins sem hann lenti í þ. 5.5.2014. Fyrir 
liggur að M hefur verið greindur með hryggskekkju og hann leitar sannanlega ekki til læknis 
vegna bakverkja fyrr en um 9 mánuðum eftir slysið. Þá segir í umsögn læknis sem skoðaði M og 
lét taka röntgenmyndir af baki hans, að bílslysið hafi mögulega gert einkenni M verri, en það sé 
ekkert myndrænt að finna sem bendi til þess. Ekki er heldur að finna í umsögn læknisins neina 
sérstaka fullyrðingu um orsakasamband milli slyss M og þeirra verkja sem eru að hrjá hann nú. 
Miðað við fyrirliggjandi gögn er ekki sýnt fram á orsakatengsl á milli þeirra bakverkja, sem eru að 
hrjá M í dag og slyssins 5.5.2014. M á því ekki rétta á bótum úr slysatryggingu ökumanns og 
eiganda A.  

 

Niðurstaða. 

M á ekki rétt á bótum úr slysatryggingu ökumanns og eiganda A. 
 

Reykjavík 14.2. 2017. 

 
Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  6/2017 

M/M1 og M/M2 
og 

vátryggingafélagið V  v/ starfsábyrgðartryggingar lögmanns. 

Ágreiningur um bótaskyldu vegna tafa við þinglýsingu skjala í tengslum við sölu fasteignar. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 5.1.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V, dags. 23.1.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
Með bindandi kauptilboði, dags. 13. mars 2015, festu hjónin K1 og K2 kaup á einbýlishúsi (A) í eigu 
M.  Fasteignasalan F annaðist milligöngu um sölu eignarinnar.  Gengið var frá kaupsamningi vegna 
sölunnar 4. júní 2015.  Með tölvubréfi M1 til lögmannsins L 2. júní 2015 fór M1 þess á leit við L að 
hann mætti með M2 á fyrirhugaðan fund 4. júní hjá F og yrði „henni til trausts og halds“ við 
undirritun kaupsamningsins, en M1 mun þá hafa verið fjarstaddur.  L féllst á bón M1 og mætti hann á 
fundinn með M2.  Á fundinum var auk undirritunar kaupsamnings m.a. gengið frá undirritun tveggja 
veðskuldabréfa útgefnum af K, hvoru að fjárhæð 28.350.000 krónur, og skilyrtu veðleyfi í tengslum 
við veðsetningu A fyrir skuldabréfunum.  Á fundinum mun hafa komið í ljós að undirritun bankans B 
vantaði á veðleyfið.  Daginn eftir, 5. júní, mun F hafa óskað eftir því við B að hann gæfi út 
veðheimild fyrir veðsetningunni.  B mun hafa óskað eftir frekari upplýsingum hjá F varðandi útgáfu 
heimildarinnar en af ókunnum ástæðum dróst til 23. júlí að B veitti veðheimild fyrir sitt leyti.  Hinn 
29. júní var fyrrgreindum veðskuldabréfum vísað frá þinglýsingu af þeirri ástæðu að K sem þinglýstir 
eigendur A hafi ekki veitt samþykki sitt fyrir veðsetningu eignarinnar.  Bréfunum mun svo hafa verið 
þinglýst 14. júlí eftir að K höfðu samþykkt veðsetninguna.  Hinn 4. ágúst 2015 mun svo hafa verið 
gengið frá þeim kaupsamningsgreiðslum sem stöfuðu af útgáfu veðskuldabréfanna. 

M telja að L hafi orðið á mistök í lögmannsstörfum sínum með því að hann hafi ekki gætt þess á 
kaupsamningsfundinum 4. júní 2015 að K undirrituðu veðskuldabréfin með fullnægjandi hætti þannig 
að þau væru tilbúin til þinglýsingar og að fullklárað veðleyfi hafi ekki legið fyrir, þar sem veðheimild 
af hálfu B hafi vantað.  Kom M1 kvörtun á framfæri við úrskurðarnefnd lögmanna 14. apríl 2016.  
Með úrskurði nefndarinnar 23. september 2016 var komist að þeirri niðurstöðu að aðfinnsluvert hafi 
verið af L að gæta ekki að því að undirskriftir vantaði á skuldabréf á kaupsamningsfundi sem hann 
sótti fyrir hönd M1 ásamt eiginkonu hans.  Í forsendum úrskurðarins kemur og fram að á téðum 
kaupsamningsfundi hafi komið í ljós að eftir væri að afla veðleyfis frá B og ekki hefði verið rétt af L 
að setja fundinn í uppnám eða óska eftir frestun hans þar til veðleyfið lægi fyrir. 

Með bréfi 16. október 2016 var af hálfu M krafist bóta úr starfsábyrgðartryggingu L hjá V vegna þess 
tjóns sem þau telja sig hafa orðið fyrir vegna mistaka þeirra mistaka sem L hafi orðið á við frágang 
veðskuldabréfanna og veðleyfisins á kaupsamningsfundinum 4. júní 2015 eins áður er getið.  V hefur 
hafnað bótaskyldu. 

Álit. 
Fyrir liggur samkvæmt gögnum málsins að á margnefndum kaupsamningsfundi 4. júní 2015 lá fyrir 
að hið skilyrta veðleyfi var ekki fullfrágengið að því leyti að samþykki B vantaði.  F tók að sér að afla 
samþykkisins og hóf það verk strax daginn eftir.  L hafði enga ástæðu til að vantreysta starfsmönnum 
F, þ. á m. löggiltum fasteignasölum hennar, til að afla samþykkis B án ástæðulausrar tafar án þess að 
það myndi valda M óþægindum eða tjóni.  Er því ekki tilefni til að virða það L til sakar þótt 
samþykki B hafi ekki legið fyrir þegar kaupsamningurinn var undirritaður.  Á hinn bóginn verður að 
telja það til yfirsjónar af hálfu L að hafa ekki gætt þess þegar gengið var frá kaupsamningnum og 
öðrum skjölum í tengslum við kaupsamninginn að þau væru undirrituð af öllum aðilum þannig að þau 
væru tilbúin til þinglýsingar athugasemdalaust.  Kann L því að bera skaðabótaábyrgð gagnvart M svo 
fremi að þau hafi orðið fyrir tjóni af völdum þessarar yfirsjónar.  Telja verður ljóst samkvæmt 
gögnum málsins að M hafi undirritað fyrrgreind skuldabréf og þau legið fyrir þinglýst án 
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athugasemda 14. júlí 2015 eða níu dögum áður en samþykki B fékkst fyrir hinu skilyrta veðleyfi.  Sú 
töf var ekki á ábyrgð L.  Að öllu athuguðu verður ekki séð að sú töf sem varð á þinglýsingu 
veðskuldabréfanna og rekja má til framangreindrar yfirsjónar L hafi valdið M fjártjóni sem L getur 
borið ábyrgð á.  Af þeim sökum eiga M ekki rétt til bóta úr ábyrgðartryggingu L hjá V. 

Niðurstaða. 
M eiga ekki rétt á bótum úr starfsábyrgðartryggingu L hjá V.. 
 

Reykjavík,  14. febrúar 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr.  
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  7/2017 

M og 
vátryggingafélagið V  vegna málskostnaðartryggingar fjölskyldutryggingar.    

Gildissvið vátryggingarskilmála vegna ágreinings um ákvarðanir um greiðslu meðlags. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, móttekið 2.1.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 17.1.2017.   

Málsatvik. 
Í málskoti kemur fram að M eigi í ágreiningi við Innheimtustofnun sveitarfélaga og Tryggingastofnun 
ríkisins vegna ákvarðana um meðlagsgreiðslur hans vegna dóttur hans. Upphaflega var gert 
samkomulag milli M og barnsmóður hans á árinu 2006 um forsjá og meðlagsgreiðslur.  Á árinu 2011 
breyttust forsendur þess samkomulags og í október það ár var gerð sértök áætlun í samráði við 
barnaverndaryfirvöld um að dóttir M myndi búa hjá honum og að móðir greiddi meðlag til M á 
meðan.  Frekari ágreiningur átti sér síðan stað um lögheimili barnsins sem leiddi til þess að umræddar 
stofnanir litu svo á að M væri skylt að greiða meðlag á sama tíma og dóttir hans bjó hjá honum.  
Telur M að umræddar ákvarðanir þeirra stofnana hafi ekki verið lögmætar, þær hafi m.a. ekki sinnt 
leiðbeiningarskyldu sinni og önnur atvik sem ekki er ástæða til að rekja frekar.  

M telur að greiðsluskylda vegna málskostnaðar í máli sem hann hyggst höfða sé þess eðlis að hann 
falli undir gildissvið fjölskyldutryggingar V.  M bendir á að ekki sé um að ræða ágreining vegna 
hjónaskilnaðar eða sambúðarslita eins og orðalag undanþáguákvæðis í gr. 25.4 vísi til heldur sé um 
að ræða ágreining um stjórnvaldsákvörðun.  

V telur að sá ágreiningur sem krafa M byggir á sé þess eðlis að hann falli undir gildissvið 
undanþáguákvæðis í gr. 25.4 þar sem komi fram eftirfarandi orðalag: „Vátryggingin bætir ekki 
málskostnað sem varðar hjónaskilnað eða mál sem upp kunna að koma í sambandi við hjónaskilnað.  
Sama gildir um mál vegna sambúðarslita og önnur mál sem varða ágreining um forræði barna, 
umgengnisrétt og faðernismál.“  Þar sem ágreiningur sé um meðlagsgreiðslur sé slíkur ágreiningur 
alltaf í samhengi við sambúðarslit og ágreiningum forsjá barns. Þess vegna geti V ekki fallist á 
greiðsluskyldu í málinu.   

Álit. 

Í inngangi fyrir málskostnaðartrygginguna í vátryggingarskilmálum V segir í upphafi að hlutverk 
málskostnaðartryggingarinnar sé að greiða málskostnað vegna ágreinings í einkamálum.  Þá segir í gr. 
25.1 í skilmálunum að vátryggingin bæti málskostnað sem snertir vátryggðan sem einstakling og 
getur komið til úrlausnar héraðsdóms eða Hæstaréttar hér á landi. Í greinum 25.2 til 25.14 eru 
tilgreind tilvik sem eru undanþegin bótaskyldu úr vátryggingunni, sbr. orðalag gr. 25.4 hér að ofan. 
Þegar litið er til atvika þessa máls verður ekki annað séð en að aðstæður þær er leiddu til þess að 
meðlagsgreiðslur frá M til barnsmóður sinnar áttu að falla niður hafi verið á grundvelli sérstakrar 
áætlunar á vegum barnaverndaryfirvalda, en ekki vegna ágreinings um forræði.  Ekki verður heldur 
séð að hjónaskilnaður eða eftir atvikum sambúðarslit sem virðast hafa átt sér stað á árinu 2006 hafi 
verið grundvöllur þess fyrirkomulags sem komið var á á árinu 2011 og leiddi af sér samskipti M við 
þær stofnanir sem hann hyggst nú höfða mál gegn. Í ljósi þess að um undanþáguákvæði 
vátryggingarskilmála er að ræða verður það ekki túlkað með víðtækari hætti en orðalag þess nær til.  
Brestur V skilyrði til að beita gr. 25.4 gagnvart M í málinu og á hann því rétt til bóta úr 
málskostnaðartryggingu.  
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Niðurstaða. 
M á rétt á bótum úr málskostnaðartryggingu fjölskyldutryggingar sinnar hjá V.  

 

Reykjavík,  14. febrúar 2017. 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
                   Valgeir Pálsson hrl.    Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  8/2017 

M og 
vátryggingafélagið V  vegna ábyrgðartryggingar X.   

Tjón á bifreið 28.1.2016. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, móttekið 10.1.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 12.1.2017, ásamt tjónstilkynningu, tölvupóstsamskiptum starfsmanna V og X og 
tölvupóstsamskiptum starfsmanna V og X.  
Ódagsettar athugasemdir M.  

 

Málsatvik. 
Í tjónstilkynningu kemur fram að bifreið M var ekið inn á Kringlumýrarbraut frá bílaplani framan við 
Grand hótel, þegar bifreiðin lenti ofan í holu á bílaplaninu og skemmdist.   

M telur að X beri skaðabótaábyrgð á tjóni á bifreið sinni þar sem hola sú sem bifreið M var ekið í 
hafi verið margviðgerð og starfsmenn X hafi því átt að hafa vitað af holunni og þeirri hættu sem af 
henni skapaðist fyrir umferð bíla. Þess vegna hafi verið um vanrækslu starfsmanna X að ræða að hafa 
ekki gert nægar ráðstafanir til að tryggja að hægt væri að aka um bílaplanið án hættu.  

V bendir á að veghaldari vegar beri ekki hlutlæga ábyrgð á tjóni vegfarenda heldur sé kveðið á um 
bótaábyrgð veghaldara í 56. gr. vegalaga nr. 80/2007 þar sem komi fram að ábyrgðin stofnist ekki 
nema veghaldari hafi sýnt gáleysi við veghaldið og sannað sé að vegfarandi hafi sýnt af sér eðlilega 
varkárni. V telur að M beri sönnunarbyrði um að slíkt gáleysi hafi verið til staðar hjá starfsmönnum 
X og að slík sönnun hafi ekki tekist.  

 

Álit. 

Ágreiningur málsins snýst um það hvort aðstæður á bílaplani við hótelbyggingu X hafi verið þannig 
að X hafi bakað sér skaðabótaábyrgð þegar M ók ofan í holu á bílaplaninu sem leiddi til tjóns á 
bifreið hennar.  Í málinu liggur fyrir að forsvarsmenn X segjast ekki hafa vitað af umræddri holu, það 
hafi verið snjór yfir öllu umræddan dag og í tjónstilkynningu eru myndir af aðstæðum á vettvangi 
þann 28. janúar 2016 sem staðfesta snjóinn. Sá sem heldur því fram að annar beri skaðabótaábyrgð á 
tjóni hans verður að sýna fram á að skilyrði skaðabótaábyrgðar séu uppfyllt. Í þessu tilviki er það M 
sem ber sönnunarbyrðina fyrir því að aðstæður hafi verið ófullnægjandi á bílaplani hans.  Verður slík 
ábyrgð ekki byggð á almennum ályktunum um ástand gatna í höfuðborginni eða óstaðfestum 
upplýsingum um vitneskju starfsmanna. Samkvæmt almennum sönnunarreglum ber M hallann af 
sönnunarskorti um að aðstæður hafi verið ófullnægjandi.  M á því ekki rétt á bótum úr 
ábyrgðartryggingu hjá V.  

 
Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu X hjá V.  

 

Reykjavík,  21. febrúar 2017. 

 
Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
                   Valgeir Pálsson hrl.    Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  9/2017 
 M og 

vátryggingafélagið V  v. fasteignatryggingar 
 

Gildissvið fasteignatryggingar vegna tjóns á óskráðri viðbyggingu.  

Gögn. 
1. Málskot móttekið 10.1.2017 ásamt fylgiskjölum nr. 1-6 
2. Bréf V dags. 25.1.2017 ásamt fylgiskjölum nr. 1-5 

Málsatvik. 
M tók fasteignatryggingu hjá V og þá hafði verið byggð 20 fermetra viðbygging við fasteignina.  
M segir í gögnum málsins að það hafi verið gert með vitneskju stjórnvalda en gögn varðandi 
stækkunina hafi vegna mistaka ekki verið send Þjóðskrá, sem sjái um skráningu gagna í 
fasteignaskrá. Vatnstjón varð á húsnæði M og náði það tjón til umræddrar viðbyggingar. Bætti V 
tjónið á húsinu sjálfu en neitaði að greiða fyrir tjón sem varð á viðbyggingunni og taldi 
viðbygginguna ekki rúmast innan brunabótamats eignarinnar en það sé það sem skilgreini 
gildissvið fasteignatryggingar.   

M telur að fasteignatrygging hans nái til alls húsnæðisins, einnig til viðbyggingarinnar, enda hefði 
matsmaður frá V skoðað húsið og viðbygginguna áður en V samþykkti að selja honum 
fasteignatryggingu og vátryggingarsamningur taki því til alls húsnæðisins.   

V hafnar bótaskyldu hvað varðar viðbygginguna en viðurkennir bótaskyldu hvað varðar 
aðalbygginguna og vísar til gildissviðs í vátryggingarskilmálum þar sem vísað er til þess 
gildissviðs lögboðinnar brunatryggingar fasteigna.  Það þýði að gildissvið fasteignatryggingar sé 
það sama og umræddrar brunatryggingar og það nái til þess hluta fasteignar sem falli undir 
brunabótamat, eins og það sé skráð hjá opinberum aðilum eins og í fasteignaskrá Þjóðskrár. V 
segir að þó svo að matsmaður frá félaginu hafi skoðað húsnæðið og viðbygginguna þá sé slíkt 
almenn skoðun á ástandi fasteignar og V treysti opinberum upplýsingum um stærð og gerð 
fasteignar og M hafi borið skylda til að skrá umrædda viðbyggingu til þess að hún væri hluti af 
brunabótamati eignarinnar og upplýsa V um hana til þess að fasteignatryggingin taki til hennar.  

Álit. 
Í inngangi vátryggingaskilmála fasteignatryggingar V er gildissviði vátryggingarinnar lýst þannig 
að þar segir að vátryggingin taki „til húseignar þeirrar eða hluta húseignar sem skráð er á 
vátryggingarskírteini eða iðgjaldskvittun ásamt fylgifé, sem fellur undir lögboðna brunatryggingu 
húseignarinnar, þó ekki til girðinga né loftneta.“ Við túlkun á orðalagi þessa ákvæðis verður að 
líta til þess að ekki er skýr tilvísun til þess að gildissvið vátryggingarinnar sé afmarkað við þann 
hluta húseignarinnar sjálfrar sem fellur undir lögboðna brunatryggingu heldur verður að skilja 
orðalagið þannig að sú tilvísun sé einungis bundin við fylgifé húseignarinnar.  Með hliðsjón af 
þessu orðalagi er ekki hægt að túlka vátryggingarsamning M við V öðruvísi en svo að umrædd 
viðbygging, sem var skoðuð sérstaklega án athugasemda fyrir töku tryggingarinnar af matsmanni á 
vegum V, sé hluti af húseign M sem slíkri.  Orðalag vátryggingarskilmála um að fylgifé 
húseignarinnar þurfi að vera þess eðlis að það falli undi lögboðna brunatryggingu breytir þessu 
ekki og verður V að bera hallann af því orðalagi vátryggingarskilmálanna. Ekki verður heldur séð 
að tjón það sem varð á húseign M verði rakið til utanaðkomandi breytinga á vátryggðri áhættu sbr. 
24. gr. laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004. M á því rétt á bótum úr fasteignatryggingu 
sinni hjá V. 

 Niðurstaða. 
M á rétt á bótum úr fasteignatryggingu sinni hjá V. 
 

Reykjavík 21.2. 2017. 
Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.  
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Mál nr.  10/2017 
M og 

vátryggingafélagið V  v. ábyrgðartryggingar  ökutækisins A. 
  

 
 

Fyrning bótakröfu vegna umferðarslyss 25.11.2009. 
 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 2.1.2016  ásamt fylgiskjölum nr. 1-7 
2. Bréf V dags. 24.1.2017 

 

Málsatvik.  

M krefst bóta vegna slyss sem hún varð fyrir sem farþegi í lítilli hópferðabifreið, þar sem  
öryggisbelti var í ólagi. Bifreiðin  lenti  utan vegar og segist M hafa kastast til og slasast. M krefst  
bóta úr ábyrgðartryggingu A.  V bendir á að í matsgerð sem fyrir liggur í málinu dags. 25.7.2016 
komi fram að hægt hefði verið að meta afleiðingar slyssins ári eftir slysið eða 25.11.2010. V vísar 
til 99. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, þar sem segir að allar bótakröfur eins og þær sem hér ræðir 
um fyrnist á fjórum árum frá lokum þess almanaksárs, sem kröfuhafi fékk vitneskju um kröfu sína 
og átti þess fyrst kost að leita fullnustu hennar. V segir að hægt hefði verið að meta afleiðingar 
slyssins 25.11.2010 og því hafi fyrningarfrestur byrjað að líða um áramótin 2010/2011 en í síðasta 
lagi 2011/2012 og krafan því fyrnd í síðasta lagi um áramótin 2015/2016. V segir að slysið hafi 
fyrst verið tilkynnt félaginu 11.12.2015, en slík tilkynning rjúfi ekki fyrningarfrest með sama hætti 
og málshöfðun. V telur því að atvikið sé fyrnt og M eigi ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu A. 

 

Álit. 

Í matsgerð þeirra Ingvars Sveinbjörnssonar hrl. og Leifs N. Dungal læknis kemur fram að 
tímabært hefði verið að meta afleiðingar slyss M ári eftir annað slys sem hún lenti í á árinu 2010.  
Í 99. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 kemur fram að kröfur fyrnist á fjórum árum frá lokum þess 
almanaksárs sem tjónþoli fékk vitneskju um kröfu sína og átti þess fyrst kost að leita fullnustu 
hennar.  Verður sá tímapunktur talinn vera í allra síðasta lagi um áramótin 2011/2012, eða 5. júní 
2011, sem er ári eftir það slys sem vísað er til hér að ofan.  Krafa M fyrnist því í síðasta lagi 
fjórum árum seinna, eða um áramótin 2015/2016. Af þeirri ástæðu á M ekki rétt á bótum úr 
ábyrgðartryggingu A. 

 

Niðurstaða. 

M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu A. 

 
 

Reykjavík 14.2 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 

         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  11/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V  v/ ábyrgðartryggingar líkamsræktarstöðvar (A). 

Kona varð fyrir meiðslum er trissa á „gravity bekk“ féll á enni hennar. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 2.1.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V, dags. 17.1.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
Hinn 12. maí 2016 var M í líkamsrækt í líkamsræktarstöðinni A og lá í svokölluðum „gravity bekk“.  
Unnt er stilla halla bekksins með því að stilla hæð höfðalags bekksins í þremur hæðum á einhvers 
konar standi sem er komið fyrir aftan sjálfan bekkinn.  Er þá höfðalaginu lyft upp eða niður og það 
fest í ákveðinni stöðu með því að skorða það ofan í sérstöku haki fyrir hverja hæðarstillingu.  Mun 
bekkurinn hafa fallið niður og við féll 250 gr þungt hjól eða trissa niður á enni M og varð hún fyrir 
meiðslum. 

M kveðst hafa verið í hóptíma þegar slysið varð og leiðbeinandi hafi verið til staðar.  Hún hafi mátt 
treysta því að bekkurinn væri í lagi og ekki þurft að vænta þess að tæki sem er notað undir stjórn og 
undir handleiðslu þjálfara falli niður og valdi líkamstjóni.  A taki gjald fyrir aðgang 
líkamsræktarstöðinni.  Því sé eðlilegt að gerðar séu ríkar kröfur til slíkra rekstraraðila um að viðhafa 
ráðstafanir til að hindra að viðskiptavinir slasi sig í tækjum stöðvarinnar.  Hefur M krafist bóta fyrir 
líkamstjón sem hún hlaut við atvikið úr ábyrgðartryggingu A hjá V.  Af hálfu V er því haldið fram að 
höfðalagið hafi í umrætt sinn ekki verið skorðað nógu vel ofan í hakinu og af þeim sökum hafi 
bekkurinn fallið niður.  Við það hafi trissan sem er notuð í ákveðnum æfingum hrokkið upp úr 
sérstakri rauf að ofanverðu á fyrrgreindum standi og fallið ofan á enni M.  Hefur V hafnað 
bótaskyldu. 

Álit. 
Engin rannsókn liggur fyrir um orsakir þess að bekkurinn féll niður og trissan datt á enni M.  Hvað 
sem því líður verður heldur ekki ráðið af gögnum málsins að tilefni sé til að ætla að slysið verði rakið 
til bilunar í tækinu eða skorts á eftirliti af hálfu leiðbeinanda eða annarra starfsmanna A með notkun 
tækisins.  Eins og mál þetta liggur fyrir þykir ekki hafa verið sýnt fram á að slysið verði rakið til 
atvika sem A ber ábyrgð á.  M á því ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu A hjá V. 

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu A hjá V. 

Reykjavík,  21. febrúar 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr.  
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  13/2017 

M og 
vátryggingafélagið V  vegna ábyrgðartryggingar X.    

Vinnuslys við grisjun skógar 15.6.2015. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, dags. 3.1.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 19.1.2017, ásamt tímaskýrslu og athugasemdum X.  

Málsatvik. 
Í tjónstilkynningum sem liggja fyrir í málinu til Sjúkratrygginga Íslands og Vinnueftirlits ríkisins er 
atvikum slyss M lýst þannig að hann hafi fengið trjábol í bakið.  Í málskoti er haft eftir M að hann 
hafi verið að bera 40 kg. trjádrumb með samstarfsmanni sínum hjá X og hafi þeir verið að leggja 
trjádrumbinn á kerru þegar samstarfsmaðurinn hafi misst drumbinn úr höndunum þannig að hann hafi 
runnið úr kerrunni og á M, sem þá hafi staðið um tvo metra frá kerrunni.   Í málinu liggur einnig fyrir 
að M leitaði til læknis um viku eftir umrætt atvik og lýsti atvikum þá á svipaðan hátt.  

M telur að X beri skaðabótaábyrgð vegna afleiðinga slyssins þar sem óforsvaranlegt hafi verið af  
hálfu X að láta starfsmenn bera svona þungar byrðar auk þess sem slysið megi rekja til aðgæsluleysis 
samstarfsmanns M og verkstjóra.  Einnig telur M að X hafi vanrækt tilkynningarskyldu til 
Vinnueftirlitsins skv. 79. gr. laga nr. 46/1980 og skv. dómaframkvæmd verði því að leggja lýsingu M 
af atvikum málsins til grundvallar við mat á sönnun atvika.  

V telur að lýsing M á atvikum málsins geti vart staðist og sé ólíklegt að trjádrumbur hafi getað lent á 
baki M ef hann stóð í tveggja metra fjarlægð frá kerrunni.  Það séu því engin efni til þess að ætla að 
X beri skaðabótaábyrgð vegna slyss M. Einnig bendir V á að M hafi mætt til vinnu eftir atvikið og 
þannig hafi tilkynningarskylda til Vinnueftirlitsins ekki stofnast.   

Álit. 

Samkvæmt 1. mgr. 79. gr. laga nr. 46/1980 skal atvinnurekandi án ástæðulausrar tafar tilkynna til 
Vinnueftirlitsins  öll slys þar sem starfsmaður deyr eða verður óvinnufær í einn eða fleiri daga, auk 
þess dags sem slysið varð.  Ekki liggur fyrir að M hafi orðið óvinnufær strax og af læknisvottorðum 
verður ekki annað séð en að hann leiti fyrst til læknis nokkrum dögum eftir atvikið. Eins og hér 
stendur á verður ekki talið að X hafi vanrækt skyldur sínar samkvæmt nefndu lagaákvæði þannig að á 
hann verði felld sönnunarbyrði um málsatvik að því marki sem þau kunna að vera umdeild.  Þegar 
litið er til atvika í heild og þeirra athafnaskyldna sem hvíldu á X skv. lögum nr. 46/1980 og reglum 
þeim tengdum, verður ekki séð að óhapp það, sem virðist hafa leitt til þess að M fékk trjádrumb í 
bakið, hafi verið vegna vanrækslu á skyldum X eða gáleysi samstarfsmanns M heldur vegna 
óhappatilviks sem X ber ekki ábyrgð á.  M á því ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu X hjá V. 

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu X hjá V.  

 

Reykjavík,  21. febrúar 2017. 

 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
                   Valgeir Pálsson hrl.    Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  14/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna ábyrgðartryggingar X.   

Vinnuslys við útkeyrslu á vörum á veitingastað 9.12.2015. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, móttekið 11.1.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 23.1.2017, ásamt mynd úr Austurstræti.   

Málsatvik. 
Í málskoti kemur fram að M var að keyra út vörur fyrir vinnuveitanda sinn, sem er heildsölufyrirtæki 
ásamt samstarfsmanni sínum. M kveðst nýlega hafa hafið störf og hafi því notið leiðsagnar umrædds 
samstarfsmanns sem hafi vísað honum á að fara með vörur sem tilheyrðu veitingastaðnum X niður 
stiga inni í húsnæði X og inn í eldhús.  Þegar M hafi verið á leið niður stigann með stóran brúsa af 
matarolíu í fanginu hafi hann runnið í bleytu í stiganum og hlotið líkamstjón.  

M telur að X beri skaðabótaábyrgð á afleiðingum tjóns M þar sem aðstæður hafi verið ófullnægjandi 
og að starfsmenn X hafi ekki gætt að almennum fyrirmælum laga nr. 46/1980 varðandi öryggi og 
hættulausar aðstæður á vinnustöðum.  Umræddur stigi hafi verið hættulegur og hafi starfsmaður X 
borið á vettvangi um að kvartað hafi verið yfir stiganum áður.  Einnig bendir M á að þær 
leiðbeiningar sem M fékk um að nota stigann, en ekki vörulyftu væri vegna þess að hann hefði fengið 
upplýsingar um að vörulyftan bilaði gjarnan og hafi starfsmenn X ekki gert athugasemdir við að M 
notaði stigann í greint sinn.  M bendir einnig á að forsvarsmenn X hafi ekki gert ráðstafanir til að 
tilkynna slys M til Vinnueftirlitsins og verið því að bera hallann af sönnunarskorti vegna atvika 
málsins.   

V telur ósannað að aðstæður hafi verið ófullnægjandi af hálfu X og vísar sérstaklega til þess að ekki 
sé ætlast til þess að vöruflutningar um þann stiga sem M féll í heldur með sérstakri vörulyftu sem 
ætluð er til slíks.  Aðgengi að vörulyftunni sé auðvelt og ekki komi fram staðfestar upplýsingar um að 
hún hafi verið ónothæf.  V bendir einnig á að ekki sé sannað að starfsmenn X hafi vitað um bleytu í 
umræddum stiga eða að sýnt sé að stiginn sé of brattur eða ekki í samræmi við lög og reglur. V hafnar 
því greiðsluskyldu úr ábyrgðartryggingu X.  

Álit. 

Ágreiningur málsins snýst aðallega um það hvort aðstæður til vöruflutninga í veitingastað X hafi 
verið þannig að það hafi skapast sérstök hætta fyrir starfsmenn annarra fyrirtækja að skila af sér 
vörum til X.  Í gögnum málsins er vísað sérstaklega til þess að X hafi gert þannig ráðstafanir að hægt 
væri að nota vörulyftu þegar verið væri að flytja vörur inn á veitingastaðinn.  Verður ekki annað ráðið 
en að sú aðferð hafi verið tæk fyrir M og leiðbeiningar um að fara um stiga með byrði hafi ekki 
komið frá starfsmönnum X.  Verður ekki séð að skilyrði skaðabótaréttar séu uppfyllt vegna X.  

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu M hjá V.  

Reykjavík,  14. febrúar 2017. 

 
Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
                   Valgeir Pálsson hrl.    Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  15/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V  v/ greiðslukortatryggingar. 

Hvarf muna úr golfbíl á golfvelli erlendis. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 9.1.2017, ásamt fylgigögnum og síðari athugasemdum. 
Bréf V, dags. 20.1.2017. 

 

Málsatvik. 
Að morgni 30. október 2016 var M við golfiðkun á golfvelli nálægt Torreveja á Spáni.  Í lokuðu hólfi 
í golfpoka sínum geymdi M m.a. armbandsúr sitt, farsíma og fjarlægðarmæli (Golf Buddy), en 
pokann hafði hún í golfbíl sem hún hafði til afnota.  Að leik loknum hafi hún uppgötvað að þessir 
munir voru horfnir úr pokanum.  M vissi ekki hvenær munirnir hafi horfið úr pokanum eða hver hafi 
gert það.  Sést hafi til manns á 14. holu sem grunur lék á að hefði verið að verki án þess þó að nokkuð 
væri hægt að fullyrða um það.  Kveður M að golfvöllurinn sé lokaður og aðeins þeim sem hafa greitt 
vallargjald er heimill aðgangur að vellinum. 

M hefur krafist bóta vegna þeirra muna sem stolið var úr golfpokanum úr farangurstryggingarlið 
greiðslukortatryggingar sem hún hafði í gildi hjá V.  V hefur hafnað bótaskyldu. 

 

Álit. 
Í gr. 5.1 í vátryggingarskilmálum greiðslukortatryggingarinnar segir að vátryggt sé gegn tjóni sem 
verður á einkamunum m.a. af völdum þjófnaðar, en einnig segir í ákvæði þessu að skilyrt sé að hinn 
vátryggði hafi gætt fyllsta öryggis við vörslu hins vátryggða.  Í gr. 5.5 er kveðið á um sérstakar 
varúðarreglur sem gilda um þennan lið vátryggingarinnar og þannig segir í gr. 5.5.2 að vátryggður 
skuli ekki skilja við hina vátryggðu muni eftirlitslausa á almannafæri og gæta þess að taka þá með 
þegar staður er yfirgefinn.  Þá er þess getið í gr. 5.6 í skilmálunum að skylt sé að fara eftir 
varúðarreglum sem mælt er fyrir um í skilmálunum.  Sé varúðarreglunum ekki fylgt getur ábyrgð 
félagsins fallið niður í heild eða að hluta, sbr. 26. gr. laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004.  
Samkvæmt þessu ákvæði laga nr. 30/2004 getur félagið þó ekki borið fyrir sig að varúðarreglu hafi 
ekki verið fylgt ef ekki er við vátryggðan að sakast eða sök hans er óveruleg eða það að 
vátryggingaratburður hefur orðið verður ekki rakið til brota hans.  Þótt félagið geti samkvæmt þessari 
lagagrein borið fyrir sig að varúðarreglum hafi ekki verið fylgt má samt leggja á það ábyrgð að hluta 
með hliðsjón af því hvers konar varúðarreglu var ekki sinnt, sök vátryggðs, hvernig 
vátryggingaratburð bar að og atvikum að öðru leyti. 

Samkvæmt því sem fyrir liggur í gögnum málsins var munum stolið úr lokuðu hólfi í golfpoka M sem 
hún hafði komið fyrir í golfbíl sem hún hafði til umráða á golfvellinum.  Hún vissi ekki hvar á 
golfvellinum þjófnaðurinn átti sér stað og hann uppgötvaðist ekki fyrr en að leik loknum.  Þótt 
golfvöllurinn kunni að hafa verið lokaður verður ekki fram hjá því litið að talsverður fjöldi fólks 
hefur verið á ferli innan vallarins.  Jafnframt verður við það að miða að golfpokinn hafi ekki verið í 
augsýn M þegar mununum var stolið.  Í ljósi þessa verður að telja að M hafi skilið hina stolnu muni 
eftir eftirlitslausa á almannafæri og af þeim sökum tókst þjófnum að fremja brot sitt.  M braut því 
gegn fyrrgreindri varúðarreglu í gr. 5.5.2 í vátryggingarskilmálunum og telst sök hennar vera nokkur.  
Samkvæmt þessu og með vísan til úrskurðar nefndarinnar í máli nr. 373/2015 getur V takmarkað 
ábyrgð sína að fullu.  Af því leiðir að M á ekki rétt á bótum úr farangurstryggingunni hjá V. 
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Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr farangurstryggingarlið greiðslukortatryggingar hjá V. 

Reykjavík,  14. febrúar 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr.  
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  16/2017 

 
M og 

vátryggingafélagið V  v. farangurstryggingar  
 
 

Tjón á farangri 4.9.2016. 
 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 11.1.2017  ásamt fylgiskjölum nr. 1-2.  
2. Bréf V dags. 30.1.2017 ásamt fylgiskjölum 1-5. 
3. Tölvupóstur V dags. 13.2.2017 ásamt tjónstilkynningu M og kvittunum.  

 

Málsatvik. 

M ferðaðist með fjögur svokölluð lithium-batterí í farangri sínum þegar hann var á leið heim frá 
Kanada. Tollurinn í Kanada skildi eftir miða á tösku M um að þeir hefðu skoðað tösku hans og 
eftir það voru batteríin ekki lengur í töskunni.    

M krefst bóta úr farangurstryggingu sinni hjá V og segir að ekkert liggi fyrir um að batteríin hafi 
verið fjarlægð af yfirvöldum og engin þar hafi kannast við að svo hafi verið gert og því sé ósannað 
að batteríin hafi verið fjarlægð af tollayfirvöldum. 

V hafnar bótaskyldu og bendir á að skv. tilkynningu kanadískra tollyfirvalda á töskunni komi fram 
að innihald tösku M hafi verið skoðað og eftir skoðun hafi heimill farangur verið settur í töskuna 
aftur. V segir að almennt gildi takmarkanir á að hafa lithium-batterí í farangri í flugsamgöngum. V 
telur að þetta tilvik falli undir gr. 16.13 í vátryggingaskilmálum þar sem segir að vátryggingin bæti 
ekki tjón vegna eignaupptöku, kyrrsetningar og svipaðra aðgerða opinberra aðila. Í þessu tilviki 
hafi batterí verið fjarlægð en annar farangur látinn ósnertur og því sé augljóst að aðgerðir 
kanadískra tollyfirvalda, sem opinberra aðila, hafi verið þær að fjarlægja batteríin úr töskunni.  
Umrædd undanþága eigi því ótvírætt við.  

Álit. 

Í tjónstilkynningu sem M undirritar segir að tollurinn í Kanada hafi farið í tösku hans og fjögur 
lithium-batterí hafi verið fjarlægð úr töskunni. Ekki er staðfest í skýrslu eða yfirlýsingu frá 
kanadískum yfirvöldum um að þau hafi fjarlægt batteríin. Hins vegar verður að líta til þess að M 
segir í tjónstilkynningu sinni að opinberir aðilar hafi fjarlægt batteríin úr tösku sinni og miðað við 
gögn málsins er ekki öðrum aðilum til að dreifa hvað það varðar. Engin önnur skýring liggur fyrir 
á því að batteríin hurfu úr farangri M. Eins og gögn málsins liggja fyrir verður því ekki annað séð 
en að um sé að ræða atvik sem falli undir eignaupptöku og/eða kyrrsetningu opinberra aðila, í 
þessu tilviki kanadískra tollyfirvalda, og á M því ekki rétt á bótum úr farangurstryggingu sinni hjá 
V sbr. undanþáguákvæði í gr. 16.13 í vátryggingaskilmálum farangurstryggingarinnar.  

Niðurstaða. 

M á ekki rétt á bótum úr farangurstryggingu sinni hjá V.  
 

Reykjavík 21.2. 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.  
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Mál nr.  17/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V  v/ starfsábyrgðartryggingar byggingarstjóra. 

Ágreiningur um fyrningu bótakröfu á hendur byggingarstjóra. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 12.1.2017, ásamt fylgigögnum og tölvupósti dags. 27.1.2017. 
Bréf V, dags. 26.1.2017, ásamt fokheldisúttekt dags. 18.8.2006, dómi Hæstaréttar í máli 
nr. 1/2015 og úrskurði nefndarinnar í máli nr. 178/2016.  

Málsatvik. 
Samkvæmt gögnum málsins keypti M húseignina Finnsbúð 11 í Þorlákshöfn á árinu 2014 og eftir 
það hafi hann orðið var við galla í húseigninni vegna uppsetningar steinklæðningar sem hann 
hyggst krefja byggingarstjóra um skaðabætur vegna.  Í málinu liggur einnig fyrir fokheldisúttekt 
dags 18. ágúst 2006 þar sem kemur fram að húsið hafði þá verið í byggingu og metið fokhelt.  
Byggingarstjóri við bygginguna var S sem hafði lögmælta starfsábyrgðartryggingu hjá V.  
Lokaúttekt vegna byggingarinnar virðist ekki hafa farið fram í kjölfar þess að húsið var tekið í 
notkun.   

M telur að hann eigi rétt á skaðabótum vegna þeirra framkvæmda sem hann þarf að fara í til að 
lagfæra húseign sína og vísar hann til matsgerðar sem gerð hafi verið um sams konar húseign þar 
sem S hafi einnig verið byggingarstjóri.  M telur að ákvæði laga nr. 150/2007 um fyrningu 
kröfuréttinda eigi við um kröfu hans en ekki eldri lög nr. 14/1905 þar sem hann hafi ekki haft 
vitneskju um kröfu sína fyrr en í fyrsta lagi á árinu 2014 þegar hann keypti húseignina.  Einnig 
vísar M til þess að hann hafi verið í samskiptum við starfsmann V vegna málsins og hafi félagið 
ekki borið fyrir sig fyrningu í þeim samskiptum og sé því of seint að gera það nú.   

V hefur hafnað bótakröfum M m.a. á grundvelli fyrningar þar sem húseign M hafi verið byggð á 
árinu 2006 eða fyrr og metin fokheld í ágúst það ár.  Þá hafi lög nr. 14/1905 gilt um fyrningu 
bótakrafna og nái gildissvið þeirra því til þeirra skaðabótakrafna sem M telur sig eiga í lögmælta 
starfsábyrgðartryggingu byggingarstjóra.  

Álit. 
Svo sem áður greinir mun húseign M hafa verið byggð þannig að hún var fokheld á árinu 2006 og 
tekin þá í notkun.  Samkvæmt 3. mgr. 51. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, sem í gildi 
voru þegar byggingarframkvæmdirnar stóðu yfir, bar byggingarstjóri ábyrgð á því að byggt væri í 
samræmi við samþykkta uppdrætti, lög og reglugerðir.  Af dómaframkvæmd, sbr. m.a. 118. gr. 
þág. byggingarreglugerðar nr. 441/1998, mátti ráða að jafnframt hvíldi á byggingarstjóra skylda til 
að hafa yfirumsjón og eftirlit með byggingarframkvæmdunum, sem hann stýrði, þar á meðal með 
því að iðnmeistarar, sem komu að verkinu fyrir atbeina hans, sinntu skyldum sínum og að 
framkvæmdin væri tæknilega og faglega fullnægjandi. Með saknæmri vanrækslu á þessum 
skyldum félli skaðabótaábyrgð á byggingarstjóra.  Þó ekki liggi formlega fyrir lokaúttekt verður 
ekki annað ráðið en þær framkvæmdir sem ábyrgð S sem byggingarstjóra kann að taka til hafi 
farið fram í síðasta lagi á árinu 2006 er húseignin var tekin í notkun, auk þess sem á sama tíma 
mátti það, sem úrskeiðis fór við byggingarframkvæmdirnar og ábyrgð S gat tekið til, vera 
húseigendum ljóst.  Skaðabótakrafa á hendur S fyrnist á 10 árum, sbr. 2. tölul. 4. gr. þág. laga nr. 
14/1905 um fyrning skulda og annarra kröfuréttinda.  Skaðabótakrafa M á hendur V er því fallin 
niður og hefur tilkynning til V um mögulega kröfu ekki þau áhrif að fyrningarfrestur rofni.  

Samskipti þau sem M átti við starfsmann V áður en formleg krafa var sett fram virðist snúast að 
málskostnaðartryggingu fjölskyldu- eða fasteignatryggingar og hafa þau samskipti ekki áhrif á 
niðurstöðu nefndarinnar.  
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Niðurstaða. 
Krafa M um skaðabætur úr starfsábyrgðartryggingu byggingarstjórans S hjá V er fyrnd. 

Reykjavík,  14. febrúar 2017 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr. 21/2017 
M og 

vátryggingafélagið V-1 v. ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A og 
vátryggingafélagið V-2) v. ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar B. 

 
Árekstur bifreiða við Borgarveg - Spöngina, Reykjavík 15.01.2017. 

Gögn. 
1. Málskot, móttekið 15.1.2017 ásamt fylgiskjölum 
2. Bréf V-2, dags. 18.1.2017 
3. Bréf V-1, dags. 30.1.2017 ásamt fylgiskjölum 

Málsatvik. 
Bifreiðunum A og B var ekið inn í hringtorgið frá Spönginni og út á fyrstu útkeyrslu vestur 
Borgarveg. Bifreið B var ekið á undan. Árekstur varð er ökumaður B tók u-beygju strax eftir að 
hann var kominn út úr hringtorginu í því skyni að snúa við. Ók ökumaður A aftan á B er B 
hemlaði til að taka u-beygjuna.  

Ökumaður A kveðst hafa ekið sömu leið og B, sem hafi hægt skyndilega á sér um leið og komið 
var út úr hringtorginu og tekið u-beygju. Hann hafi því lent með hægra framhorn sitt á vinstra 
afturhorni B. M, sem var ökumaður B, kveðst hafa áttað sig á því að vera á rangri leið og hafi því 
tekið u-beygju strax er hann kom út úr hringtorginu. Hann hafi ekki séð nein ökutæki vera að 
koma úr gagnstæðri átt og heldur ekki fyrir aftan sig. Skyndilega hafi A verið ekið á vinstra 
afturhorn B. Telur M að A hafi verið ekið gríðarlega nálægt sér. Í málskoti M kemur jafnframt 
fram að hann telji það vítavert gáleysi af hálfu ökumanns A að aka svo nálægt B. Alltaf eigi að 
halda góðu bili á milli bifreiða. Telur hann að alla sök eigi að leggja á ökumann A. 

Í bréfi V-2 til nefndarinnar kemur fram að félagið telji að rétt sé að leggja alla sök á ökumann A 
þar sem A hafi verið ekið allt of nálægt B, sbr. 3. mgr. 14. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. Í bréfi V-
1 til nefndarinnar kemur fram að þar sem áreksturinn hafi orðið séu akreinar aðgreindar með 
svokölluðu bannsvæði, sem er svæði á vegi eða götu sem ekki er ætlað umferð eða stöðu 
ökutækja, sbr. 30. gr. merkjareglugerðar nr. 289/1995. Í kjölfar bannsvæðisins sé svo að finna 
heila óbrotna miðlínu sem gefur til kynna að hættuleg sé að aka yfir hana og óheimilt nema brýna 
nauðsyn beri til., sbr. 24. gr. a í framangreindri merkjareglugerð. V-1 telur að M hafi snúið 
ökutæki sínu án þess að ganga úr skugga um að það hafi verið unnt án hættu eða óþæginda fyrir 
aðra og hafi því brotið gegn 1. og 2. mgr. 17. gr. umferðarlaga. Hann hafi jafnframt ekið yfir 
svokallað bannsvæði milli akreina við enda umferðareyju og ekið yfir óbrotna hindrunarlínu, sem 
hvort tveggja er brot á framangreindum ákvæðum merkjareglugerðar. Þá hafi ökumaður A hagað 
akstri sínum með þeim hætti að ekki verði sýnt fram á að áreksturinn megi rekja til sakar hans. Því 
sé rétt að leggja alla sök á M. 

Álit. 
M tók u-beygju strax eftir að hann kom út úr hringtorgi. Við það hemlaði hann skyndilega og ók 
yfir bannsvæði og óbrotna hindrunarlínu, sem er óheimilt nema brýna nauðsyn beri til, sbr. 24. og 
30. gr. merkjareglugerðar nr. 289/1995. Jafnframt gætti M ekki nægjanlega að umferð sem á eftir 
kom en honum bar að ganga úr skugga um að u-beygjan væri möguleg án hættu eða óþæginda 
fyrir aðra, sbr. 1. mgr. 17. gr. umferðarlaga nr. 58/1987. Ekki hefur verið sýnt fram á að 
áreksturinn verði rakinn til atvika sem ökumaður B ber ábyrgð á og því ber að leggja alla sök á M, 
sem var ökumaður B.  

Niðurstaða. 

Ökumaður B ber alla sök á árekstrinum.  

Reykjavík 21.2.2017. 
Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

       Sigurður Óli Kolbeinsson hdl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  23/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna slysatryggingar fjölskyldutryggingar.     

Gildissvið vátryggingarskilmála vegna líkamstjóns 19.12.2015. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, móttekið 11.1.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 31.1.2017, ásamt gögnum.  
Tölvupóstur M, dags. 16.2.2017.  

 

Málsatvik. 
M ritaði undir tjónstilkynningu til V 12. janúar 2016 þar sem eftirfarandi kemur fram: „Fékk aðsvif 
og datt fram fyrir sig, m.a. á andlitið.“ Í slysavottorði tannlæknis dags. 19. janúar 2016 kemur fram að 
M hafi fengið aðsvif og dottið á andlitið.   

M gerir kröfu um bætur úr slysatryggingu fjölskyldutryggingar sinnar hjá V og telur að ekkert í 
gögnum málsins bendi til einhvers konar innri veiklunar. Auk þess bætir M við í skýringum í 
tölvupósti dags. 16. febrúar sl. að orsakir falls síns séu óljósar og hún hafi ekki sjálf fyllt út 
tjónstilkynningu til V heldur dóttir hennar. Einnig bendir M á að hún eigi enga sögu um að hafa 
fengið aðsvif oft og eigi því frekar að njóta vafans vegna atvika málsins en V og vísar til langrar 
viðskiptasögu við félagið. Auk þess gagnrýnir M mistök sem V varð á í bréfasendingum V til sín.  

V telur að sannað sé af gögnum málsins að orsök þess að M hafi fallið hafi verið sú að hún fékk 
aðsvif.  Slíkan atburð telur V ekki falla undir skilgreiningu í vátryggingarskilmálum slysatryggingar 
fjölskyldutryggingar M.  Þar komi fram skilgreining á slysi sem felur í sér að það þurfi að vera um að 
ræða skyndilegan utanaðkomandi atburð að ræða og atvik þau sem leiddu til meiðsla á líkama M hafi 
ekki verið vegna utanaðkomandi atburðar heldur megi rekja þau til innra ástands í líkama M sem leitt 
hafi til aðsvifs. Það sé almennt ekki talið til utanaðkomandi atburðar í skilgreiningu á umræddu 
slysahugtaki og því falli atvikið utan vátryggingaverndar M hjá V.  

 

Álit. 

Í 4. gr. vátryggingarskilmála sem gilda um þá slysatryggingu sem hér er til skoðunar segir að félagið 
greiðir bætur vegna slyss er vátryggður verður fyrir í frístundum, við heimilisstörf, skólanám eða 
almennar íþróttaiðkanir, ef það m.a. leiðir til varanlegrar læknisfræðilegrar örorku eða tímabundins 
missis starfsorku.  Þá kemur fram í 3. gr. skilmálanna að með hugtakinu slys sé átt við skyndilegan 
utanaðkomandi atburð sem veldur meiðslum á líkama þess sem vátryggður er og gerist án vilja hans.  
Í máli þessu snýst ágreiningur aðila um það hvort M hafi fallið í gólfið og orðið fyrir meiðslum af 
völdum utanaðkomandi atburðar þannig að um slys hafi verið að ræða í skilningi 
vátryggingarskilmálanna.  

M segist sjálf ekki skýringu á því hvers vegna hún féll í gólfið, en í tjónstilkynningu kemur fram að 
hún hafi fengið aðsvif.  Í læknisfræðilegum gögnum málsins verður ekki ráðið með ótvíræðum hætti 
hver hafi verið orsök fallsins en þó er einnig vísað til aðsvifs í þeim gögnum.  Þá verður ekki annað 
ráðið en M hafi ekki verið með yfirliðatilfinningu í aðdraganda þess að hún féll eða haft önnur 
einkenni sem gátu verið fyrirboðar fallsins.  Ekki verður fram hjá því horft að M varð fyrir meiðslum 
er hún skyndilega féll í gólfið og náði ekki að bera hendur fyrir sig og sjálf hefur hún gefið þá 
skýringu að trúlega hafi hún fengið aðsvif.  Þegar til þessa er litið verður að telja líkur þess að fallið 
megi rekja til ástands í líkama hennar svo yfirgnæfandi að nægilega telst sannað að fallið verði rakið 
til þess.  Að svo vöxnu verður ekki talið að M hafi fallið í gólfið af völdum utanaðkomandi atburðar.  
Hún hefur því ekki hlotið meiðslin vegna slyss í skilningi vátryggingarskilmálanna.  Hún á því ekki 
rétt á bótum úr slysatryggingunni. 
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Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr slysatryggingu fjölskyldutryggingar hjá V.  

 

Reykjavík, 7. mars 2017. 

 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
                   Valgeir Pálsson hrl.    Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  24/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna slysatryggingar launþega X. 

Hugtakið „slys“ vegna líkamstjóns 26. nóvember 2015. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, dags. 17.1.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 13.2.2017, ásamt gögnum, þ.m.t. höfnunarbréf V dags. 18.4.2016, tjónstilkynning 
dags. 26.1.2016 og skýrsla vinnuveitanda dags. 26.3.2016. 

Málsatvik. 
Í málinu liggur fyrir tjónstilkynning til V, undirrituð af M, dags. 26.1.2016, þar sem atvikum að 
líkamstjóni hans er lýst þannig: „Var í vinnu við steypu – teygir sig í ca 30 kg fötu og virðist hafa 
slitið short–head á h-beseps vöðva.“ Í skýrslu vinnuveitanda dags. 26.3.2016 kemur fram svipuð 
lýsing af atvikum.  Í síðari tjónstilkynningu, sem lögmaður M sendi til V með tölvupósti, kemur fram 
sú lýsing að M hafi verið staðsettur á vinnupalli og hafi verið að taka á móti fötu sem var í steypa og 
þegar samstarfsmaður M hafi rétt M fötuna þá hafi komið slinkur á handlegg M, með þeim 
afleiðingum að sin í vöðva hægri handleggjar slitnaði.  

M telur að enginn vafi leiki á því að hann hafi slasast í skilningi vátryggingarskilmála V og vísar til 
þess að sá utanaðkomandi atburður sem leitt hafi til líkamstjónsins hafi verið sá slinkur sem komið 
hafi á handlegg hans vegna um 30 kg steypufötu sem hann hafi tekið við.  Vegna þessa þunga hafi 
leysts úr læðingi kraftur sem hafi leitt til þess að fatan leitaði niður til jarðar. M telur að leggja eigi 
lýsingu hans af atvikum til grundvallar en ekki þá lýsingu sem vinnuveitandi hans sendi inn til V.  

V telur að leggja verði fyrstu lýsingar af atburðinum til grundvallar við sönnun atvika og telur ekki 
sýnt að utanaðkomandi atburður hafi leitt til líkamstjóns M.  V telur auk þess ekki sýnt að nokkuð 
óvænt hafi komið upp í atburðarásinni þegar M hafi átt að taka við steypufötunni sem vísað sé til. 

Álit. 
Í vátryggingarétti er orðið slys gjarnan skýrt sérstaklega í vátryggingarskilmálum vátryggingafélaga 
með þeim hætti að atvik þurfi að vera þannig að um sé að ræða skyndilegan, utanaðkomandi atburð 
sem valdi meiðslum á líkama vátryggðs og gerðist án vilja hans.  Slík skilgreining kemur fram í gr. 
1.2 í skilmálum slysatryggingar launþega hjá V.  Í þessu máli verður ekki litið framhjá tilkynningu 
sem M skrifar undir um að hann hafi verið að teygja sig þegar hann hlaut líkamstjón. Sú lýsing sem 
síðar kemur til hnekkir ekki umræddri lýsingu atvika, enda liggur ekki fyrri önnur lýsing atvika, t.d. 
frá þeim sem voru á staðnum þegar M varð fyrir líkamstjóni. Verður, við þessar aðstæður og þau 
gögn sem liggja fyrir, ekki annað séð en að líkamstjón M hafi orðið vegna innra ástands í líkama hans 
en ekki vegna utankomandi atburðar.  Atvikið fellur því ekki undir hugtakið slys í skilningi 
vátryggingarskilmálanna og telst því ekki bótaskylt úr slysatryggingu launþega hjá V.  

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr slysatryggingu launþega X hjá V.  

Reykjavík, 14. mars 2017. 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

                   Valgeir Pálsson hrl.    Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  25/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna greiðslukortatryggingar.     

Gildissvið forfallatryggingar vegna forfalla í ferð 10.-20. október 2016. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, móttekið 16.1.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 25.1.2017.   

Málsatvik. 
M greiddi staðfestingargjald til ferðaskrifstofu þann 18. september 2016 vegna fyrirhugaðar ferðar 
erlendis með brottfarardegi 10. október 2016.  Ferðin var afpöntuð 3. október sama ár vegna veikinda 
M.  Í gögnum málsins liggja fyrir upplýsingar um að M hafi leitað til kvensjúkdómalæknis í byrjun 
ágúst sama ár vegna óþæginda í grindar- og kviðarholi og farið í viðtal hjá öðrum 
kvensjúkdómalækni í byrjun september, auk þess sem tími í tiltekna aðgerð hafi verið pantaður, 
vegna grunar um að orsakir óþæginda M hafi verið svokallað Rectotale (endaþarmssig).  Í 
vátryggingarskilmálum greiðslukortatryggingar M kemur fram í gr. 6.2.1 að félagið bæti ekki tjón 
vegna hvers kyns veikinda og sjúkdóma sem vátryggður þjáðist af og/eða var í meðferð vegna þegar 
staðfestingargjald var greitt.  

M telur að gildissvið forfallatryggingar hennar eigi að ná til endurgreiðslu ferðakostnaðar og vísar til 
þess að hún hafi ekki verið í meðferð vegna þeirra veikinda sem leiddu til forfalla í ferð þegar 
staðfestingargjald í ferðina var greitt.  Enginn sjúkdómur hafi verið greindur hjá henni þó grunsemdir 
hafi verið um tilteknar ástæður óþæginda og hún hafi verið einkenna laus þegar umrædd ferð hafi 
verið pöntuð.  Einnig bendir M á að þó tími í aðgerð hafi verið pantaður í ágúst hafi það verið gert til 
öryggis vegna langs biðtíma en ekki vegna þess að sjúkdómur hafi verið greindur eða slík meðferð 
hafi í raun verið ákveðin. Einnig bendir M á að hún hafi farið í umrædda aðgerð í nóvember sl. og 
komið hafi í ljós að hún breytti því ekki að svipuð einkenni séu enn til staðar.  M telur því að 
undanþáguákvæði í vátryggingarskilmálum eigi ekki við.  

V vísar til fyrrnefnds undanþáguákvæðis og telur að læknisheimsóknir M í byrjun ágúst og 
september, áður en staðfestingargjald var greitt, sýni að hún hafi átt við veikindi að stríða.   

Álit. 

Í málinu liggur fyrir að M leitaði til lækna vegna óþæginda í byrjun ágúst og september 2016.  Hún 
pantaði ferð til útlanda 18. september sama ár, sem þurfti svo að afpanta 3. október. Af 
læknisfræðilegum gögnum málsins verður ekki annað ráðið en að þau óþægindi sem M leitaði læknis 
vegna áður en hún pantaði ferðina hafi verið sambærileg þeim sem leiddu til þess að hún gat ekki 
ferðast á þeim tíma sem fyrirhugað var, auk þess sem gerðar voru frekari ráðstafanir til að greina 
og/eða koma í veg fyrir einkenni með því að panta tíma í tiltekna skurðaðgerð.  Verður af því ekki 
annað séð en að undanþáguákvæði gr. 6.2.1 í vátryggingarskilmálum eigi við í máli M.  

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr greiðslukortatryggingu hjá V.  

Reykjavík,  21. febrúar 2017. 

 
Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
                   Valgeir Pálsson hrl.    Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  26/2017 
M og 

vátryggingafélagið V  v. slysatryggingar launþega L. 
 

 
Maður snérist illa á ökkla þegar hann var við vinnu sína  30.5.2012 

 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 18.1.2017 ásamt fylgiskjölum nr. 1-11 
2. Bréf V dags. 2.2.2017 ásamt fylgiskjölum 1-2. 

Málsatvik. 
Málskot M er dagsett 16.1.2012 en ekki verður annað séð en þar sé um ranga dagsetningu að ræða 
miðað við gögn sem fylgdu málskotinu og eru dagsett síðar auk þess sem gögn málsins bárust ekki 
til nefndarinnar fyrr en síðari hluta janúarmánaðar 2017.   M krefst bóta úr  slysatryggingu 
launþega L hjá V vegna líkamstjóns sem hann kveðst hafa orðið fyrir við vinnu sína 30.5.2012. 
Samkvæmt tjónstilkynningu var M að vinna í rofareit Kolviðarhólslínu þegar hann snéri sig illa á 
ökkla. Í læknisvottorði segir að M hafi verið að stökkva ofan af bíl og misstigið sig illa á hægri 
ökkla. V hafnar bótaskyldu og segir að M hafi ekki orðið fyrir slysi í skilningi skilmála 
tryggingarinnar þar sem tjón hans varð ekki af utanaðkomandi atburði eins og áskilið sé í 
vátryggingarskilmálum. Þá telur V að tilkynningarfrestur hafi verið liðinn skv. 1. mgr. 124. gr. 
laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004 og segir að jafnvel þó að atvikið hafi verið tilkynnt 
félaginu með tjónstilkynningu dags. 18.10.2012 hafi ekki verið gerð krafa  um bætur í þeirri 
tilkynningu. V telur að tilkynningafresturinn hafi hafist í síðasta lagi 14.8.2014. Þá segir V að 
þriggja ára frestur í vátryggingarskilmálum til að láta örorkumat fara fram sé liðinn.  

Álit. 
Ekki verður á það fallist með V að tilkynning frá L til félagsins um hugsanlegt tjón M, með 
tjónstilkynningu dags. 18.10.2012, hafi ekki þýðingu sem tilkynning í skilningi 1. mgr. 124. gr. 
laga um vátryggingarsamninga, þó ekki hafi þá verið sett fram töluleg krafa frá vátryggðum um 
bætur.  Umrætt ákvæði laganna mælir fyrir um tilkynningarfrest en ekki fyrningarfrest. Verður því 
að ætla að V hafi verið tilkynnt með nægilega skýrum hætti um tjón M í október 2012 og var það 
vel innan þess ársfrests sem kveðið er á um í 1. mgr. 124. gr. laganna.  

Það sem stendur því eftir er að taka afstöðu til þess ágreinings sem uppi er um tjónsatvikið sem 
slíkt,þ.e. hvort líkamstjón M sé hægt að rekja til utanaðkomandi atburðar.  Af gögnum málsins 
verður ekki talið sýnt fram á það af hálfu M að utanaðkomandi atburður hafi orðið þess valdandi 
að hann snérist illa á hægri ökkla, heldur benda lýsingar á atvikum frekar til þess að hann hafi 
misstigið sig.  Verður misstig eitt og sér ekki metið sem utankomandi atburður í skilningi 
vátryggingarskilmála og verður líkamstjón M því helst rakið til innri veikleika hans sjálfs.  M á 
þegar af þeirri ástæðu ekki rétt til bóta úr slysatryggingu launþega L hjá V. 

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr slysatryggingu launþega L hjá V. 
 
 

Reykjavík 21.2. 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  27/2017 
M og 

vátryggingafélagið V  v. slysatryggingar launþega R. 
 
  

 
 

Kona hrasaði á bílaplani þegar hún steig út úr rútu og hlaut líkamstjón 20.8.2015. 
 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 19.1.2017  ásamt fylgiskjölum nr. 1-9. 
2. Bréf V dags. 2.2.2017. 
3. Bréf lögmanns M dags. 3.2.2017. 

 

Málsatvik. 

M segist hafa verið að stíga út úr rútu á bílaplani og við það fengið högg á hægra hnéð og slasast. 
M krefst bóta úr slysatryggingu launþega hjá R og byggir á því að hún hafi orðið fyrir slysi í 
skilningi vátryggingarréttarins þar sem M hafi hrasað og fengið högg/hnykk á hægra hné. Slys M 
hafi því verið skyndilegt og utanaðkomandi. Einnig hafi verið fallist á bótaskyldu úr 
slysatryggingum almannatrygginga hjá Sjúkratryggingum Íslands, þar sem um sömu 
slysatryggingarskilgreiningu sé að ræða og í vátryggingarétti.  

V hafnar bótaskyldu og bendir á að M hafi sjálf lýst atvikum, fljótlega eftir að þau áttu sér stað, 
þannig í tölvupósti: „Ég var að að stíga út úr rútu með þeim afleiðingum að ég missteig mig, fékk 
heiftarlegan verk í fótinn og gat ekki stigið í hann. Sem betur fer var kona þarna rétt hjá sem ég 
gat gripið í, svo ég dytti ekki.“ V telur að um álagsmeiðsli hafi verið að ræða en ekki 
utanaðkomandi atburður í skilningi skilgreiningar á orðinu slys í vátryggingarskilmálum og því sé 
bótaskylda ekki fyrir hendi. V telur sig ekki bundið af afstöðu Sjúkratrygginga Íslands vegna 
slysatrygginga almannatrygginga.  

Álit. 

Frásögn M af atburðinum og aðrar lýsingar sem fyrir liggja í málinu, m.a. á eðli líkamstjóns M, 
benda ekki til að skyndilegur og utanaðkomandi atburður hafi valdið því að M hlaut meiðsli á 
líkama þegar hún steig út úr rútunni. Verður ekki annað séð en að um hafi verið að ræða 
afleiðingar innri veiklunar í líkama M  og telst hún því ekki hafa orðið fyrir slysi í skilningi 
vátryggingarskilmála V og á því ekki rétt til bóta úr slysatryggingu launþega R hjá V.   

Niðurstaða. 

M á ekki rétt til bóta úr slysatryggingu launþega R hjá V.  

 

 
 

Reykjavík 7.3.2017. 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

         Ólafur Lúther Einarsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  28/2017 

M og 
vátryggingafélagið V v/ ábyrgðartryggingar bifreiðar. 

Ágreiningur um bótaskyldu vegna tjóns af völdum bruna í bifreið. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 19.1.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V, dags. 1.2.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
Árla morguns 28. desember 2016 kviknaði eldur í bifreiðinni A þar sem hún stóð kyrrstæð og 
mannlaus á bifreiðastæði við Hraunbæ í Reykjavík.  Barst eldurinn í bifreiðina B sem er í eigu M, en 
framendar þeirra sneru hvor á móti öðrum.  B eyðilagðist af völdum eldsvoðans. 

Í skýrslu tæknideildar lögreglu segir um eldsupptök: „Enginn grunur er um íkveikju af mannavöldum.  
Að líkindum hefur kviknað í út frá rafmagni.  Eldsupptök ókunn.“ 

M hefur krafist bóta vegna tjónsins á B úr lögmæltri ábyrgðartryggingu A hjá V. V hefur hafnað 
bótaskyldu. 

Álit. 
Samkvæmt 1. mgr. 91. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 skal ábyrgðartrygging sem tekin er á grundvelli 
laganna vera til greiðslu á bótakröfu vegna tjóns, sem hlýst af notkun skráningarskylds vélknúins 
ökutækis. 

Samkvæmt því sem fyrir liggur mun eldur hafa kviknað í A þar sem hún stóð kyrrstæð og mannlaus á 
bifreiðastæðinu.  Jafnvel þótt líkur hafi verð taldar á að kviknað hafi í bifreíðinni út frá rafmagni 
samkvæmt niðurstöðu tæknideildar lögreglunnar á brunanum er ekkert sem bendir til að bifreiðin hafi 
þá með einhverjum hætti verið í notkun í skilningi fyrrgreinds lagaákvæðis.  Þegar af þeirri ástæðu 
fæst tjón M ekki bætt úr ábyrgðartryggingu A. 

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu A hjá V. 

Reykjavík,  7. mars 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 



ÚRSKURÐARNEFND Í VÁTRYGGINGAMÁLUM  31 

 

Mál nr.  30/2017 
M og 

vátryggingafélagið V-1  v. ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A og 
vátryggingafélagið V-2 v. ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar B. 

 
  

 
 

Árekstur bifreiða á bílastæði við Arnarhraun 9.1.2017. 
 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 26.1.2017  ásamt fylgiskjölum nr. 1-3. 
2. Bréf V-1 dags. 13.2.2017. 
3. Bréf V-2 dags. 1.2.2017. 

 

Málsatvik. 

A var ekið úr bílastæði og á sama tíma bakkaði B úr öðru bílastæði og varð árekstur með 
bifreiðunum þannig að hægri hlið A og hægra afturhorn B lentu saman.  Ökumaður A segist hafa 
verið að bíða og síðan ekið af stað áfram, án þess að sjá að ökumaður B var að bakka bifreiðinni. 
Ökumaður A segist hafa náð að flauta á sama tíma og B lenti á A. Ökumaður B segist hafa litið 
niður eftir veginum og beðið eftir bifreið sem hafi verið að aka upp og ekki séð neina hreyfingu á 
bifreiðinni og þá byrjað að bakka og fundið þegar B lenti á A og hafi þá heyrt flautað á sama tíma. 

 

Álit. 

Hvorugur ökumaður gætir nægjanlega vel að aðstæðum áður en þeir hefja akstur.  Ökumaður  A 
ók úr kyrrstöðu án þess að gæta nægjanlega að umferð og sá ekki að B var að bakka fyrir en rétt í 
þann mund að árekstur varð. Ökumaður B gætti ekki nægjanlega að aðstæðum þegar B var bakkað 
úr bílastæði. Við mat á sök og sakarskiptingu er ekki forsenda til að leggja sök á annan 
ökumanninn umfram hinn og er því sök skipt til helminga. 

 

Niðurstaða. 

Hvor ökumaður ber helming sakar.  

 
 

Reykjavík 14.3.2017. 
 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 

         Sigurður Óli Kolbeinsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  31/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna ábyrgðartryggingar X.     

Uppgjör skaðabóta vegna slyss 6. júní 2014. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, dags. 31.1.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 13.2.2017, ásamt gögnum, þ.m.t. tölvupóstsamskiptum starfsmanna V og M, bréf V 
til M dags. 17.11.2016 og kvittanir fyrir greiðslu bóta dags. 17. og 25. nóvember 2016.  
Tölvupóstur M, dags. 13.2.2017 ásamt fylgiskjali  
Tölvupóstur M, dags. 1.3.2017. 

Málsatvik. 
Í málinu liggur fyrir að V hefur greitt bætur úr ábyrgðartryggingu X vegna slyss sem M varð fyrir 6. 
júní 2014.  Ágreiningur er um hvort M eigi rétt á frekari bótagreiðslum vegna slyssins.  

M rekur atvik hvað varðar uppgjör bóta í málskoti og telur að V hafi ekki tekið tillit til röksemda hans 
varðandi framtíðarsjúkrakostnað við greiðslu bóta.  M telur að vangreiddar séu bætur vegna 
kostnaðar hans til framtíðar við að kaupa sérstök augnlyf og telur að það eigi að taka tillit til 
hækkandi kostnaðar við kaup slíkra lyfja við ákvörðun bóta. M vísar til þess að í læknisvottorði, sem 
lagt sé fram af hans hálfu, komi fram röksemdir sem styðji kaup hans á umræddu augnlyfi til 
framtíðar og komi það einnig fram í matsgerð vegna slyssins.  Einnig vísar M til þess að hann hafi 
gert fyrirvara við tímasetningu mats á afleiðingum slyssins og gerir athugasemdir við starfshætti V.  

V telur að samkomulag um bætur hafi verið gert milli V og M og hafi M samþykkt bótatilboð 
félagsins í nóvember sl. án allra fyrirvara.  Málið sé því uppgert og þegar af þeirri ástæðu komi ekki 
til frekari bótagreiðslna. V tekur sérstaklega fram í bréfi sínu til nefndarinnar dags. 13. febrúar 2017 
að það samþykki ekki að nefndin fjalli um bótafjárhæðir.   

 

Álit. 

Samkvæmt 1. gr. samþykkta fyrir úrskurðarnefnd í vátryggingamálum frá 21. nóvember 2005, sbr. 
auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda nr. 1090/2005, starfar úrskurðarnefnd í vátryggingamálum 
samkvæmt samkomulagi viðskiptaráðuneytisins (nú Fjármála- og efnahagsráðuneytisins), 
Neytendasamtakanna og Sambands íslenskra tryggingafélaga (nú Samtaka fjármálafyrirtækja).  Þá 
segir í 1. mgr. 3. gr. samþykktanna að nefndin úrskurði um ágreining varðandi bótaskyldu, þ.m.t. sök 
og sakarskiptingu, milli málskotsaðila og vátryggingafélags sem starfsleyfi hefur hér á landi.  
Jafnframt segir að nefndin úrskurði um ágreining sem varðar ákvæði laga nr. 30/2004 um 
vátryggingarsamninga.  Í 2. mgr. 3. gr. er tekið fram að nefndin úrskurði um bótafjárhæðir að fengnu 
samþykki allra málsaðila.  Nefndin úrskurðar hvort ágreiningur aðila heyri undir nefndina og telji 
nefndin svo ekki vera vísar hún málinu frá, sbr. 3. mgr. 3. gr. samþykktanna. 

Í málinu er ágreiningur um hvort fullnaðaruppgjör hafi farið fram vegna slyss M og hvort hafi verið 
miðað við réttar forsendur við ákvörðun á greiðslu skaðabóta vegna sjúkrakostnaðar.  Í því felst að 
ágreiningur er um hvaða bótafjárhæð V eigi endanlega að greiða til M.  Í bréfi V, dags. 13. febrúar 
sl., kemur skýrt fram að samþykki liggi ekki fyrir af hálfu félagsins að nefndin fjalli um ágreining um 
bótafjárhæðir.  Nefndin er bundin af samþykktum sínum þeim sem hún starfar eftir og hefur ekki 
heimild til að fara gegn ákvæðum þeirra.  Það liggur ekki fyrir samþykki allra málsaðila, eins og 
áskilið er til þess að fjalla um ágreining um bótafjárhæðir í þessu máli, og hefur nefndin ekki annan 
kost en að vísa málinu frá með vísan til 3. mgr. 3. gr. fyrrnefndra samþykkta.  
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Niðurstaða. 
Máli M er vísað frá úrskurðarnefnd í vátryggingamálum. 

 

Reykjavík, 7. mars 2017. 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

               Ólafur Lúther Einarsson hdl.    Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  32/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V v/ ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A 
og  

sama vátryggingafélag v/ ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar B. 

Árekstur á Arnarnesvegi í Garðabæ á gatnamótum við Hafnarfjarðarveg þann 16.12.2016. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 19.1.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V, dags. 22.2.2017. 

Málsatvik. 
A var ekið austur Arnarnesveg og beygt til vinstri aleiðis norður tengibraut í átt að 
Hafnarfjarðarvegi.  Í sömu andrá var B ekið vestur Arnarnesveg hægra megin fram með röð 
kyrrstæðra bifreiða, sem voru á akbrautinni til vesturs austan gatnamótanna.  Á gatnamótunum 
rákust saman hægra framhorn A og framendi B.  Myrkur var og þurrt færi þegar áreksturinn varð.  
Umferð um gatnamótin er stjórnað með umferðarljósum. 

Ökumaður A kvaðst hafa komið að gatnamótunum og ætlað að beygja til vinstri í átt að 
Hafnarfjarðarvegi.  Grænt ljós hafi logað á umferðarljósunum og ökumaður kyrrstæðrar bifreiðar 
á móti af vinkað sér til að beygja.  Hann hafi ekið af stað áleiðis yfir nyrðri akbraut vegarins, en þá 
hafi B komið hægra megin við kyrrstæðu bifreiðina og árekstur orðið. 

Ökumaður B kvaðst hafa ekið vestur Arnarnesveg og röð bifreiða hafi verið við hliðina á sér á 
gatnamótunum til að beygja til vinstri áleiðis suður Hafnarfjarðarveg.  Hafi hann ekið fram með 
röðinni og lent á A á gatnamótunum. 

Álit. 
Samkvæmt 1. mgr. 22. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 má eigi má aka fram úr öðru ökutæki rétt áður 
en komið er að vegamótum eða á þeim.  Heimilt er þó að aka fram úr öðru ökutæki ef skilyrði til 
framúraksturs eru að öðru leyti fyrir hendi og 
a. ökutækin eru á akbraut með tveimur eða fleiri akreinum í akstursstefnu þeirra, 
b. aka skal hægra megin fram úr vegna ökutækis sem beygt er til vinstri, 
c. umferð á vegamótum er stjórnað af lögreglu eða með umferðarljósum, eða 
d. umferð hefur forgang gagnvart umferð af hliðarvegi, sbr. 2. mgr. 25. gr. laganna. 

Aðstæður á vettvangi hafa verið kannaðar af hálfu nefndarinnar.  Þegar ekið er vestur Arnarnesveg 
í átt að gatnamótunum, þar sem áreksturinn varð, er skömmu áður komið að tengibraut til hægri 
fyrir umferð áleiðis norður Hafnarfjarðarveg.  Ljóst er að einungis ein akrein er á Arnarnesvegi til 
vesturs frá tengibrautinni að gatnamótunum.  Á þessari akrein var röð kyrrstæðra bifreiða á leið til 
vinstri suður Hafnarfjarðarveg á næstu gatnamótum vestan við árekstrarstaðinn.  Óumdeilt er að 
ökumaður B ók hægra megin fram með þessum kyrrstæðu bifreiðum þótt einungis sé ein akrein á 
vegarkaflanum frá tengibrautinni að gatnamótunum.  Það fór í bága við þá meginreglu 1. mgr. 22. 
gr. ufl. um að óheimilt sé að aka fram úr öðru ökutæki rétt áður en komið er að vegamótum eða á 
þeim.  Við þær aðstæður sem þarna voru verður ekki talið að þær undanþágur sem getið er í a.-d. 
liðum málsgreinarinnar hafi veitt ökumanni B heimild til að aka fram með hinum kyrrstæðu 
ökutækjum eins og hann gerði.  Verður áreksturinn rakinn til þessa.  Ökumaður A þurfti ekki að 
búast við ferðum bifreiða hægra megin fram með kyrrstæðu bifreiðunum sem voru á móti honum.  
Mátti hann treysta því að hann gæti tekið beygjuna áhættulaust þegar ökumaður fremstu 
bifreiðarinnar á móti hafði gefið honum merki í þá veru.  Er því ekki efni til að leggja sök á 
ökumann A.  Verður ökumanni B einum gefin sök á því hvernig fór. 
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Niðurstaða. 
Leggja ber alla sök á ökumann B, TT-821. 

Reykjavík,  10. apríl 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr.  
 
 Valgeir Pálsson hrl. Lúðvík Bergvinsson hdl. 
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Mál nr.  33/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna slysatryggingar fjölskyldutryggingar.   

Gildissvið slysatryggingar vegna slyss 13. mars 2016. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, dags. 2.2.2017, ásamt fylgiskjölum og bréfi dags. 15.2.2017.  
Bréf V, dags. 14.2.2017.  

Málsatvik. 
M býr á sveitabæ og vísar til þess að eiginmaður hennar starfi þar við búrekstur.  Í málinu liggur fyrir 
lýsing af atvikum slyss M þar sem hún var að ganga um í fjósi til að þrífa þegar ein kýrin dettur ofan 
á M með þeim afleiðingum að hún fótbrotnar.   

M telur að slysatrygging fjölskyldutryggingar V nái yfir slys sitt þar sem hún starfi ekki við 
búreksturinn.  M vísar til þess að hún sé óvinnufær vegna örorku og tekjur hennar séu fyrst og fremst 
bætur frá almannatryggingum vegna þess, auk þess sem skattframtöl hennar sýni að hún hafi ekki 
fengið laun fyrir bústörf á þeim tíma sem slysið varð. Þess vegna telur M að hún hafi orðið fyrir slysi 
í frítíma sínum.   

V telur að lýsing M á atvikum feli í sér að hún hafi verið að stunda vinnu, bústörf, þegar hún 
slasaðist. V vísar til þess að störfin séu arðbær í þágu búsins og atvinnuslysahætta fylgi þeim, auk 
þess sem M hafi geta tryggt sig sérstaklega vegna slíkra starfa.  V telur því að slysið falli ekki undir 
gildissvið vátryggingarskilmála, sbr. gr. 4.1 þeirra, en þar komi fram að vátryggingin nái eingöngu til 
slysa sem vátryggðir verða fyrir í frístundum, við heimilisstörf, skólanám eða almennar 
íþróttaiðkanir.  Ekkert af þessu eigi við um aðstæður M og því eigi hún ekki rétt á bótum.  

Álit. 
Í 4. gr. vátryggingarskilmála sem gilda um þá slysatryggingu sem hér er til skoðunar segir að félagið 
greiðir bætur vegna slyss er vátryggður verður fyrir í frístundum, við heimilisstörf, skólanám eða 
almennar íþróttaiðkanir, ef það m.a. leiðir til varanlegrar læknisfræðilegrar örorku eða tímabundins 
missis starfsorku. Um er að ræða skilgreiningu á gildissviði vátryggingarinnar og hvílir 
sönnunarbyrði um að atvik eigi undir umrædda grein almennt á vátryggðum.  

Þegar litið er til þess hvort M hafi slasast í frístundum eða við heimilisstörf verður að líta til þess að 
þegar M slasaðist var hún að þrífa fjós.  Um er að ræða fjós sem er hluti af búrekstri eiginmanns 
hennar, en M fær ekki greidd laun úr búinu sérstaklega og telur að hún sé ekki starfsmaður búsins.  
Það eitt getur þó ekki haft sjálfkrafa þau áhrif að M hafi slasast í frístundum sínum eða við 
heimilisstörf.  Þegar litið er til þess að það sem M var að gera er almennt hluti af bústörfum við 
rekstur kúabúa verður ekki litið svo á að um hafi verið að ræða frístundir hennar eða heimilisstörf.  
Slys M fellur því ekki undir slysatryggingu í frítíma í fjölskyldutryggingu hjá V.  

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr slysatryggingu fjölskyldutryggingar hjá V.  

Reykjavík, 14. mars 2017. 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

                   Valgeir Pálsson hrl.    Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  36/2017 
M og 

vátryggingafélagið V  v. fasteignatryggingar 
 

Bótaskylda vegna vatnsleka 18.-19.8.2016. Ágreiningur um bótafjárhæð. Frávísun.  

 

Gögn. 
1. Málskot móttekið þ. 1.2.2017 ásamt fylgiskjölum. 
2. Bréf V dags. 6.2.2017 
3. Bréf M dags. 12.2.2017 

Málsatvik. 
Vatnsleki kom upp í húsi M og segir M að í ljós hafi komið að ofn í risi hafi gefið sig og segir M 
að tjónið hefði orðið til muna minna ef brugðist hefði verið strax við af hálfu V. M segir að 
verklag V hafi verið með  þeim hætti og aðgerðir hafi valdið því að tjónið varð meira en þurft 
hefði að vera. Þá segir M að málið hafi ekki verið klárað og tjónið ekki að fullu bætt. M segir að 
viðgerð hafi ekki verið fullnægjandi og lýsir því að bunga sé á einum stað á parketi eftir viðgerð 
og krefst bóta vegna þess, sem og bóta vegna þess tíma sem íbúðin var óíbúðarhæf sem og bóta 
vegna miska.  

V hefur viðurkennt bótakröfu vegna vatnslekans úr húseigendatryggingu M hjá V, en segir að 
ágreiningur sé um hvort tjónið sé að fullu bætt. V hefur einnig viðurkennt kröfu M um leigu vegna 
afnotamissis frá 18.8.-26.9.2016. V segir að bunga á parketi sé vegna mismunandi þversniðs 
burðarbita en stafi ekki af lekanum. V segir ágreining í málinu því ekki varða annað en 
bótafjárhæðir þ.e. hvort tjón hafi verið að fullu bætt og samþykkir ekki að nefndin fjalli um þann 
ágreining. Þá segir V að ágreiningur sé einnig um hvort M geti krafist miskabóta úr hendi V, en V 
segir engan bótalið í húsnæðistryggingunni sem kveði á um miskabætur.  

Álit. 
Samkvæmt 3. gr. samþykkta fyrir úrskurðarnefnd í vátryggingamálum nr. 1090/2005 segir m.a. 
„Nefndin úrskurðar um ágreining varðandi bótaskyldu, þ.m.t. sök og sakarskiptingu, milli 
málskotsaðila og vátryggingafélags, sem starfsleyfi hefur hér á landi. Jafnframt úrskurðar nefndin 
um ágreining, sem varðar ákvæði laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga. Nefndin úrskurðar 
um bótafjárhæðir að fengnu sérstöku samþykki allra málsaðila. Nefndin úrskurðar hvort 
ágreiningur aðila heyri undir nefndina og hvort ágreiningur sé þess eðlis eða studdur þeim 
gögnum að unnt sé að úrskurða í málinu. Telji nefndin svo ekki vera vísar hún málinu frá.”  

V hefur viðurkennt bótaskyldu vegna vatnslekans sem olli tjóni á húseign M, sem og leigu fyrir 
afnotamissi. Ágreiningur er um það hvort V  hafi bætt M tjónið að fullu eða ekki, en nefndin 
úrskurðar ekki um bótafjárhæðir nema að fengnu samþykki málsaðila, en V samþykkir ekki að 
nefndin fjalli um þann ágreining og er því ágreiningi um það efni vísað frá nefndinni.  Hvað 
varðar ágreining um kröfu M um miskabætur, þá hefur M hvorki sýnt fram á miska né eru ákvæði 
í fasteignatryggingu M hjá V sem kveða á um bótaskyldu úr tryggingunni vegna miska.  Kröfu M 
um miskabætur er því einnig vísað frá nefndinni.  

Niðurstaða. 
Málinu er vísað frá sbr. 2. og 3. mgr. 3. gr. samþykkta nefndarinnar nr. 1090/2005. 

Reykjavík 7.3.2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  37/2017  - ENDANLEGUR ÚRSKURÐUR  
  

M og 
vátryggingafélagið V v. ábyrgðartryggingar ökutækisins A. 

 
  

 
Árekstur bifhjóla í mótorkrosskeppni  10. júlí 2016. 

 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 30.1.2017 ásamt fylgiskjölum nr. 1-5 
2. Bréf V, dags. 14.2.2017 ásamt fylgiskjali. 
3. Bréf lögmanns M, dags. 16.3.2017 ásamt fylgiskjölum 1-2. 
4. Bréf V, dags. 24.3.2017. 
5. Viðbótarathugasemdir M, dags. 7. apríl 2017. 
6. Yfirlýsing Arnar Sævars Hilmarssonar, dags. 6.4.2017. 

 

Málsatvik. 

M segir málsatvik vera þau að ökumaður A hafi ekið á ökutæki sitt í miðri mótorkrosskeppni með 
þeim afleiðingum að M slasaðist. M segist hafa ekið framúr A eftir fyrsta hring í keppninni og 
tekið hægri beygju í gegnum tímahlið sem M segir að keppendur hafi þurft að fara í gegn um, en 
ökumaður A hafi gleymt tímahliðinu og ekið í hægri hlið ökutækis M. M krefst bóta úr 
ábyrgðartryggingu A hjá V með vísan til ákvæða umferðarlaga nr. 50/1987 og almennra reglna 
skaðabóta- og vátryggingaréttar. M byggir m.a. á því að ökumaður A hafi gerst brotlegur við 
keppnisreglur og beri alla ábyrgð á árekstrinum. V hafnar bótaskyldu og vísar til þess að 
ökumaður A beri, að A og hjól M hafi lent í árekstri í mótorkrossbrautinni við tímatökuhliðið og 
ekkert meira sé um málið að segja. V segist hafi leitað eftir ítarlegri skýringum frá ökumanni A en 
ekki fengið. V segir að ekki hafi verið sýnt fram á að bótaskylda sé til staðar úr ábyrgðartryggingu 
A eða ökumaður A hafi gert saknæm mistök eða brotið keppnisreglur. V segir að sé um sök að 
ræða þá sé það frekar M sem beri sök þar sem að áreksturinn hafi orðið þegar M reyndi að aka 
vinstra megin fram úr A og beygt í veg fyrir A og ekki gætt ákvæða 3. mgr. 25. gr. umferðarlaga 
um forgang umferðar sem kemur frá hægri. Í tölvubréfi frá ökumanni A dags. 15.3.2017 sem lagt 
var fram með bréfi lögmanns M dags. 16.3.2017 segir ökumaður A að hann hafi ruglast á 
merkingum og stokkið óvart á M. V segir í andsvari að ekki sé mark takandi á yfirlýsingu 
ökumanns A sem sé gefin mörgum mánuðum eftir að atvikið átti sér stað eftir að málinu hafi verið 
vísað til úrskurðarnefndar í vátryggingamálum og sé ekki í samræmi við fyrri yfirlýsingu 
ökumanns A í málinu. Þá vísar V til þess að ökumaður A hafi ekki sýnt af sér stórkostlegt gáleysi 
með akstri sínum í keppni eins og um var að ræða, en M hafi gengið sjálfviljugur til leiks í 
umræddri keppni vitandi um mikla slysahættu í keppnum sem þessum.  

Álit. 

Úrskurður vegna ágreinings í máli þessu var undirritaður af hálfu nefndarinnar 4. apríl 2017.  
Upplýsingar sem lögmaður M hafði lýst yfir að M vildi koma að við afgreiðslu nefndarinnar voru 
þá ekki komnar fram.  Upplýsingar um að þeirra væri að vænta bárust ekki til nefndarinnar vegna 
misskilnings.  Vegna þess var málið tekið fyrir á ný í ljósi nýrra gagna og mögulegra áhrifa 
þeirra á afgreiðslu nefndarinnar.  Niðurstaða nefndarinnar var sú að umrædd gögn breyttu ekki 
efnislegri niðurstöðu sem hér fer eftir með sama hætti og áður.  

Upplýst er og ágreiningslaust í málinu að M var að aka framúr ökutæki A í mótorkrosskeppni 
bifhjóla. Af hálfu M er haldið fram að ökumaður A hafi ekki fylgt keppnisreglum og þess vegna 
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hafi slysið orðið, en á það fellst ökumaður A ekki sbr. tölvupóst dags. 7.11.2016 þar sem 
ökumaður A segir  

„Við Jói lentum saman í brautinni það er á hreinu rétt fyrir tímatökuhliðið. Það er ekkert annað 
um það að segja.”   Í tölvubréfi dags. 16.3.2017 segir ökumaður A að atvikið hafi átt sér stað 
þannig að M hafi verið að aka brautina eins og hún var lögð, en hann hafi ruglast á merkingum og 
stokkið óvart á M.  Þessar yfirlýsingar ökumanns A verða ekki samrýmdar þar sem hann segir í 
fyrri yfirlýsingu sinni að áreksturinn hafi orðið rétt fyrir tímatökuhliðið og því ekki um að ræða að 
ökumaður A hafi  á þeim  tíma ruglast á merkingum, sem hann segist hafa gert miðað við síðari 
yfirlýsingu sína í tölvubréfi dags. 16.3.2017. Miðað við atvikalýsingu M þá varð áreksturinn  eftir 
að ökutæki hans ekur í gegnum tímatökuhliðið og tók hægri beygju. Ekkert liggur frekar fyrir um 
árekstur ökutækjanna og miðað við aðstæður verður að leggja fyrri yfirlýsingu ökumanns A til 
grundvallar málavöxtum hvað hann varðar enda síðari yfirlýsingin tilkomin eftir að málinu hafði 
verið vísað til úrskurðarnefndar í vátryggingamálum.  Ekki liggja fyrir aðrar frásagnir af árekstri 
ökutækjanna en yfirlýsingar ökumanna og engar upplýsingar eru til staðar frá þeim sem stóðu fyrir 
umræddu móti um atvikið.  Árekstur ökutækjanna átti sér stað í aksturskeppni mótorhjóla og 
ákveðin áhætta fylgir jafnan slíkum keppnum. Báðir ökumenn voru meðvitaðir um þá áhættu sem 
þeir tóku sjálfviljugir. Ekki er sýnt fram á það í málinu að ökumaður A hafi gerst sekur um 
vítaverða vanrækslu á keppnisreglum eða öðru sem varðar akstur í umræddri keppni.  Eins og mál 
þetta liggur fyrir hefur því ekki verið sýnt fram á sök ökumanns A. M á því ekki rétt á bótum úr 
ábyrgðartryggingu A hjá V. 

Niðurstaða. 

M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu A hjá V.  

 
 

Reykjavík 10.4. 2017. 
 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  38/2017 
 M og 

vátryggingafélagið V v. ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A. 
 
  

 
 

Bifreið ekið í veg fyrir bifhjól á Skúlagötu 17.6.2016.  
Krafa um bætur skv. a-lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. 

 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 2.2.2017  ásamt fylgiskjölum nr. 7 
2. Bréf V dags. 16.2.2017. 

 

Málsatvik. 
M segist hafa ekið bifhjóli eftir Sæbraut í Reykjavík þegar bifreiðinni A var ekið í veg fyrir 
bifhjólið þannig að M slasaðist á gatnamótum Sæbrautar og Skúlagötu. A hafi verið með 
fyrirhugaða akstursstefnu af Sæbraut inn á Skúlagötu og verið kyrrstæð við beygjuljós inn á 
Skúlagötu þegar ökumaður A ók skyndilega á stað gegnt rauðu ljósi og  þvert yfir Sæbrautina og 
yfir gatnamótin, en grænt ljós logaði fyrir akstursstefnu til vesturs Sæbrautina. M tókst ekki að 
stöðva bifhjól sem hann ók þegar hann sá A aka þvert í veg fyrir hann og árekstur varð með þeim 
afleiðingum að M slasaðist.   

M krefst bóta vegna líkamstjóns á grundvelli a-liðar 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. M byggir á 
því að með akstri sínum hafi ökumaður A sýnt af sér stórkostlegt gáleysi, sem hafi orðið þess 
valdandi að M hlaut alvarlegt líkamstjón. M segir að háttalag ökumanns A hafi verið með þeim 
hætti að hann hafi brugðið verulega frá því sem almennt megi vænta  af ökumönnum, þá hafi hann 
ekki sýnt næga aðgæslu við aksturinn. Ökumaður A segist hafa verið kyrrstæður við gatnamótin  
og hugðist aka af Sæbraut og inn á Skúlagötu. Ökumaður A sagðist hafa séð bifreiðar og bifhjól 
koma á eftir sér, en sagðist hafa metið það svo að hann gæti ekið þvert yfir götuna og inn á 
bifreiðastæði við Sólfarið áður en bifhjólið og bifreiðarnar kæmu, en það hefði ekki dugað til. 
Ökumaður A viðurkennir að hafa ekið gegn rauðu ljósi.   

V telur að slysið verði rakið til gáleysis ökumanns A og vanmats hans á aðstæðum og hraða hinna 
ökutækjanna og brots á ákvæðum umferðarlaga. V telur hins vegar að gáleysi ökumanns A sé ekki 
á því stigi að það teljist stórfellt og talsvert meira þurfi til að koma að mati V til að bótaréttur 
stofnist skv. 26. gr. skaðabótalaga. V segir að A hafi verið ekið úr kyrrstöðu við stöðvunarlínu 
gegn rauðu beygjuljósi, en það ljós mæli fyrir um bann við vinstri beygju inn á Skúlagötu. V segir 
að ökumaður A hafi hins vegar skipt um  akrein yfir óbrotna deililínu við gatnamótin til að aka 
vestur Sæbraut gegn grænu ljósi. V segir að því hafi verið um óheimil akreinaskipti að ræða í veg 
fyrir umferð en ekki stöðvunarskyldubrot. V segir að vanmat ökumanns A í umrætt sinn feli ekki í 
sér svo mikið frávik frá því sem búast megi við af ökumönnum að það teljist stórfellt gáleysi. Þá 
fellst V ekki á að úrskurðarnefndin fjalli um fjárhæð miskabótakröfunnar.  

Álit. 
Ökumaður bifreiðar A hafði stöðvað bifreið sína gegn rauðu ljósi á beygjuakrein á Sæbraut með 
fyrirhugaða akstursstefnu til vinstri inn á Skúlagötu. Hann ákvað skyndilega að aka úr kyrrstöðu 
yfir óbrotna deililínu, til hægri, með fyrirhugaðan akstur yfir tvær akreinar og inn á bílastæði 
norðan við Sæbraut. Þetta gerði ökumaður A vitandi af umferð um Sæbraut og vitandi af bifhjóli 
því sem M ók og bifreiðum sem óku eftir akreinum vestur Sæbraut.  Í þeirri háttsemi ökumanns 
bifreiðar A felst verulegt gáleysi en sá hinn sami taldi sig komast yfir götuna á undan þeim og 
sýndi þar mikið vanmat á aðstæðum með þeim afleiðingum að hann ók í veg fyrir M og varð 
valdur að því að M slasaðist.  Með þessu aksturslagi sínu sýndi ökumaður A af sér háttsemi sem 
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felur í sér verulegt frávik frá því sem til er ætlast af ökumönnum og hagaði akstri sínum með þeim 
hætti sem aðrir ökumenn sem óku um Sæbraut gátu ekki átt von á eða máttu gera ráð fyrir.  Vegna 
þessa einstæða aksturslags, þar sem ökumaður A stefndi ótilgreindum fjölda ökumanna í stórfellda 
hættu, telst hann hafa sýnt stórfellt gáleysi í skilningi a-lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 
50/1993 og er því fallist á bótaskyldu V vegna greiðslu miskabóta skv. þeirri grein.   

Niðurstaða. 
V ber að greiða M miskabætur skv. a-lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. 

 
 

Reykjavík 14.3.2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  39/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V v/ ábyrgðartryggingar sjúkraþjálfunarstöðvar. 

Kona klemmdist á fæti er meðferðarbekkur sem hún var á féll niður. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 6.2.2017, ásamt fylgigögnum.  
Bréf V, dags. 13.2.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
M, sem er parkisonsjúklingur, var hinn 31. mars 2016 í sjúkraþjálfunarmeðferð hjá 
sjúkraþjálfunarstöðinni A.  Eftir æfingar í sal án sjúkraþjálfara mun hafa staðið til að M færi í 
meðferð hjá tilteknum sjúkraþjálfara á þar til gerðum meðferðarbekk.  Hæð bekksins er stjórnað með 
lofti þar sem honum er lyft og látinn síga eftir óskum.  Takkar sem ætlast er til að stigið sé á til að 
stilla hæð bekksins eru undir honum.  Áður en sjúkraþjálfarinn kom til M hafði hún sest upp á 
bekkinn og teygt sig með vinstri fæti í umrædda takka til að lækka hæð bekksins.  Seig þá bekkurinn 
niður á hælinn á vinstri fæti M og klemmdist fóturinn milli takkans og bekksins svo hún hlaut 
talsverð meiðsl af. 

Í greinargerð sjúkraþjálfara M um atvikið kemur fram að bekkurinn hafi verið í notkun í 26 ár og 
vitað sé um tvö tilfelli þar sem fólk hafi slasast við notkun hans.  Í bæði skiptin hafi það gerst með 
þeim hætti að viðkomandi hafi setið á bekknum og teygt fótinn í takkann sem hækkar og lækkar 
bekkinn „þannig að neðsti hluti fótar er í lóðréttri stöðu og klemmist því á milli grindarinnar og 
plötunnar sem setið er á, í staðinn fyrir að fara af bekknum til að breyta“ hæðinni.  Bekkurinn mun 
enn þá vera í notkun þó án þess að hægt sé að hækka hann eða lækka. 

Í skýrslu lögreglu um slysið segir að í hönnun bekksins sé „ekki ætlast til þess að sá sem er að nota 
bekkinn stjórni hæð bekksins heldur á sjúkraþjálfarinn, í þessu tilviki, að sjá um það.“ 

M hefur krafist bóta úr ábyrgðartryggingu A hjá V vegna þess líkamstjóns sem hún hlaut í slysinu.  V 
hefur hafnað bótaskyldu. 

Álit. 
Klemmihætta var fyrir hendi þegar hæð meðferðarbekkjarins var stillt af þeim sem var á bekknum og 
slys hafði áður orðið við hann.  Samkvæmt því sem fram kom í lögregluskýrslu verður ekki annað 
ráðið en að sá sem liggur eða situr á bekknum á ekki að stilla hæð hans heldur sá sem stendur við 
bekkinn, eftir atvikum sjúkraþjálfarinn sem sinnir sjúklingi á bekknum.  Á hinn bóginn virðist það 
hafa viðgengist að þeir sem eru á bekknum hafi verið að stíga á takkann undir bekknum til að stilla 
hæðina.  Í því hefur falist slysahætta sem A átti að bregðast við með því að vara sérstaklega við því 
að hæð bekksins sé stillt af þeim sem liggur á bekknum.  Með því að hafa ekki brugðist við þessari 
hættu telst A bera skaðabótaábyrgð á tjóni M.  Eins og málið liggur fyrir er ekki efni til að skerða 
bætur vegna meðábyrgðar M.  Líkamstjón hennar telst því vera að fullu bótaskylt úr 
ábyrgðartryggingu A hjá V. 

Niðurstaða. 
M, Helga Gunnarsdóttir, á óskoraðan bótarétt úr ábyrgðartryggingu A hjá V. 

Reykjavík,  7. mars 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  40/2017 

M og 
vátryggingafélagið V v/launþegatryggingar A. 

 
Tognun á hægri rist 13. janúar 2016. 

 
Gögn. 

Málskot, móttekið 7.2.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V, dags. 22.2.2017, ásamt fylgiskjölum 

Málsatvik. 
M, sem starfaði við aðhlynningu hjá A, var að ganga eftir gangi þegar hjúkrunarfræðingar á vakt 
kallar í hana. Sneri M sér snögglega við með þeim afleiðingum að hún féll og bögglaði hægri fót 
undir sér en lent svo með mjöðmina á gólfinu. Við þetta tognaði M á hægri rist. M krafði V um 
viðurkenningu á bótaskyldu á grundvelli slysatryggingar launþega sem A var með hjá félaginu. Þeirri 
kröfu var hafnað þar sem V taldi skilryði slysahugtaksins ekki uppfyllt, þ.e. að að ekki hafi verið um 
neinn utanaðkomandi atburð sem olli tjóninu að ræða.  

M telur að líkamstjón sitt hafi orsakast vegna skyndilegs utanaðkomandi atburðar, þ.e. þegar líkami 
hennar snertir gólfið þegar hún fellur. Vitnar hún til dóms héraðsdóms Reykjavíkur nr. E-2470/2015 
þar sem fram kemur að ef snerting einhvers utan líkama veldur meiðslum skyndilega teljir það vera 
slys.  

Í bréfi V, dags. 22.2.2.2017, kemur fram að félagið telji ljóst af tilkynningum um atvikið til 
Vinnueftirlitsins, Sjúkratryggingar Íslands og til V, að líkamstjónið megi rekja til þess að M hafi 
misstigið sig en ekki til þess að hún hafi fallið í gólfið. Sama atvikalýsing kemur fram öllum 
vottorðum. Hvergi sé minnst á áverka eftir fall, en M féll á vinstri mjöðm í kjölfar misstigsins. V 
telur því ljóst af gögnum málsins að fallið í kjölfar misstigsins olli ekki tjóninu heldur væri um að 
ræða álagsmeiðsl vegna misstigsins. Það sé ekkert í gögnum málsins sem bendi til þess að eitthvað 
utanaðkomandi hafi valdið misstiginu. Álagsmeiðsli og meiðsli sem eiga sér stað inna líkama hins 
vátryggða séu almennt ekki talin vera slys í skilningi slysahugtaksins. Þá telur V að framangreindur 
dómur fjalli ekki um sambærilegt atvik og í þessu máli þar sem óumdeilt er í því máli að líkamstjón 
megi rekja til falls í jörðina en þar var aðallega deilt um orsök fallsins.  

 

Álit. 
Ósannað er að M hafi meiðst á hægri rist við fall og þar með skyndilega snertingu við gólfið á 
vinnustaðnum. Gögn málsins bera þvert á móti með sér að meiðslin hafi orðið áður en M skall í 
gólfinu og lenti á vinstri mjöðm. Þegar af þeirri ástæðu verður að líta svo á að ekki sé um slys að 
ræða í skilningi slysahugtaksins í vátryggingarskilmálum V, þar sem ekki er um skyndilegan 
utanaðkomandi atburð að ræða. M á því ekki rétt á bótum frá V úr slysatryggingu launþega. 

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr slysatryggingu launþega A hjá V. 

Reykjavík, 4. apríl 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Sigurður Óli Kolbeinsson hdl. Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  42/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. barnatryggingar X.  
 
  

 
 

Gildissvið barnatryggingar vegna andláts barnsins 3.4.2016. 
 

 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 6.2.2017  ásamt fylgiskjölum nr. 1-9 
2. Bréf V dags. 22.2.2017 ásamt fylgiskjölum 1-7. 

 

Málsatvik. 

Dóttir M (sem hér verður nefnd X) fæddist í lok desember 2012 og var með heilasjúkdóminn 
lissenchephaly, flogaveiki, öndunar og meltingarvandamál.  Skv. læknisvottorði dags. 17. maí 
2016  andaðist hún hinn 3. apríl 2016 vegna sýkingar sem leiddi til öndunarbilunar, nánar tiltekið 
hafi hún látist vegna öndunarbilunar, lungnasýkingar og blóðsýkingar.  

M hafði keypt barnatryggingu þar sem X var vátryggð hjá V frá gildistöku tryggingarinnar 21. 
apríl 2016.  M segir í málskoti að ítrekað hafi verið gengið á eftir sér að taka barnatryggingu fyrir 
stúlkuna frá því á árinu 2014.  M hafi fyrst afþakkað, þar sem hún hafði heyrt um að ekki væri 
hægt að tryggja barn sem fæddist með eins alvarlegan og langvarandi sjúkdóm og dóttir M var 
haldin.  M segir að í byrjun árs 2015 hafi á ný verið haft samband við sig og henni sagt að í fyrsta 
skipti á Íslandi væri verið að selja tryggingar fyrir öll börn og ekki þyrfti að gefa upp 
heilsufarsupplýsingar. M fékk sent kynningarefni og sá að ekki væri hægt að tryggja X fyrir þeim 
sjúkdómum sem þegar höfðu komið fram, en þar sem M var bent á að dóttir hennar gæti hæglega 
veikst af einhverju öðru þá ákvað M að kaupa trygginguna. Dóttir M, X, lést eins og fyrr segir 3. 
apríl 2016 og gerði M kröfu um bætur fyrir aðhlynningarvernd og dánarbætur úr 
barnatryggingunni hjá V.  Kröfuna byggir M á andlátinu og veikindum þar á undan  og bendir á að 
dóttir hennar hafi látist af völdum blóðsýkingar og öndunarfærasýkingar. M segir að lungu dóttur 
hennar hafi vissulega verið veik fyrir en blóðsýkingin hafi ekki tengst undirliggjandi sjúkdómi 
hennar með beinum hætti.   

V hafnar bótaskyldu og telur að andlát X megi rekja til veikinda sem hún var haldin fyrir töku 
tryggingarinnar. Eftir að hafa fengið sérfræðiráðgjöf ráðgefandi læknis V, byggir félagið höfnun 
sína á að bein tengsl hafi verið á milli fyrra heilsufars og andláts dóttur M. V vísar til 21.gr. 
vátryggingaskilmála þar sem segir að tryggingin taki ekki til sjúkdóma eða afleiðinga slíks ástands 
hafi einkenni þess sýnt sig áður en tryggingin tók gildi.  V segir að ekki verði horft framhjá því að 
dánarorsök stúlkunnar hafi verið lungnabólga og öndunarbilun enda þótt blóðsýking hafi verið 
samverkandi þáttur.  V segir það mikla einföldun að halda því fram að stúlkan hafi látist af 
völdum tveggja vírusa og blóðsýkingar enda séu umræddir vírusar algengir og almennt ekki 
banvænir nema hjá fólki með veiklað ónæmiskerfi.  V vísar til þess að M geri athugasemd við það 
hvernig umrædd trygging var kynnt og síðan seld og segist V hafa gripið til viðeigandi ráðstafana 
vegna þess og endurgreitt M iðgjald tryggingarinnar án viðurkenningar á bótarétti. V segir að 
athugasemdir við tryggingasölu og söluaðferðir leiði ekki sjálfkrafa til bótaréttar og af gögnum 
málsins verði ekki séð að félagið eða sölumenn á þess vegum hafi brotið gegn ákvæðum laga um 
vátryggingasamninga nr. 30/2004 svo sem um upplýsingaskyldu eða um bótatakmarkanir.  
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Álit. 

Einu læknisfræðilegu samtímagögnin sem liggja fyrir í málinu er læknisvottorð Sigurðar Einars 
Marelssonar sérfræðilæknis dags. 17.5.2016 þar segir m.a. „Ástæða þess að hún dó (þ.e. X) var af 
völdum sýkingar sem leiddi til öndunarbilunar. Hún lagðist inn vegna lungnabólgu sem var vegna 
humanmetapneumovirus og adenoveirusýkingar. Reynt var að meðhöndla þessar sýkingar hjá [X] 
en þrátt fyrir það leiddi sýkingin til versnandi lungnabólgu og blóðsýkingar. [X] lést því í kjölfar 
öndunarbilunar, lungnasýkingar og blóðsýkingar.” 

Af ofangreindu læknisvottorði verður ekki annað ráðið en að X hafi fengið lungnabólgu vegna 
tveggja ofangreindra veirusýkinga og sýkingin í lungum hafi leitt til versnandi lungnabólgu og 
blóðsýkingar, sem var banamein hennar ásamt öndunarbilun.  Af þessu læknisvottorði að ráða sem 
eru einu læknisfræðilegu samtímagögnin sem að liggja fyrir í málinu verður ekki annað ráðið en 
að sjúkdómarnir sem leiddu til andláts X hafi verið bakteríu- og veirusýkingar auk blóðsýkingar, 
sem ekki hefur sýnt fram á að hafi verið til staðar þegar M keypti barnatryggingu hjá V vegna X.  
Fyrir liggur að X var langveikt barn og ekki var dregin dul á það við meðferð tryggingaumsóknar 
vegna barnatryggingar.  Söluaðferð söluaðila á vegum V byggði á að bótaréttur úr tryggingunni 
væri til staðar vegna annarra sjúkdóma en þeirra sem til staðar væru við töku tryggingarinnar.   
Verður að gera þær kröfur til undanþáguákvæða vátryggingar sem þessarar, í þessu tilviki 21. gr. 
vátryggingarskilmála, að þau séu skýr um þau atvik sem vátryggingarfélagið undanþiggur sig 
ábyrgð vegna.  Þar sem er um undanþáguákvæði að ræða ber vátryggingafélagið sönnunarbyrði 
um að skilyrði þess eru uppfyllt.  Eins og gögnum er háttað í þessu máli og á meðan ekki liggur 
fyrir ítarlegri rökstuðningur um tengsl umræddra sýkinga við fyrri veikindi X, verður ekki talið 
fyllilega sannað að skilyrði 21. gr. séu uppfyllt.  Hallann af því ber V.  Verður því lagt til 
grundvallar að ekki sé nægilega skýrlega sýnt fram á að M hafi látist vegna veikinda sem voru til 
komin áður en barnatrygging tók gildi.  Á þeim forsendum verður að telja að M eigi rétt á bótum 
úr barnatryggingu M hjá V.  

 

Niðurstaða. 

M á rétt á bótum úr barnatryggingu hjá V vegna aðhlynningarverndar og dánarbóta.   

 
 

Reykjavík 21.3. 2017. 

 
Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  44/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V v/ ábyrgðartryggingar dýralæknastofu. 

Kona féll um þrep á leið inn í afgreiðslusal dýralæknastofu. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 7.2.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V, dags. 22.2.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
Laust eftir hádegi 9. júní 2015 var M á leið úr anddyri inn í afgreiðslusal eða þjónusturými 
dýralæknastofunnar A.  Féll hún þá um þrep á milli anddyrisins og afgreiðslusalarins og hlaut brot á 
vinstri úlnlið og vinstri lærleggshálsi. 

Telur M að aðstæður hafi verið þannig að sami litur hafi verið á gólfinu í anddyrinu og í 
afgreiðslusalnum og þrepið sé í hurðaropi.  Þegar slysið varð hafi þrepið ekki verið merkt svo 
fullnægjandi geti talist.  Aðstæður í húsnæðinu hafi að þessu leyti verið óviðunandi og hafi A 
vanrækt að tryggja nægilega að ekki stafaði hætta af fasteigninni.  Telur M að A beri 
skaðabótaábyrgð á því líkamstjóni sem hún varð fyrir umrætt sinn og hefur krafist bóta úr 
ábyrgðartryggingu A hjá V.  V hefur hafnað bótaskyldu. 

Álit. 
Í fyrirliggjandi bréfi fyrirsvarsmanns A, dags. 27. janúar 2017, kemur fram að viðkomandi húsi hafi á 
árinu 2000 verið breytt í þjónustuhús fyrir starfsemi A og breytingin verið teiknuð og hönnuð af 
verkfræðistofu og teikningar samþykktar af skipulags- og byggingarfulltrúa viðkomandi sveitarfélags.  
Skammt innan við aðaldyr á vegg við hlið þrepsins sé 40x30 cm hvítt skilti þar sem standi með 
stórum rauðum stöfum „Varúð Þrep niður“.  Eftir slysið hafi verið settur gulur límborði á brún 
þrepsins. 

Í tölvupósti skipulags- og byggingarfulltrúa sveitarfélagsins 5. júlí 2016 segir að breytingar hafi verið 
unnar á húsinu fyrir dýraspítala í mars 2000 og þær verið gerðar í samræmi við þágildandi 
byggingarreglugerð nr. 441/1998.  Starfsleyfi hafi verið veitt fyrir húnsæðið og það tekið út af 
Vinnueftirlitinu.  Samkvæmt tölvupósti frá byggingarfulltrúanum 6. júlí 2016 hafi aðstaðan í húsnæði 
A verið skoðuð að beiðni lögmanns M.  Segir í tölvupóstinum að á samþykktum aðalteikningum fyrir 
breytingu á húsnæðinu séu ekki gefnir upp kótar á gólfi í anddyri eða á gólfinu innan við anddyrið.  
Ein trappa sé frá anddyrinu niður í þjónusturýmið.  Hæðin á uppstiginu sé 17 cm, breidd á hurðaropi 
90 cm og hæð á því 200 cm.  Þar kemur einnig fram að á vegg hægra megin við hurðaropið sé skilti 
sem vari við að þrep sé niður á gólfið fyrir innan.  Þá er þess enn fremur getið að húsið hafi verið 
tekið út af Vinnueftirlitinu og byggingarfulltrúa í samræmi við hönnun frá mars 2000 og í samræmi 
við byggingarreglugerð nr. 441/1998.  Ekki hafi verið gerð athugasemd við að þrep sé frá anddyri 
niður á gólfið í þjónusturýminu, enda ábending þar um fyrir þá sem ganga þarna um.  Þá liggja fyrir 
þrjár ljósmyndir af aðstæðum við umrætt hurðarop og þrepinu úr anddyrinu niður í afgreiðslusalinn. 

Samkvæmt því sem fyrir liggur í málinu um aðstæður í húsnæði A, þar sem M slasaðist, og gerð hefur 
verið grein fyrir hér að framan, verður ekki talið að sýnt hafi verið fram á slysið megi rekja til 
vanbúnaðar eða ófullnægjandi frágangs húsnæðisins.  Þessu getur heldur ekki breytt þótt límborði til 
frekari viðvörunar hafi verið settur á brún þrepsins eftir að slysið varð.  A verður því ekki talin bera 
skaðabótaábyrgð á líkamstjóni M.  Tjón M fæst því ekki bætt úr ábyrgðartryggingu A hjá V. 
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Niðurstaða. 
Líkamstjón M fæst ekki bætt úr ábyrgðartryggingu A hjá V. 

Reykjavík,  14. mars 2017.  
 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  45/2017 

M og 
vátryggingafélagið V v/fjölskyldutryggingar – innbúskaskó. 

 
Tjón á heyrnartæki 22. desember 2015. 

 
Gögn. 

Málskot, móttekið 9.2.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V, dags. 20.2.2017 

Málsatvik. 
M, var að gera við ljósaseríur fyrir utan heimili sitt. Komið var myrkur og á leiðinni inn í húsið rak 
hann fótinn í blómaker fyrir fram húsið með þeim afleiðingum að hann skall fram fyrir sig og bar 
fyrir sig vinstri hendi. Við fallið losnuðu heyrnartæki úr erum M og féllu á stéttina og brotnuðu. M 
slasaðist á fæti og hendi og leitaði á slysadeild. Þar sem heyrnartækin voru ónýt eftir fallið henti M 
þeim fljótlega eftir slysið. Gerð var krafa í innbúskaskótryggingu, sem M var með hjá V, vegna 
tjónsins á heyrnartækjunum. V hafnaði bótaskyldu, með bréfi dags. 10.2.2016, á þeirri forsendu að 
tryggingin taki ekki til þess þegar hið vátryggða týnist, gleymist, misleggst eða er skilið eftir á 
almannafæri.  

M telur að framangreint ákvæði eigi ekki við um þetta tilfelli þar sem tjónið hafi ekki orðið vegna 
þess að hið vátryggða hafi týnst, gleymst, verið mislagt eða skilið eftir á almannafæri heldur hafi 
heyrnartækin skemmst við slysið.  

Í bréfi V frá 20.2.2017, er vísað til framangreinds ákvæðis um týnda og mislagða hluti. Fyrir liggi að 
M hafi hent heyrnartækjunum í kjölfar atburðarins og því eigi V þess ekki tök á að skoða tækin og 
sannreyna að þau séu í reynd ónýt. Líta megi svo á að heyrnartækin séu týnd. M hafi því ekki tekist 
að sanna tjón sitt.  

 

Álit. 
Höfnun V á bótaskyldu í máli þessu byggir aðallega á því að heyrnartækin séu týnd í skilningi 
undanþáguákvæðis í vátryggingarskilmálum og því sé tjónið ekki bótaskylt.  Ekki er unnt að fallast á 
það þar sem enginn ágreiningur er um að heyrnartækjunum var hent eftir tjónsatburðinn sjálfan og 
getur hann þar af leiðandi ekki verið sá að heyrnartækin hafi týnst. Til viðbótar byggir V á því að 
tjónið sé ósannað þar sem V fékk ekki tækifæri til að sannreyna tjónið. Frásögn M af slysi sínu og 
afleiðingum þess fyrir heyrnatækin er trúverðug. Þá var það ekki fyrr en með bréfinu frá 20.2.2017 
sem V byggði fyrst á þessari málsástæðu þar sem upphafleg höfnun byggði eingöngu á því að tækin 
væru týnd. Telst því nægilega sannað að tækin hafi orðið fyrir tjóni vegna skyndilegs og ófyrirséðs 
atburðar við slysið og á M rétt á bótum frá V þar sem gildissvið innbúskaskótryggingar er þar með 
uppfyllt. . 

Niðurstaða. 
M á rétt á bótum úr fjölskyldutryggingu – innbúskaskó hjá V. 

Reykjavík, 4. apríl 2017. 
 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 
 Sigurður Óli Kolbeinsson hdl. Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  46/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna ábyrgðartryggingar X.   

Skaðabótaábyrgð vegna vinnuslyss 21. maí 2014. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, móttekið 9.2.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 27.2.2017, ásamt myndum.  

Málsatvik. 
M hlaut líkamstjón í vinnu sinni hjá X þar sem hún starfaði við þrif á fimleikasal.  Í tilkynningu um 
vinnuslys til Vinnueftirlitsins dags. 12.6.2014 lýsir fulltrúi A atvikum þannig að M hafi verið að fara 
niður af uppblásinni dýnu þegar hún missteig sig og fann til óþæginda í fótum. Í skýrslu 
vinnuveitanda til V dags. 25.11.2014 kemur fram að M hafi verið að stíga niður af dýnu þegar brot 
hafi komið á dýnuna með þeim afleiðingum að M sneri sig.  Í tjónstilkynningu sem lögmaður M 
skrifar undir dags. 4.11.2014 kemur fram efnislega svipuð lýsing en til viðbótar að M hafi þurft að 
ganga yfir dýnuna til að geta þrifið á þeim stað sem  hún þurfti að þrífa á.  

M telur að aðstæður á vinnustað hennar hafi verið ófullnægjandi, ekki hafi verið tilkynnt um slysið á 
tilætluðum tíma til Vinnueftirlitsins og að A beri skaðabótaábyrgð á afleiðingum líkamstjóns hennar. 
M vísar til þess að hún hafi þurft að ganga yfir umrædda dýnu og það hafi skapað þær óviðunandi 
vinnuaðstæður sem X hafi borið skylda til að koma í veg fyrir. M telur einnig að myndir sem liggi 
fyrir af vettvangi hafi ekki verið teknar á slysdegi og hafi því ekki sönnunargildi vegna atvika sem 
leiddu til tjóns hennar.  

V vísar til þess að við þrif á fimleikasal þurfi almennt að fara vítt og breitt um salinn og það geti valið 
í sér að það þurfi að fara yfir dýnur og yfir og framhjá tækjum í salnum.  Ekki hafi verið um að ræða 
aðstæður sem fólu í sér sérstaka hættu auk þess sem M hafi verið vön aðstæðum.  V hafnar einnig að 
ágreiningur sé um málsatvik þannig að áhrif hafi á sönnunarmat í tengslum við það að tilkynning hafi 
ekki borist til Vinnueftirlitsins í tæka tíð fyrir skoðun á vettvangi.  

Álit. 
Af gögnum málsins verður ekki ráðið að efnislegur ágreiningur sé um málsatvik. M kveðst hafa þurft 
að stíga niður af dýnu til að sinna starfi sínu og því er ekki mótmælt af hálfu X eða V. Það stendur 
eftir að taka afstöðu til þess hvort gögn málsins sýni að aðstæður hafi verið ófullnægjandi m.t.t. 
almennra eða sérstakra reglna um aðstæður á vinnustað M.  Þrif á fimleikasal fela í sér að umgangast 
þarf tæki og aðstæður sem ekki eru á öllum vinustöðum.  Verður ekki lagt til grundvallar að það eitt 
að starfsmenn þurfi að ganga yfir fimleikadýnur og stíga af þeim séu aðstæður sem eru ófullnægjandi 
eða sýnt sé að öðru hafi verið ábótavant hjá X.  Verður því ekki fallist á bótaskyldu úr 
ábyrgðartryggingu X hjá V.  

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu X hjá V.  

Reykjavík, 21. mars 2017. 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

                   Valgeir Pálsson hrl.    Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  48/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna ábyrgðartryggingar X.   

Skaðabótaábyrgð vegna vinnuslyss 31. janúar 2015 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, dags. 13.2.2017, ásamt fylgiskjölum og bréfi dags. 10. mars 2017.  
Bréf V, dags. 24.2.2017. 

Málsatvik. 
M var við vinnu sína hjá X, við að reisa stálgrind á viðbyggingu við hús skipasmíðastöðvar, þegar 
hann slasaðist á hendi.  Af lögregluskýrslu má ráða að verkið hafi gengið út á að setja þverstífu milli 
þaksperra í um 10 metra hæð frá jörðu.  M fór upp í skæralyftu til að festa bolta í svokallað auga á 
eyra þverstífunnar sem soðið er við þaksperruna. Var M einn við norð-austurenda stífunnar og 
samstarfsmaður hans við suð-vesturendann.  Það gekk vel hjá samstarfsmanninum að festa boltann 
þeim megin en það gekk illa hjá M að ná að setja bolta í augað á þverstífunni norð-austanmegin. 
Stuttu síðar klemmdist hendi M þegar bolti sá sem átti að festa fór úr gati því sem hann átti að vera í.     

M telur að X beri skaðabótaábyrgð á afleiðingum slyssins þar sem samstarfsmaður hans hafi stýrt 
lyftara með þeim hætti að hendi M klemmdist, röng tæki hafi verið notuð við verkið og að X beri 
sönnunarbyrði um að hafa viðhaft réttar aðferðir við verkið.  M mótmælir einnig lýsingum 
starfsmanns X á atvikum, en ekki þykir nauðsynlegt að rekja þær lýsingar í þaula hér. V telur hins 
vegar að X beri ekki skaðabótaábyrgð á afleiðingum líkamstjóns M þar sem ekki sé sýnt að rangar 
aðferðir hafi verið notaðar við verkið.  Um hafi verið að ræða óhappatilvik þegar losnaði skyndilega 
um spennu milli þaksperra eftir að reynt hafi verið að koma bolta í þar til gert auga, án árangurs.  

Álit. 
Nokkur ágreiningur er um málsatvik milli aðila máls, en sá ágreiningur lýtur fyrst og fremst að því 
hvort stjórnandi lyftara hafi stýrt honum með þeim hætti að hönd M klemmdist eða hvort lyftarinn 
hafi einungis verið notaður eftir að hönd M klemmdist.  Þó þetta atriði, í lýsingum á þeim atvikum 
sem leiddu til þess að M slasaðist í greint sinn, sé ekki alveg ljóst verður hins vegar að líta til þess 
álits sem Vinnueftirlitið setti fram eftir rannsókn á orsökum slyssins.  Þar kemur fram það mat 
Vinnueftirlitsins að vinnubrögð hafi ekki verið fullnægjandi.  Það hafi myndast mikil spenna á milli 
þaksperru og þverstífu sem hafi svo losnað snögglega úr læðingi með þeim afleiðingum að hönd M 
klemmdist.  Þegar litið er til málsatvika í heild, og þess að M var ekki sá sem stjórnaði framkvæmd 
verksins, verður að taka undir mat Vinnueftirlitins hvað það varðar að slys M sé hægt að rekja til þess 
að ekki var réttilega brugðist við þeim vandkvæðum sem voru á því að koma bolta í auga í greint 
sinn, þar sem M var einn við vinnu upp í sperrunni.  Verður slysið ekki rakið til háttsemi hans sjálfs 
sem metin er til stórkostlegs gáleysis í skilningi 23. gr.a skaðabótalaga nr. 50/1993.  Á M því fullan 
rétt til bóta úr ábyrgðartryggingu X hjá V.  

Niðurstaða. 
M á rétt á fullum bótum úr ábyrgðartryggingu X hjá V.  

Reykjavík, 28. mars 2017. 

 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

                   Valgeir Pálsson hrl.    Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  49/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna ábyrgðartryggingar atvinnureksturs.   

Gildissvið vátryggingarskilmála vegna fósturmissis kúa í desember 2016. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, dags. 12.2.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 21.2.2017, ásamt tjónstilkynningu frá M, höfnunarbréfi V, vátryggingarskírteini og 
vátryggingarskilmálum.  

 
Málsatvik. 
Í gögnum málsins kemur fram að V seldi M ábyrgðartryggingu sem nær til tjóns sem verður til vegna 
skaðabótaábyrgðar sem fellur á M, sbr. 2. gr. vátryggingarskilmálanna.  Í 6. gr. sömu skilmála koma 
fram nokkuð víðtækar undanþágur frá bótaskyldu vegna tjóns sem verður á munum sem vátryggður er 
að vinna við með einhverjum hætti. Þessu til viðbótar er síðan samið sérstaklega með áritun í 
vátryggingarskírteini um að V greiði „bótakröfur vegna tjóns er verður á dýrum þeim sem 
vátryggingartaki hefur stundað sem dýralæknir enda valdi tjónið dauða dýranna.“ 

Í málskoti M kemur fram að hún telur að röng meðhöndlun dýralæknis á tveimur kúm hafi leitt til 
þess að þær misstu fóstur og hafi það leitt til tjóns fyrir eiganda þeirra.  M telur að gildissvið 
ábyrgðartryggingar fyrirtækisins eigi að ná til tjóns eiganda kúnna enda felist tjónið í því að fóstur 
hafi dáið. M vísar til þess að hvergi komi fram í sérskilmálum að dauði fóstra eða fósturvísa sé ekki 
tryggður.  Auk þess bendir M á að þegar dýralæknir sé að meðhöndla kvenkyns dýr sem er með fóstri 
verði að líta á báða sem sjúklinga dýralæknisins. Röng lyfjagjöf hafi haft þau áhrif að fóstrin dóu og 
nái ábyrgðartryggingin því yfir tjónið.  

V telur í fyrsta lagi að gögn málsins séu mjög takmörkuð, bæði um atvik og mögulegt fjártjón 
eiganda þeirra kúa sem hafi verið til meðferðar hjá M. V vísar til þess að gildissvið 
ábyrgðartryggingarinnar sé takmarkað vegna undanþága í 6. gr. vátryggingarskilmála og sú útvíkkun 
sem samið hafi verið sérstaklega um í vátryggingarskírteini sé takmörkuð við tjón á sjálfum dýrunum 
sem dýralæknir hafi til meðferðar. Tjónið, sem M lýsi, sé ekki þess eðlis og verði því ekki fellt undir 
gildissvið ábyrgðartryggingar V.  

Álit. 
Eins og lýst hér að ofan nær gildissvið ábyrgðartryggingar M hjá V til skaðabótaábyrgðar sem leiðir 
til bótakrafna vegna tjóns sem verður á dýrum þeim sem M stundar sem dýralæknir, enda hafi tjónið 
leitt til dauða dýranna.  Að öðru leyti nær vátryggingin ekki til tjóns sem verður á munum sem M er 
að vinna við með einhverjum hætti.  Þau dýr sem M hefur til meðferðar teljast almennt til muna sem 
M vinnur við með einhverjum hætti.  Verður því að taka afstöðu til þess hvort sú útvíkkun, sem samið 
hefur verið um í vátryggingarskírteini, á gildissviði ábyrgðartryggingarinnar geti tekið til atvika, eins 
og þeim er lýst í gögnum málsins. Þegar litið er til orðalagsins í sérskilmála í vátryggingarskírteini 
verður ekki annað séð en að áskilið sé að það þurfi að koma til dauða þeirra dýra sem M hefur 
stundað sem dýralæknir.  Ljóst er að þær kýr sem M hafði til meðferðar dóu ekki.  Verður orðalag 
sérskilmálanna ekki skilið þannig að það geti náð til dauða fóstra eða fósturvísa þeirra dýra sem M 
hafði til meðferðar.  Verður því ekki fallist á bótaskyldu miðað við þau gögn sem liggja fyrir í 
málinu.   
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Niðurstaða. 
Ekki er fallist á bótaskyldu úr ábyrgðartryggingu M hjá V.  

 

Reykjavík, 14. mars 2017. 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

              Valgeir Pálsson hrl.    Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  50/2017 

M og 
V vegna bifreiðarinnar A og 

vátryggingafélagið V vegna ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar B.   

Sönnun áreksturs 12.10.2015. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, móttekið 13.2.2017, ásamt fylgiskjölum.   
Bréf V, dags. 27.2.2017. 
Tölvupóstur V, dags. 27.2.2017. 

Málsatvik. 
Í lögregluskýrslu kemur fram að ökumaður bifreiðar B hafi komið á lögreglustöð til að tilkynna 
árekstur á Miklubraut. Í skýrslu ökumannsins kemur fram að hún taldi að bifreið A hafi verið ekið 
utan í hlið sinnar bifreiðar þannig að tjón varð á henni. Ökumaður bifreiðar B sagði ökumann 
bifreiðar A ekki hafa stöðvað bifreið sína og því hafi hún tilkynnt málið til lögreglu.  Í 
lögregluskýrslu kemur ennfremur fram að lögreglumaður hafi hringt í ökumann bifreiðar A og í því 
símtali hafi ökumaður bifreiðar A viðurkennt að hafa verið að skipta um akrein á Miklubraut og að 
hún hafi orðið vör við að hún ók utan í bifreið B og hafi ekki stöðvað þar sem hún taldi sig í rétti. 
Síðar gaf ökumaður bifreiðar A skýrslu hjá lögreglu þar sem hún neitar því að hafa ekið utan í bifreið 
B.  

M (eigandi bifreiðar A) telur að það sé ósannað að það hafi orðið árekstur með bifreiðunum og vísar 
til skýrslu ökumanns bifreiðar A hjá lögreglu og þess að ekki sé ákoma á bifreið A. Einnig vísar M til 
þess að ökumaður bifreiðar B hafi ekki verið strax viss um hvaða bifreið hafi ekið á hennar.   

ABÍ telur, með vísan til gagna málsins,  hafið yfir vafa að árekstur hafi orðið með bifreiðum A og B 
og ökumaður bifreiðar A beri ábyrgð á þeim árekstri. Sama afstaða kemur fram á hjá V.  

Álit. 
Í málinu er ágreiningur um hvort sannað teljist að bifreið A hafi verið ekið utan í bifreið B við akstur 
á Miklubraut.  Við mat á því verður að líta að einhverju leyti til þess sem kemur fram um samskipti 
ökumanns bifreiðar A og lögreglumanns strax eftir áreksturinn, þar sem ökumaður bifreiðar A 
viðurkennir að hafa lent í árekstri. Þó það fari í bága við upplýsingar sem hún gefur sjálf í 
síðargefinni lögregluskýrslu verður að líta til þess að ákoma á bifreið B passar við að dekk á bifreið A 
hafi lent utan í bifreið B.  Þegar litið er til atvika og gagna málsins í heild lítur nefndin svo á að 
nægileg sönnun sé komin fram um að ökumaður bifreiðar A hafi ekið utan í bifreið B þann 
12.10.2015.  Eigandi bifreiðar B á því rétt á bótum hjá ABÍ vegna notkunar bifreiðar A.  

Niðurstaða. 
V ber að greiða bætur til eiganda bifreiðar B vegna notkunar bifreiðar A.  
  

Reykjavík, 28. mars 2017. 

 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
             Jóna Björk Guðnadóttir lögfr.     Jón Magnússon hrl. 



ÚRSKURÐARNEFND Í VÁTRYGGINGAMÁLUM  54 

Mál nr. 51/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna málskostnaðartryggingar fjölskyldutryggingar X.   

Gildissvið málskostnaðartryggingar vegna ágreinings um                                                      
skilyrði til greiðslu miskabóta í dómsmáli. 

 
Gögn. 

Málskot málskotsaðila, móttekið 10.2.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 22.2.2017, ásamt tjónstilkynningu dags. 22.3.2016 og fylgiskjali með henni, 
fylgipósti vegna tjónstilkynningar, samskipti aðila vegna málsins, höfnunarbréfi V og ítrekun 
þess, dómi máls og stefnu, vátryggingarskírteini og vátryggingarskilmálum. 
Athugasemdir og fylgiskjöl frá M með tölvupósti dags. 27.2.2017, ásamt reikningi dags. 
15.5.2015.  

Málsatvik. 
Í málskoti kemur fram að M höfðaði mál, með stefnu birtri 6. nóvember 2014, gegn fyrrum 
vinnuveitanda sínum og krafðist þar greiðslu miskabóta vegna eineltis af hálfu fyrrum yfirmanns síns.  
Þeim ágreiningi lauk með dómi Hæstaréttar í máli nr. 475/2015. Lagt er til grundvallar að ágreiningur 
hafi komið upp í málinu nokkru fyrir þingfestingu stefnu eða á árinu 2013. Af gögnum málsins má 
ráða að á þeim tíma hafi X, núverandi eiginmaður M, verið vátryggingartaki fjölskyldutryggingar hjá 
V og hefur V lagt fram vátryggingarskírteini og vátryggingarskilmála því til staðfestingar.   

M krefst greiðslu bóta úr svokallaðri réttaraðstoðartryggingu (málskostnaðartryggingu) 
fjölskyldutryggingar X vegna þess ágreinings sem leiddi til dóms Hæstaréttar í máli réttarins nr. 
475/2015.  M vísar til þess að hún hafi verið í sambúð með X á þeim tíma sem ágreiningur kom upp 
og þó þau hafi ekki verið skráð formlega í sambúð hafi hún haft sama lögheimili á tímabilinu.  Einnig 
vísar M til meiðyrðamáls sem virðist hafa verið höfðað þar sem V hafi fallist á greiðslu bóta úr sömu 
réttaraðstoðartryggingu án ágreinings um hvort hún hafi verið vátryggð í fjölskyldutryggingu X. 
Einnig vísar M til þess að hún telji undanþáguákvæði 39. gr. vátryggingarskilmála V ekki eiga við 
vegna málsins þar sem hún hafi farið fram á miskabætur vegna eineltis og líta beri á slíkan ágreining 
með sama hætti og meiðyrðamál sem V hafi fallist á bótaskyldu vegna áður. M telur að 
undantekningarákvæði í vátryggingarskilmálum beri að túlka þröngt og að ágreiningur um greiðslu 
miskabóta vegna eineltis sé ekki til kominn vegna atvinnu eða embættisreksturs hennar.  

V vísar til inngangsorða vátryggingarskilmála fjölskyldutryggingar sinnar þar sem kemur fram að 
vátryggðir í þeirri vátryggingu séu vátryggingartaki og fjölskylda hans. Einnig komi fram að með 
fjölskyldu sé átt við maka, sambúðarmaka og ógift börn sem eigi sameiginlegt lögheimili á Íslandi, 
sameiginlegt heimilishald og búi á stama stað. V telur að M hafi ekki sýnt fram á að hún hafi í raun 
haft sama lögheimili og vátryggingartakinn X á þeim tíma sem ágreiningur í máli hennar kom upp. Í 
38. gr. vátryggingarskilmála komi auk þess fram að vátryggingu þurfi að vera í gildi hjá vátryggðum 
þegar ágreiningur kemur upp og hafa verið í gildi í tvö ár þar á undan. V telur M ekki hafa sýnt fram 
á að þetta skilyrði sé uppfyllt.  Auk þess vísar V til þess að eðli ágreinings þess sem M höfðaði 
dómsmál vegna sé þannig að það falli undir undanþáguákvæði í b.lið 39. gr. vátryggingarskilmála, en 
þar komi fram að vátryggingin taki ekki til ágreinings máls eða málsbeiðni sem er í tengslum við 
atvinnu eða embættisrekstur vátryggðs.  V telur að ágreiningur M við vinnuveitanda sinn í máli 
Hæstaréttar nr. 475/2015 hafi verið í beinum og órjúfanlegum tengslum við atvinnu M og falli því 
utan gildissviðs vátryggingarinnar.  
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Álit. 

Í fyrsta lagi er deilt um hvort M var vátryggð í fjölskyldutryggingu núverandi eiginmanns síns þegar 
ágreiningur kom fyrst upp í máli sem hún höfðaði gegn vinnuveitanda sínum í nóvember 2014.  Í 38. 
gr. vátryggingarskilmála kemur fram að vátryggður geti óskað eftir réttaraðstoð ef fjölskyldutrygging 
er í gildi þegar ágreiningur kemur upp og hefur þá verið í gildi í tvö samliggjandi ár.  Í inngangi á 
fyrstu síðu sömu vátryggingarskilmála kemur síðan fram að vátryggðir séu vátryggingartaki og 
fjölskylda hans. Til skýringa er tekið fram að ,,til fjölskyldu vátryggingataka telst maki hans eða 
sambúðarmaki og ógift börn þeirra sem hafa skráð sameiginlegt lögheimili á Íslandi, sameiginlegt 
heimilishald og búa á sama stað." 

Í málskoti og síðar tilkomnum gögnum frá M kemur fram sú frásögn hennar að hún hafa verið 
sambúðarmaki vátryggingartaka síðan í ágúst 2012, en þau munu hafa tekið upp samband fyrr það 
sumar.  M vísar til skattframtals vegna tekjuársins 2013 þar sem lögheimili hennar er tilgreint og 
segir í skýringum að um sama lögheimili sé að ræða og núverandi eiginmaður hennar hafi haft á sama 
tíma.  Þannig telur hún að skilyrði vátryggingarskilmála séu uppfyllt.    

Við skoðun þeirra gagna verður ekki séð með skýrum hætti að M hafi haft skráð lögheimili á sama 
stað og vátryggingartaki X þegar ágreiningur í máli hennar kom upp.  Ekki liggja t.d. fyrir staðfest 
gögn frá t.d. þjóðskrá um lögheimilisskráningar þeirra beggja frá árinu 2013 eða sambærileg 
staðfesting.  Í ljósi þess að sett er fram skilyrði í vátryggingarskilmálum um sameiginlegt lögheimili 
sambúðarmaka og vátryggingartaka, til þess að sambúðarmaki geti talist vátryggður sem fjölskylda 
vátryggingartaka, verður að að leggja hallann af sönnunarskorti um þetta atriði á M.   

Í öðru lagi er síðan deilt um hvort ágreiningurinn sem leiddi til dómsmáls M gegn fyrrum 
vinnuveitanda sínum, sem leitt var til lykta með ofangreindum dómi Hæstaréttar  í máli nr. 475/2015, 
sé þess eðlis að hann falli undir undanþáguákvæði b.liðar 39. gr. vátryggingarskilmála.  Þar kemur 
fram að að vátryggingin taki ekki til ágreinings máls, eða málsbeiðni ,,sem er í tengslum við atvinnu 
eða embættisrekstur vátryggðs, þar með talið vegna vinnuslysa." 

Eðli ágreinings M við vinnuveitanda sinn laut að  því að krafa um miskabætur var sett fram á hendur 
vinnuveitandanum vegna  yfirmanns sem M taldi að hefði lagt sig í einelti á vinnustaðnum.  Verða 
þær aðstæður og málsatvik í dómi Hæstaréttar í máli nr. 475/2015 ekki skilin öðruvísi en að ekki sé 
hægt að líta fram hjá því að M var starfsmaður umrædds vinnuveitanda þegar sú háttsemi átti sér 
stað.  Háttsemin varðaði starfsaðstæður og framkomu yfirmanns við starfsmann (M) vegna starfs 
hennar og stöðu á vinnustaðnum.  Verður ágreiningurinn því metinn þannig að hann hafi verið í 
beinum tengslum við atvinnu M.   

Þegar af þeirri ástæðu að M hefur ekki sýnt með nægilega skýrum hætti fram á að hún hafi verið 
vátryggð í fjölskyldutryggingu X á árinu 2013, skv. skýrum ákvæðum vátryggingarskilmála verður 
ekki fallist á bótaskyldu vegna réttaraðstoðar sem M greiddi fyrir vegna þess ágreinings sem leiddi til 
dómsmáls gegn vinnuveitanda hennar.  
 
Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr fjölskyldutryggingu X hjá V.  
 

Reykjavík, 10. apríl 2017. 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

              Valgeir Pálsson hrl.      Lúðvík Bergvinsson hdl.  
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Mál nr.  52/2017 
M 
og 

vátryggingafélagið V v/ slysatryggingar ökumanns. 

Ágreiningur um hvort bótaréttur sé fallinn niður með því að tjón var tilkynnt of seint. 

Gögn. 
Málskot, dags. 15.2.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V, dags. 22.2.2017. 

Málsatvik. 
Hinn 27. júní 2013 var M í ökukennslu á bifhjóli og hafði stöðvað bifhjólið á rauðu ljósi á 
gatnamótum Suðurlandsbrautar og Grensásvegar í Reykjavík.  Rann hún þá af kúplingu hjólsins með 
þeim afleiðingum að hjólið fór af stað inn á gatnamótin þar sem það rakst á kyrrstæða bifreið.  Við 
áreksturinn féll M af hjólinu og brotnaði á hægri handlegg.  M leitaði samdægurs á slysa- og 
bráðadeild Landspítalans.  Hún mun tvívegis hafa þurft að fara í aðgerð vegna áverkans. 

Ökukennari M og eigandi bifhjólsins fyllti út tjónstilkynningu sem er dagsett 27. júní 2013, eða sama 
dag og slysið varð.  Þar kemur fram að M hafi slasast og leitað á bráðamóttöku LSH.  Í kjölfarið mun 
tjónstilkynningin hafa verið send V, vátryggjanda bifhjólsins. 

M veitti lögmanni umboð til að gæta hagsmuna sinna vegna slyssins gagnvart bótaskyldum aðilum.  
Með bréfi lögmannsins til V, dags. 2. júní 2016, tilkynnti lögmaðurinn félaginu að M hafi falið 
lögmannsstofu hans að gera kröfu á hendur félaginu, þ.m.t. í skilningi ákvæða 51. og 124. gr. laga nr. 
30/2004 um vátryggingarsamninga.  Með tölvubréfi 5. júlí 2016 hafnaði V bótaskyldu á þeim 
forsendum að samkvæmt læknisvottorði 28. júní 2013 hafi M þann sama dag fengið upplýsingar um 
að hún hafi hlotið kurlbrot á hægri úlnlið og upphaf ársfrests samkvæmt 1. mgr. 124. gr. vsl. beri að 
miða við það tímamark.  Tilkynning M um tjónið hafi því ekki borist V innan ársfrestsins.  Þá er tekið 
fram í athugasemdum V vegna málskotsins að engu breyti þótt ökukennari M hafi tekið það fram á 
ökutækjatjónstilkynningu að hún hafi slasast í árekstrinum þar sem 1. mgr. 51. gr. vsl. tilgreini 
vátryggðan sem þann sem skal tilkynna tjón sitt.  Einnig er tekið fram að það standi M næst að gera 
sér grein fyrir hvort afleiðingar slyssins hafi orðið varanlegar eða ekki. 

Álit. 
Um frest til að krefjast bóta úr slysatryggingu ökumanns skv. 92. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 fer 
eftir 1. mgr. 124. gr. vsl., sbr. m.a. dóm Hæstaréttar 21. maí 2015 í máli nr. 10/2015.  Samkvæmt 1. 
mgr. 124. gr. vsl. glatar sá rétti til bóta samkvæmt slysatryggingu ef krafa er ekki gerð um bætur til 
félagsins innan árs frá því hann fékk vitneskju um þau atvik sem hún er reist á.  Jafnvel þótt ákvæði 
þetta beri að skýra efnislega á sama veg og hliðstætt ákvæði í 1. mgr. 51. gr. laganna, er varðar 
skaðatryggingar, er engu að síður sá orðalagsmunur á þessum tveimur ákvæðum að í 1. mgr. 124. gr. 
laganna er enginn áskilnaður um hver tilkynni félaginu um kröfu þess sem á rétt til bóta.  
Tjónstilkynning sú sem fyllt var út af hálfu ökukennara M og eiganda bifhjólsins er ekki einasta 
tilkynning um tjón á þeim ökutækjum sem hlut eiga að máli þegar umferðaróhapp hefur orðið.  Í 
henni felst einnig tilkynning um slys á fólki og tjón á eignum eins og skýrlega kemur fram í töluliðum 
32 og 33 í tilkynningunni.  Ekki virðist um það deilt að tjónstilkynningin barst V í kjölfar slyssins.  
Þá fékk V upplýsingar um að M hafði slasast og þurft á leita á sjúkrahús, en þær upplýsingar áttu að 
vera fullnægjandi fyrir V til að gera nauðsynlegar ráðstafanir vegna tjónsatburðarins.  Þegar af 
þessari ástæðu hefur M ekki glatað rétti til bóta úr umræddri slysatryggingu ökumanns hjá V. 

Niðurstaða. 
M á rétt til bóta úr slysatryggingu ökumanns hjá V. 

Reykjavík,  14. mars 2017. 
Þóra Hallgrímsdóttir lögfr.  

 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  53/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna starfsábyrgðartryggingar fasteignasala og 

starfsábyrgðartryggingar lögmanns (X).   

Skaðabótaábyrgð lögmanns og fasteignasala vegna sölu á fasteign  

og samkomulags um fjárskipti í maí 2013. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, móttekið 14.2.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 3.3.2017, ásamt vátryggingarskilmálum, bréfum X dags. 30.8.2013 og 5.8.2016 og 
höfnunarbréfi V dags. 19.8.2016. 

 

Málsatvik. 
M telur að X hafi sem löggiltur fasteignasali og lögmaður sýnt saknæma háttsemi við gerð 
fjárskiptasamnings milli M og fyrrverandi eiginkonu hans og að þau fjárskipti hafi tengst 
kaupsamningi um fasteign. M telur að X hafi ekki sinnt hlutverki sínu um ráðstöfun greiðsla skv. 
kaupsamningi um umrædda fasteign auk þess sem afsal hafi ranglega verið gefið út vegna 
eignarinnar. Í málskoti koma auk þess fram lýsingar á samskiptum M við X, verðmæti sem M telur að 
hafa átt að koma í hans hlut og lýsingar hans á því hvernig hann telur það hafa komið til að afsal var 
gefið út til kaupanda fasteignar sem fyrrverandi eiginkona M var ein skráð fyrir.  

V telur að vísa eigi máli M frá nefndinni með vísan til 2. og 3. mgr. 3. gr., sbr. og e.-liðar 4. gr. 
samþykkta fyrir úrskurðarnefnd í vátryggingamálum, sbr. auglýsing nr. 1090/2005. Að öðru leyti 
telur félagið að ekki sé sannað að X hafi sýnt saknæma háttsemi sem lögmaður eða fasteignasali 
þannig að gildissvið starfsábyrgðartrygginga V sé uppfyllt. Til dæmis hafi ekki legið fyrir samningur 
um störf hans sem lögmaður og ekki hafi verið krafist nokkurrar greiðslu fyrir slík störf.  

Álit. 
Í málskoti er byggt á því að X hafi með saknæmri háttsemi, ýmist sem fasteignasali eða lögmaður, 
valdið M fjárhagstjóni.  Er vísað annars vegar til þess að X hafi vanrækt skyldur sínar í tengslum við 
útgáfu afsals og hins vegar að hann hafi sem lögmaður séð til þess að fjárskipti milli M og 
fyrrverandi eiginkonu hans væru leidd til lykta með þeim hætti sem M telur að þau hafi átt að vera. 
Hvorki röksemdir M né gögn sem lögð eru fram eru skýr um hvaða skyldur X gat haft eftir undirritun 
kaupsamnings um fasteign, sem var þó eingöngu í eigu fyrrverandi eiginkonu M, og þeirra skjala sem 
undirrituð voru í tengslum við þann samning.  

Í samþykktum úrskurðarnefndar í vátryggingamálum kemur fram að nefndin fjalli ekki um „mál, sem 
er það óljóst, illa upplýst eða krafa aðila svo óskýr að það sé ekki tækt til úrskurðar“, sbr. e-liður 4. 
gr. samþykktanna.  Þegar litið er til málatilbúnaðar M verður ekki séð með glöggum hætti hvort og þá 
hvernig samningssamband hafi mögulega verið milli M og X á árinu 2013 og eftir það.  Ekki verður 
heldur séð glögglega hvaða aðkomu M hefði átt að hafa af útgáfu afsals fyrir fasteign í eigum 
fyrrverandi eiginkonu sinnar og fara upplýsingar ekki í öllum tilvikum saman hvað það varðar í 
málatilbúnaði hans, til dæmis með vísan til uppgefinna tímasetninga afsals/afsala sem gefin voru út.  
Einnig er óljóst hvaða fasteignasala hafði söluumboð vegna fasteignar á þeim tíma sem M kveðst 
hafa orðið fyrir tjóni. Tímasetning þess er reyndar heldur ekki alveg ljós.   

Verður, með vísan til ofangreinds, telur nefndin að málið sé óljóst og illa upplýst að það sé ekki tækt 
til úrskurðar.  Verðu því með vísan til 3. mgr. 3. gr. samþykkta nefndarinnar að vísa málinu frá.   
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Niðurstaða. 
Máli M er vísað frá úrskurðarnefnd í vátryggingamálum.  

 

Reykjavík, 21. mars 2017. 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

                   Valgeir Pálsson hrl.    Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  54/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A. 
 
 

 
Krafa um miskabætur skv. a.lið 1. mgr. 26.gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 

vegna  umferðarslyss 7.7.2014. 
 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 15.2.2017  ásamt fylgiskjölum nr.1-10. 
2. Bréf V dags. 20.2.2017. 

Málsatvik. 

M lentu í umferðarslysi 7.7.2014 þegar bifreiðinni A var ekið yfir á öfugan vegarhelming á 
Bústaðarvegi og lenti í árekstri við bifreið sem M voru í. Í lögregluskýrslu kemur fram að 
ökumaður A vissi ekki á hvaða hraða hann ók, en telur sig hafa ekið á umferðarhraða og muni ekki 
til að hafa verið að nota farsíma. Í lögregluskýrslu er vísað til framburðar tveggja vitna, sem bera 
bæði að A hafi ekki verið ekið hratt.   

M krefjast bóta úr ábyrgðartryggingu A  hjá V skv. a.lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 
og byggja á því að ökumaður A hafi valdið M líkamstjóni með stórfelldu gáleysi. M telja að 
ökumaður A hafi verið í farsíma og ekki fylgst með akstrinum eða verið með augun á veginum. 
Auk þess telja M að A hafi verið ekið allt of hratt miðað við aðstæður og yfir leyfilegum 
hámarkshraða. Af hálfu M kemur fram í lögregluskýrslu að ökumaður A hafi lotið höfði þegar A 
fór yfir á rangan vegarhelming.  

V hafnar bótaskyldu og telur að telur að ökumaður A hafi ekki sýnt af sér stórfellt gáleysi í 
skilningi skaðabótalaga.  V bendir á að skv. framburði tveggja vitna og M þá hafi A verið ekið á 
um 50 km. hraða, en hámarkshraði á akbraut sé 60 km. V segir ósannað að ökumaður A hafi verið 
í farsíma.   

Álit. 

Árekstur varð þegar A var ekið yfir á öfugan vegarhelming og M urðu fyrir líkamstjóni við 
áreksturinn. Af lögregluskýrslu og öðrum gögnum málsins verður ekki talið sannað að A hafi 
verið ekið yfir löglegum hámarkshraða  og vitnisburður tveggja vitna á vettvangi er með þeim 
hætti að frekar má ætla að A hafi verið ekið undir leyfilegum hámarkshraða í greint sinn. Þá 
verður heldur ekki af gögnum málsins talið sannað að ökumaður bifreiðar A hafi verið að nota 
farsíma fyrir eða þegar áreksturinn varð.  Ökumaður A sýndi af sér nokkuð gáleysi þegar hann ók 
A yfir á öfugan vegarhelming, en til að gáleysi teljist stórfellt þarf það að vera á mjög háu stigi og 
fela í sér verulegt frávik frá því sem eðlilegt er. Við mat á aðstæðum öllum verður ekki á það 
fallist með M að ökumaður A hafi gerst sekur um stórfellt gáleysi þannig að leiði til bótaskyldu 
skv. a.lið 1. mgr. skaðabótalaga nr. 50/1993. 

Niðurstaða. 

M eiga ekki rétt á miskabótum skv. skaðabótalögum úr ábyrgðartryggingu A.  

 

Reykjavík 28.3. 2017. 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.  
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Mál nr.  56/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A. 
 
  

 
Hjólreiðamaður féll af hjóli þegar hann bremsaði vegna aðvífandi bifreiðar 15.6.2015. 

 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 17.2.2017  ásamt fylgiskjölum nr. 1-7 
2. Bréf V dags. 3.3.2017. 

 

Málsatvik. 

M hjólaði á reiðhjóli eftir Mýrarvegi á Akureyri til norðurs, og var m.a. í gulu endurskinsvesti, 
með fyrirhugaða stefnu yfir gatnamótin við Skógarlund. Þegar M var kominn að gatnamótunum sá 
hann bifreiðina A koma austur Skógarlund og lýsir M atvikum þannig að A hafi verið ekið 
ákveðið inn á gatnamótin og yfir stöðvunarlínu. M segir að honum hafi brugðið við þetta og tekið í 
handbremsur á hjólinu með þeim afleiðingum að hann datt fram fyrir sig. M segist hafa hjólað 
hægra megin á akrein með akstursstefnu yfir gatnamót, þar sem engin biðskylda er og talið að A 
yrði ekið alla leið yfir gatnamótin.  M krefst bóta úr ábyrgðartryggingu bifreiðarinnar A hjá V og 
telur líkamstjón sitt rakið til notkunar bifreiðarinnar A í skilningi 1. mgr. 88. gr. umferðarlaga nr. 
50/1987.  Ökumaður A segist hafa ekið ákveðið að gatnamótunum og örlítið inn á Mýrarveg eða 
um 1.5 metra,  þar sem hann stöðvaði vegna hjólreiðamannsins. Vitni segir að M hafi verið vel 
sýnilegur í vesti og með hjálm. V hafnar bótaskyldu og vísar til þess að engin snerting hafi orðið 
milli A og reiðhjólsins og ósannað sé að slysið verði rakið til notkunar A eða saknæmrar háttsemi 
ökumanns A. V segir að þótt ökumaður A hafi e.t.v. séð seint til ferða M þá hafi hann stöðvað í 
tæka tíð og allnokkur fjarlægð sé frá þeim stað sem A stöðvaði og þeim stað þar sem M féll af 
hjóli sínu og hafi M haft nægjanlegt ráðrúm og pláss til að hægja ferðina og stöðva örugglega eða 
aka yfir gatnamótin. 

 

Álit. 

Fram kemur að A var ekið ákveðið að gatnamótunum gegn biðskyldu og inn á þau þegar M 
hugðist aka á reiðhjóli sínu um gatnamótin og var komin að þeim. Við þær aðstæður einkum að 
því virtu að ökumanni bifreiðar A bar að veita umferð um gatnamótin forgang þá verður ekki talið 
óeðlilegt að M hafi gripið til þess ráðs að nauðhemla með þeim afleiðingum að hann datt af 
hjólinu og slasaðist.  Ökumaður A ber ábyrgð á að haga aksturslagi sínu í umrætt sinn með þeim 
hætti að veruleg ógn var af fyrir M og verður því rakið til notkunar bifreiðarinnar A.  M á því rétt 
á bótum úr ábyrgðartryggingu A hjá V. 

Niðurstaða. 

M á rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu A hjá V. 
 

Reykjavík 21.3. 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  57/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V v/ ábyrgðartryggingar vinnuveitanda. 

Starfsmaður í fiskvinnslu skarst á fingri við störf við færiband. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 16.2.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V, dags. 13.3.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
Að morgni 26. nóvember 2014 var M að störfum í fiskvinnslu hjá fyrirtækinu A.  Vann hann við að 
flaka fisk á færibandi.  Samkvæmt því sem greinir í málskoti kom tímabil þar sem enginn fiskur kom 
á færibandinu.  Ákvað M að nota tímann til að þrífa gólfið undir færibandinu, en þar hafði 
fiskúrgangur safnast fyrir og það hafi verið í hans verkahring að halda vinnuumhverfinu hreinu til að 
geta athafnað sig almennilega við störf sín.  Við þrifin hafi hann sett hægri hönd á færibandið og 
notað þá vinstri til að þurrka gólfið.  Festist þá langatöng hægri handar í „plastflipa sem hólfar 
fiskana“ á færibandinu og skarst hann illa á fingrinum. 

Telur M að slysið megi rekja til ófullnægjandi aðbúnaðar og vinnulags á vinnustaðnum.  A hafi 
vanrækt að þjálfa starfsfólk og skipuleggja öruggt vinnulag í tengslum við þrif á færibandinu og við 
það, en starfsmenn athafna sig og þrífa meðan það var enn í gangi.  Auk þess hafi færibandið og 
vinnuaðstaða verið ófullnægjandi, hentað afar illa til verksins og skapað slysahættu.  Þá hafi 
færibandið ekki verið ætlað fyrir þá starfsemi sem fram fór á því.  Af hálfu M er vísað til nánar 
tilgreindra ákvæða í lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, 
reglugerð nr. 367/2006 um notkun tækja og reglum nr. 851/1995 um húsnæði vinnustaða.  Þá hafi 
slysið verið fyrst tilkynnt Vinnueftirliti ríkisins átta dögum eftir slysið og því hafi slysið ekki verið 
rannsakað af eftirlitinu.  Slysið hafi því ekki verið tilkynnt eins og bar að gera skv. 79. gr. laga 
nr.46/1980 og því beri A hallann af því að ekki hafi verið gerð viðhlítandi rannsókn á slysinu og 
jafnframt beri að leggja til grundvallar framburð M málsatvik, aðstæður á vinnustað, aðbúnað og 
vinnulag.  Hefur M krafist bóta fyrir líkamstjón sitt úr ábyrgðartryggingu A hjá V.  V hefur hafnað 
bótaskyldu. 

Álit. 
Í málskoti hefur M lýst nánar búnaði og virkni færibandsins.  Segir þar að „[f]liparnir rísa upp við 
endann þegar þeir hafa farið sína leið „undir“ bandinu, en þar festist fingurinn og skarst illa.“  Ekki 
verður ráðið að ágreiningur sé með aðilum um það hvernig slysið bar að höndum.  M hefur ekki 
tilgreint á hvern hátt færibandinu eða vinnuaðstöðu við það hafi verið áfátt né heldur með hvaða móti 
slysið verði rakið til þess að þjálfun starfsfólks eða skipulagi vinnu hafi verið áfátt.  Þessu breytir 
ekki, eins og hér á stendur, þótt slysið hafi ekki verið tilkynnt Vinnueftirlitinu eins og lög kveða á 
um.  Af gögnum málsins þykir því ekki hafa verið sýnt fram á að slysið verði rakið til atvika sem A 
ber ábyrgð á.  M  á því ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu A hjá V. 

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu A hjá V. 

Reykjavík,  4. apríl 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr. 59/2017 

M og 
vátryggingafélagið V1 vegna ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A og  
vátryggingafélagið V2 vegna  ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar B.  

Árekstur á bifreiðaplani á 2. hæð Kringlunnar 19.1.2017. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, móttekið 13.2.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V1, dags. 24.2.2017, ásamt fylgiskjölum, þ.á.m. lögregluskýrslu, myndum, greinargerðum og  
tjónstilkynningum M sem og samskiptum M og V vegna málsins.  
Tölvupóstur V2 dags. 6.3.2017 ásamt greinargerð eiganda bifreiðar B.  
Ódags. greinargerð M sem viðbrögð við bréfi V2.  

Málsatvik. 
Í lögregluskýrslu vegna áreksturs bifreiðanna A og B kemur fram að bifreið A hafi verið ekið beint 
áfram til norðurs um bifreiðastæðið þegar bifreið B hafi verið ekið í vinstri beygju inn á akstursleið 
bifreiðar A, en inn á þá akstursleið hafi bifreið B komið frá hægri með fyrirhugaða akstursstefnu 
suður bifreiðastæðið.   

Þegar röksemdir M eru teknar saman úr öllum þeim gögnum sem M leggur fyrir nefndina verður að 
leggja til grundvallar að M telur að ranglega hafi verið haft eftir ökumanni bifreiðar A í 
lögregluskýrslu að hún hafi ætlað að aka beint áfram norður bifreiðastæðið heldur hafi hún ætlað að 
aka til hægri þar sem bifreið B hafi verið ekið út. M telur auk þess að bifreið B hafi verið ekið 
ranglega í vinstri beygju þar sem bifreiðin hafi verið á röngum vegarhelmingi og árekstur hafi án þess 
að ökumaður bifreiðar A hafi getað brugðist við þar sem leiðir bifreiðanna hafi ekki átt að skerast 
m.v. það sem M lýsir sem raunverulegri fyrirhugaðri akstursstefnu bifreiðar A.  Einnig bendir M á að 
þó akstursstefna ökumanns bifreiðar A hefði verið beint áfram á bifreiðastæðinu hefði henni ekki 
verið gert kleift að virða forgang frá hægri þar sem staðsetning bifreiðar B hafi verið þannig á 
akstursleið bifreiðastæðisins að ekki hafi verið komið að því því augnabliki að ökumaður bifreiðar  A 
hefði getað stöðvað bifreið sína. Undir þessi sjónarmið er tekið í bréfi V1 dags. 24. febrúar 2017 og 
telur félagið að bifreið B ber alla sök þar sem ökumaður bifreiðarinnar hafi tekið vinstri beygju með 
röngum hætti.  

V2 telur að ökumaður bifreiðar A verði að bera alla sök á árekstrinum þar sem henni hafi borið að 
veita umferð frá hægri forgang. Ökumaður bifreiðar B vísar einnig til forgangs umferðar frá hægri og 
vísar því á bug að hafa verið ranglega staðsett á bifreiðastæðinu.  

Álit. 
Í málinu liggja fyrir ítarlegar lýsingar á atvikum, bæði frá ökumönnum bifreiða A og B sem og M sem 
er eigandi bifreiðar A. Þegar litið er til ljósmynda af vettvangi árekstursins og annarra gagna sem 
liggja fyrir um akstursstefnu bifreiða A og B þegar árekstur varð, verður ekki annað séð en að á 
ökumanni bifreiðar A hafi ríkt skylda til að veita umferð frá hægri forgang eins og kveðið er á um í  
hátternisreglu sem fram kemur í 4. mgr. 25. gr. umferðarlaga nr. 50/1987.  Þegar sérstaklega er litið 
til staðsetningu áreksturs, eins og hún kemur fram á myndum af vettvangi og merkjum eftir 
bifreiðarnar verður möguleg fyrirhuguð akstursstefna ökumanns bifreiðar A ekki talin upphefja þann 
forgang sem hún átti að veita við þessar aðstæður.  Ber ökumaður A því meginábyrgð á árekstrinum.  

Þegar litið er til sömu gagna og sömu ljósmynda af vettvangi verður hins vegar ekki hjá því litið að 
staðsetning bifreiðar B, m.t.t. fyrirhugaðrar vinstri beygju var þannig að fyrirmælum um hvernig skal 
haga vinstri beygju skv. 3. mgr. 15. gr. umferðarlaga var ekki fylgt að öllu leyti.  Telst það hafa áhrif 
á sakarskiptingu milli ökumanna.  

Með hliðsjón af ofangreindum sjónarmiðum verður sök skipt þannig að ökumaður bifreiðar A ber 2/3 
hluta sakar en ökumaður bifreiðar B ber 1/3 hluta sakar.  
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Niðurstaða. 

Ökumaður bifreiðar A ber 2/3 hluta sakar en ökumaður bifreiðar B ber 1/3 hluta sakar.  

 

Reykjavík, 4. apríl 2017. 

 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
              Sigurður Óli Kolbeinsson hdl.     Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  63/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V v/ ábyrgðartryggingar fasteignasala. 

Ágreiningur um bótaskyldu vegna tjóns af völdum galla í fasteign. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 17.2.2017, ásamt fylgigögnum og síðari athugasemdum. 
Bréf V, dags. 2.3.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
Með kaupsamningi 22. október 2015 keyptu M tiltekið einbýlishús, A, í Kópavogi sem byggt var 
1976.  Fasteignasalan B hafði milligöngu um söluna.  Samkvæmt óundirrituðu og ódagsettu 
söluyfirliti segir að „húsið hefur fengið gott viðhald“.  Af gögnum málsins má ráða að söluyfirlitið 
hafi verð sent M með tölvubréfi 19. apríl 2015.  Samkvæmt kaupsamningi skyldi eignin afhent 
samkvæmt samkomulagi en þó eigi síðar en 15. desember 2015. 

Í tölvubréfi seljanda til starfsmanns B, dags. 11. mars 2015, segir að A hafi verið málað árið 2000.  
Einnig er tilgreind verklýsing sem mun hafa verið fylgt við málningarvinnuna.  Þá segir svo í 
tölvubréfinu, orðrétt:  „Þakið var líka allt yfirfarið og lagað það sem þurfti og svo málað samhliða 
málningu á húsinu.  Samhliða þessu var skipt um viðinn framan á þakkantinum allan hringinn og það 
var líka skipt um nokkra gluggalista.  Það þurfti samt að „fiffa“ eitthvað þakkantinn að neðanverðu – 
fyrri eigandi hafði ekki skilið vel við smíði á því.  Þakrennur voru líka endurnýjaðar og lagaðar.  Á 
allt tréverk var borin grunnolía og málaðar tvær til þrjár umferðir (t.d. framan á þakskegg voru málað 
þrjár).  Ég myndi samt segja að það væri komi að viðhaldi á þessu öllu aftur.  Það rennur t.d. vatn af 
þakinu sjálfu sums staðar en fer ekki í rennurnar – veit ekki hvað veldur því.  Enda tæp 15 ár síðan 
þetta var allt gert.  Við höfum passað uppá að þakrennulagnirnar virki – höfum fengið „stíflu-
losunaraðila“ til að spúla þau rör reglulega.  Það leka samt engir gluggar né „veggir“, ég hef aldrei 
séð neitt vatn komast inn að utan.“ 

Í málinu hefur verið lagt fram af hálfu V tölvubréf starfsmanns B frá 6. maí 2015 kl. 09:26 til M, þar 
sem framangreindum upplýsingum komið á framfæri við þau.  Segir í tölvubréfinu svo, orðrétt:  „Sæl, 
þetta er það sem eigendur hafa gert við húsið frá því þau keyptu.  Húsið var málað árið 2000.“  Í 
framhaldinu er gerð grein fyrir verklýsingunni sem fylgt var við málningarvinnuna.  Síðan segir svo í 
bréfinu:  „Þakið var líka allt yfirfarið og lagað það sem þurfti og svo málað samhliða málningu á 
húsinu.  Samhliða þessu var skipt um viðinn framan á þakkantinum allan hringinn og það var líka 
skipt um nokkra gluggalista.  Það þurfti samt að „fiffa“ eitthvað þakkantinn að neðanverðu – fyrri 
eigandi hafði ekki skilið vel við smíði á því.  Þakrennurnar voru líka endurnýjaðar og lagaðar.  Á allt 
tréverk var borin grunnolía og málaðar tvær til þrjár umferðir (t.d. framan á þakskegg voru málað 
þrjár).“ 

Sama tölubréf hefur verið lagt fram í málinu af hálfu M, en í því bréfi kemur ekki fram setningin 
„Húsið var málað árið 2000.“ 

Fljótlega eftir afhendingu A í desember 2015 kváðust M hafa orðið vör við leka frá þaki og að 
frágangi þess hafi að mörgu leyti verið ábótavant.  Af því tilefni öfluðu þau matsgerðar dómkvadds 
matsmanns.  Í matsgerðinni, sem er dagsett í júlí 2016, kemur fram að húsið sé 40 ára gamalt og 
þakið sé upprunalegt, þó sé búið að skipta út þaksaum að hluta og gera við þakkant að því er virðist.  
Um þakið að innanverðu segir að hægt sé að komast inn í þakrýmið úr rými sem er nýtt sem búr.  
Loftun þaksins sé engan veginn nægileg og úr því þurfi að bæta.  Þegar upp í þakrýmið er komið blasi 
við miklar skemmdir í þakklæðningu og sperrum að hluta.  Borðaklæðningar séu myglaðar og fúnar 
eftir endilöngu mænissvæðinu og víðar um þakið.  Þakið sé þó ekki myglað eða fúið um allt.  Mestur 
hafi fúinn verið um miðbikið og á svæðum þar í grenndinni og borðum á milli, en svo komi nær 
óskemmd svæði inn á milli.  Á hinn bóginn sé ástandið oft verra ofan á borðunum en undir vegna 
þess að raki þéttist undir bárujárninu.  Kveður matsmaður að orsakir fúa- og mygluskemmdanna séu 
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tvíþættar:  Annars vegar megi sjá ummerki leka víða innan á þakinu og ummerki viðgerða víða að 
utan.  Hér sé því um lekaskemmdir að ræða.  Hins vegar sé loftun í gegnum rýmið allt of lítil, raunar 
nær engin og það eigi á sinn þátt í skemmdunum.  Telur matsmaður að þakið hafi byrjað að fúna og 
mygla fyrir nokkuð löngu síðan og því sé ekki um nýlegar skemmdir að ræða. 

M hafa krafið seljendur um skaðabætur eða afslátt vegna þeirra galla sem þau töldu vera á eigninni. 
Jafnframt telja M að í tölvubréfinu sem starfsmaður B sendi M 6. maí 2015 hafi verið felldar út 
mikilvægar upplýsingar úr tölvubréfinu sem seljendur sendu starfsmanninum og ekki verði annað 
ráðið en umræddar upplýsingar hafi vísvitandi verið felldar út.  Þannig hafi ártal 
málningarframkvæmda á húsinu verið fellt, álit seljenda að komið væri að nýju að viðhaldi.  Af hálfu 
B hafi því ekki verið gætt að lögmæltum skyldum fasteignasölunnar við sölu eignarinnar.  Hafa M 
krafið V, ábyrgðartryggjanda B, um bætur vegna þess tjóns sem þau telja að rekja megi til gallans í 
þakinu.  V hefur hafnað bótaskyldu. 

Álit. 
Samkvæmt 1. mgr. 11. gr. laga nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa, sem höfðu öðlast gildi þegar 
samningur um fasteignakaupin var gerður, skal fasteignasali gæta þess vandlega að á söluyfirliti komi 
fram öll grundvallaratriði um eiginleika og ástand eignarinnar sem, ásamt skoðun kaupanda á eign 
þegar við á, má ætla að geti verið grundvöllur ákvörðunar hans um hvort hann kaupir eignina og 
hvaða verð hann er tilbúinn að greiða fyrir hana.  Auk almennrar lýsingar á fasteign skulu í 
söluyfirliti m.a. koma fram upplýsingar um ástand eignar og einstakra hluta hennar, þar á meðal um 
galla sem seljanda og/eða fasteignasala er kunnugt um á eign, sbr. c. lið 2. mgr. sömu lagagreinar.  
Enn fremur skal fasteignasali, sbr. 15. gr. laganna, í hvívetna leysa af hendi störf sín svo sem góðar 
viðskiptavenjur og siðareglur bjóða.  Hann skal liðsinna báðum aðilum, seljanda og kaupanda, og 
gæta réttmætra hagsmuna þeirra. 

Eins og að framan getur liggja fyrir í málinu tvær útgáfur af tölvubréfi því sem starfsmaður B sendi 
M að morgni 6. maí 2015.  Skiptir í því sambandi helst máli hvort þess hafi verið getið í tölvubréfinu 
að húsið hafi verið málað á árinu 2000.  M byggja á því í málinu að þessar upplýsingar hafi ekki 
komið fram í tölvubréfinu sem starfsmaður B sendi þeim.  Verður að telja að þau hafi 
sönnunarbyrðina um að svo hafi verið.  Þá er þess einnig að gæta að þegar sú setning sem hefur að 
geyma umræddar upplýsingar hefur verið felld úr texta tölvubréfsins verður samhengi textans og efni 
bréfsins afar óskýrt.  Gefur það frekar tilefni til að ætla að í upphafi bréfsins hafi þess verið getið 
hvenær málningarframkvæmdirnar fóru fram fremur en að því hafi verið sleppt.  Þegar til þessa er 
litið og þess hvernig sönnunarbyrðinni er háttað verður að telja ósannað, eins og málið liggur fyrir, að 
þess hafi ekki verið getið í tölvubréfinu að húsið hafi verið málað á árinu 2000.  Að öðru leyti verður 
ekki ráðið af gögnum málsins að starfsmenn B hafi af sjálfsdáðum átt tök á því að komast að hinu 
bága ástandi þaksins í tengslum við gerð söluyfirlits.  Að öllu virtu verður ekki talið að starfsmenn B 
hafi brotið gegn ákvæðum 11. gr. eða 15. gr. laga nr. 70/2015 er B annaðist milligöngu við sölu 
eignarinnar.  Skaðabótaábyrgð verður því ekki felld á B vegna gallans í þaki A.  Af því leiðir að M 
eiga ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu B hjá V. 

Niðurstaða. 
M eiga ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu B hjá V. 

Reykjavík,  10. apríl 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Lúðvík Bergvinsson hdl. 
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Mál nr.  66/2017 
M v. tjóns á bifreiðinni A og 

vátryggingafélagið V v. ábyrgðartryggingar fjölskyldutryggingar E.  
 
  

 
Innkaupakerra rann á bifreið sem var kyrrstæð í bílastæði  4.7.2016 

 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 20.2.2017 ásamt fylgiskjölum nr. 1-3 
2. Bréf V dags. 24.2.2017 ásamt fylgiskjölum nr. 1-2 

 

Málsatvik. 

M segir að hafi verið fyrir utan Rúmfatalagerinn í Skeifunni með innkaupakerru og staldrað við 
fyrir utan verslunina og síðan sleppt tökum á innkaupakerrunni, sem hafi runnið í nokkrum halla á 
A og valdið tjóni  á bifreiðinni.  Ökumaður A segir að E hafi tekið barn sitt úr innkaupakerrunni 
og hún þá runnið á stað og á farþegahurð A. E segist hafa tekið barn sitt úr kerrunni og ekki náð 
að grípa kerruna áður en hún rann á A en fram að því að hún tók barnið hafi hún alltaf verið með 
tak á kerrunni. M krefst bóta úr ábyrgðartryggingu fjölskyldutryggingar E hjá V og segir að hún 
hafi sýnt af sér sök þegar hún sleppti tökum á kerru  þar sem töluverður halli sé á gangstéttinni. V 
hafnar bótaskyldu úr heimatryggingu E hjá V og telur að um óhappatilvik sé að ræða en E hafi 
ekki sýnt af sér gáleysi, hirðuleysi eða ámælisverða háttsemi.  

 

Álit. 

Ekki hefur verið sýnt fram á það að E hafi gerst sek um háttsemi sem leiði til bótaskyldu úr 
heimatryggingu hennar hjá V. E segist hafa verið að taka barn sitt úr innkaupakerru þegar 
innkaupakerran rann af stað frá henni og hún ekki náð að stöðva hana áður en hún rann á A.  Ekki 
er sannað að E hafi í umrætt sinn sýnt af sér slíkt gáleysi í umrætt sinn að leiði til bótaskyldu úr 
ábyrgðartryggingu fjölskyldutryggingar hennar hjá V vegna umrædds atviks.  

 

Niðurstaða. 

M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu fjölskyldutryggingar E hjá V.  

 
 

Reykjavík 4.4.2017. 
 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 

       Sigurður Óli Kolbeinsson hdl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  68/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. kaskótryggingar bifreiðarinnar A. 
 
  

 
 

Ágreiningur um bótaskyldu úr kaskótryggingu vegna tjóns 7.1.2016. Samsömun.  
 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 23.2.2017  ásamt fylgiskjölum nr. 1-4. 
2. Bréf V dags. 15.3.2017 ásamt fylgiskjölum 1-10. 

 

Málsatvik. 

Af hálfu M er því haldið fram að hún eigi bifreiðina A og bróðir hennar X hafi fengið bifreiðina 
lánaða einstöku sinnum, enda hafi hann lánað M til kaupa A. Þegar bifreiðin hafi orðið fyrir tjóni 
segir M að bróðir hennar hafi verið með bifreiðina A í láni en hún hafi ekki samþykkt að hann 
lánaði þriðja aðila bifreiðina. M krefst bóta úr kaskótryggingu A hjá V og M sem vátryggingataki 
hafi ekki valdið tjóni því sem varð á A af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. Þá byggir M á því að 
ekki liggur fyrir samþykki bróður M á því að annar ökumaður æki A í umrætt sinn og því ekki um 
samsömun að ræða milli ökumanns og vátryggingartaka. Þá er byggt á því að sönnunarbyrði 
varðandi helstu ágreiningsatriði í málinu hvíli á V.  

Skv. lögregluskýrslu kom Z til lögreglumanna og sagðist hafa ekið A, þegar atvikið átti sér stað og 
segist hann hafa misst stjórn á A sem hafi kastast á aðra bifreið og sú bifreið kastast á enn aðra 
bifreið. Vitni sagðist hafa séð fjóra menn koma út úr A og þeir sem voru í framsætunum hefðu 
hlaupið hvor í sína áttina, en annar þeirra sem var í aftursætinu hafi sest í bílstjórasætið og hinn 
aðilinn sem sat aftur í hafi einnig hlaupið af vettvangi.  Í lögregluskýrslu kemur fram að haft var 
samband við M sem sagði að hún væri bara skráð fyrir A að nafninu til, en bróðir hennar X væri 
með A. Við athugun lögreglu kom í ljós að önnur bifreiðin sem ekið var á er í eigu manns að nafni 
Y og segist lögreglan hafa fengið upplýsingar um að Y hafi verið ökumaður á A í umrætt sinn og 
átt aðra bifreiðina sem A ók á.  V hafnar bótaskyldu og segir að ofangreindur Y hafi viðurkennt í 
skýrslutöku hjá lögreglu að hafa ekki ekið A í umrætt sinn, en ökumaður A hafi sagt sér að hann 
ætlaði að skemma ákveðna bifreið auk A til að fá peninga úr tryggingum, en alls hafi þeir verið 
fjórir í A þegar áreksturinn varð. Í skýrslutöku hjá lögreglu sagðist X vera umráðamaður  og 
eigandi A, en að systir hans væri skráð fyrir A og hafi hann lánað vini sínum Y A í umrætt sinn.  

V hafnar málatilbúnaði M og telur sannað að tjóninu hafi verið valdið af ásetningi fyrir tilstilli eða 
af umráðamanni A og vátryggðum verði samsamað við þá háttsemi og því falli niður bótaréttur. V 
byggir á því að upphaflegur framburður M og X um eiganda og umráðamann A verði að leggja til 
grundvallar þar sem bæði segja að X sé í raun eigandi og umráðamaður A þrátt fyrir að M sé skráð 
eigandi bifreiðarinnar. V byggir á því að X, raunverulegur eigandi A, hafi afhent ökumanni 
bifreiðarinnar í umrætt sinn Y umráð og vörslur A. V vísar til a-liðar 2. mgr. 29.gr. laga um 
vátryggingasamninga nr. 30/2004 sbr. 9. gr. vátryggingaskilmála kaskótryggingar A og telur V að 
skilyrði séu uppfyllt til þess að V beri fyrir sig háttsemi Y sem með samþykki vátryggðs hafi verið 
ábyrgur fyrir A. Þá byggir V á því að verði ekki á það fallist að X hafi verið raunverulegur eigandi 
og umráðamaður A að þá hafi skráður eigandi þ.e. M veitt X umráð og vörslur yfir bifreiðinni með 
varanlegum hætti. Sá umráðaréttur hafi verið ótakmarkaður og falið í sér heimild fyrir X til að 
lána þriðja manni bifreiðina A. V telur að A hafi af ásetningi verið ekið á aðrar bifreiðar í umrætt 
sinn af Y og vísar til framburða og gagna málsins í því sambandi og segir V ljóst að A hafi verið 
ekið á aðrar bifreiðar í umrætt sinn af ásetningi og vátryggðum hvort heldur það sé M eða X verði 
samsamað með þeirri háttsemi og á þeim grundvelli falli bótaréttur niður úr kaskó- 
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ökutækjatryggingu A hjá V að fullu niður sbr. 2. mgr. 27. gr. laga um vátryggingasamninga og 8. 
gr. sameiginlegra skilmála V nr. YY10.  

 

Álit. 

Af gögnum málsins verður ekki annað ráðið en að X, bróðir M, hafi haft varanleg umráð 
bifreiðarinnar A og ótakmarkaðar vörslur hennar.  Bæði bera þau við skýrslutöku hjá lögreglu að 
X hafi verið hin raunverulegi eigandi bifreiðarinnar þó að M væri skráð fyrir bifreiðinni. Þá liggur 
ekki fyrir að M hafi greitt kaupverð bifreiðarinnar, en í málskoti er fullyrt að X bróðir M hafi 
lánað henni fyrir kaupverðinu.  Verður því lagt til grundvallar að samsömun sé milli M og X, sbr. 
a.lið 2. mgr. 29. gr. laga um vátryggingarsamninga. Þá verður heldur ekki annað ráðið af gögnum 
málsins en að X hafi lánað Y, þeim sem ók A í umrætt sinn, bifreiðina og hann valdið árekstrinum 
sem hér ræðir um af ásetningi.  Jafnvel þó að M sé skráður eigandi A þá er ljóst að hún veitti 
bróður sínum X full umráð og vörslur A ótímabundið. Sá umráðaréttur var ótakmarkaður og fól í 
sér fulla heimild fyrir Garðar Árnason til að lána þriðja manni bifreiðina og því einnig samsömun 
milli hennar sem vátryggingartaka og þess sem með samþykki Garðars var ábyrgur fyrir 
bifreiðinni. Y sem fékk A lánaða frá X olli tjóni því sem um ræðir af ásetningi skv. 2. mgr. 27. gr. 
laga um vátryggingasamninga og verður þeirri háttsemi hans samsamað með vátryggingartaka, 
sbr. a.lið 2. mgr. 29. gr. sömu laga.  Fellur bótaréttur úr kaskó- og ökutækjatryggingu A hjá V að 
fullu niður.  

Niðurstaða. 

M á ekki rétt á bótum úr kaskótryggingu A hjá V. 

 
 

Reykjavík 4.4. 2017. 
 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr. 69/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna umönnunartryggingar fjölskyldutryggingar.   

Ágreiningur um gildissvið undanþáguákvæðis vátryggingarskilmála vegna tjóns 4.2.2016.  

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, móttekið 21.2.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Tölvupóstur V, dags. 12.4.2017, ásamt viðbótargögnum.  
Tölvupóstur málskotsaðila, dags. 18.4.2017 

Málsatvik. 
Í gögnum málsins kemur fram að sonur M fékk heilablæðingu 4. febrúar 2016 og þurfti að vera á 
sjúkrahúsi til 11. mars sama ár, til endurhæfingar fram í júlí og þurfti auk þess að gagnast undir 
aðgerð í ágústmánuði.  Í læknisvottorði dags. 2. desember 2016 kemur fram að heilablæðingin hafi 
komið frá æðaflækju í heila og sé það yfirleitt meðfætt ástand.  

M gerir kröfu um greiðslu bóta úr svokallaðri umönnunartryggingu sem hann nýtur í 
fjölskyldutryggingu V.  Nánar tiltekið er kveðið á um þá tryggingu í V. kafla vátryggingarskilmála.  
M telur að gildissvið tryggingarinnar taki til umönnunar sonar hans þar sem ekki sé ljóst hvort 
sjúkdómur hans hafi verið meðfæddur og ekki liggi fyrir að æðaflækja hafi verið til staðar við 
fæðingu sonarins. M telur því að V geti ekki borið fyrir sig undanþáguákvæði í 
vátryggingarskilmálum um að það greiðist ekki bætur vegna sjúkdóma sem eru til staðar við fæðingu 
eða greinast á fyrstu þremur mánuðum eftir það.  

V vísar til gr. 2.2 í V. kafla vátryggingarskilmála, þar sem segir að félagið greiði ekki bætur: „Vegna 
sjúkdóma sem eru fyrir hendi við fæðingu eða greinast innan þriggja mánaða frá fæðingu.“  V telur 
ljóst af gögnum málsins, sérstaklega þeim læknisfræðilegu gögnum og vottorðum sem liggja fyrir, að 
æðaflækja sé venjulega meðfætt ástand en geti líka verið vegna heilaáverka eða heilaæxlis.  Ekkert 
hafi komið fram um áverka eða æxli í gögnum um son M og því verði að leggja til grundvallar að um 
meðfæddan sjúkdóm hafi verið að ræða og greiðist því ekki bætur, sbr. áðurnefnd gr. 2.2. 

Álit. 
Í læknisfræðilegum gögnum málsins kemur skýrt fram að sonur M hafi fengið heilablæðingu og það 
ástand hafi leitt til sjúkrahúsvistar hans.  Þegar metið er hvort gildissvið gr. 2.2. í V. kafla 
vátryggingarskilmála V eigi við verður ekki hjá því litið að æðaflækja í heila, sem V telur 
yfirgnæfandi líkur á að hafi verið meðfædd hjá syni M, er ekki sjálfur sjúkdómurinn sem leiddi til 
sjúkrahúsvistar hans, heldur var það heilablæðing.  Verður undanþáguákvæði vátryggingarskilmála, 
eins og er í fyrrnefndri gr. 2.2, ekki túlkað með það víðtækum hætti að um hafi verið að ræða einn og 
sama sjúkdóm þó annar hafi mögulega aukið líkur á hinum.  Telst M því eiga rétt á bótum úr 
umönnunartryggingu barna hjá V.  

Niðurstaða. 
M á rétt á bótum úr umönnunartryggingu barna í fjölskyldutryggingu hjá V. 

Reykjavík, 16. maí 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
                    Valgeir Pálsson hrl.                                 Lúðvík Bergvinsson hdl.  
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Mál nr.  70/2017 

M 
og 

ABÍ v/ ábyrgðar á bifhjólinu B 
og  

vátryggingafélagið V v/ ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A. 

Árekstur á húsagötu við Suðurlandsbraut 32 og 34, Reykjavík, þann 7.7.2016. 

Gögn. 
Málskot, móttekið í febrúar 2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V, dags. 6.3.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V2, dags 3.3.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
A var ekið til austurs eftir húsagötu sem liggur samsíða Suðurlandsbraut meðfram húsum nr. 18 til 32 
við austurenda götunnar að austanverðu við hús nr. 32 var henni beygt til vinstri og ekið áleiðis að 
Suðurlandsbraut þar sem ökumaður bifreiðarinnar hugðist aka inn á Suðurlandsbraut til austurs.  
Bifreiðastæði (stöðureitir) eru á húsagötunni á milli akbrauta til austurs og vesturs.  Þá var A ekið til 
vesturs eftir bifreiðastæði við hús nr. 34 (Orkuhúsið) og inn á húsagötuna sem B var ekið eftir og 
árekstur varð  þá með ökutækjunum. 

Ökumaður A kvaðst hafa verið að koma frá bifreiðastæði við Suðurlandsbraut 32 og verið að fara inn 
á Suðurlandsbraut.  Hann hafi verið að fylgjast með umferðinni þegar B hafi lent á A og séð er 
stjórnandi þess hafi runnið eftir A. 

Stjórnandi B kvaðst hafa komið frá bifreiðastæðinu við Suðurlandsbraut 34 og ætlað beint áfram.  
Hafi hann séð A koma undan trjám sem þarna voru á mótunum, en ekki náð að hemla og árekstur 
orðið.  Hann hafi snúist til og farið með hlið A og í framhaldinu fallið á vinstri hliðina. 

Álit. 
Á mótum bifreiðastæðisins við Suðurlandsbraut 34, sem B var ekið eftir, og húsagötunnar, sem A var 
ekið eftir, er biðskyldumerki af venjulegri stærð en í minni hæð frá jörðu en almennt gildir um hæð 
slíkra umferðarmerkja.  Hæð merkisins kann að stafa af því allhár trjágróður er þétt upp við það 
hægra megin miðað akstursstefnu B. 

Húsagatan sem A var ekið eftir er notuð til almennrar umferðar og telst því vera vegur í skilningi 2. 
gr. umferðarlaga nr. 50/1987.  Samkvæmt 2. mgr. 25. gr. laganna skal ökumaður, sem ætlar að aka 
inn á veg eða yfir veg, veita umferð ökutækja á þeim vegi úr báðum áttum forgang, ef það er gefið til 
kynna með umferðarmerki um biðskyldu eða stöðvunarskyldu.  Með því að biðskyldumerki var á 
bifreiðastæðinu við Suðurlandsbraut 34 bar stjórnanda B að veita A forgang á leið hennar eftir 
húsagötunni.  Hvorki af gögnum málsins né athugun á vettvangi, jafnvel þótt sú athugun hafi farið 
fram á öðrum árstíma en þegar áreksturinn varð, verður ekki ráðið að biðskyldumerkið hafi verið svo 
hulið trjágróðri að það hafi ekki verði sýnilegt og stjórnandi B hafi því ekki þurft að taka tillit til þess.  
Að framangreindu virtu verður áreksturinn rakinn til þess að stjórnandi B virti ekki forgang A og telst 
hann því eiga sök á árekstrinum.  Ekki er efni til að leggja sök á ökumann A. 

Niðurstaða. 
Leggja ber alla sök á stjórnanda bifhjólsins B. 

Reykjavík,  28. mars 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr. 71/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna  slysatryggingar.   

Meiðsli á fótboltaæfingu 16.12.2013. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, móttekið 24.2.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 6.3.2017 ásamt tjónstilkynningu M til V dags. 26.10.2015, ákverkavottorði dags. 
17.11.2015, úrskurði í máli nr. 179/2013 og dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í máli E-2108/2016. 

Málsatvik. 
Í tjónstilkynningu M til V dags. 16.10.2015 kemur fram að 16.12.2013 hafi hann hlotið meiðsli á 
fótboltaæfingu. Nánar tiltekið er atvikinu lýst svona: „Tjónþoli var á hlaupum á fótboltaæfingu og 
ætlaði að sparka í bolta í burtu sem hann gerði. Eftir það steig hann niður og ætlaði að stoppa og snúa 
í sömu hreyfingu, þá heyrðist smellur í hné og eftir það gat tjónþoli ekki stigið í fótinn og var leiddur 
af velli.“ Í málskoti og læknisvottorði kemur fram að fremra krossband í hægra hné hafi slitnað.   

M telur að atvikum sé ekki nægilega vel lýst í tjónstilkynningu og telur að meiðsli hans sé hægt að 
rekja til skyndilegs, utanaðkomandi atburðar m.t.t. gildissviðs slysatryggingar hans hjá V. M telur að 
meiðsli hans hafi komið fram þegar hann sparkaði í bolta og boltinn sé þar með sá utanaðkomandi 
þáttur sem valdið hafi meiðslunum. Einnig bendir M á að V hafi ekki sýnt fram á að meiðslin hafi 
komið til vegna einhvers sem gerðist vegna innra ástands líkama hans.  Vísar M að auki til Hrd. 
412/2011 máli sínu til stuðnings.  

V telur að um álagsmeiðsli hafi verið að ræða en ekki utanaðkomandi atburð sem olli meiðslunum.  
Þá vísar V til þess að niðurstaða félagsins sé sú sama hvort sem skýring í tjónstilkynningu í upphafi 
sé lögð til grundvallar um að M hafi verið að stoppa og snúa í sömu hreyfingu eða seinni skýringar 
sem byggi á því að hann hafi verið að sparka í bolta. V telur að meiðsli M hafi komið til vegna 
rangrar hreyfingar hans en ekki til utanaðkomandi atburðar.  Einnig vísar V til máls sem nefndin 
afgreiddi með úrskurði í máli nr. 179/2013 og dóms Héraðsdóms Reykjavíkur í máli E-2108/2016, til 
stuðnings niðurstöðu sinni.  

Álit. 
Í málinu liggur fyrir atvikalýsing frá M um að hann hafi hafi hlotið meiðsli eftir að hann sparkaði í 
bolta á fótboltaæfingu.  Ekkert liggur fyrir um að M hafi fallið og hlotið þannig meiðsli, eins og 
stefnandi í máli Hæstaréttar nr. 412/2011 eða að þess háttar eða nokkur utanaðkomandi atburður hafi 
leitt til meiðsla hans. Er því ekki hægt að álykta með öðrum hætti en að meiðsli M séu rakin til innra 
ástands líkama hans en ekki til utanaðkomandi atburðar í skilningi gr. 2.2 í vátryggingarskilmálum 
slysatryggingar hjá V, en þar er slys skýrt þannig að það þurfi að vera um skyndilegan, 
utanaðkomandi atburða að ræða sem veldur meiðslum á líkama vátryggðs og gerist án vilja hans.   

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr slysatryggingu hjá V.  

Reykjavík, 4. apríl 2017. 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

              Sigurður Óli Kolbeinsson hdl.     Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  72/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V v/ ábyrgðartryggingar bifreiðar. 

Ágreiningur um fjárhæð bóta vegna tjóns á hjólhýsi. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 1.3.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V, dags. 9.3.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
Hinn 1. júlí 2016 urðu skemmdir á hjólhýsi í eigu M af völdum bifreiðar sem var ábyrgðartryggð hjá 
V.  Ekki er ágreiningur um að tjónið sé bótaskylt úr ábyrgðartryggingunni.  Að beiðni V var hjólhýsið 
skoðað á nafngreindu viðgerðarverkstæði og lagt mat á hver viðgerðarkostnaður væri vegna tjónsins. 

Kveðst M hafa haft samband við V þar sem honum hafi verið tjáð að tjónið væri metið á um 970.000 
krónur.  Síðar hafi hann óskað eftir því að fá bæturnar greiddar út, en þá hafi V boðið 450.000 krónur 
í samkomulagsbætur sem síðar hafi verið hækkað í 500.000 krónur.  Hann hafi verið ósáttur við þessa 
fjárhæð og óskað skýringa á því hvernig fjárhæðin væri fundin út.  Hafi hann fengið þau svör að það 
væri ekki gefið upp – „nema það að þeir lækkuðu alla stuðla við útreikninginn og þannig fengist þessi 
tala.“  Hann hafi jafnframt óskað eftir afriti af þeirri tjónamatsskýrslu sem unnin var af fyrrgreindu 
viðgerðarverkstæði en verið synjað um það.  Fyrir úrskurðarnefnd kvartar M undan höfnun V á að 
afhenda afrit af tjónamatinu sem það lét framkvæma, svo og undan höfnun V að greiða bætur 
samkvæmt matinu án rökstuðnings og án þess að rökstyðja þann mun sem hafi verið á 
viðgerðarkostnaði samkvæmt matinu og þeim bótum sem V hafi boðið í samkomulagsbætur. 

V kveðst hafa boðið M að láta gera við tjónið á verkstæði honum að kostnaðarlausu.  M hafi ekki 
fallist á það og farið fram að fá greiddar samkomulagsbætur vegna tjónsins og hafi V boðið í því 
skyni 500.000 krónur í bætur, en M hafi ekki sætt sig við þá fjárhæð.  V kveðst ekki samþykkja að 
úrskurðað verði um fjárhæð bóta, sbr. 3. gr. samþykkta fyrir nefndina.  Þá telur V að það falli utan 
starfssviðs nefndarinnar að úrskurða um það hvort því beri að afhenda tjónamat það sem unnið var 
fyrir V.  Með vísan til þessa krefst V þess að málinu verði vísað frá. 

Álit. 
Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. samþykkta fyrir úrskurðarnefnd í vátryggingamálum, sbr. auglýsingu nr. 
1090/2005, úrskurðar nefndin um bótafjárhæðir að fengnu sérstöku samþykki allra málsaðila.  Með 
því að V hefur ekki samþykkt að nefndin úrskurði um fjárhæð bóta í máli þessu er vísað frá 
kvörtunum M um er lúta að fjárhæðum bóta fyrir tjónið, sbr. 3. mgr. 3. gr. samþykktanna. 

Samkvæmt síðari málslið 1. mgr. 3. gr. samþykkta fyrir úrskurðarnefndina úrskurðar nefndin um 
ágreining sem varðar ákvæði laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga.  Að því marki, sem 
ágreiningur málsaðila varðandi upplýsingar um fjárhæð þeirra bóta sem V hefur boðið M, kann að 
snerta lög um vátryggingarsamninga úrskurðar nefndin um ágreininginn.  Samkvæmt 2. mgr. 9. gr. 
laga nr. 30/2004 skulu vátryggingafélög sjá til þess að tjónþolar fái fullnægjandi upplýsingar um 
bótarétt sinn og sundurliðun á því hvernig bætur til þeirra eru ákveðnar.  Ljóst þykir að ágreiningur 
málsaðila varðar upplýsingaskyldu V á grundvelli þessa ákvæðis laganna um vátryggingarsamninga.  
Af gögnum málsins verður að telja ljóst að V hefur boðið M bætur að fjárhæð 500.000 krónur fyrir 
tjón á hjólhýsi M án þess að gera skýra grein fyrir því hvernig fjárhæðin er fundin út og hvernig hún 
kunni að samrýmast því tjónsmati sem V aflaði hjá áðurnefndu verkstæði auk þess sem V hefur 
synjað M um afrit af matinu.  Telja verður að M hafi ríka þörf fyrir ítarlegar upplýsingar um þær 
bætur sem V hefur boðið honum, þ. á m. hvort eða hvernig bæturnar taki mið af því tjónsmati sem V 
aflaði.  Þær upplýsingar sem V veitti M í þessu sambandi voru af skornum skammti og fullnægðu 
ekki þeim skyldum sem hvíldu á V samkvæmt téðu ákvæði 2. mgr. 9. gr. laga nr. 30/2004.  
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Niðurstaða. 
Vísað er frá kröfu M varðandi ágreining um fjárhæð bóta vegna tjóns á hjólhýsi hans. 

Upplýsingagjöf V í tengslum við ákvörðun þess um bætur fyrir tjón á hjólhýsinu samrýmdist ekki 
ákvæðum 2. mgr. 9. gr. laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga. 

Reykjavík,  4. apríl 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr. 74/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna slysatryggingar launþega X.  

Líkamsmeiðsli starfsmann í tengslum við ógnandi hegðun barns í skóla 13.1.2015. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, dags. 1.3.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 17.3.2017, ásamt vátryggingarskilmálum og höfnunarbréfi V dags. 13.7.2016. 

Málsatvik. 
Í tjónstilkynningu M og X til Sjúkratrygginga Íslands dags. 26.2.2015 kemur fram eftirfarandi lýsing 
atvika: „Atvikið varð með þeim hætti að Lína var að róa niður barn í 2. bekk hann sýndi ógnandi 
hegðun og hún snýr sér frá honum og þá meiðir hún sig í bakinu við hreyfinguna/átökin.“ 

M telur að líkamstjón hennar hafi komið til vegna slyss í skilningi vátryggingarskilmála V.  Sá 
utanaðkomandi atburður sem leitt hafi til líkamstjónsins hafi verið háttsemi drengsins sem hún var að 
reyna að róa niður. Einnig bendir M á að ekki sé sýnt að líkamsmeiðsli hennar séu til komin vegna 
sjúkdóms innra með henni og vísar til nýlegrar dómaframkvæmdar varðandi slíka túlkun.  Þessu til 
viðbótar vísar M til niðurstöðu Sjúkratrygginga Íslands um bótaskyldu en í þágildandi 27.gr. laga um 
almannatryggingar nr. 100/2007 sé um að ræða sama slysahugtak og í vátryggingarskilmálum V.  

V telur ekki sýnt að meiðsli M sé hægt að rekja til utanaðkomandi atburðar í skilningi gr. 1.2 í 
vátryggingarskilmálum slysatryggingar launþega, heldur til rangrar líkamsbeitingar eða álags.  Ekkert 
bendi til þess að M hafi orðið fyrir utanaðkomandi höggi og hafnar skilningi M á nýlegri 
dómaframkvæmd.  

Álit. 
Hvað málsatvik varðar liggur nokkuð skýrt fyrir í gögnum málsins að líkamsmeiðsli M komu til þegar 
hún sneri sér við eftir samskipti við barn sem þurfti að róa niður.  Ekkert kemur fram í gögnum 
málsins um að sá snúningur hafi verið sem slíkur þvingaður vegna háttsemi barnsins eða að barnið 
hafi gert eitthvað sem framkallaði þessa hreyfingu sérstaklega. Ekki er því hægt að leggja annað til 
grundvallar en að meiðsli M við umræddan snúning séu fyrst og fremst hægt að rekja til innra ástands 
í líkama M, en ekki til utanaðkomandi atburðar í skilningi gr. 1.2 í vátryggingarskilmálum.  

Niðurstaða 
M á ekki rétt á bótum úr slysatryggingu launþega hjá V.  

 

Reykjavík, 10. apríl 2017. 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

                   Valgeir Pálsson hrl.    Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr. 75/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna ábyrgðartryggingar X.  

Tjón á bifreið í þvottastöð 6.1.2017. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, móttekið 1.3.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 14.3.2017, ásamt afriti ódags. tjónstilkynningar og höfnunarbréfi V dags. 30.1.2017. 

Málsatvik. 
Í málskoti kemur fram að starfsmaður M fór með bifreið í eigu M í þvottastöð X og þar hafi orðið 
tjón á bifreiðinni, nánar tiltekið á toppi bifreiðarinnar og loftneti hennar.   

 M telur að X beri skaðabótaábyrgð vegna tjóns á bifreið M þar sem starfsmenn X hafi hleypt 
bifreiðinni inn í þvottastöð sína, þrátt fyrir að hún hafi veri of há fyrir þvottastöðina.  M segir í 
málskoti að starfsmenn M hafi farið með umrædda bifreið áður í gegnum sömu þvottastöð án 
vandræða.  Starfsmenn X hafi hins vegar sagt starfsmanni M að nýlega hafi verið skipt um kústa í 
þvottastöðinni og þeir nýju séu lægri en þeir eldri. Þær upplýsingar hafi hins vegar ekki komið fyrr en 
eftir að tjónið varð og starfsmanni M hafi verið hleypt inn í þvottastöðina við greiðsluhlið sem og 
eftir að tjöruleysi hafi verið úðað á bifreiðina, án þess að hann hafi verið varaður við að hæð 
bifreiðarinnar væri of mikil.  

V telur að upplýsingar frá um um málsatvik séu ekki réttar og hefur eftir starfsmönnum X að 
starfsmaður M hafi verið varaður við því í greiðslulúgu að bifreiðin væri of há.  Starfsmaður M hafi 
hins vegar hunsað ábendingar starfsmanns L. V vísar auk þess til þess að X beri ekki hlutlæga ábyrgð 
á tjóni sem verður í starfsemi fyrirtækisins og að M hafi ekki sýnt að tjón hans hafi komið til vegna 
gáleysis starfsmanna X eða annarra atvika sem X ber skaðabótaábyrgð á.  

Álit. 
Ágreiningur er um málsatvik.  Engin skrifleg skýrsla liggur fyrir af hálfu X um málsatvik heldur 
heldur leggur V til grundvallar lýsingu sem „félagið hefur aflað sér hjá X“ í höfnunarbréfi til M dags. 
30.1.2017.  Verður að líta til þess við mat á atvikum málsins sem og þess að það verður að ætla í 
starfsemi sem þeirri sem X stundar að starfsmenn X geti stýrt því hvaða bifreiðar fari í gegnum 
þvottastöðvar þeirra.  Í fyrsta lagi sé hægt að gera það þegar greiðsla á sér stað í greiðslulúgu og síðan 
við tjöruleysisúðun áður en bifreið er ekið inn í þvottastöðina. Lýsing M á málsatvikum bendir til 
þess að starfsmaður M hafi ekki fengið nægilega skýrar leiðbeiningar þegar hann kom með bifreið M 
í þvott hjá X og áður en bifreiðinni var ekið inn í þvottastöðina. Verður X að bera hallann af þeim 
ágreiningi sem er um málsatvik að þessu leyti, í ljósi þeirra gagna sem hafa verið lögð fyrir nefndina. 
Telst M því eiga rétt á skaðabótum úr ábyrgðartryggingu X hjá V vegna skaðabótaábyrgðar X á tjóni 
M.  Ekki er tilefni til þess að M beri einnig ábyrgð á tjóninu vegna meðábyrgðar.  

Niðurstaða. 
M á á rétt á fullum bótum úr ábyrgðartryggingu X hjá V.  

Reykjavík, 4. apríl 2017. 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

                   Valgeir Pálsson hrl.    Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  77/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A. 
 
  

 
Ekið á gangandi vegfaranda 28.11.2016., krafa um bætur  

skv. a.lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga.   
 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 3.3.2017  ásamt fylgiskjölum nr. 1-9. 
2. Bréf V dags. 17.3.2017. 
3. Bréf lögmanns M dags. 20.3.2017 og taugasálfræðileg athugun dags. 27.3.2017.  
4. Tölvupóstur V dags. 6.4.2017, svar við fyrirspurn úrskurðarnefndar um 

framburðarskýrslu ökumanns bifreiðarinnar BL K59. 
 

Málsatvik. 

M var að ganga yfir götu við gatnamót Sóleyjargötu og Bragagötu þegar A var ekið á hana og M 
slasaðist. Gatnamótunum er stýrt með umferðarljósum og kemur fram í framburði vitnis í 
lögregluskýrslu að rautt ljós hafi logað fyrir akstursstefnu bifreiðarinnar A þegar henni var ekið á 
M.   

M krefst bóta skv. a.lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 og byggir á því að bílstjóri A 
hafi sýnt af sér stórfellt gáleysi þegar hann ók á M, en þá hafi hann ekið bifreiðinni A gegnt rauðu 
ljósi á mikilli ferð. V segist ekki hafa tekið afstöðu í málinu og hafnar að úrskurðarnefnd um 
vátryggingamál taki málið til úrskurðar, en geri hún það, þá sé ekkert í málinu sem bendi til 
stórfellds gáleysis ökumanns A, um sé að ræða umferðaróhapp og einfalt gáleysi og því ekki um 
bótaskyldu að ræða af hálfu V  á grundveli a.liðar 1. mgr.  26.gr. skaðabótalaga. Lögmaður M 
bendir á að krafa hafi verið send til V 20.1.2017 eða sex vikum áður en málinu var skotið til 
úrskurðarnefndar í vátryggingamálum en engin svör hafi borist frá V. 

 

Álit. 

Lögmaður M sendi kröfu til V með bréfi dags. 20.1.2017 um afstöðu til bótaskyldu vegna kröfu 
skilyrða a.liðar 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga. Í samþykktum nefndarinnar sem birtar eru með 
auglýsingu nr. 1090/2005, er gert ráð fyrir því í 3. mgr. 5. gr. að málskotsaðila sé heimilt að leita 
beint til nefndarinnar með mál ef vátryggingafélag hefur ekki brugðist við skriflegri kröfu hans 
innan þriggja vikna frá móttöku hennar.  Þegar málskot til nefndarinnar var móttekið 3.3.2017 
voru meira en þrjár vikur liðnar frá dagsetningu kröfubréfs M til V og er málið því tækt til 
efnismeðferðar hjá nefndinni.  

Ökumaður A ók á M þar sem hún var að ganga yfir götu á gangbraut þar sem rautt umferðarljós 
logaði fyrir akstursstefnu A og ætla má að grænt ljós hafi logað fyrir gangandi vegfarendur á sama 
tíma. Í lögregluskýrslu er framburðar ökumanns bifreiðarinnar ekki tilgreindur um atvik og 
aðdraganda slyssins. Nefndin óskaði sérstaklega eftir þeim gögnum málsins hjá V en með 
tölvupósti dags. 6.4.2017 kom fram að V hefði ekki aðgang að öllum gögnum málsins hjá 
lögreglu. Ekki liggur heldur fyrir framburðarskýrsla ökumanns í þeim gögnum sem M leggur fram 
með málskot sínu.   

Af framburði vitnis og M sjálfrar í lögregluskýrslu verður ekki annað ráði en að hún hafi gengið út 
á akbraut þegar rautt ljós logaði fyrir umferð um akbrautina.  Ekkert liggur hins vegar fyrir um 
hraða bifreiðarinnar A eða háttsemi ökumanns að öðru leyti en því að ætla má að hann hafi ekið 
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gegn rauðu ljósi.  Í framburði M og vitnis er þess ekki getið að bifreiðinni hafi verið ekið hratt eða 
að öðru leyti óvarlega umfram það að hafa verið ekið gegn rauðu ljósi.  Verður það að aka gegn 
rauðu ljósi metið ökumanni bifreiðarinnar A til nokkur gáleysis.  Miðað við fyrirliggjandi gögn og 
það að framburðarskýrslur liggja ekki fyrir í heild, verður hins vegar ekki fullyrt að það gáleysi, 
sem ökumaður A sýndi, hafi falið í sér það verulega frávik sem til þarf svo um stórfellt gáleysi sé 
að ræða. Verður því ekki að svo stöddu, m.v. fyrirliggjandi gögn, fallist á að skilyrði til greiðslu 
miskabóta skv. a.lið 1. mgr. 26.gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 séu uppfyllt.  

Niðurstaða. 

M á ekki rétt á bótum skv. a.lið 1. mgr. 26.gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 miðað við fyrirliggjandi 
gögn. 
 

Reykjavík 10.4. 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
         Sigurður Óli Kolbeinsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  80/2017 

M og 
vátryggingafélagið V v/ábyrgðartryggingar A. 

 
Tjón á ökutæki 7. nóvember 2014. 

 
Gögn. 

Málskot, móttekið 6.3.2017, ásamt fylgigögnum. 
Tölvupóstur V, dags. 8.3.2017 
Tölvupóstur M, dags. 14.3.2017  

Málsatvik. 
M var að aka bifreið sinni vestur Laugaveg. Við hús númer 19 fauk auglýsingaskilti á bifreiðina í 
vindkviðu og olli skemmdum á henni. M fór út úr ökutækinu og færði skiltið upp á gangstétt en hafði 
ekki tök á að hafa uppi á eigandanum strax og ók að Smáragötu 11, þar sem hún hringdi í Aðstoð og 
öryggi til þess að taka tjónaskýrslu. Í kjölfar skýrslugerðar fór starfsmaður Aðstoðar og öryggis að 
Laugavegi 19 til að athuga með skiltið en búið var að fjarlægja það og engin sambærileg skilti að sjá. 
M fór daginn eftir aftur á staðinn þar sem tjónið gerðist til að leita að mögulegum eiganda skiltisins, 
en hún hafði tekið ljósmynd af skiltinu þegar hún setti það upp á gangstéttina. Skiltið var merkt 
kaffitegundinni Chaqwa og bentu nokkrir starfsmenn á svæðinu á fyrirtækið A, sem staðsett er að 
Laugavegi 18B. Að sögn M talaði hún við fjármálastjóra A, sem gaf henni nafnspjald sitt, og baðst 
afsökunar á því að hafa sett skiltið út í svona miklu roki, eins og var þennan morguninn. 
Fjármálastjórinn hafi bent á V sem sitt tryggingafélag og að henni þætti þetta leitt.  

 

V hafnaði bótaskyldu með tölvupósti dags. 17.5.2016, á þeirri forsendu að starfsmenn A hafi hvorki 
séð bifreiðina né skiltið og miðað við fyrirliggjandi gögn hafi það verið mat félagsins að ósannað 
þætti að A beri ábyrgð á umræddu tjóni.  

 

Álit. 
Þrátt fyrir trúverðuga frásögn M af atburðum er ekki hægt að líta fram hjá því að um einhliða frásögn 
er að ræða. Þar sem viðurkenning á bótaskyldu liggur ekki fyrir af hálfu A, eða önnur gögn sem 
staðfesta að skiltið sem fauk á bifreið M hafi komið frá A, er því ekki annað hægt en að líta svo á að 
ósannað sé að A beri ábyrgð á tjóninu. 

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu A hjá V.   

Reykjavík, 4. apríl 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Sigurður Óli Kolbeinsson hdl. Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr. 82/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna slysatryggingar sjómanna.   

Sönnun orsakatengsla líkamstjóns vegna slyss um borð í skipi 24.11.2013.  

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, móttekið í byrjun mars 2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 22.3.2017. 

Málsatvik. 
Í málinu liggja fyrir upplýsingar um vinnuslys M sem varð 24.11.2013 og liggur fyrir tjónstilkynning 
vegna atvika þeirra sem leiddu til slyssins sem dags. er 29.9.2014.  Í þeirri tjónstilkynningu kemur 
fram að M hafi skrikað fótur og lent með fót út af brún palls þannig að hann hafi snúið sig illa.  Í 
málinu liggja einnig fyrir læknisvottorð vegna einkenna M, en hann leitaði fyrst til læknis í maí 2014.   

M telur að hann hafi hlotið líkamstjón við slysið 24.11.2013, sem greiða eigi bætur vegna úr 
slysatryggingu sjómanna hjá V. M vísar til læknisfræðilegra gagna varðandi sönnun orsakatengsla og 
telur að þó að M hafi ekki leitað til læknis fyrr en um sex mánuðum eftir slysið sé ótvírætt að 
einkenni hans í dag tengist slysinu.  Auk þess bendir M á að túlka eigi gögn um sönnun líkamstjóns, 
þegar ekki er ágreiningur um sönnun málsatvika, tjónþola í dag. Einnig vísar M til gr. 5.7 í 
vátryggingarskilmálum þar sem komi fram að V eigi að standa að mati á afleiðingum slysa.   

V hefur hafnað bótaskyldu og greiðslu kostnaðar vegna sérstakrar matsgerðar og telur ósannað að 
orsakatengsl séu milli þess atviks sem lýst er sem slys M 24.11.2013 og þeirra einkenna sem hann 
lýsir fyrst hjá lækni um sex mánuðum síðar. Einnig vísar V til upplýsinga í læknisfræðilegum 
gögnum um fyrri sögu M vegna meiðsla á vinstri ökkla, sama ökkla og hann lýsir að hafa snúið sig á 
24.11.2013.  

Álit. 
Í málinu er ekki ágreiningur um að M hafi slasast 24.11.2013.  Þegar metið er hvort ætla megi að 
hann hafi hlotið þannig meiðsli á líkama að réttur hafi stofnast til greiðslu bóta fyrir varanlega örorku 
í skilningi vátryggingarskilmála, eða aðra bótaþætti eftir atvikum, verður að líta til þess hvort sannað 
sé að að umræddur slysaatburður hafi einn og sér leitt til slíkra meiðsla  Þegar litið er til þess að M 
tryggði sér ekki sönnun einkenna sinna strax eftir atburðinn og leitaði ekki læknis fyrr en sex 
mánuðum síðar verður ekki útilokað að aðrar ástæður en þessi tiltekni atburður hafi getað leitt til 
líkamlegra einkenna þeirra sem hann lýsir hjá lækni í maí 2014 og síðar. Ekki síður þegar kemur 
síðan fram í læknisfræðilegum gögnum að M hafi fundið fyrir svipuðum einkennum áður. Miðað við 
þau gögn sem lögð hafa verið fram teljast orsakatengsl því ekki nægilega sönnuð milli slysaatburðar 
24.11.2013 og þeirra einkenna sem M telur að tengist þeim atburði. Ákvæði gr. 5.7. í 
vátryggingarskilmálum verður ekki túlkað með þeim hætti sjálfstætt að þrátt fyrir ofangreinda 
niðurstöðu hafi myndast réttur til greiðslu matskostnaðar.   

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr slysatryggingu sjómanna hjá V.  

Reykjavík, 10. apríl 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

              Sigurður Óli Kolbeinsson hdl.     Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  84/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. brunatryggingar lausafjár vélsmiðjunnar J. 
 
  

 
 

Vélsleði sem var til viðgerðar brann og eyðilagðist  þ. 9.8.2016. 
 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 17.2.2017  ásamt fylgiskjölum nr. 1-6. 
2. Bréf V dags. 20.3.2017. 

 

Málsatvik. 

Vélsleði M var til viðgerðar  hjá J og brann til kaldra kola í bruna í vélsmiðju J. M krefst bóta úr 
brunatryggingu lausafjár hjá V og byggir á 5. gr. vátryggingaskilmála og einnig vísar M til 
upplýsinga á heimasíðu V.  M segir einnig að vátryggingataki sé jafnan með lausafé í sínum 
vörslum sem sé eign þriðja aðila og ein af meginástæðum þess að J hafi ákveðið að tryggja sig 
umfram lögboðnar tryggingar hafi verið til að tryggja skaðleysi þriðja manns ef kæmi upp bruni í 
húsakynnum hans. V hafnar bótaskyldu og bendir á að M sé ekki vátryggingataki eða vátryggður í  
brunatryggingu lausafjár. Af hálfu V er vísað til greinar 4.1. í vátryggingaskilmálum þar sem segir 
að vátryggingin taki til lausafjár í eigu vátryggingataka sjálfs. Það sé því ljóst að vátryggingin taki 
ekki til lausafjár í eigu þriðja aðila.  Þá bendir V á að í vátryggingaskírteini sé tæmandi talning á 
þeim munum sem falli undir gildissvið tryggingarinnar og þar sé hvergi nefndur vélsleði M eða 
aðrir munir í eigu þriðja aðila.  

Álit. 

Í gr. 4.1 í vátryggingarskilmálum sem gilda um brunatryggingu lausafjár hjá V kemur fram að 
vátryggingin taki einungis til lausafjár í eigu J sem vátryggingataka. Verður að meta önnur 
ákvæði, t.d. ákvæði 5. gr. sömu vátryggingarskilmála, í samræmi við það. Ekki er stoð fyrir 
ályktun um að 5. gr. vátryggingarskilmála víkki gildissvið 4. gr. hennar með einhverjum hætti 
þannig að munir í eigu M séu sjálfkrafa vátryggðir, eins og vélsleði í eigu M sem varð fyrir tjóni í 
húsnæði J. Munir í eigu þriðja aðila eru ekki tryggðir skv. vátryggingunni nema um það sé 
sérstaklega samið og ekkert liggur fyrir í gögnum málsins að þannig hafi vátryggingarsamningur J 
og V verið.  Á M því ekki rétt á bótum úr brunatryggingu lausafjár J hjá V vegna tjóns á vélsleða 
M sem var til viðgerðar hjá J í umrætt sinn.  

Niðurstaða. 

M á ekki rétt á bótum úr brunatryggingu lausafjár J hjá V. 

 
 

Reykjavík 10.4.2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 

         Sigurður Óli Kolbeinsson hdl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr. 86/2017 

M og 
vátryggingafélagið V1 vegna ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A og 

vátryggingafélagið V2 vegna ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar B.   

Árekstur á hringtorgi við Nýbýlaveg 14.2.2017.  

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, móttekið 7.3.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Tölvupóstur V1, dags. 20.3.2017. 
Bréf V2, dags. 28.3.2017, ásamt tjónstilkynningu.  

Málsatvik. 
Í málinu liggur fyrir tjónstilkynning vegna áreksturs bifreiðanna A og B í hringtorgi við Nýbýlaveg.  
Þar kemur fram að bifreið A var ekið Kársnesbraut í austurátt með fyrirhugaða akstursstefnu úr innri 
hring hringtorgsins strax til hægri út úr hringtorginu við fyrsta útakstur um Nýbýlaveg.  Bifreið B, 
sem er strætisvagn, var ekið í ytri hring hringtorgsins frá Skeljabrekku og framhjá fyrsta útakstri við 
Nýbýlaveg með fyrirhugaða akstursstefnu um Kringlumýrarbraut í norðurátt.  Áreksturinn varð þegar 
bifreið A var ekið til hægri í átt að Nýbýlavegi og bifreið B var ekið yfirakreinalínu framhjá þeim 
útakstri.  

Af málskoti verður ekki annað ráðið en að ökumaður bifreiðar A telji sig ekki bera sök á árekstrinum.  
Í bréfi V2 kemur fram að félagið telji meginsök hvíla á ökumanni bifreiðar A þar sem hann hafi ekið 
út úr hringtorgi við fyrsta útakstur af vinstri akrein og þannig tekið hægri beygju á rangan hátt m.t.t 
fyrirmæla í 1., sbr. 3. mgr. 15. gr. umferðaralaga nr. 50/1987. Þar komni fram að ökumaður skuli taka 
hægri beygju þannig að hann færi sig í tæka tíð á akrein sem er lengst til hægri og halda bifreið sinni 
sem mest til hægri á akbrautinni.  Þetta hafi ökumaður bifreiðar A ekki gert réttilega.  V telur að 
skipta eigi sök eftir venju sem V telur hafa skapast við svipaðar aðstæður þannig að ökumaður 
bifreiðar A beri 2/3 hluta sakar og ökumaður bifreiðar B 1/3 hluta sakar. Í tölvupósti V1 til 
nefndarinnar er einungis vísað til gagna málsins án þess að félagið taki sérstaka afstöðu til 
sakarskiptingar.  

Álit. 
Í 1., sbr. 3. mgr. 15. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 kemur fram hvernig haga skal akstri á gatnamótum 
þegar fyrirhugað er að taka hægri beygju. Í þeim lögum eru ekki sérstök ákvæði um akstur á 
hringtorgum og verður því að líta til ofangreindra ákvæða í 15. gr. vegna aðstæðna sem eru uppi í 
hringtorginu við Nýbýlaveg. Ökumaður bifreiðar A (M) gætti þess ekki að velja þá akrein sem var 
lengst til hægri á akbrautinni vegna fyrirhugaðrar hægri beygju strax á fyrstu gatnamótum.  Í því felst 
sök af hálfu ökumanns bifreiðar A og verður einnig að ætla að sá ökumaður hafi getað séð til ferða 
strætisvagnsins B á hægri akrein, sökum stærðar hans, og þannig átt að gæta enn meiri varúðar við þá 
hægri beygju sem tekin var ranglega út úr hringtorginu.  Verður einnig vísað til ákomu á 
strætisvagninum því til stuðnings. Telst ökumaður bifreiðar A því bera meginsök á árekstrinum.  

Hvað varðar háttsemi ökumanns strætisvagnsins B verður að líta til þess að í b-lið 24.gr. reglugerðar 
nr. 289/1995 um umferðarmerki og notkun þeirra kemur fram að sá sem ekur yfir brotna deililínu 
megi aka yfir hana, enda sé gætt fyllstu varúðar. Við athugun á vettvangi árekstursins er ljóst að 
ökumaður strætisvagnsins B ók yfir slíka deililínu sem er merkt með yfirborðsmerkingum á 
hringtorginu og bar því að gæta fyllstu varúðar.  Verður að meta honum það til sakar að hafa ekki 
gætt nægilega vel að annarri umferð um hringtorgið.   

Við mat á sakarskiptingu skv. 89. gr. umferðarlaga ber að líta til atvika hvers máls og gagna, til að 
mynda upplýsinga um framburði ökumanna og eftir atvikum vitna sem og ákomustaði bifreiða og 
annað sem skiptir máli við sakarskiptingu.  Með hliðsjón af öllum aðstæðum þessa tiltekna máls og 
röksemda hér að ofan verður sök skipt þannig að ökumaður A ber 2/3 hluta sakar og ökumaður B ber 
1/3 hluta sakar.    
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Niðurstaða. 
Ökumaður bifreiðar A ber 2/3 hluta sakar og ökumaður bifreiðar B ber 1/ 3 hluta sakar.  

 
Reykjavík, 10. apríl 2017. 

 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

              Sigurður Óli Kolbeinsson hdl.     Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  87/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. ábyrgðartrygginga bifreiðanna A og B.  
 
 

Árekstur við bílastæði hjá Borgarholtsskóla í Reykjavík 
 

Gögn. 
1. Málskot móttekið þann 8. mars 2017, ásamt fylgiskjölum. 
2. Bréf V, dags. 28. mars 2017. 
3. Tölvupóstur E dags. 25. mars 2017. 
4. Tölvupóstur f.h. Bifreiðastöðvar Þórðar Þ. Þórðarsonar 

 
Málsatvik. 
Árekstur varð við innkeyrslu að bifreiðastæði við Borgarholtsskóla í Reykjavík, þann 15. febrúar 
2017. Ökumaður bifreiðar B segist hafa gefið stefnuljós og beygt til vinstri inn á bifreiðastæði við 
Borgarholtsskóla þegar bifreið A var samtímis ekið framúr vinstra megin með þeim afleiðingum 
að árekstur varð með bifreiðunum. Ökumaður bifreiðar A heldur því fram að ökumaður bifreiðar 
B hafi ekki gefið stefnuljós í aðdraganda þess að hann sveigði bifreið sinni til vinstri, þ.e. inn á 
umrætt bifreiðastæði við Borgarholtsskóla. Á vettvangi er hálfbrotin miðlína. Í tjónstilkynningu 
kemur fram að ökumaður bifreiðar B hafi ekki gefið stefnumerki.  
 

Álit. 
Það er varhugavert er að fara framúr bifreið þar sem heimilt er að beygja til vinstri yfir hálfbrotna 
miðlínu án þess að gætt sé nægilegrar varúðar. Á sama hátt er mikilvægt að ökumaður sem hyggst 
beygja til vinstri við slíkar aðstæður veiti umferð sem á eftir kemur upplýsingar um breytingu á 
akstursstefnu með því að gefa stefnumerki. Í tjónstilkynningu kemur fram að stefnumerki hafi ekki 
verið gefið umrætt sinn. Í ljósi þess sem fram kemur í gögnum málsins telur nefndin að rétt sé að 
skipta sök vegna árekstrarins þannig að ökumaður bifreiðar A ber 2/3 hluta sakar fyrir ógætilegan 
framúrakstur yfir hálfbrotna miðlínu. Ökumaður bifreiðar B ber 1/3 hluta sakar fyrir að hafa ekki 
gætt nægilega að umferð fyrir aftan sig. 

 

Niðurstaða. 
Sök skiptist þannig að ökumaður bifreiðar A ber 2/3 hluta sakar en ökumaður bifreiðar B ber 1/3 
hluta sakar.  
 
 

Reykjavík 9. maí 2017 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

         Valgeir Pálsson hrl.   Lúðvík Bergvinsson hdl. 
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Mál nr.  89/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V1 v/ ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar B 
og  

vátryggingafélagið V2 v/ ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A. 

Árekstur á bifreiðastæði við Ölduselsskóla í Reykjavík þann 22.11.2016. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 8.3.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V1, dags. 20.3.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V2, dags 3.4.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
A og B voru kyrrstæðar hlið við hlið á bifreiðastæði við Ölduselsskóla og sneri vinstri hlið A að 
hægri hlið B. 

Ökumaður A kvaðst hafa gengið að bifreið sinni og opnað vinstri afturhurð.  Hann hafi gætt þess að 
reka ekki hurðina í hlið B.  Ökumaður B hafi svo sest inn í bifreið sína og ekið af stað.  Hafi hann þá 
fundið að hurðin og B snertust þegar hurðarhúnn vinstri afturhurðar B rakst í hornið á hurðinni á A. 

Á vettvangi er haft eftir ökumanni B að hann hafi sest inn í bifreið sína og ekið af stað út úr 
bifreiðastæðinu.  Hann hafi heyrt ískur þegar hurðir bifreiðanna rákust saman.  Í viðbótarskýrslu 
kvaðst ökumaðurinn hafa litið í báða hliðarspegla á bifreið sinni og séð að ökumaður A hafi verið 
búinn að opna hurð á bifreið sinni og séð að gott bil var á milli bifreiðanna.  Hann hafi ekið beint af 
stað úr stæðinu er hann fann að hurð á A hafi rekist í afturhurð B þannig að rispa myndaðist fyrir 
framan hurðarhúninn. 

Álit. 
Ökumaður B vissi að vinstri afturhurð A stóð opin í átt að hægri hlið B áður en hann ók af stað.  
Hann vissi svo ekki fyrr en hann heyrði að snerting varð með bifreiðunum.  Hann ók því af stað án 
þess að gæta nægilega að því að hurð A væri ekki of nálægt þannig að tjón myndi hljótast af.  Eftir 
atvikum öllum verður sök felld á ökumann B.  Ekki hefur verið sýnt fram á að ökumaður A hafi sýnt 
slíka vangæslu þannig að sök verði lögð á hann.  Öll sök verður því lögð á ökumann B. 

Niðurstaða. 
Leggja ber alla sök á ökumann B. 

Reykjavík,  9. maí 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Lúðvík Bergvinsson hdl. 
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Mál nr. 92/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna greiðslukortatryggingar.  

Gildissvið vátryggingarskilmála vegna kostnaðar við ferðarof í febrúar 2017. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, móttekið 13.3.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 16.3.2017. 
Bréf málskotsaðila dags. 17. mars og 20. mars 2017 ásamt fylgiskjölum.  

Málsatvik. 
Í málskoti kemur fram að M var í þriggja vikna skíðaferð (frá 4.-25. febrúar 2017) á Ítalíu þegar hann 
slasaðist við skíðaiðkunina 8. febrúar 2017. M lýsir því að skíðaferðin hafi verið hluti af 
fyrirhuguðum undirbúningi hans fyrir gönguskíðakeppni í Svíþjóð 5. mars 2017.  M lýsir síðan 
aðstæðum þannig að hann hafi verið fluttur á sjúkrahús með þyrlu þegar hann slasaðist og meiðsli 
hans hafi falist í því að hann hafi farið úr axlarlið og liðurinn hafi auk þess skaddast. Á sjúkrahúsi á 
Ítalíu hafi M verið kippt í liðinn handleggur settur í fatla auk þess sem læknir hefði talið hann ófæran 
um skíðaiðkun í einhverjar vikur.  Sami læknir hafi ráðlagt M að leita til sérfræðings á Íslandi 
varðandi frekari meðferð.  M kvaðst þá hafa gert ráðstafanir til að breyta flugfari sínu og flaug hann 
heim 11. febrúar í stað 25. febrúar 2017.  Á Íslandi leitaði M til sérfræðilæknis, fór í aðgerð 23. 
febrúar 2017 og er í endurhæfingu vegna afleiðinga meiðslanna.   

 M hefur krafist þess að V greiði þann kostnað sem hlaust af því að breyta ferðatilhögun vegna þeirra 
meiðsla sem M hlaut.  M kveðst hafa haft samband við V og greiðslukortafyrirtæki sitt daginn eftir 
tjónsatvikið og í kjölfarið fengið sambandi við neyðarþjónustuna SOS International. Áður en M hafi 
síðan náð að senda gögn til SOS hafi því verið hafnað að um ferðafor væri að ræða og hefði 
fyrirtækið ekki skoðað læknisfræðileg gögn málsins áður en sú ákvörðun hafi verið tekin.  M 
tilgreinir einnig að V hafi ekki litið til þeirra læknisfræðilegu gagna sem hann hafi lagt fram auk þess 
sem félagið hafi ekki óskað eftir upplýsingum frá lækni hér á landi.   

V telur að gildissvið vátryggingarskilmála þeirra sem gilda um greiðslukortatryggingu M nái ekki til 
þess kostnaðar sem hann þurfti að leggja út vegna breytinga á ferðatilhögun sinni. V vísar til gr. 4.6.1 
í vátryggingarskilmálum, en þar komi fram að endurgreiðsla félagsins á kostnaði sé háð því að 
vátryggður þurfi skv. skriflegu læknisráði og með samþykki félagsins og SOS International að rjúfa 
ferð sína og fara heim, eða að hann þurfi að liggja á sjúkrahúsi vegna þess að hann hefur orðið 
alvarlega veikur eða orðið fyrir alvarlegu slysi. V telur að þessi skilyrði séu ekki uppfyllt í máli M, 
gögn málsins sýni ekki að M hafi þurft að fara heim skv. skriflegu læknisráði auk þess sem samþykki 
þess og SOS hafi ekki legið fyrir.   

Álit. 
Ágreiningur M og V snýr aðallega að því hvort skilyrði vátryggingarskilmála um endurgreiðslu 
ferðakostnaðar séu uppfyllt.  Í gr. 4.6.1 í vátryggingarskilmálum segir: „Félagið endurgreiðir 
hlutfallslega allt að kr. 440.000 af óafturkræfum ferðakostnaði vátryggðs, fyrir þann hluta 
ferðarinnar, sem vátryggður getur ekki notað, vegna þess að hann þarf samkvæmd skriflegu 
læknisráði og með samþykki félagsins og SOS INTERNATIONAL að rjúfa ferð og fara heim eða hann 
þarf að liggja á liggja á sjúkrahúsi vegna þess að hann hefur orðið alvarlega veikur eða orðið fyrir 
alvarlegu slysi.“ 

Þó markmið ferðar M hafi verið undirbúningur fyrir skíðagöngukeppni taka vátryggingarskilmálar 
hans, skv. orðanna hljóðan, ekki til þess sérstaklega að slíkt markmið náist ekki.  Tilvitnað ákvæði 
vátryggingarskilmála varðandi endurgreiðslu kostnaðar krefst þess að ferð heim þurfi að eiga sér stað 
skv. skriflegu læknisráði og áskilur einnig samþykki V og neyðarþjónustufyrirtækis sem þjónustar þá 
sem eru tryggðir hjá V.   
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Í máli þessu liggur ekki annað fyrir um ráðleggingar lækna en frásögn M um að honum hafi verið 
ráðlagt munnlega að leita til sérfræðings í sínu heimalandi varðandi frekari greiningu og meðferð 
vegna þess áverka sem hann hlaut 8. febrúar 2017. Læknisfræðilegar ástæður þeirrar ráðleggingar eru 
óljósar, en þar sem áverkar M voru þess eðlis að hann var nokkuð fljótt útskrifaður af sjúkrahúsi, 
verður ekki ályktað annað af umræddum ráðleggingum en að það sé almennt þægilegra fyrir 
ferðamenn, sem almenn stoppa stutt á skíðasvæðum, að fá frekari læknismeðferð í sínu heimalandi 
sem og tækifæri til að sinna mögulegri endurhæfingu. Ekki er hægt að sjá af læknisfræðilegum 
gögnum málsins að umræddar ráðleggingar hafi verið gefnar skriflega eða falið í sér að heimför væri 
nauðsynleg fyrir áætlaðan heimferðardag.  Auk þess liggur heldur ekki fyrir samþykki  V eða SOS, 
eins og áskilið er vegna gildissviðs tryggingarinnar í gr. 4.6.1 í vátryggingarskilmálum.  Teljast þau 
því ekki uppfyllt varðandi endurgreiðslu ferðakostnaðar og hefur því ekki stofnast réttur hjá V til 
greiðslu bóta til M.  

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum vegna ferðarofs úr greiðslukortatryggingu hjá V.  

 

 

Reykjavík, 4. apríl 2017. 

 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

                   Valgeir Pálsson hrl.    Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr. 92/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna greiðslukortatryggingar.  

Gildissvið vátryggingarskilmála vegna kostnaðar við ferðarof í febrúar 2017. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, móttekið 13.3.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 16.3.2017. 
Bréf málskotsaðila dags. 17. mars og 20. mars 2017 ásamt fylgiskjölum.  

Málsatvik. 
Í málskoti kemur fram að M var í þriggja vikna skíðaferð (frá 4.-25. febrúar 2017) á Ítalíu þegar hann 
slasaðist við skíðaiðkunina 8. febrúar 2017. M lýsir því að skíðaferðin hafi verið hluti af 
fyrirhuguðum undirbúningi hans fyrir gönguskíðakeppni í Svíþjóð 5. mars 2017.  M lýsir síðan 
aðstæðum þannig að hann hafi verið fluttur á sjúkrahús með þyrlu þegar hann slasaðist og meiðsli 
hans hafi falist í því að hann hafi farið úr axlarlið og liðurinn hafi auk þess skaddast. Á sjúkrahúsi á 
Ítalíu hafi M verið kippt í liðinn handleggur settur í fatla auk þess sem læknir hefði talið hann ófæran 
um skíðaiðkun í einhverjar vikur.  Sami læknir hafi ráðlagt M að leita til sérfræðings á Íslandi 
varðandi frekari meðferð.  M kvaðst þá hafa gert ráðstafanir til að breyta flugfari sínu og flaug hann 
heim 11. febrúar í stað 25. febrúar 2017.  Á Íslandi leitaði M til sérfræðilæknis, fór í aðgerð 23. 
febrúar 2017 og er í endurhæfingu vegna afleiðinga meiðslanna.   

 M hefur krafist þess að V greiði þann kostnað sem hlaust af því að breyta ferðatilhögun vegna þeirra 
meiðsla sem M hlaut.  M kveðst hafa haft samband við V og greiðslukortafyrirtæki sitt daginn eftir 
tjónsatvikið og í kjölfarið fengið sambandi við neyðarþjónustuna SOS International. Áður en M hafi 
síðan náð að senda gögn til SOS hafi því verið hafnað að um ferðafor væri að ræða og hefði 
fyrirtækið ekki skoðað læknisfræðileg gögn málsins áður en sú ákvörðun hafi verið tekin.  M 
tilgreinir einnig að V hafi ekki litið til þeirra læknisfræðilegu gagna sem hann hafi lagt fram auk þess 
sem félagið hafi ekki óskað eftir upplýsingum frá lækni hér á landi.   

V telur að gildissvið vátryggingarskilmála þeirra sem gilda um greiðslukortatryggingu M nái ekki til 
þess kostnaðar sem hann þurfti að leggja út vegna breytinga á ferðatilhögun sinni. V vísar til gr. 4.6.1 
í vátryggingarskilmálum, en þar komi fram að endurgreiðsla félagsins á kostnaði sé háð því að 
vátryggður þurfi skv. skriflegu læknisráði og með samþykki félagsins og SOS International að rjúfa 
ferð sína og fara heim, eða að hann þurfi að liggja á sjúkrahúsi vegna þess að hann hefur orðið 
alvarlega veikur eða orðið fyrir alvarlegu slysi. V telur að þessi skilyrði séu ekki uppfyllt í máli M, 
gögn málsins sýni ekki að M hafi þurft að fara heim skv. skriflegu læknisráði auk þess sem samþykki 
þess og SOS hafi ekki legið fyrir.   

Álit. 
Ágreiningur M og V snýr aðallega að því hvort skilyrði vátryggingarskilmála um endurgreiðslu 
ferðakostnaðar séu uppfyllt.  Í gr. 4.6.1 í vátryggingarskilmálum segir: „Félagið endurgreiðir 
hlutfallslega allt að kr. 440.000 af óafturkræfum ferðakostnaði vátryggðs, fyrir þann hluta 
ferðarinnar, sem vátryggður getur ekki notað, vegna þess að hann þarf samkvæmd skriflegu 
læknisráði og með samþykki félagsins og SOS INTERNATIONAL að rjúfa ferð og fara heim eða hann 
þarf að liggja á liggja á sjúkrahúsi vegna þess að hann hefur orðið alvarlega veikur eða orðið fyrir 
alvarlegu slysi.“ 

Þó markmið ferðar M hafi verið undirbúningur fyrir skíðagöngukeppni taka vátryggingarskilmálar 
hans, skv. orðanna hljóðan, ekki til þess sérstaklega að slíkt markmið náist ekki.  Tilvitnað ákvæði 
vátryggingarskilmála varðandi endurgreiðslu kostnaðar krefst þess að ferð heim þurfi að eiga sér stað 
skv. skriflegu læknisráði og áskilur einnig samþykki V og neyðarþjónustufyrirtækis sem þjónustar þá 
sem eru tryggðir hjá V.   
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Í máli þessu liggur ekki annað fyrir um ráðleggingar lækna en frásögn M um að honum hafi verið 
ráðlagt munnlega að leita til sérfræðings í sínu heimalandi varðandi frekari greiningu og meðferð 
vegna þess áverka sem hann hlaut 8. febrúar 2017. Læknisfræðilegar ástæður þeirrar ráðleggingar eru 
óljósar, en þar sem áverkar M voru þess eðlis að hann var nokkuð fljótt útskrifaður af sjúkrahúsi, 
verður ekki ályktað annað af umræddum ráðleggingum en að það sé almennt þægilegra fyrir 
ferðamenn, sem almenn stoppa stutt á skíðasvæðum, að fá frekari læknismeðferð í sínu heimalandi 
sem og tækifæri til að sinna mögulegri endurhæfingu. Ekki er hægt að sjá af læknisfræðilegum 
gögnum málsins að umræddar ráðleggingar hafi verið gefnar skriflega eða falið í sér að heimför væri 
nauðsynleg fyrir áætlaðan heimferðardag.  Auk þess liggur heldur ekki fyrir samþykki  V eða SOS, 
eins og áskilið er vegna gildissviðs tryggingarinnar í gr. 4.6.1 í vátryggingarskilmálum.  Teljast þau 
því ekki uppfyllt varðandi endurgreiðslu ferðakostnaðar og hefur því ekki stofnast réttur hjá V til 
greiðslu bóta til M.  

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum vegna ferðarofs úr greiðslukortatryggingu hjá V.  

 

 

Reykjavík, 4. apríl 2017. 

 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

                   Valgeir Pálsson hrl.    Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr. 97/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna slysatryggingar ökumanns bifreiðarinnar X. 

Takmörkun ábyrgðar vátryggingafélags vegna stórkostlegs gáleysis                                                 
í tengslum við umferðarslys 22.1.2015. 

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, móttekið 15.3.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 23.3.2017. 

Málsatvik. 
Í lögregluskýrslu kemur fram að M hafi ekið bifreiðinni X aftan á aðra bifreið á Reykjanesbraut við 
Breiðholtsbraut. Í skýrslunni er haft eftir M að hann hafi verið að aka eftir hægri akrein 
Reykjanesbrautar þegar farsími hans hafi hringt. Farsíminn hafi legið í klofi M og hann kveðst hafa 
litið í augnablik niður á símann og þegar hann hafi litið upp aftur hafi umferð fyrir framan hann verið 
stopp og hann hafi nauðhemlað og beygt til hægri en ekki náð að stöðva í tæka tíð fyrir árekstur. Í 
lögregluskýrslu kemur einnig fram að M hafi verið sviptur ökuréttindum þegar árekstur varð.  

M telur að háttsemi hans við aksturinn sé ekki hægt að meta til stórkostlegs gáleysis eins og V haldi 
fram. Það að líta á síma þegar hann hringir séu ósjálfráð viðbrögð og þau verði ekki metin þannig að 
M hafi sýnt stórkostlegt frávik frá því sem hann átti að gera við aksturinn.  Auk þess telur M að ekki 
hafi verið brotið gegn varúðarreglu vátryggingarskilmála um ökuréttindi þar sem það sé ekki hægt að 
fullyrða að akstur án ökuréttinda sé sjálfkrafa háttsemi sem hægt sé að meta til stórkostlegs gáleysis. 
Einnig vísar M til þess að takmörkun ábyrgðar vátryggingafélagsins vegna stórkostlegs gáleysis sé 
bundin við að um aðra vátryggingar en ábyrgðartryggingar, sbr. 2. mgr. 27. gr. laga um 
vátryggingarsamninga nr. 30/2004.  M telur að slysatrygging ökumanns sé í raun ábyrgðartrygging og 
þannig geti V ekki takmarkað ábyrgð sína vegna stórkostlegs gáleysis. Til viðbótar við þetta hafi V 
bætt við rökstuðning höfnunar um ári eftir að hún kom fyrst fram og sé það ekki í samræmi við 31. gr. 
laga um vátryggingarsamninga.  

V telur að háttsemi M við aksturinn, þ.e. að líta af vegi til að horfa á síma hafi farið gegn 1. mgr. 47. 
gr. a í umferðarlögum nr. 50/1987 þar sem M hafi ekki notað handfrjálsan búnað við farsíma sinn.  
Einnig vísar V til þess að M hafi brotið gegn fyrirmælum 1.mgr. 48. gr. umferðarlaga með því að hafa 
ekki gilt ökuskírteini meðferðis. Þessu til viðbótar hafi M brotið gegn varúðarreglu í 
vátryggingarskilmálum sem lúti að því að vátryggður skuli hafa ökuréttindi og kunnáttu til aksturs 
bifreiðar.   V telur að þegar þetta sé vegið saman teljist háttsemi M til stórkostlegs gáleysis. Vísað er 
til heimildar til að takmarka ábyrgð vegna stórkostlegs gáleysis bæði í 2. mgr. 27. gr. og 1.mgr. 90. 
gr. laga um vátryggingarsamninga, auk 2. mgr. 88. gr. umferðarlaga. V vísar því á bug að 
slysatrygging ökumanns sé ábyrgðartrygging þannig að orðalag 2. mgr. 27. gr. laga um 
vátryggingarsamninga, sem snertir ábyrgðartryggingar, eigi við. Auk þess hafnar V því að hafa 
tilkynnt M of seint um ástæður þess að félagið takmarkaði ábyrgð sína að fullu.  

Álit. 
Í málinu er ágreiningur um hvernig eigi að meta háttsemi M við akstur bifreiðar sem hann ók aftan á 
aðra bifreið.  Þegar litið er eingöngu til þeirrar háttsemi sem M viðhafði við aksturinn verður að ætla 
að ástæða þess að hann ók bifreið sinni aftan á bifreið fyrir framan hafi verið verið sú að hann leit á 
síma sinn þegar hann hringdi og þannig af því sem fyrir framan hann var á akbrautinni.  Ekki liggur 
fyrir hversu lengi M leit niður og er ekki hægt að álykta af framburði annarra eða öðrum 
sönnunargögnum að það hafi verið í lengri tíma en það augnablik sem M ber um.  Þó M hafi sýnt 
gáleysi með umræddri háttsemi verður ekki litið svo á, m.v. upplýsingar í gögnum málsins, að V hafi 
náð að sýna fram á að sú háttsemi hafi falið í sér verulegt frávik frá því sem ætlast mátti til af M við 
aksturinn.  Ekki liggur fyrir notkun handfrjáls búnaðar hefði breytt háttseminni og þar af leiðandi 
verður ekki lagt til grundvallar að þessi háttsemi M við aksturinn ein og sér hafi falið í sér 
stórkostlegt gáleysi.  



ÚRSKURÐARNEFND Í VÁTRYGGINGAMÁLUM  90 

Gögn málsins sýna einnig að M hafi ekið bifreið í greint sinn þrátt fyrir að vera sviptur ökuréttindum 
ævilangt.  Í vátryggingarskilmálum  V koma fram þau fyrirmæli, í formi varúðarreglu, til vátryggðra 
að þeir skuli hafa gild ökuréttindi og kunnáttu til aksturs.  Verður ekki annað séð en að M hafi haft 
gildi ökuréttindi áður en hann var sviptur þeim og hafi haft kunnáttu til aksturs.  Verður því ekki séð 
að orsakatengsl séu með beinum hætti á milli brots á varúðarreglu um akstur án ökuréttinda og 
líkamstjóns þess sem M hlaut við áreksturinn, þar sem ekki er hægt að skilja varúðarregluna þannig 
að það að aka sviptur ökuréttindum feli í sjálfu sér í sér endilega meiri hættu á að tjón verði, þ.e. ef 
kunnátta til aksturs er á annað borð fyrir hendi. Verður að ætla að hún sé fyrir hendi þegar ökumenn 
hafa einhvern tíma öðlast ökuréttindi.  Þó refsivert sé að aka bifreið eftir að hafa verið sviptur 
ökuréttindum verður sú refsiverða háttsemi ekki lögð til grundvallar sem orsök árekstursins sem slíks.  

Verður því ekki fallist á að V hafi náð að sýna fram á ástæður til takmörkunar ábyrgðar vegna slyss 
M og á hann því rétt á bótum úr slysatryggingu ökumanns hjá V.  

Niðurstaða 
M á rétt á bótum úr slysatryggingu ökumanns bifreiðarinnar X hjá V.  

 

Reykjavík, 10. apríl 2017. 

 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

                   Valgeir Pálsson hrl.    Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr. 98/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna slysatryggingar fjölskyldutryggingar.   

Ágreiningur um greiðslu bóta vegna líkamstjóns 5. júní 2015.  

Gögn. 
Málskot málskotsaðila, móttekið 16.3.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Tölvupóstur V, dags. 29.3.2017, ásamt vátryggingarskilmálum og matsbeiðni dags. 6.9.2016. 

Málsatvik. 
Í málskoti kemur fram að M hlaut líkamstjón í tveimur slysum, hið fyrra 3. janúar 2015 og hið seinna 
5. júní 2015.  Afleiðingar hafa verið metnar með sjálfstæðri matsgerð dags. 28. nóvember 2016. Í 
þeirri matsgerð kemur fram að afleiðingar fyrra slyssins hafa verið metnar til 15% læknisfræðilegrar 
örorku og þess seinna til 10% læknisfræðilegrar örorku.   

M krefst þess að V greiði bætur í einu lagi, eða fyrir 25% læknisfræðilega örorku, þar sem áverkar 
atvika þeirra sem leiddu til líkamstjóns M á árinu 2015 hafi verið sams konar.  Stutt hafi verið á milli 
slysa og bæði slysin hafi falið í sér brot á hægri upphandlegg.  M vísar til 35. gr. laga um 
vátryggingarsamninga og matsgerðar um að í heild hafi M verið metin til 25% læknisfræðilegrar 
örorku.  

V telur að greiða eigi bætur vegna hvors slyss um sig m.v. niðurstöðu fyrrnefndrar matsgerðar.  
Greiddar hafi verið bætur að fullu vegna fyrra slyssins þar sem M hafi verið metin til 15% 
læknisfræðilegrar örorku.  Hins vegar verði að líta til gr. 33.2 í vátryggingarskilmálum 
fjölskyldutryggingar vegna seinna slyssins þar sem afleiðingar voru metnar til 10% örorku.  Í 
umræddu ákvæði komi með skýrum hætti fram að lægri varanleg örorka en 15% bætist ekki.  V vísar 
til þess að um tvö mismunandi slys hafi verið að ræða og sé það staðfest í læknisfræðilegum gögnum 
sem og matsgerð og hafi M því einungis öðlast rétt til bóta vegna fyrra slyssins.  

Álit. 
Af gögnum málsins er alveg ljóst að líkamstjón M verður rakið til tveggja slysaatburða, 3. janúar og 
5. júní 2015.  Í gr. 33.1 í vátryggingarskilmálum V kemur fram að félagið greiði örorkubætur ef slys 
veldur vátryggðum varanlegu líkamstjóni innan þriggja ára frá því slys varð. Í gr. 33.2 kemur síðan 
fram takmörkun á greiðsluskyldu félagsins við að afleiðingarnar séu metnar til 15% örorku eða meira.  
Fyrra slys M uppfyllir þessi skilyrði en hið seinna gerir það ekki, sbr. niðurstöðu í matsgerð upp á 
10% örorku.  M á því einungis rétt á bótum vegna 15% örorku sem hún hlaut vegna slyss 3. janúar 
2015 og greiddar hafa verið nú þegar af hálfu V.  M á ekki rétt á frekari greiðslum vegna slyssins 5. 
júní 2015.   

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr slysatryggingu fjölskyldutryggingar hjá V.  

 
Reykjavík, 16. maí 2017. 

 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

              Sigurður Óli Kolbeinsson hdl.     Lúðvík Bergvinsson hdl.  
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Mál nr.  99/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A og ábyrgðartryggingar H.  
 

Bifreiðastjóri rútu slasaðist þegar farangurshurð féll á hann  9.10.2014. 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 16.3.2017 ásamt fylgiskjölum nr. 1-7. 
2. Bréf V dags. 28.3.2017. 
3. Bréf lögmanns M dags. 31.3.2017. 

Málsatvik. 
M varð fyrir slysi við vinnu sína  á rútuplani við flugstöð Leifs Eiríkssonar 9.10.2014. M var að 
taka farangur farþega út úr rútubifreiðinni A þegar farangurshurð á utanverðri rútunni féll niður og 
á höfuð M þannig að hann slasaðist. M krefst bóta úr lögboðinni ábyrgðartryggingu A þar sem 
slysið hafi átt sér stað við notkun bifreiðarinnar sbr. 88. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. M krefst 
einnig bóta úr ábyrgðartryggingu vinnuveitanda síns H og byggir M á í því sambandi að um 
vanbúnað hafi verið að ræða á atvinnutæki sem M vann við í umrætt sinn og H bar ábyrgð á.  M 
telur að H beri saknæma ábyrgð á slysi M þar sem að A hafi verið vanbúin með tilliti til öryggis, 
en í ljós hafi komið við skoðun eftir slysið að loftpumpur, sem halda áttu farangurshurðinni voru í 
bágbornu ástandi og héldu lítið sem ekkert á móti. M vísar í því sambandi til 13. gr. laga nr. 
46/1980 um góðan aðbúnað og hollustuhætti á vinnustað.   

V  hafnar bótaskyldu og telur að slysið verði ekki rakið til notkunar á sérstökum búnaði A við 
affermingu/fermingu og ákvæði 1. mgr. 88. gr. umferðarlaga eigi því ekki við þar sem vélarafl A 
eða sérstakur búnaður sem tengist því hafi ekki verið í notkun þegar slysið varð.  V hafnar einnig 
bótaskyldu úr ábyrgðartryggingu H hjá félaginu og segir að tjóni M hafi ekki verið valdið með 
saknæmri eða ólögmætri háttsemi H. V segir að eftir slysið hafi A verið sett í reglubundið eftirlit á 
verkstæði og engar athugasemdir hafi verið gerðar við gaspumpur eða farangurshurðar. Þá telur V 
að lögregluskýrsla í málinu hafi ekki sönnunargildi um ástand pumpunnar sem halda átti 
farangurshurðinni. V vísar einnig til þess að M hafi töluverða þekkingu á útbúnaði eins og hér 
ræðir um og sé með meirapróf.  V telur að um óhappatilvik eða eigin sök M sé að ræða. Af hálfu 
M er síðan eftir það vísað til þess að skoðun á pumpum í A, á eigin verkstæði H hafi takmarkað 
sönnunargildi um ástand þeirra og ítrekar þá skoðun sína að ferming og afferming bifreiða teljist 
vera notkun í skilningi 1. mgr. 88. gr. umferðarlaga.  

Álit. 
Farangurshurðin sem féll á M þannig að hann slasaðist var lyft upp með handafli og sérstakar 
pumpur áttu að halda henni opinni meðan ferming og/eða afferming á farangri fór fram. M telur að 
orsök slyssins hafi verið sú að pumpurnar hafi ekki haldið nægjanlega við farangurshurðina 
þannig að hún féll í höfuð M.  Farangurshurðin var ekki tengd vélarafli bifreiðarinnar eða tengd 
því með einum eða öðrum hætti. Bifreiðin var kyrrstæð og sérstakur vélbúnaður hennar til aksturs 
eða annarra sambærilegra  hluta var ekki í notkun. Ekki verður því á það fallist að um bótaskylda 
vegna slyss M sé um að ræða á grundvelli notkunar bifreiðarinnar í skilningi 1. mgr. 88. gr. 
umferðarlaga nr. 50/1987. Þá liggur ekkert fyrir um það að forráðafólk H hafi vitað af því að 
eitthvað hafi getað verið ábótavant hvað varðar pumpur til að halda uppi umræddri farangurshurð. 
Ekkert liggur því fyrir í málinu sem bendir til saknæmrar háttsemi forráðafólks H eða að um 
vanbúnað á A hafi verið að ræða.  M á því ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu H hjá V.  

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu bifreiðarinnar A og M á heldur ekki rétt á bótum úr 
ábyrgðartryggingu H hjá V.  

Reykjavík 10.4.2017. 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.  
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Mál nr.  100/2017 

 
M og 

vátryggingafélagið V vegna ábyrgðartryggingar atvinnureksturs F.  
 
 

Ágreiningur um bótskyldu vegna vinnuslyss  
 

 

Gögn. 
1. Málskot móttekið dags. 17. mars 2017,  ásamt fylgiskjölum 
2. Bréf V dags. 30. mars 2017 ásamt fylgiskjölum 

 
 

Málsatvik. 
Í málskoti kemur fram að M var að vinna við að setja upp brunavörn í tveggja hæða einbýlishúsi 
þann 10. desember 2013, þegar stigi sem hann stóð í rann til með þeim afleiðingum að M féll 
niður úr stiganum og hafnaði á borðbrún. M var í kjölfarið færður í sjúkrabifreið á bráðadeild 
Landsspítalans. Slysið átti sér stað meðan M var við störf hjá fyrirtækinu F. Með matsgerð dags. 
10. ágúst 2015 voru afleiðingar slyssins metnar sem 17% læknisfræðileg örorka.  
 
M telur að slysið verði rakið til saknæmrar háttsemi vinnuveitanda síns og gerði því kröfu í 
greiðslu úr ábyrgðartryggingu vinnuveitanda síns hjá V. Kröfu sína byggir M m.a. á ákvæðum 
laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, þ.e. einkum 1. mgr. 13 gr. 
sbr. 37. gr. 14. gr, 42. gr. og 46. gr. Þá er krafa M einnig byggð á ákvæðum reglugerðar nr. 
367/2006 um notkun tækja sem sett var með heimild í framangreindum lögum, en þar segir m.a. í 
ákvæði. V hafnaði greiðsluskyldu. 
 
Samkvæmt gögnum málsins kemur fram að M hafi verið að vinna við að koma upp reykskynjara í 
íbúð á 2. hæð. M hafði reist stiga utan á steyptan vegg í stofunni til þess að vinna verkefnið. 
Stiginn var útdreginn þannig að hann náði ca. 3.5. metra upp á vegginn.  Fjarlægð frá gólfi og upp 
í loftdós, þar sem skynjarinn átti að vera, var ca. 4.20 metrar. Samkvæmt gögnum málsins var M 
kominn langleiðina upp stigann þegar hann rann undan honum. Að mati Vinnueftirlitsins verður 
slysið hugsanlega rakið til þess að endatappar á stiganum hafi verið blautir en ástæða þess kann að 
vera sú að stiginn var fluttur ofan á bíl M á þann stað þar sem slysið varð. Í skýrslu 
Vinnueftirlitsins er tekið fram að endatappar stigans sem hvíldu á gólfinu hafi verið í góðu lagi.  
 
Á heimasíðu fyrirtækisins F kemur fram að F býður upp á heildarlausnir í öryggisbúnaði og 
myndavélakerfum. Samkvæmt upplýsingum frá F úthlutar það verkum á einstaka starfsmenn sem 
sinna uppsetningu á kerfum. Starfsmennirnir taka þá þann búnað sem þarf með sér í hvert sinn, þar 
á meðal stiga. Fyrir liggur að M voru ekki veitt nein frekari fyrirmæli eða leiðbeiningar um 
verkefnið og eðli þess áður en hann lagði af stað til að sinna því. Að mati Vinnueftirlitsins verður 
slysið hugsanlega rakið til þess að F hafi ekki gert skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði, auk 
þess sem engin áætlun hafi legið fyrir um það verk sem M hafi verið falið að vinna.  

 

Álit. 
Af gögnum málsins verður ráðið að líkamstjón M verður rakið til slysaatburðar. Fyrir liggur að 
fyrirtækið hefur ekki látið vinna áhættumat um öryggi og heilbrigði starfsmanna, sem er ætlað að 
taka til áhættuþátta í vinnuumhverfi ásamt áætlun um heilsuvernd og forvarnir, þrátt fyrir ákvæði 
laga þar um. Í umræddu tilviki lá engin áætlun um vinnutilhögun fyrir vegna verkefnisins. Það 
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liggur í hlutarins eða að það að vinna verkefni í stiga í ríflega fjögurra metra hæð er áhættusamt. 
Fyrirtækið gerði því hvorki ráðstafanir til að tryggja M sérstaka aðstoð við vinnslu verkefnisins 
með því að senda aukamann til að halda við stigann né lagði það til sérstaka vinnutilhögun til að 
takmarka áhættu við vinnslu þess, hvort heldur með því að skipuleggja umrætt verk eða setja 
almennar reglur um áhættumat vegna vinnslu slíkra verka sem hefði verið hægt að fara eftir. 
Verður að telja það vanrækslu af hálfu F. Ekki verður séð af gögnum málsins að M hafi sýnt af sér 
nokkra háttsemi sem uppfyllir skilyrði 23. gr.a skaðabótalaga nr. 50/1993 um að hann beri hluta af 
tjóni sínu sjálfur.  M á því rétt á því að V bæti að fullu tjón M úr ábyrgðartryggingu F.    
 

Niðurstaða. 
Líkamstjón M er að fullu bótaskylt úr ábyrgðartryggingu F hjá V.   
 
 
 

Reykjavík 16.5.2017 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

      Sigurður Óli Kolbeinsson, hdl.   Lúðvík Bergvinsson, hdl. 
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Mál nr.  101/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. ábyrgðartrygginga bifreiðanna A og B.  
 
 

Árekstur á Reykjanesbraut 24.3.2016. 
 

Gögn.  
1. Málskot móttekið þann 17. mars 2017, ásamt fylgiskjölum. 
2. Tölvupóstur V dags. 30. mars 2017. 
3. Tölvupóstur M dags. 3. apríl 2017. 

 
Málsatvik. 
Bifreiðinni A, sem M ók, var ekið suður Reykjanesbraut þann 24. mars 2016 þegar hann mætti 
bifreiðinni B, sem ekið norður Reykjanesbraut á sama tíma. Bifreiðarnar rákust saman. 
Ágreiningur er um það milli ökumanna bifreiðanna hvor þeirra hafi ekið bifreið sinni yfir á rangan 
vegarhelming með þeim afleiðingum að árekstur varð.  
 
Vitni, sem ók á eftir bifreið B norður Reykjanesbraut umrætt sinn, og gaf sig á tal við lögreglu á 
vettvangi, lýsti atburðinum á þann hátt að bifreið A hafi skyndilega tekið beygju yfir á rangan 
vegarhelming í átt að bifreið B með þeim afleiðingum að þær lentu saman. Hann telur að líklegt að 
sprungið hafi á bifreið A með þeim afleiðingum að bifreiðin fór yfir á rangan vegarhelming. Við 
skoðun á bifreiðinni A á vettvangi kom fram að afturdekk vinstra megin á bifreiðinni var sprungið.  
 
Ökumaður bifreiðar A hafnar því að sprungið hafi á bifreiðinni þar sem hann hafi ekki fundi fyrir 
neinu óeðlilegu við aksturinn og telur að ökumaður bifreiðar B hafi valdið árekstrinum með því að 
aka yfir á rangan vegarhelming.  
 
Í viðbótarskýrslu hafnaði ökumaður bifreiðar B alfarið þeirri fullyrðingu ökumanns bifreiðar A að 
hann hafi ekið bifreið sinni yfir á rangan vegarhelming umrætt sinn.  
 

Álit. 
Að virtum gögnum málsins, þar sem m.a. kemur fram í vitnisburði hjá einstaklingi sem ók á eftir 
bifreið A í umrætt sinn, að þeirri bifreið hafi verið ekið yfir á rangan vegarhelming með 
tilgreindum afleiðingum, verður að líta verður að líta svo á að ökumaður bifreiðar A hafi ekið yfir 
á rangan vegarhelming og að það hafi verið orsök árekstrarins. 
 

Niðurstaða. 
Leggja ber alla sök á ökumann bifreiðar A. 
 
 

Reykjavík 9. maí 2017. 

 
Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
 

       Sigurður Óli Kolbeinsson hdl.   Lúðvík Bergvinsson hdl. 
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Mál nr. 103/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna fasteignatryggingar.   

Tjón á fasteign 24.8.2016 og réttur til greiðslu húsaleigubóta.  

 
Gögn. 

Málskot málskotsaðila, móttekið 20.3.2017, ásamt fylgiskjölum. 
Tölvupóstur V, dags. 4.4.2017, ásamt viðbótargögnum þ.á.m. masgerðum pípara og 
samskiptasögu málskotsaðila og V.  

Málsatvik. 
Í gögnum málsins kemur fram tilkynnt hafi verið um vatnstjón í íbúð M 24. ágúst 2016 og fallist hafi 
verið á bótaskyldu úr fasteignatryggingu M hjá V í kjölfarið.  

Ágreiningur er um rétt til greiðslu bóta vegna húsaleigu skv. 10. gr. vátryggingarskilmála, auk þess 
sem ágreiningur er um tilhögun greiðslu vegna kostnaðar við hreinsun og frágang.  

M telur að V eigi að greiða bætur vegna húsaleigu í 11 vikur þar sem hann hafi ekki getað búið í íbúð 
sinni þann tíma og telur einnig að hann eigi að fá greiddar frekari bætur fyrir þrif á gólfi og gerir hann 
nokkrar athugasemdir við afgreiðslu V á máli sínu vegna þessa sem og annarra atvika sem rakin eru í 
greinargerð hans.  Kemur þar fram að M telur að máli hans hafi ekki verið sinnt  með fullnægjandi 
hætti af hálfu starfsmanna V og hafi bæði orðið tafir á því að nauðsynlegar viðgerðir hafi verið 
framkvæmdar sem og að samskipti hafi verið slæm.  

V telur í fyrsta lagi að í málskoti M felist í raun ágreiningur um greiðslu bóta, félagið hafi ekki veitt 
samþykki fyrir afgreiðslu nefndarinnar á slíkum ágreiningi. V vísar til 3. gr. samþykkta fyrir 
úrskurðarnefnd í vátryggingamálum um að nefndin geti ekki afgreitt ágreining um bótafjárhæð án 
samþykkis þess og telur að það eigi að vísa máli M frá nefndinni.  Að öðru leyti telur V að M hafi 
ekki sýnt fram á það að hann hafi þurft að flytja út úr íbúð sinni í 11 vikur vegna tjónsins og vísar til 
þess að M beri sönnunarbyrði um það.  Einnig telur V að kostnaður við hreinsun vegna ófullnægjandi 
frágangs undir parketi sé ekki hluti af tjóni M.  

 

Álit. 

Í gögnum málsins má sjá samskiptasögu M og V og að framkvæmdum vegna viðgerða á heimili hans 
eftir vatnstjón sé ekki að öllu leyti lokið.  Ekki er þó hægt að líta öðruvísi á en að það sé óumdeilt að 
parket hafi ekki verið lagt á íbúðina fyrr en í nóvember 2016, en tjónið varð í lok ágúst sama ár.   Við 
mat á því hvort um sé að ræða ágreining um bótafjárhæð verður að líta til þess að réttur til greiðslu 
bóta er þannig orðaður í 10. gr. vátryggingarskilmála að með því að taka afstöðu til gildissviðs þess 
ákvæðis í máli M telur nefndin að hún sé að taka afstöðu til bótaskyldu en ekki bótafjárhæðar.  Þegar 
litið er til orðalags umræddrar 10. gr. vátryggingarskilmála má sjá að skilyrði greiðslu bóta vegna 
eðlilegrar húsaleigu er bundin við að nauðsynlegt sé að flytja úr húsnæði vegna tjóns sem bótaskylt sé 
samkvæmt vátryggingarskilmálum.  Ekki virðist ágreiningur um að M hafi þurft að flytja út heldur 
miðast hann við hversu lengi það tímabil varði.  Í þeim gögnum sem lögð hafa verið fram um 
framkvæmdir á heimili M verður ekki annað séð en að meginhluta nauðsynlegra framkvæmda hafi 
tekið 11 vikur og þá er sérstaklega litið til eins veigamikils þáttar og lögn parkets.  Telst M því að 
hafa mætt sönnunarbyrði sinni þannig að hann hafi ekki getað búið í íbúð sinni fyrr en gólfefni var 
komið á hana með fullnægjandi hætti.  Verður því lagt til grundvallar að bótaskylda sé fyrir hendi hjá 
V með vísan til 10. gr. vátryggingarskilmála vegna 11 vikna eðlilegrar húsaleigu í skilningi 10. gr. 
vátryggingarskilmála fasteignatryggingar V.  Ágreiningur um fjárhæð bótagreiðslu vegna hreinsunar 
eða málningarvinnu fellur utan starfssviðs nefndarinnar með vísan til 3. gr. samþykkta fyrir hana, sem 
birtar eru með auglýsingu nr. 1090/2005.  
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Niðurstaða. 
M á rétt á bótum skv. 10. gr. vátryggingarskilmála fasteignatryggingar hjá V í samtals 11 vikur.  
Ágreiningi um frekari bóta er vísað frá úrskurðarnefnd í vátryggingamálum. 

  

Reykjavík, 16. maí 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

                    Valgeir Pálsson hrl.                                 Lúðvík Bergvinsson hdl.  
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Mál nr.  104/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V v/ ábyrgðartryggingar bifreiðar (A). 

Ágreiningur um hvort bótakrafa vegna umferðarslyss sé fallin niður vegna fyrningar. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 20.3.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V, dags. 23.3.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
Hinn 24. október 2011 varð M, sem þá var 14 ára gamall, fyrir bifreiðinni A á Löngulínu í 
Garðabæ.  Daginn eftir leitaði M á slysa- og bráðadeild LSH.  Í læknabréfi frá deildinni kemur 
fram að hann hafi fengi högg á vinstri fótlegg og dottið í götuna.  Hann hafi strax fengið verk í 
fótlegginn en síðar að kvöldi slysdagsins hafi hann einnig fengið verk í vinstri upphandlegg og í 
mjóbak.  Við læknisskoðun hafi hann m.a. haft þreifieymsli yfir vöðvum „paravertebralt“ í 
mjóbaki, meira vinstra megin.  Engin bankeymsli hafi verið yfir hrygg og ekki þreifieymsli yfir 
hryggjartindum.  Þegar hann sneri höfði hafi tekið aðeins í vöðva í hálsinum og hann hafi fundið 
til í mjóbakinu við að beygja sig fram og snúa sér til vinstri. 

M leitaði til heimilislæknis 17. febrúar 2012.  Í læknisvottorði heimilislæknisins, dags. 16. ágúst 
2016, segir að í læknisheimsókninni í febrúar 2012 hafi M verið með verk í mjóbaki og vinstri öxl 
af og til.  Við skoðun hafi hann verð svolítið stirður í mjóbaki.  Eymsli hafi verið við þreifingu 
yfir lendhryggnum og „paraspinal“ vöðvum á því svæði.  Hann hafi verið með ágætis hreyfingu í 
hálshryggnum og hvergi sérstaklega aumur þar.  Örvæg eymsli hafi verið yfir vöðvafestum í 
vinstri öxl en með fulla hreyfigetu og „isometriskar“ hreyfingar verið eðlilegar.  Vísaði læknirinn 
M til sjúkraþjálfara. 

M mun svo hafa verið til meðferðar hjá sjúkraþjálfara í 15 skipti fram í desember 2012. 

Samkvæmt símtali við heimilislækninn 15. ágúst 2013 var M enn þá slæmur í bakinu.  Hann hafi 
verið í sjúkraþjálfun en ekki gengið nógu vel.  Vildu foreldrar að hann hitti B, nánar tilgreindan 
bæklunarskurðlækni. 

Samkvæmt fyrirliggjandi göngudeildarnótu kom M til skoðunar hjá B 17. október 2013 í fylgd 
móður sinnar.  Við skoðun hreyfði M sig algerlega eðlilega.  Í standandi stöðu hafi hryggstaðan 
verið bein, „engin eymsli í miðlínu og ef nokkuð aðeins yfir aftari mjaðmarkömbum beggja vegna 
kannski ívið meira hæ. megin en vi. megin með aðeins aukinni spennu í paravertebral vöðvum 
lumbalt þeim megin.“  Taldi læknirinn allar líkur á að um væri að ræða „functionel“ óþægindi, 
sennilegast tengd baktognun í slysinu í október 2011.  Hafi hann veitt M ráðleggingar á hans eigin 
forsendum.  Kemur fram í nótunni að M hafi reynt sjúkraþjálfun með takmörkuðum árangri og 
ekki sé mælst til frekari slíkrar meðferðar.  Frekara eftirlit hjá B var ekki fyrirhugað. 

Síðar var M til rannsóknar hjá barnalækni og taugalækni vegna einkenna frá baki. 

Samkvæmt matsgerð tveggja lækna, dags. 25. janúar 2017, var M metinn með 15 stiga varanlegan 
miska og 15% varanlega örorku af völdum slyssins.  Heilsufar eftir slysið taldist hafa verið orðið 
stöðugt 24. janúar 2012.  Þá var talið fyrst tímabært að meta afleiðingar slyssins 24. október 2012 
eða réttu ári eftir að það bar að höndum. 

M hefur krafist bóta fyrir líkamstjón sitt úr lögmæltri ábyrgðartryggingu A hjá V.  V hefur hafnað 
bótaskyldu með vísan til þess að tímabært hafi verð að meta afleiðingar slyssins 24. október 2012 
eins og fram komi í fyrrgreindri matsgerð.  Fjögurra fyrningarfrestur samkvæmt 99. gr. 
umferðarlaga nr. 50/1987 hafi því byrjað að líða um áramótin 2013/2013 og því sé bótakrafan nú 
fyrnd. 



ÚRSKURÐARNEFND Í VÁTRYGGINGAMÁLUM  99 

Álit. 
Samkvæmt 99. gr. umferðarlaga fyrnast allar bótakröfur samkvæmt XIII. kafla laganna, þar á 
meðal bótakröfur á grundvelli 88. gr. laganna, bæði á hendur þeim sem ábyrgð ber og 
vátryggingafélagi, á fjórum árum frá lokum þess almanaksárs sem kröfuhafi fékk vitneskju um 
kröfu sína og átti þess fyrst kost að leita fullnustu hennar.  Kröfur þessar fyrnast þó í síðasta lagi á 
tíu árum frá tjónsatburði. 

Í fyrirliggjandi matsgerð segir það eitt að 24. október 2012 hafi fyrst verið tímabært að meta 
afleiðingar slyssins fyrir M.  Ekki verður séð að í matsgerðinni sé nánari grein gerð fyrir því hvað 
búi að baki þessari dagsetningu.  Eru ekki næg efni til að byggja á matsgerðinni einni og sér að út 
frá þessu tímamarki megi fullyrða að í lok árs 2012 hafi M fengið vitneskju um kröfu sína og átt 
þess kost að leita fullnustu hennar. 

M leitaði til heimilislæknis í febrúar 2012 og var í kjölfarið í meðferð hjá sjúkraþjálfara í 15 skipti 
til loka þess árs.  Í ágúst 2013 var þess óskað að M kæmist til skoðunar hjá bæklunarskurðlækni 
og gekk það eftir í október sama ár.  Því sem fram kom við þá skoðun hefur verið lýst hér að 
framan.  Verður að telja samkvæmt gögnum málsins að það hafi verið fyrst eftir þá skoðun sem M 
hafi fengið vitneskju um kröfu sína og átt þess fyrst kost að leita fullnustu hennar.  Í ljósi þessa 
telst krafa M ekki vera fyrnd og á hann því rétt á bótum fyrir líkamstjón sitt úr 
ábyrgðartryggingunni hjá V. 

Niðurstaða. 
M á rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu  bifreiðarinnar A, hjá V. 

Reykjavík,  10. apríl 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  107/2017 
M og 

vátryggingafélagið V vegna bifreiðanna A og B.  
 
 

Árekstur bifreiðanna A og B á Víkurvegi 
 

 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 21.03. 2017, ásamt fylgiskjölum 
2. Bréf V dags. 7.04.2017 

 
 

Málsatvik. 
Árekstur varð á Víkurvegi þann 27. febrúar 2017. M, ökumaður bifreiðarinnar A, kveðst hafa ekið 
Víkurveg til norðurs þegar bifreiðarnar mættust. Kveðst M, ökumaður bifreiðarinnar A, hafa fært 
bifreið sína eins utarlega út í vegarkant og mögulegt var vegna snjóruðninga sem voru á veginum 
og stöðvað bifreið sína þar. Kveður M ökumann bifreiðarinnar B ekki hafa hægt á ferð sinnar 
bifreiðar þegar þær mættust á þröngum veginum með þeim afleiðingum að bifreiðin B var ekið 
utan í vinstri hlið bifreiðarinnar A. Fyrir liggur að ökumaður bifreiðarinnar B kýs að tjá sig ekki 
um málið og vísar til ljósmynda af vettvangi þegar umræddur atburður átti sér stað.   

 

Álit. 
Af gögnum málsins verður ráðið að þrenging hafi verið á Víkurvegi umrætt sinn vegna 
snjóruðninga þegar umræddar bifreiðar mættust. Við slíkar aðstæður ber að aka varlega og sýna 
öðrum vegfarendum tillitssemi og nema staðar ef nauðsyn ber til, sbr. 19. gr. umferðarlaga nr. 
50/1987. Gögn málsins bera með sér að M hafi uppfyllt þær skyldur sem tilgreind varúðarregla 
umferðarlaga leggur ökumönnum á herðar við sambærilegar aðstæður. Ljósmyndir sem liggja fyrir 
í gögnum málsins af vettvangi benda ekki til annars en að frásögn M sé í samræmi við 
fyrirliggjandi gögn. Þá liggur fyrir að ökumaður B mótmælir ekki frásögn M og gefur engar 
frekari skýringar á atvikum. . Í ljósi þessa verður öll sök á árekstrinum lögð á ökumann B.  
 

Niðurstaða. 
Leggja ber alla sök á ökumann B. 
 

Reykjavík 16.5.2017 
 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

     Sigurður Óli Kolbeinsson, hdl.   Lúðvík Bergvinsson, hdl. 
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Mál nr.  108/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. ábyrgðartrygginga bifreiðanna A og B. 
 
  

 
 

Árekstur bifreiða á hringtorgi á Réttarholtsvegi í Reykjavík  26.1.2017. 
 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 22.3.2017  ásamt fylgiskjölum nr. 1-11 
2. Bréf V dags.15.2.2017. 

 

Málsatvik. 

Bifreiðarnar A og B lentu í árekstri á hringtorgi á Réttarholtsvegi í Reykjavík. Ökumaður A ók inn 
á hringtorgið frá Fákafeni á ytri akrein með fyrirhugaða akstursstefnu út á fyrsta útakstri 
hringtorgsins áfram Réttarholtsveg til suðurs og ökumaður B ók inn á hringtorgið frá 
Suðurlandsbraut í vestur inn í innri akstursrein hringtorgsins og ætlaði að aka út úr hringtorginu 
við þriðja útakstur inn á Réttarholtsveg. Árekstur varð við útakstur Réttarholtsvegar í suður þegar 
A ók með vinstra framhorn í hægri hlið B. Ökumaður A segir að hún hafi ekið inn á hringtorgið á 
ytri hring þegar B hafi verið beint fyrir framan sig og farið beint í beygjuna inn á Réttarholtsveg 
og þá hafi B farið yfir á akrein A og árekstur orðið. Ökumaður B segist hafa verið í innri hring og 
séð ökumann A aka hægt og hafi ökumaður B þá farið í beygjuna og sér hafi fundist líða langur 
tími þangað til að árekstur varð.  

 

Álit. 

Nokkur ágreiningur er með ökumönnum um málsatvik og af gögnum málsins verður ekki að fullu 
ráðið hvar nákvæmlega áreksturinn varð við útakstur úr hringtorginu. Af gögnum málsins og 
framburði ökumanna virtum verður ekki annað séð en hvorugur ökumaður hafi sýnt nægjanlega 
aðgát og varúð við aksturinn. Ekki eru efni til að leggja sök á annan ökumanninn umfram hinn og 
er því sök skipt til helminga.  

 

Niðurstaða. 

Hvor aðili ber helming sakar. 

 
 

Reykjavík 23.5.2017. 
 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  110/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V v/ sjúklingatryggingar. 

Ágreiningur um bótaskyldu vegna árangurs tannréttingameðferðar sem gekk til baka. 

Málskot, móttekið 15.3.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V, dags. 18.4.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
Frá október 2010 til febrúar 2012 gekkst M undir tannréttingameðferð hjá tannlækninum A, 
sérfræðingi í tannréttingum.  Í málinu liggur fyrir vottorð B, tannlæknis og sérfræðings í 
tannréttingum, dags. 25. september 2015.  Þar er vikið að tannréttingameðferð M hjá A og segir að 
meðferðin hafi ekki heppnast sem skyldi og að því er virðist hafi meðferðin gengið til baka að fullu.  
M sé því komin í endurmeðferð hjá B „með föstum tækjum vegna Angle Class II subdiv. bitskekkju, 
aplasiu 45 og þrengsla“. 

M hefur krafist bóta úr sjúklingatryggingu A hjá V.  Af hálfu V og M var aflað sameiginlega 
álitsgerðar tannlæknisins D, sérfræðings í tannréttingum, en í álitsgerðinni, sem er dagsett 19. maí 
2016, er svarað nánar tilgreindum spurningum sem lagðar voru fyrir D.  Þar kemur fram það álit D að 
í september 2015 hafi staða tannréttinga hjá M verið svipuð því sem hún var áður en meðferðin hófst 
árið 2010.  Hafi meðferðin gengið til baka á tímabilinu 2012 til 2015 og það stafi trúlega af því að 
stoðtæki hafi ekki veri notuð.  Kveður D að svonefndur „Myobrace gómur“ hafi verið notaður sem 
„retainer“ og með honum hafi væntanlega staðið til að lagfæra „opna vararstöðu“ M.  Kvaðst D ekki 
hafa unnið með þessa tegund góma og leggi því ekki mat á árangur af slíkri meðferð.  Hins vegar hafi 
fljótlega komið í ljós að M hafi ekki getað notað góminn og þá hefði þurft að setja annars konar 
stoðtæki upp.  Sé það mat D að í þessu tilviki hefði verið best að setja upp fasta stoðvíra aftan á 
framtennur og augntennur í báðum gómum auk stoðboga á „svæði 45“ þar sem meðfædd tannvöntun 
er.  Auk þess hefði hún þurft lausa stoðplötu í efri góm.  Ef engin stoðtæki eru notuð sé afar líklegt að 
meðferðin gangi að einhverju leyti til baka.  Þá var meðal spurninga sem beint var til D hvort önnur 
meðferðaraðferð eða -tækni hafi verið til þegar tannréttingameðferðin fór fram 2010 til 2012 og gert 
sama gagn og sú meðferð sem M fékk.  Svar D var á þann veg að álykta að ástæða þess að meðferðin 
gekk til baka hafi verið sú að hefðbundin stoðtæki hafi ekki verið notuð og þau hafi verið til í febrúar 
2012 og þá hafi verið kostur á að nota þau.  Þau hefðu komið alveg að sama gagni og sú meðferð sem 
notuð var. 

V hefur ekki fallist á bótaskyldu úr sjúklingatryggingu A.  M hafi ekki getað andað með nefinu og 
þróað með sér munnöndun að áliti A.  A hafi ráðlagt M að leita til háls-, nef- og eyrnalæknis þegar í 
ljós kom að hún átti örðugt með að anda með nefinu.  Það hafi hún ekki gert fyrr en tveimur árum 
síðar jafnframt því sem hún hafi ekki notað fyrrgreindan „Myobrace góm“.  Af þessum sökum hafi 
árangur tannréttingameðferðarinnar enginn orðið þar sem hann hafi gengið til baka.  M hefur 
andmælt því að hún hafi ekki notað góminn eftir að tannréttingameðferðinni lauk. 

Álit. 
Engar sjúkraskýrslur liggja fyrir meðan M var í tannréttingameðferðinni hjá A, né heldur liggja fyrir 
greinargerð eða annars konar upplýsingar beint frá hans hendi um þá tannréttingameðferð sem hann 
veitti M eða hvernig frekari meðferð var háttað eða skyldi vera háttað eftir að hinni eiginlegu 
tannréttingameðferð lauk í febrúar 2012.  Gegn andmælum M verður að telja ósannað að árangur 
meðferðarinnar hafi gengið til baka vegna atvika sem M verður kennt um. 

Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laga um sjúklingatryggingu nr. 111/2000 eiga sjúklingar, sbr. 2. gr. laga um 
réttindi sjúklinga, rétt til bóta samkvæmt lögunum sem verða fyrir líkamlegu eða geðrænu tjóni hér á 
landi í tengslum við rannsókn eða sjúkdómsmeðferð m.a. hjá heilbrigðisstarfsmanni sem starfar 
sjálfstætt og hlotið hefur löggildingu landlæknis til starfans.  Samkvæmt 3. tölul. 2. gr. laganna skal 
greiða bætur án tillits til þess hvort einhver ber skaðabótaábyrgð samkvæmt reglum 
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skaðabótaréttarins, enda megi að öllum líkindum rekja tjónið til þess að mat sem síðar er gert leiðir í 
ljós að komast hefði mátt hjá tjóni með því að beita annarri meðferðaraðferð eða -tækni sem völ var á 
og hefði frá læknisfræðilegu sjónarmiði gert sama gagn við meðferð sjúklings.  Ekki verður séð að 
ágreiningur sé með aðilum um að M hafi orðið fyrir tjóni í skilningi 1. gr. laganna eftir 
tannréttingameðferðina hjá A.  Í athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum nr. 111/2000 
segir að 3. tölul. 2. gr. varði tjón sem ekki verður séð fyrr en eftir á að unnt hefði verið afstýra með 
því að velja aðra aðferð eða tækni til meðferðar og ætla má að ekki hefði leitt til tjóns.  Með vísan til 
þess sem fram kemur í álitsgerð D verður ekki annað ályktað en að með því að setja upp annars konar 
stoðtæki og setja upp fasta stoðvíra aftan á framtennur og augntennur í báðum gómum auk stoðboga á 
„svæði 45“ og lausrar plötu í efri góm hafi falist önnur meðferðaraðferð sem völ var á, gert sama 
gagn og sú meðferðaraðferð sem beitt var og eftir á hafi verið leitt í ljós að með beitingu hennar hefði 
ekki komið til þess tjóns sem M varð fyrir.  Verður því að telja að fullnægt sé skilyrðum bótaskyldu 
skv. 3. tölul. 2. gr. laga nr. 111/2000 og M eigi því rétt til bóta úr sjúklingatryggingu A hjá V. 

Niðurstaða. 
M á rétt til bóta úr sjúklingatryggingu hjá V. 

Reykjavík,  30. maí 2017. 

 
Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr. 111/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V vegna ábyrgðartryggingar X. 

Vinnuslys við flugafgreiðslu 12.3.2016. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 27.3.2017, ásamt fylgiskjölum. 
Bréf V, dags. 10.2(sic).2017, ásamt tölvupósti V til lögmanns M dags. 24.1.2017, athugasemdir X 
dags. 1.12.2016, áhættumati dags. 3.3.2015 og veðurmælingar á slysdegi.  

 

Málsatvik. 
Í frumskýrslu lögreglu vegna slyss M kemur fram að hann hafi verið við störf sín við flugafgreiðslu 
hjá X.  Þau störf fela í sér að svokölluðum „cateringtrukk“ er komið fyrir við hlið flugvélar og er 
hann notaður til að ferma og afferma vélina. Umræddur trukkur er vinnuvél sem búin er stórum kassa 
(litlum gámi) sem situr á skæralyftum og er kassinn færður upp og niður eftir þörfum með lyftunni.  
M var í einum slíkum kassa, að láta hann síga niður, þegar slysið varð.  Haft er eftir M í frumskýrslu 
lögreglunnar að lyftan hafi stöðvast áður en kassinn var kominn alveg niður og hafi M því stigið út úr 
honum til að kanna hvað ylli. Þá hafi lyftan sigið og M lent með annan fótinn undir kassanum og 
þannig slasast.  Í málskoti kemur fram af hálfu M að hann hafi ekki vitað hvort kassinn hafi verið 
kominn alveg niður eða ekki þegar hann steig út og hann hafi talið sig vera að stíga á bita sem hafi 
verið áfastur grind kassans og að hann hafi ekki haft mikinn tíma til að athafna sig.  

M telur að það tæki sem notað var í greint sinn hafi verið vanbúið og að það hafi ekki þolað þann 
vind sem var á vettvangi. M vitnar til þess sem kemur fram í skýrslu, sem undirrituð er af starfsmanni 
X, um að vindur hafi leitt til þess að kassinn settist ekki rétt þegar verið var að láta hann síga niður.  
M bendir á viðauka 2 við reglugerð nr. 367/2006 þar sem fyrirmæli séu um að gæta sérstakrar varúðar 
við notkun tækja þegar veður spillist. Einnig telur M að rannsókn Vinnueftirlitsins hafi verið 
ófullnægjandi þar sem aðstæður á vettvangi hafi ekki verið teknar út fyrir en tveimur dögum eftir 
slysið og verði X að bera hallann af því. Einnig bendir M á að hvorki hafi verið til verklagsreglur ná 
áhættumat fyrir þann verkþátt sem M var að vinna að og farið það gegn fyrirmælum í 
vinnuverndarlögum og reglum. Að lokum vísar M til þess að það sé ekki hægt að byggja bókstaflega 
á því sem haft er eftir honum á vettvangi slyssins þar sem hann hafi verið illa áttaður og alvarlega 
slasaður.   

V telur að það hafi ekki verið sýnt fram á skilyrði skaðabótaábyrgðar af hálfu X.  V telur að það liggi 
ekki fyrir að vinnuvél sú sem M notaði hafi verið vanbúin eða veðuraðstæður hafi verið þannig að 
ekki hafi átt að vinna verkið. Auk þess leggur V fram sérstakt áhættumat ásamt upplýsingum frá X 
um að starfsmönnum hafi verið kynnt efni þess.  Auk þess vísar V til þess að vinnuvélin hafi verið 
skoðuð af hálfu Vinnueftirlitsins bæði rétt áður en M slasaðist, sem og eftir slysið og ekkert hafi 
komið fram í þeim skoðunum sem styðji fullyrðingar M um vanbúnað vélarinnar.  Auk þessa vísar V 
til þess að M hafi verið vanur því að nota umrædda vél, hann hafi verið kunnugur aðstæðum og að 
hann hefði átt að gæta betur að staðsetningu sinni þegar hann fór að kanna hvað olli því að lyftan 
stoppaði í greint sinn.  Auk þess bendir V á að skv. framburði M í frumskýrslu lögreglu hafi hann 
verið í góðri trú um að lyftan/lyftibúnaðurinn hafi ekki verið kominn alveg niður þegar hann steig út 
úr kassanum.   

 

Álit. 

Í gögnum málsins er ljóst að M slasast við það að strax í kjölfar þess að hann stígur út úr kassa þess 
„cateringtrukks“ sem hann er að vinna við færist hann til og fellur á fót M. Skoðun Vinnueftirlitsins á 
vettvangi hefði ekki varpað skýrara ljósi á þau málsatvik í sjálfu sér, en mat á veðuraðstæðum hefði 
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mögulega getað farið fram. Á móti verður að líta til þess að vinnuvélin sem „cateringtrukkurinn“ í 
raun er var tekin út af hálfu Vinnueftirlitsins bæði rétt fyrir og rétt eftir slysið án athugasemda um 
búnað og verður ekki byggt á því að vélin sem slík hafi verið vanbúin þegar af þeirri ástæðu að hún 
var ekki skoðuð á slysdegi.  Hvað varðar veðuraðstæður hafa verið lögð fram gögn um veðurhæð á 
slysdegi.  Af þeim verður ekki ráðið að aðstæður hafi verið hættulegar fyrir umrætt verk.  Er því 
hvorki hægt að leggja til grundvallar að slys M hafi orðið vegna vanmats á aðstæðum eða vanbúnaðar 
tækis.  Ekki verður heldur séð af gögnum málsins að önnur atvik eða atriði séu fyrir hendi sem sýna 
fram á skaðabótaábyrgð X og verður því lagt til grundvallar að um óhappatilvik hafi verið að ræða 
sem X ber ekki ábyrgð á.  M á því ekki rétt á skaðabótum úr ábyrgðartryggingu X hjá V.  

 

Niðurstaða. 

M á ekki rétt á skaðabótum úr ábyrgðartryggingu X hjá V. 

 

Reykjavík, 30. maí 2017. 

 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

                    Valgeir Pálsson hrl.                                 Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  112/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. slysatryggingar ökumanns og eiganda bifreiðar. 
  
 
 

Háttsemi ökumanns við akstur og áhrif á bótarétt vegna umferðaróhapps 10.11.2016. 

 

Gögn. 
1. Málskot móttekið þ. 28.3.2017 ásamt fylgiskjölum nr. 1-9. 
2. Bréf V dags. 3.4.2017. 

 

Málsatvik. 

M ók bifreið sinni suður Sólvangsveg í Hafnarfirði og fékk sér sopa af skyrdrykk, ætlaði að leggja 
hann frá sér en tókst það ekki þannig að umbúðir lentu á gólfi bifreiðarinnar. M teygði sig eftir 
umbúðunum en missti við það stjórn á bifreiðinni sem rakst við það á vegkant og lenti síðar á 
ljósastaur. M krefst bóta úr slysatryggingu ökumanns og eiganda hjá V og hafnar því að V sé 
heimilt að skerða bætur til hans. M segist ekki hafa ekið á miklum hraða og ekki sýnt af sér mikla 
sök þó hann hefi teygt sig eftir hlut á gólfinu. Þá krefst M þess, að verði bætur til hans skertar þá 
verði ekki um helmingsskerðingu að ræða og telur með vísan til dómaframkvæmdar að skerðing 
geti aldrei orðið annað en lægri en sem nemur 1/3 skerðingar. V telur að sú háttsemi M að teygja 
sig með höndina niður í gólf til að sækja eitthvað sem hann missir, án þess að stöðva bifreiðina 
hafi verið stórkostlega gálaus og M hafi brotið gegn 4. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. Þannig telur 
V að heimild í  2. mgr. 27. gr. og 1. mgr. 90. gr. laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004 sé 
fyrir hendi fyrir V til að skerða bætur til M um helming. Báðir aðilar M og V vísa til 
dómaframkvæmdar í málum sem þessum. 

Álit. 

Ágreiningslaust er að M horfði ekki á veginn þegar hann missti stjórn á ökutæki sínu sem var ekið 
á 40-50 km.hraða, þegar M var að teygja sig eftir umbúðum skyrdrykks sem voru á gólfi 
bifreiðarinnar. Með því háttalagi sýndi M af sér stórkostlegt gáleysi. Að virtum gögnum málsins 
og með vísan til dóma Hæstaréttar Íslands í svipuðum málum telst sök M og aðstæður allar þannig 
að V geti takmarkað ábyrgð sína sem nemur 1/3 hluta tjóns M.   

Niðurstaða. 

M á rétt á bótum úr slysatryggingu ökumanns og eiganda bifreiðar sinnar, en ber 1/3 tjóns síns 
sjálfur vegna stórkostlegs gáleysis við akstur. 

 
 

Reykjavík 23.5.2017. 

 
Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
 

         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  113/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V v/ ábyrgðartryggingar vinnuveitanda (A). 

Ágreiningur um bótaskyldu vegna vinnuslyss við lestun álbolta um borð í skip. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 29.3.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V, dags. 3.4.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
Hinn 30. júlí 2014 vann M, sumarstarfsmaður hjá A, við að lesta álbolta um borð í flutningaskip.  
Af gögnum málsins má ráða að umræddir álboltar séu sívalir, nokkuð langir og festir saman í 
búntum eða stæðum þannig að 25 boltar séu í hverri stæðu, fimm á breidd og fimm á hæð.  Í 
tilkynningu um slysið til Sjúkratrygginga Íslands, sem undirrituð er af M og A, segir að M hafi 
verið að vinna við lestun boltanna í lest skipsins.  Loftbelgir hafi verið notaðir til að sjóbúa álið í 
lestinni og þá sé bil á milli stæðanna þar sem loftbelgirnir eru.  M hafi verið að bera timbur sem er 
notað samhliða belgjunum og stigið niður í geil á milli belgjanna og fallið 1,6-1,7 metra niður og 
orðið fyrir meiðslum á höfði og baki. 

Telur M að A beri skaðabótaábyrgð á líkamstjóni sínu og hefur krafist bóta úr ábyrgðartryggingu 
A hjá V. 

Álit. 
M vann umrætt verk við erfiðar aðstæður þar sem sýna þarf fyllstu aðgæslu, enda erfitt um vik að 
koma að búnaði eða gera aðstæður í lestinni þannig að slysahætta sé ekki fyrir hendi.  Sjálft verkið 
var að öðru leyti tiltölulega einfalt í sniðum.  Ekkert haldbært hefur komið fram sem gefur tilefni 
til að ætla að mistök hafi átt sér stað við að koma stæðunum fyrir í lest skipsins.  Ekki verður 
heldur séð að slysið megi rekja til skorts á leiðbeiningum eða ófullnægjandi verkstjórnar.  Að öllu 
virtu verður að telja ósannað að slysið megi rekja til atvika sem A ber skaðabótaábyrgð á.  M á því 
ekki rétt á bótum fyrir líkamstjón sitt úr ábyrgðartryggingu A hjá V. 

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu A hjá V. 

 

Reykjavík,  23. maí 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr. 114/2017 

M og 
vátryggingafélagið V1 vegna ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A og 

vátryggingafélagið V2 vegna ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar B.  

Árekstur bifreiða gatnamótum Norðurfells og Jórufells 3.3.2017. 

Gögn. 
Málskot, dags. 29.3.2017, ásamt fylgiskjölum. 
Bréf V1, dags. 18.4.2017.  
Bréf V2, dags. 2.5.2017. 

Málsatvik. 
Í gögnum málsins kemur fram að árekstur varð milli bifreiðanna A og B á götunni Norðurfelli, en í 
aðdraganda áreksturs hafði bifreið A verið ekið frá Jórufelli gegn biðskyldu inn á Norðurfell en 
bifreið B var ekið eftir Norðurfelli. Í lögregluskýrslu kemur fram að ökumaður bifreiðar A telur að 
hann hafi verið kominn inn á „sína“ akrein þegar hann sá bifreið B „skransa“ og lenda í kjölfarið á 
bifreið A.  Ökumaður bifreiðar B kvaðst hafa verið að aka á c.a. 30 km/klst hraða þegar bifreið A hafi 
verið ekið í veg fyrir hann og hafi hann þá ekið til vinstri til að reyna að forðast árekstur en ekki 
tekist það.  

M var ökumaður bifreiðar A og telur að hann hafi virt biðskyldu þegar ekið var inn á Norðurfell og 
árekstur hafi orðið á hægri akrein hans þannig að ökumaður bifreiðar B hafi farið inn á öfugan 
vegarhelming og ekið á bifreið A.  M telur að ökumaður bifreiðar B hafi auk þess ekið allt of hratt 
miðað við aðstæður og það fái einnig stoð í staðsetningu bifreiða eftir árekstur.  

V1 gerir ekki efnislegar athugasemdir vegna málsins en í bréfi V2 kemur fram að það telji að 
ökumaður bifreiðar A eigi að bera alla sök vegna árekstursins með því að hafa ekið af biðskyldu í veg 
fyrir ökumann bifreiðar B.  

Álit. 

Í lögregluskýrslu kemur skýrt fram að M, sem ökumaður bifreiðar A, ók í aðdraganda áreksturs af 
biðskyldu við Jórufell inn á Norðurfell þar sem bifreið B var ekið.  Í 1. mgr. 25. gr. umferðarlaga nr. 
50/1987 kemur fram að sá sem ekur inn á veg gegn biðskyldu skuli veita umferð um þann veg 
forgang.  Það bar M, sem ökumanni bifreiðar A, að gera gagnvart bifreið B. Vegna þeirrar skyldu ber 
hann sönnunarbyrði fyrir því að ökumaður bifreiðar B hafi ekið á annan hátt gegn fyrirmælum 
umferðarlaga eða þannig að hann beri einnig sök á árekstrinum.  Í gögnum málsins er ekki getið um 
vitni af atburðinum sem taka undir lýsingu M af aðstæðum eða önnur sönnunargögn sem sýna með 
ótvíræðum hætti að hann hafi veitt bifreið B forgang við akstur gegn biðskyldu Jórufells.  Hallann af 
slíkum sönnunarskorti ber ökumaður bifreiðar A sem, að ofansögðu, telst bera alla sök á árekstrinum.  

Niðurstaða. 
Öll sök á ökumann bifreiðar A.  

 

Reykjavík, 30. maí 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

             Sigurður Óli Kolbeinsson hdl.                           Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr. 115/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar X.  

Ekið á hross við Vatnsdalshól í Húnavatnssýslu 26.9.2016. 

Gögn. 
Málskot, dags. 28.3.2017, ásamt fylgiskjölum. 
Bréf V, dags. 7.4.2017, ásamt viðbótargögnum; lögregluskýrslu og tölvupóstsamskipti V og M. 
Tölvupóstur lögmanns M, dags. 12.4.2017.   

Málsatvik. 
Í lögregluskýrslu kemur fram að ökumaður bifreiðarinnar X hafði samband við lögreglu aðfararnótt 
26.9.2016 og tilkynnt að hann hefði ekið á hross á Norðurlandsvegi. Ökumaður kvaðst skyndilega 
hafa séð hrossið á veginum og ekki hafa komist hjá því að aka á það.  Í skýrslunni kemur einnig fram 
að myrkur hafi verið á vettvangi og gengið á með mikilli rigningu.   

M er eigandi hrossins sem ekið var á og telur að V eigi að greiða bætur úr ábyrgðartryggingu 
bifreiðarinnar X vegna þess tjóns sem hann varð fyrir.  M vísar til þess að hrossið hafi átt að vera í 
öruggri girðingu, en hann hafi samið við bónda á öðrum bæ, samhliða sínum um að sjá um 
framkvæmd girðingarvinnu rétt áður.  Það hafi komið í ljós eftir óhappið að við enda þeirrar girðingar 
hafi verið mögulegt fyrir hross að komast á milli og í annað hólf og úr því hólfi hafi verið opið hlið út 
á veg.  Það hafi ekki verið sök M, sem eiganda hrossins og M telur að V hafi ekki mætt 
sönnunarbyrði sinni um slíkt þannig að skerða beri bætur til hans.  

V vísar til 3. mgr. 88. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og telur að bætur úr ábyrgðartryggingu 
bifreiðarinnar X eigi að falla niður vegna gáleysis M sem eiganda hrossins sem ekið var á. V vísar 
einnig til þess að á svæðinu sé bann við lausagöngu búfjár skv. 50. gr. vegalaga nr. 80/2007, þar sem 
girt sé beggja vegna vegar.  V vísar einnig til upplýsinga í lögregluskýrslu frá M um að hross hafi 
getað farið úr einu hólfi í annað eftir „sérstakri leið“ og það teljist M til gáleysis.  

Álit. 

Ágreiningur málsins felst í því hvort M, sem eigandi hross sem bifreiðinni X var ekið á, hafi sýnt 
gáleysi við vörslur hrossins, en við þær aðstæður getur V takmarkað ábyrgð sína á grunvelli heimildar 
í 3. mgr. 88. gr. umferðarlaga.  Þegar litið er til þess sem fram kemur í gögnum málsins telst ljóst að 
við Norðurlandsveg sé girt beggja vegna vegar.  Þegar þannig háttar er lausaganga búfjár bönnuð skv. 
50. gr. vegalaga, óháð samþykktum sveitarfélags.  Við slíkar aðstæður ber eigendum búfjár að tryggja 
vörslur þess sérstaklega með það fyrir augum að búfé sleppi ekki inn á veg.  Með lýsingu M sjálfs á 
aðstæðum í lögregluskýrslu verður ekki annað séð en að hross í hans eigu hafi átt leið úr sérstöku 
hólfi inn í annað hólf þar sem leið hafi verið út á þjóðveg í gegnum hlið sem hann sjálfur fylgdist 
ekki reglulega með hvort væri lokað.  Telst slík háttsemi til gáleysis við vörslur hrossins og telst 
bótaréttur því hafa fallið niður með vísan til 3. mgr. 88. gr. umferðarlaga.  

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu bifreiðarinnar X hjá V.  

 
Reykjavík, 23. maí 2017. 

 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

                    Valgeir Pálsson hrl.                                 Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  117/2017 
M og 

vátryggingafélagið V-1 v. ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A og 
vátryggingafélagið V-2 v. ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar B. 

 
  

 
 

Árekstur bifreiða á bifreiðastæði við Hagkaup á Eiðistorgi, Seltjarnarnesi  4.3.2017. 
 

Gögn. 
1. Málskot móttekið þ. 31.3.2017 ásamt fylgiskjölum nr. 1-5 
2. Bréf V-1 dags. 10.4.2017 ásamt fylgiskjölum 1-3 
3. Bréf V-2 dags.19.4.2017 

 

Málsatvik. 

Árekstur varð milli A og B á bílastæði Hagkaup við Eiðistorg á Seltjarnarnesi. Á framhlið 
tjónstilkynningar sem báðir ökumenn undirrita merkja báðir ökumenn við tl. 4,13 og 14 þ.e. ók út 
úr bílastæði, beygði til vinstri og ók aftur á bak. Hvorugur ökumaður merkir við þar til gerðan reit 
á framhlið tjónstilkynningar um að ökutæki hans hafi verið kyrrstætt þegar árekstur varð. 
Ökumaður B  hefur haldið því fram síðar að bifreið hans hafi verið kyrrstæð þegar árekstur varð.   

 

Álit. 

Leggja verður til grundvallar það sem ökumenn skrá á vettvangi á tjónstilkynningu um málsatvik 
nema ótvírætt verði sannað, að atvik hafi að einhverju leyti verið með öðrum hætti. Báðir 
ökumenn bera skv. merkingum á tjónstilkynningu að þeir hafi ekið aftur á bak úr stöðureit þegar 
árekstur varð. Leggja verður þann framburð til grundvallar og skv. honum sem og öðrum gögnum 
málsins er ekki forsenda til að leggja sök á annan ökumann umfram hinn og er því sök skipt til 
helminga.  

 

Niðurstaða. 

Hvor ökumaður ber helming sakar.  

 
 

Reykjavík 23.5.2017. 
 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  118/2017 

M 
vátryggingafélagið V v/ ábyrgðartryggingar vinnuveitanda (A). 

Ágreiningur um bótaskyldu er starfsmaður féll ofan af forsteyptri loftaplötu. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 3.4.2017, ásamt fylgigögnum og síðari athugasemdum. 
Bréf V, dags. 7.4.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
Síðdegis 28. janúar 2016 vann M, flokksstjóri, ásamt öðrum starfsmönnum A við að koma 
forsteyptum loftaplötum fyrir í nýbyggingu er hann féll af plötunni um 2,65 m niður á gólf næstu 
hæðar fyrir neðan og slasaðist.  Samkvæmt því sem fram kom í lögregluskýrslu var búið að koma 
einni loftaplötu fyrir og hafi M ásamt einum vinnufélaga sínum farið upp á loftaplötuna til að 
stilla hana af í sæti sínu.  M hafi svo ætlað niður álstiga á eftir vinnufélaga sínum, en er hann tyllti 
fæti sínum á burðarbita undir loftaplötunni féll hann niður á gólfi fyrir neðan.  Eftir M er haft í 
lögregluskýrslunni að burðarbitinn undir loftaplötunni hafi ekki verið settur rétt undir því hann 
hafi ekki náð nógu langt inn undir loftaplötuna og því hafi ekki verið nægur þrýstingur til að halda 
burðarbitanum.  Eftir vinnufélaga M er haft í lögregluskýrslunni að ísing hafi verið á 
burðarbitanum. 

Í umsögn Vinnueftirlitsins um slysið segir í niðurstöðukafla um rannsókn þess á slysinu að orsök 
slyssins megi rekja til þess að M hafi stigið út fyrir loftaplötuna á hálan burðarbitann, runnið til og 
fallið niður á gólf.  Einnig hafi enginn fallvarnarbúnaður verið notaður við verkið.  Þá hafi 
meðvirkandi þáttur í slysinu verið að ekki hafi legið fyrir skriflegt áhættumat né áætlun um 
fornvarnir er varða umrædda vinnu. 

Hefur M krafist bóta vegna líkamstjóns síns úr ábyrgðartryggingu A hjá V.  V hefur hafnað 
bótaskyldu. 

Álit. 
M var á leið ofan af loftaplötunni niður stiga þegar hann féll niður og slasaðist.  Við þessar 
aðstæður verður ekki séð að fallvarnir gætu hafa komið að haldi er hann féll, enda engin 
rökstuðningur í umsögn Vinnueftirlitsins hvað þennan þátt varðar.  Þegar litið er til menntunar M 
og stöðu hans hjá A sem flokksstjóra verður ekki talið að slysið verði rakið til þess skriflegt 
áhættumat hafi skort.  Samkvæmt þessu og gögnum málsins að öðru leyti verður að telja ósannað 
að slysið verði rakið til atvika sem A ber skaðabótaábyrgð á.  M á því ekki rétt á bótum úr 
ábyrgðartryggingu A hjá V. 

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu A hjá V. 

Reykjavík,  23. maí 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  119/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. slysatryggingar launþega  
 
 

Starfsmaður meiddist þegar hann tók upp kassa 24.11.2014. 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 4.4.2017 ásamt fylgiskjölum nr. 1-13. 
2. Bréf V dags. 2.5.2017 ásamt fylgiskjölum 1-4. 

 

Málsatvik. 

M lýsir atvikum með þeim hætti í málsskoti að hann hafi verið að aðstoða viðskiptavin við að ná 
prufukössum úr gámi og skriðið á fjórum fótum inn í gáminn og lyft upp kassa, en þá runnið til og 
fengið hnykk í bakið og fundið smell í mjóhryggnum. M segir að umræddur kassi, sem sé 
venjulega 30 kg, hafi verið tæplega 90 kg. M telur engum vafa undirorpið að hann hafi orðið fyrir 
slysi skv. skilmálum slysatryggingar launþega enda hafi hann fengið áverka á bakið þegar hann 
rann til og fékk hnykk á bakið. M vísar auk þess til þess að miða eigi upphaf ársfrests 1. mgr. 124. 
gr. laga um vátryggingarsamninga varðandi tilkynningu um atvikið í fyrsta lagi við 3.11.2015 
þegar M leitaði á nýjan leik til nafngreinds læknis vegna áframhaldandi verkja þrátt fyrir meðferð 
hjá sjúkraþjálfara.   

V hafnar bótaskyldu og telur að M hafi ekki orðið fyrir slysi í umrætt sinn skv. skilmálum í 
slysatryggingu launþega og telur að meiðsli M verði ekki rakin til utanaðkomandi atburðar heldur 
sé um innri meiðsl að ræða sem rakin verði til rangrar beitingar og/eða ofreynslu og álags.  V vísar 
til þess að í samtímagögnum vegna atviksins komi fram að M hafi verið að lyfta þungri fiskblokk 
þegar hann fann fyrir verk í baki og leiðni niður í hægri fót og það hafi ekki verið fyrr en í umboði 
til lögmanns M og tilkynningu til V dags. 7.7.2016, sem að lýsing á atvikinu breytist en þá hafi M 
átt að hafa runnið til þegar hann lyfti þungum kassa og fengið hnykk á bakið. V telur að frekar eigi 
að byggja á lýsingu M á atvikinu fljótlega eftir að atvikið átti sér stað en síðari tíma lýsingu á 
atvikinu. Þá vísar V til þess að tjónsatvikið hafi átt sér stað 24.11.2014, en fyrst hafi verið tilkynnt 
um það til V 16.8.2016. V bendir á að M hafi leitað til læknis 27.11.2014 og lýst þar 
máttarminnkun í hægri fæti og verkjum og 1.4.2015 hafi M aftur leitað til læknis og lýst þar  að 
hann teldi hægri fóturinn styttri eftir atvikið og telur V að á fyrri tímapunktinum, eða 27.11.2014 
hafi M mátt vera ljós atvik að baki kröfu sinni og árstilkynningafrestur til félagsins hafi þá verið 
liðinn þegar tilkynning barst til V 16.8.2016.  

Álit. 

Af fyrstu lýsingum M á atburðinum 24.11.2014, sem leggja verður til grundvallar, verður ekki 
ráðið að M hafi orðið fyrir slysi, heldur megi frekar rekja líkamstjón hans til innri veikleika í 
líkama hans skyndilegs utanaðkomandi atviks. Engin gögn liggja fyrir í málinu sem sýna eða leiða 
líkur að því að M hafi runnið til í umrætt sinn þegar hann var að lyfta kassanum í umrætt sinn eða 
að líkamsmeiðsli hans séu vegna utanaðkomandi atburðar í skilningi vátryggingarskilmála V.  

Niðurstaða. 

M á ekki rétt á bótum úr slysatryggingu launþega hjá V. 
 

Reykjavík 30.5.2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr. 120/2017 

M og 
vátryggingafélagið V1 vegna ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A og 

vátryggingafélagið V2 vegna ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar B.  

Árekstur bifreiða við gatnamót Birkigrundar og Furugrundar 6.2.2017. 

Gögn. 
Málskot, dags. 30.3.2017, ásamt fylgiskjölum. 
Bréf V2, dags. 12.4.2017, ásamt viðbótargögnum; tjónstilkynningu og niðurstöðu tjónanefndar. 
Bréf V1, dags. 19.4.2017.  

Málsatvik. 
Í gögnum málsins kemur fram að árekstur varð milli bifreiðanna A og B þegar bifreið A var ekið í 
vesturátt út af Furugrund inn á Birkigrund áleiðis í vinstri beygju en bifreið B var ekið beint áfram 
norður Birkigrund.  Af myndum í tjónstilkynningu má ráða að biðskylda hafi verið í akstursstefnu PV 
591 af Furugrund inn á Birkigrund.  

M, sem ók bifreið A, segir í málskoti að árekstur hafi átt sér stað þegar hann hafi verið kominn inn á 
hægri akrein suður Birkigrund og því ekki á þeirri akrein sem bifreið B hafi átt að aka á norður sömu 
götu.  Einnig telur M að bifreið B hafi verið ekið of hratt og henni hafi verið sveigt til vinstri framhjá 
bifreið sem hafi verið á undan og ekið inn Furugrund til hægri.  M telur að ökumaður bifreiðar B beri 
alla sök á árekstrinum.  

V2 telur að M, sem ökumaður bifreiðar A, hafi ekið gegn biðskyldu í veg fyrir bifreið B og þannig 
brotið gegn fyrirmælum 2. mgr. 25. gr. umferðarlaga nr. 50/1987.  Ósannað sé að bifreið B hafi verið 
ekið of hratt eða þannig að ökumaður hennar hafi sýnt af sér sök.  V1 tekur ekki efnislega afstöðu til 
málsins í bréfi sínu.  

Álit. 

Í tjónstilkynningu kemur skýrt fram að M ók bifreið A gegn biðskyldu af Furugrund inn á Birkigrund.  
Við það átti hann að gæta fyrirmæla 2. mgr. 25. gr. umferðarlaga og veita umferð um Birkigrund 
forgang. Af gögnum málsins telst ekki sannað að ökumaður bifreiðar B hafi ekið of hratt m.v. 
aðstæður eða að árekstur hafi orðið á þeim stað á akbrautinni að honum verði metið það sérstaklega 
til sakar.  Hallann af þeim sönnunarskorti ber M, sem ökumaður bifreiðar A og ber hann því alla sök 
á árekstrinum.  

Niðurstaða. 
Öll sök á ökumann bifreiðar A.  

 

Reykjavík, 23. maí 2017. 

 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

                    Valgeir Pálsson hrl.                                 Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  121/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V v/ ábyrgðartryggingar verktaka. 

Ágreiningur um bótaskyldu er hjólreiðamaður hjólaði á malarlag á gangstíg. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 5.4.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V, dags. 19.4.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
Síðdegis 10. nóvember 2016 féll M af reiðhjóli og slasaðist er hann var að hjóla eftir gangstíg efst í 
Elliðaárdal skammt norðan Breiðholtsbrautar.  Í fyrirliggjandi lögregluskýrslu segir að sjá hafi mátt 
um 30 cm malarlag á göngustíg.  M hafi verið að hjóla eftir göngustíg sem hafi farið þvert yfir 
göngustíg sem framkvæmdir hafi verið við.  M hafi verið á keppnisreiðhjóli með mjóum dekkjum.  
Ætla megi að M hafi hjólað upp á malarlagið og misst stjórn á hjólinu með þeim afleiðingum að hann 
féll af því. 

Eftir M er haft í lögregluskýrslunni að hann hafi verið að hjóla á göngustígnum og skyndilega misst 
stjórn á reiðhjólinu og dottið. 

Eftir vitni er haft að það hafi verið að vinna við vegaframkvæmdir á göngustígnum og hann hafi verið 
að bera möl í stíginn skömmu áður.  Það hafi orðið vart við M þar sem hann lá.  Það hafi farið úr 
bifreið sinni til að hlúa að M. 

Af skýrslu A, verktaka við að lagningu malarinnar, má ráða að þar sem slysið varð mætast 
malbikaður göngu- og hjólastígur og malborinn reiðstígur og að unnið hafi verið við að leggja möl á 
reiðstíginn. 

M telur að slysið megi rekja til ófullnægjandi merkinga við lagningu malarinnar og hefur krafist bóta 
fyrir líkamstjón sitt úr ábyrgðartryggingu A hjá V. 

Álit. 
Af fyrirliggjandi ljósmyndum verður ekki annað ráðið en sjá hafi mátt malarlagið á gangstígnum með 
nokkrum fyrirvara áður en komið var að því.  M telur að hann hafi hjólað á rúmlega 20 km hraða á 
klst. í þann mund sem slysið varð.  Með þeirri aðgæslu sem krefjast mátti af M er hann nálgaðist 
malarlagið átti hann að geta séð það í tæka tíð og farið yfir það án þess að þurfa að falla af hjólinu, 
svo sem með því að fara af hjólinu og leiða það yfir mölina.  Verður ekki talið, eins og hér stóð á, að 
slysið verði rakið til ófullnægjandi merkinga á gangstígnum vegna lagningu malarinnar á reiðstígnum 
eða annarra atvika sem A getur borið ábyrgð á.  M á því ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu A hjá 
V. 

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu A hjá V. 

Reykjavík,  30. maí 2017. 
 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  122/2017 
M (vátryggingafélag) vegna endurkröfu og 

vátryggingafélagið V2 v. ábyrgðartryggingar atvinnureksturs. 
 
  

 
 

Endurkrafa vátryggingafélags á hendur öðru vátryggingafélagi. 
Starfssvið úrskurðarnefndar í vátryggingamálum. 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 5.4.2017 ásamt fylgiskjölum nr. 1-11. 
2. Bréf V dags. 25.4.2017. 
3. Bréf lögmanns M dags. 2.5.2017. 

 

Málsatvik. 

Bílkrani var húftryggður hjá vátryggingafélaginu M og varð bílkraninn fyrir tjóni þegar verið var 
að vinna með kranann og greiddi M bætur úr húftryggingunni.  M gerir í máli þessu endurkröfu á 
hendur öðru vátryggingafélagi, V, og telur að V beri að endurgreiða M tjónabætur, sem M hefur 
greitt á grundvelli húftryggingarinnar. M telur að fyrirtæki sem vátryggt er með frjálsri 
ábyrgðartryggingu hjá V beri skaðabótaábyrgð á því tjóni sem varð á krananum og gerir kröfu um 
að V endurgreiði það sem M hefur þurft að greiða á grundvelli húftryggingar kranans. V hafnar 
bótaskyldu og hafnar því að úrskurðarnefnd í vátryggingamálum úrskurði í málinu og telur fráleitt 
að vátryggingafélag  geti haft uppi endurkröfu á hendur öðru vátryggingarfélagi jafnvel þó að í 
höfnunarbréfi V hafi verið bent á möguleika til málskots til nefndarinnar. V vísar til samþykkta 
úrskurðarnefndar nr. 1090/2005 einkum 1. gr. og 3. gr. og upplýsinga um nefndina þar sem segir 
að nefndin fjalli um ágreining um bótaskyldu, þ.m.t. sök og sakarskiptingu milli neytenda og 
vátryggingafélags og segir V að M geti ekki talist neytandi á þann hátt að vátryggingafélagið M sé 
málsskotsaðili og telur úrskurðarnefndinni ekki hafa verið ætlað það hlutverk að leysa úr 
ágreiningi á milli vátryggingafélaga og telur því að vísa eigi málinu frá nefndinni.  V færir síðan 
rök fyrir því að V beri ekki að endurgreiða M það tjón sem M bætti úr frjálsri ábyrgðartryggingu 
vátryggingartaka síns. 

 

Álit. 

Mál þetta snýst um endurkröfu vátryggingarfélags á hendur öðru vátryggingafélagi. Slíkri kröfu 
hefur ekki verið beint fyrr til úrskurðarnefndar í vátryggingamálum, þá rúmu tvo áratugi sem 
nefndin hefur starfað.  Tilurðarsaga nefndarinnar og samþykktir bera það með sér, svo og skipan 
nefndarinnar, að miðað er við að nefndin fjalli um ágreining á milli neytenda annars vegar og 
vátryggingafélags hins vegar.  Í 1. mgr. 3 .gr. samþykkta fyrir nefndina, sbr. auglýsingu í B-deild 
Stjórnartíðinda nr. 1090/2005, er fjallað um starfssvið nefndarinnar og þar segir að nefndin 
úrskurði um ágreining varðandi bótaskyldu þ.m.t. sök og sakarskiptingu  milli málskotsaðila og 
vátryggingafélags sem starfsleyfi hefur hér á landi og jafnframt úrskurði nefndin um ágreining 
sem varðar ákvæði laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga. Ekki fór á milli mála við stofnun 
nefndarinnar að málskotsaðili væri neytandi sem gerði kröfu á hendur vátryggingarfélagi en ekki 
kom til álita að nefndin fjallaði um endurkröfur vátryggingafélaga á hendur öðrum 
vátryggingafélögum.  

Í 5. gr. samþykkta nefndarinnar er vísað til þess í 1. mgr. að málskotsaðili geti verið 
vátryggingartaki, vátryggður, þar með talinn meðvátryggður, rétthafi bóta, tjónþoli og hver sá 
annar  er telur sig eiga rétt til bóta úr vátryggingu eða á annarra hagsmuna að gæta vegna 
vátryggingarsamnings samkvæmt lögum um vátryggingarsamninga. Ekki kemur fram frekari 
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skilgreining á orðinu málskotsaðili í umræddri grein eða annars staðar í samþykktunum. Þegar 
samþykktirnar eru virtar í heild kemur þó berlega í ljós að jafnan er miðað við að aðilar máls fyrir 
úrskurðarnefndinni eru annars vegar neytendur og hins vegar vátryggingafélag eða 
vátryggingafélög. Sá skilningur fær m.a. stoð í lokamálslið 1. mgr. 5 .gr. samþykkta fyrir nefndina 
þar sem segir: ,,Vátryggingafélög skulu kynna viðskiptavinum sínum með tryggilegum hætti 
möguleika þeirra á að skjóta málum til nefndarinnar.” Þá er þess getið í 5. mgr. sömu greinar að 
nefndin útbúi sérstakt eyðublað sem auðveldi málskot til nefndarinnar og þau skuli vera fáanleg 
m.a. hjá Neytendasamtökunum. Orðalag þessara ákvæða vísar til þess að aðilar að málum fyrir 
úrskurðarnefnd séu annars vegar neytandi og hins vegar vátryggingafélag.  

Líta verður til þess, miðað við orðalag samþykkta fyrir úrskurðarnefnd í vátryggingamálum, að 
það hafi ekki verið ætlunin að nefndin úrskurðaði í ágreiningsmálum á milli vátryggingafélaga, en 
hefði það verið ætlunin að nefndin færi með slík mál, þá hefði þurft að taka það ótvírætt fram í 
samþykktum fyrir nefndina. Það er hins vegar  ekki gert.  

Að öllu framangreindu virtu telur úrskurðarnefnd í vátryggingamálum að endurkrafa 
vátryggingafélagsins M á hendur vátryggingafélaginu V heyri ekki undir starfssvið nefndarinnar 
og er málinu vísað frá. 

 

Niðurstaða. 

Málinu er vísað frá nefndinni. 

 
 

Reykjavík 30.5.2017. 
 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 
 

         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr. 124/2017 

M og 
vátryggingafélagið V1 vegna ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A og 

vátryggingafélagið V2 vegna ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar B.  
 

Árekstur bifreiða gatnamótum Bústaðavegar og Kringlumýrarbrautar 25.2.2017. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 6.4.2017, ásamt fylgiskjölum. 
Bréf V2, dags. 18.4.2017, ásamt lögregluskýrslu, matsgerð lögreglu og niðurstöðu tjónanefndar. 
Tölvupóstur V1, dags. 21.4.2017.   

Málsatvik. 
Í lögregluskýrslu vegna áreksturs bifreiða A og B kemur fram að ökumaður bifreiðar A kveðst hafa 
ekið af Kringlumýrarbraut til norðurs að Bústaðavegi gegn grænu ljósi og því ekið inn á gatnamótin 
viðstöðulaust og ekki séð bifreið B fyrr en árekstur varð.  Ökumaður bifreiðar B sagðist hafa komið 
að grænu ljósi og verið á um 5 km/klst hraða þegar bifreið A hafi verið ekið gegn rauðu ljósi. Í 
lögregluskýrslu kemur einnig fram að ökumaður bifreiðar B hafi verið handtekinn vegna gruns um að 
hann væri ekki hæfur til aksturs og á lögreglustöð hafi verið framkvæmt hæfnispróf af hálfu 
héraðslæknis.  Niðurstaða þess var sú að ökumaður bifreiðar B var ekki talinn hæfur til aksturs 
bifreiðar auk þess sem niðurstaða matsgerðar rannsóknarstofu í lyfja- og eiturefnafræði var sú að þau 
lyf sem mældust í blóði og þvagi ökumannsins hefðu þau áhrif að hann gat ekki stjórnað bifreið með 
öruggum hætti.  

M (ökumaður bifreiðar B) vísar til þess í málskoti að það sé tilkomið þar sem vátryggingafélagið V1 
hafi ekki viljað greiða bætur skv. niðurstöðu tjónanefndar vátryggingafélaganna, þar sem sök hafi 
verið skipt til helminga.  

V1 telur að ökumaður bifreiðar B eigi að bera alla sök á árekstrinum þar sem hann hafi verið óhæfur 
til aksturs.  V2 telur hins vegar að þau lyf sem mælst hafi hjá ökumanni bifreiðar B hafi verið þau lyf 
sem honum hafi verið ávísað vegna sjúkdóms og ekki unnt að líta með öðrum hætti á hans framburð 
þess vegna eða að hann hafi verið óhæfur til aksturs vegna þeirra.  

Til upplýsinga má geta þess að málskot í máli nr. 127/2017 varðar sömu atvik.  Greitt var fyrir 
málskotin sama dag og verður því litið svo á að þau hafi borist samtímis og þannig kveðinn upp 
úrskurður í báðum málunum.  

Álit. 

Í málinu liggur fyrir framburður beggja ökumanna um að þeir hafi ekið inn á gatnamót Bústaðavegar 
og Kringlumýrarbrautar gegn grænu ljósi. Ljóst er að m.v. akstursstefnu þeirra gat ekki verið grænt 
ljós hjá báðum á sama tíma. Í lögregluskýrslu kemur skýrt fram að niðurstaða hæfnisprófs ökumanns 
bifreiðar B, sem framkvæmt var í kjölfar áreksturs, var sú að hann væri, af héraðslækni, ekki talinn 
hæfur til aksturs. Því til viðbótar liggur fyrir niðurstaða rannsóknarstofu í lyfja- og eiturefnafræði um 
að lyf sem fundust bæði í blóð- og þvagsýnum hafi verið þess eðlis að ökumaður bifreiðar  B hafi 
ekki getað stjórnað bifreið með öruggum hætti.  Þegar framburður beggja ökumanna er metinn verður 
að taka mið af því að ekkert hefur komið fram um að ökumaður bifreiðar A hafi verið óhæfur til 
aksturs, öfugt við ökumann bifreiðar B.  Verður ekki litið framhjá því við mat á aðstæðum að 
ökumaður bifreiðar A hafi því verið í betri aðstöðu til að meta aðstæður og verður hans framburður, 
um að hann hafi ekið gegn grænu ljósi inn á Bústaðaveg því lagður til grundvallar. Ekki verður því 
komist hjá því að gagnálykta að ökumaður bifreiðar B hafi ekki lagt rétt mat á aðstæður í greint sinn 
og að hann hafi ekið gegn rauðu ljósi inn á gatnamótin.  Verður því öll sök lögð á málskotsaðila,  
ökumann bifreiðar B.  
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Niðurstaða. 
Öll sök á ökumann bifreiðar B.  

 

Reykjavík, 30. maí 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
             Sigurður Óli Kolbeinsson hdl.                           Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  125/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. umönnunartryggingar barna í fjölskyldutryggingu. 
 

 
 

Krafa um bætur vegna umönnunar barns.  
Tilkynningafrestur skv. 2. mgr. 124. gr. laga um vátryggingasamninga nr. 30/2004. 

 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 16.3.2017  ásamt fylgiskjali nr. 1. 
2. Bréf V dags. 21.4.2017. 

 

Málsatvik. 

M gerir kröfu um bætur úr umönnunartryggingu barna í fjölskyldutryggingu hjá V, en í málskoti 
kemur fram að sonur hennar hafi verið mjög alvarlega veikur og verið á gjörgæslu. Eftir eina viku 
hafi sonur M farið í aðgerð aftur. Í gögnum málsins kemur fram að V hafnaði bótaskyldu með 
bréfi til M dags. 19.10.2015 með vísan í. grein 2.2. í IV. kafla vátryggingaskilmála.  Þar kemur 
fram að félagið greiði ekki bætur vegna sjúkdóma sem fyrir hendi eru við fæðingu eða greinast 
innan þriggja mánaða frá fæðingu. V vísar einnig til 2. mgr. 124. gr. laga um 
vátryggingarsamninga nr. 30/2004 þar sem segir: „Hafni félagið kröfu um bætur í heild eða að 
hluta glatar sá sem rétt á til bóta þeim rétti ef hann hefur ekki höfðað mál eða krafist meðferðar 
máls fyrir úrskurðarnefnd skv. 141.gr. innan árs frá því að hann fékk skriflega tilkynningu um 
höfnunina.”  V vísar til þess að M hafi borist formleg höfnun með bréfi dags. 19.10.2015 og telur 
V ljóst að þeirri ákvörðun félagsins var ekki vísað til úrskurðarnefndar innan þess frests sem 
kveðið er á um í 2. mgr. 124. gr. laga um vátryggingasamninga og hafi bótaréttur því fallið niður.  

Álit. 

M var tilkynnt um þá afstöðu V með bréfi dags. 19.10.2015, að félagið hafnaði kröfu um bætur úr 
umönnunartryggingu barna í fjölskyldutryggingu vegna veikinda sonar hennar. Málskot M barst 
nefndinni 16.3.2017 þá var meira en ár liðið frá því að M varð sannanlega kunnugt um að V 
hafnaði kröfu um bætur.  Í bréfi V til M dags. 19.10.2015 kemur skýrt fram að bótaréttur geti 
fallið niður ef máli sé ekki vísað til úrskurðarnefndar eða mál höfðað fyrir dómstólum innan eins 
árs.  Sá frestur rann út í október 2016 og verður því að líta svo á, með vísan til 2. mgr. 124.gr. laga 
um vátryggingarsamninga að M hafi glatað rétti til bóta með því að hafa ekki rofið þann frest með 
málskoti til nefndarinnar eða málshöfðun fyrir dómstólum.  

Niðurstaða. 

M á ekki rétt til bóta úr umönnunartryggingu barna í fjölskyldutryggingu sinni hjá V.  

 
 

Reykjavík 30.5. 2017. 

 
Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
        Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr. 127/2017 

M og 
vátryggingafélagið V1 vegna ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A og 

vátryggingafélagið V2 vegna ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar B.  
 

Árekstur bifreiða gatnamótum Bústaðavegar og Kringlumýrarbrautar 25.2.2017. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 5.4.2017, ásamt fylgiskjölum. 
Bréf V2, dags. 18.4.2017, ásamt lögregluskýrslu, matsgerð lögreglu og niðurstöðu tjónanefndar. 
Tölvupóstur V1, dags. 21.4.2017.   

Málsatvik. 
Í lögregluskýrslu vegna áreksturs bifreiða A og B kemur fram að ökumaður bifreiðar A kveðst hafa 
ekið af Kringlumýrarbraut til norðurs að Bústaðavegi gegn grænu ljósi og því ekið inn á gatnamótin 
viðstöðulaust og ekki séð bifreið B fyrr en árekstur varð.  Ökumaður bifreiðar B sagðist hafa komið 
að grænu ljósi og verið á um 5 km/klst hraða þegar bifreið A hafi verið ekið gegn rauðu ljósi. Í 
lögregluskýrslu kemur einnig fram að ökumaður bifreiðar B hafi verið handtekinn vegna gruns um að 
hann væri ekki hæfur til aksturs og á lögreglustöð hafi verið framkvæmt hæfnispróf af hálfu 
héraðslæknis.  Niðurstaða þess var sú að ökumaður bifreiðar B var ekki talinn hæfur til aksturs 
bifreiðar auk þess sem niðurstaða matsgerðar rannsóknarstofu í lyfja- og eiturefnafræði var sú að þau 
lyf sem mældust í blóði og þvagi ökumannsins hefðu þau áhrif að hann gat ekki stjórnað bifreið með 
öruggum hætti.  

M telur í málskoti að það eigi að leggja alla sök á ökumann bifreiðar B þar sem hann hafi verið 
óhæfur til aksturs og telur það ekki geta staðist að ökumaður bifreiðar A hafi ekið gegn rauðu ljósi 
inn á gatnamótin. M telur að það sé ekki hægt að leggja framburð ökumanna bifreiðanna að jöfnu þar 
sem annar hafi verið metinn óhæfur til aksturs.   

V1 telur að ökumaður bifreiðar B eigi að bera alla sök á árekstrinum þar sem hann hafi verið óhæfur 
til aksturs.  V2 telur hins vegar að þau lyf sem mælst hafi hjá ökumanni bifreiðar B hafi verið þau lyf 
sem honum hafi verið ávísað vegna sjúkdóms og ekki unnt að líta með öðrum hætti á hans framburð 
þess vegna eða að hann hafi verið óhæfur til aksturs vegna þeirra.  

Til upplýsinga má geta þess að málskot í máli nr. 127/2017 varðar sömu atvik.  Greitt var fyrir 
málskotin sama dag og verður því litið svo á að þau hafi borist samtímis og þannig kveðinn upp 
úrskurður í báðum málunum.  

Álit. 

Í málinu liggur fyrir framburður beggja ökumanna um að þeir hafi ekið inn á gatnamót Bústaðavegar 
og Kringlumýrarbrautar gegn grænu ljósi. Ljóst er að m.v. akstursstefnu þeirra gat ekki verið grænt 
ljós hjá báðum á sama tíma. Í lögregluskýrslu kemur skýrt fram að niðurstaða hæfnisprófs ökumanns 
bifreiðar B, sem framkvæmt var í kjölfar áreksturs, var sú að hann væri, af héraðslækni, ekki talinn 
hæfur til aksturs. Því til viðbótar liggur fyrir niðurstaða rannsóknarstofu í lyfja- og eiturefnafræði um 
að lyf sem fundust bæði í blóð- og þvagsýnum hafi verið þess eðlis að ökumaður bifreiðar  B hafi 
ekki getað stjórnað bifreið með öruggum hætti.  Þegar framburður beggja ökumanna er metinn verður 
að taka mið af því að ekkert hefur komið fram um að ökumaður bifreiðar A hafi verið óhæfur til 
aksturs, öfugt við ökumann bifreiðar B.  Verður ekki litið framhjá því við mat á aðstæðum að 
ökumaður bifreiðar A hafi því verið í betri aðstöðu til að meta aðstæður og verður hans framburður, 
um að hann hafi ekið gegn grænu ljósi inn á Bústaðaveg því lagður til grundvallar. Ekki verður því 
komist hjá því að gagnálykta að ökumaður bifreiðar B hafi ekki lagt rétt mat á aðstæður í greint sinn 
og að hann hafi ekið gegn rauðu ljósi inn á gatnamótin.  Verður því öll sök lögð á ökumann bifreiðar 
B.  
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Niðurstaða. 
Öll sök á ökumann bifreiðar B.  

 

Reykjavík, 30. maí 2017. 

 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
             Sigurður Óli Kolbeinsson hdl.                           Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  129/2017 
 M og 

vátryggingafélagið V v. frjálsrar ábyrgðartryggingar X. 
 

Starfsmaður segist hafa runnið til og fengið slink á bakið 24.8.2014. 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 7.4.2017  ásamt fylgiskjölum nr. 1-15. 
2. Bréf V dags. 18.4.2017 ásamt fylgiskjölum nr. 1-4. 

Málsatvik. 
M var að koma kössum með gosdrykkjum í verslun og hélt á þremur dósakössum þegar hann 
segist hafa runnið til þegar hann steig á plast. M telur að það hafi verið skilið eftir á gólfinu eftir 
starfsmenn verslunarinnar H. M segist hafa náð að bjarga sér frá falli en við það fengið slink á 
mjóbakið og slæman verk með verkleiðni niður í mjöðm. M leitaði til læknis daginn eftir og var 
óvinnufær í kjölfar ofangreinds atviks. M krefst bóta úr ábyrgðartryggingu H hjá V og vísar til 
laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. M byggir á því að H beri 
ábyrgð á því tjóni sem hann varð fyrir með því að skilja eftir plast á gangvegi birgðaaðstöðu og 
hafi starfsfólk H vanrækt skyldur sínar varðandi það að gæta fyllsta öryggis á vinnustað. Þá telur 
M að ekki hafi verið gætt ákvæða reglna nr. 581/1995 um húsnæði vinnustaða. Þá vísar M til reglu 
um nafnlaus mistök og dóms Hæstaréttar frá árinu 2003, sem birtur er í dómasafni á bls. 231.  

V hafnar bótaskyldu og vísar til þess að málskot M hafi ekki borist úrskurðarnefndinni innan árs 
frá því að M fékk skriflega tilkynningu frá V um að kröfu hans væri hafnað, en höfnun V hafi 
verið dagsett 7.4.2016 og því hafi fresturinn runnið út í lok dags. 6. 4.2017.  Auk þess telur V að 
ekki sé um bótaskyldu að ræða og segir að engin starfsmaður H hafi vitað af þessum atburði fyrr 
en daginn eftir að tilvikið átti sér stað. Af hálfu V er á það bent að starfsfólk 
gosdrykkjaframleiðandans sem M vann hjá hendi iðulega plasti á gólfið meðan þeir vinni við 
áfyllingu eins og M var að gera í umrætt sinn.  V vísar til þess að framburður vitnisins Guðna Þórs 
Guðnasonar hafi verið aflað eftir að afstaða V lá fyrir og hafi litla þýðingu við úrlausn málsins. V 
telur að ósannað sé að plastið sem M segist hafa runnið um sé komið frá starfsfólki verslunar H.  

Álit. 
Af 2. mgr. 51. gr. laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004 verður ekki annað ráðið en að 
vátryggður þurfi, innan eins árs frá því að hann fékk skriflega tilkynningu um að kröfu hans hafi 
verið hafnað, að skjóta máli til úrskurðarnefndar eða höfða mál, annars falli bótaréttur hans niður.  
Í þessu máli er um að ræða kröfu M sem tjónþola í ábyrgðartryggingu Haga hf. (X) sem er hinn 
vátryggði í vátryggingunni og á umræddur ársfrestur því ekki við um M.  

Af hálfu M er ekki gerð nein tilraun til að afla upplýsinga um plastið sem byggt er á að hafi valdið 
því að M rann til eða sýna fram á að það stafi frá starfsfólki H. Engar upplýsingar liggja fyrir um 
þessi atriði í málinu og  því ósannað að starfsfólki H verði um það kennt eða beri sök í málinu. M 
á því ekki rétt á bótum úr frjálsri ábyrgðartryggingu H hjá V. 

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr frjálsri ábyrgðartryggingu H hjá V. 
 

Reykjavík 30.5. 2017. 

 
Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
         Sigurður Óli Kolbeinsson hdl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  131/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. starfsábyrgðartryggingar lögmanns L. 
 

 
Ágreiningur um skaðabótaskyldu lögmanns vegna starfa sinna.  

 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 10.4.2017 ásamt fylgiskjölum nr. 1-8. 
2. Bréf V dags. 8.5.2017 ásamt fylgiskjölum 1-3. 

 

Málsatvik. 

M gerði 24.2.2015 „samkomulag um bráðabirgðauppgjör“ við fyrirtækið Verk Vissa ehf. (síðar 
Háhús ehf. ) sem L kom fram fyrir sem lögmaður og undirritaði fyrir þess hönd.  Ágreiningur aðila 
var m.a. um magntölur og aukaverk, sem aðilar komu sér saman um í samkomulaginu að láta 
sannreyna og Verk Vissa ehf. skuldbatt sig til að lækka lokauppgjör um kr. 1.500.000.- í sama 
samkomulagi.  Ágreiningur M og Háhús ehf. var borinn undir dómstóla og í dómi Hæstaréttar í 
málinu segir „Að öllu þessu virtu og með vísan til 2. mgr. 11. gr. laga nr. 7/1936 um 
samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga hefur „samkomulag um bráðabirgðauppgjör” ekkert 
gildi í lögskiptum aðila.“  

M krefst bóta úr starfsábyrgðartryggingu L vegna þess tjóns sem M hafi orðið fyrir vegna þess að 
L undirritaði  „samkomulag um bráðabirgðauppgjör“ án þess að hafa til þess fullnægjandi umboð. 
M telur sig hafa orðið fyrir tjóni vegna þess að samkomulagið um bráðabirgðauppgjör tók ekki 
gildi vegna þess að L hafði ekki fullnægjandi umboð til að undirrita það. M sundurliðar tjón sitt 
þannig að M hafi verið dæmt til að greiða Verk Vissu ehf. kr. 8.045.465 ásamt dráttarvöxtum að 
frádregnum 4.500.000 auk þess að greiða málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti. M krefst þess 
að viðurkennd verði greiðsluskylda V úr starfsábyrgðartryggingu L þar sem hann hafi komið fram 
f.h. Verk Vissu ehf. og undirritað samkomulag án þess að hafa fullnægjandi umboð en vegna þess 
að samkomulagið gekk ekki í gildi hafi M orðið fyrir ofangreindu tjóni. Þá vísar M til 25.gr. laga 
um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga  nr. 7/1936.   

V hafnar bótaskyldu og segir ágreining í málinu snúast um það hvort M hafi orðið fyrir bótaskyldu 
fjártjóni vegna þess að L hafði ekki umboð til að undirrita samkomulag um bráðabirgðauppgjör 
f.h. Verk Vissu ehf. V telur að umræddur samningur hafi ekki haft nein áhrif á skuld M eða 
greiðsluskyldu M til Háhús ehf. og því hafi M ekki orðið fyrir almennu fjártjóni vegna 
umboðsleysis L. V segir að ágreiningur aðila um magntölur og aukaverk hafi ekki verið til lykta 
leiddur í ofangreindu samkomulagi. Það að aðilar hafi ekki náð slíku samkomulagi á síðari stigum 
sé ekki á ábyrgð L og engin orsakatengsl séu á milli umboðsleysis L við samningsgerðina og þess 
að ekki náðist samkomulag um magntölur milli aðila. V telur því ljóst að L hafi ekki valdið M 
tjóni með því að semja um að ágreiningur um magntölur yrði leystur síðar.  

 

Álit. 

Fyrir liggur í dómi Hæstaréttar í málinu 369/2016 í máli  M gegn Háhús ehf. (áður Verk Vissa 
ehf.)  að „samkomulag um bráðabirgðauppgjör”  var ekki skuldbindandi fyrir Háhús ehf., þar sem 
þáverandi lögmaður Háhús ehf.  hafði ekki fullnægjandi umboð til að undirrita slíkt uppgjör.  Því 
liggur fyrir að L undirritaði „samkomulag um bráðabirgðauppgjör” án fullnægjandi umboðs. 
Starfsábyrgðartrygging L nær til þess tjóns sem M kann að hafa orðið fyrir vegna þess að það 
samkomulag tók ekki gildi að því marki sem M getur sýnt fram á að hann hafi orði fyrir tjóni.  Í 
gögnum málsins verður ekki annað ráðið en að M hafi orðið fyrir fjártjóni umfram það sem rekja 
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má til óvissu um frekara samkomulag um magntölur og annað sem títtnefnt „samkomulag um 
bráðabirgðauppgjör“ gerði ráð fyrir.  Nefndin tekur þó ekki afstöðu til bótafjárhæðar, enda liggur 
ekki fyrir skýrt samþykki beggja málsaðila til þess, sbr. 3. gr. samþykkta fyrir úrskurðarnefnd í 
vátryggingamálum sem birtar eru með auglýsingu nr. 1090/2005 í B-deild Stjórnartíðinda.   

 

Niðurstaða. 

Viðurkennd er bótaskylda vegna fjártjóns M úr ábyrgðartryggingu L.  

 
 

Reykjavík 28.6 2017. 
 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr. 133/2017 

 
og 

vátryggingafélagið V vegna málskostnaðartryggingar fjölskyldutryggingar. 

Gildissvið undanþáguákvæðis vátryggingarskilmála vegna ágreinings við skattyfirvöld. 

Gögn. 
Málskot, dags. 6.4.2017, ásamt fylgiskjölum. 
Bréf V, dags. 18.4.2017. 
Tölvupóstur lögmanns M dags. 25.4.2017.  

 

Málsatvik. 
Af gögnum málsins má ráða að M hafi fengið bætur á árinu 2012 vegna fallréttinda (vatnsréttinda) 
sem fylgdu jörð hans á Jökuldal skv. sérstakri lagaheimild vegna byggingar Kárahnjúkavirkjunar. 
Fyrir andvirði bótanna keypti M íbúð og kveðst hafa fengið ráðgjöf frá endurskoðanda um að sú kaup 
væru til þess fallin að fresta skattskyldu á ófyrnanlegum náttúruauðæfum á bújörðum í skilningi 4. 
mgr. 15. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003. Skattyfirvöld gerðu athugasemdir við skattframtal M 
þessa efnis og skv. úrskurðum bæði ríkisskattstjóri og yfirskattanefndar hefur því verið hafnað að 
hægt sé að líta á kaup á umræddri íbúð með þeim hætti að þau fresti skattskyldu.  M hyggst höfða mál 
til þess að fá þeirri niðurstöðu hnekkt og hefur krafið V um bætur vegna málskostnaðar úr þess háttar 
vátryggingu fjölskyldutryggingar hans hjá V.   

V hefur hafnað greiðsluskyldu með vísan til undanþáguákvæðis gr. 25.9 þar sem segir að 
vátryggingin greiði ekki málskostnað „vegna ágreining sem varðar vátryggðan sem eiganda 
fasteignar“. V vísar til þess að umrætt undanþáguákvæði sé skýrt og þar sem hann snúist um hvernig 
eigi að skattleggja bótagreiðslur sem hann fékk vegna fasteignar sinnar þá eigi ákvæðið við.  V vísar 
einnig til úrskurða nefndarinnar í málum 368/2015 og 455/2015.  

M telur að ágreiningurinn snúist hins vegar um túlkun á skattalögum og skyldu hans til að greiða 
skatt en ekki fasteignina sem slíka. M bendir á að ákvörðun um bótaskyldu eigi ekki að geta byggst á 
því sem hann keypti fyrir bótagreiðslu, enda hafi hann allt eins getað keypt hlutabréf eða aðrar eignir 
og átt í sama ágreiningi við skattyfirvöld þess vegna.  

 

Álit. 

Í vátryggingarskilmálum vegna málskostnaðartryggingar M kemur fram að hlutverk 
málskostnaðartryggingarinnar sé að greiða málskostnað vegna ágreinings í einkamálum. Í gr. 25 í 
vátryggingarskilmálum kemur fram að vátryggingin taki til ágreinings sem snertir vátryggðan sem 
einstakling og kemur til úrlausnar héraðsdóms eða Hæstaréttar hér á landi skv. nánar tilgreindum 
skilyrðum.  Í vátryggingunni eru síðan nokkuð víðtækar takmarkanir á bótasviði sem tilgreindar eru 
meðal annars tilgreindar í gr. 25.2-25.12.  Af gögnum málsins verður ekki annað ráðið en að 
ágreiningur M við skattyfirvöld varði í grunninn skattalega meðferð bóta sem hann fékk vegna 
eignarhalds á fasteign (jörð) og hvort kaup á annarri fasteign (íbúð) geti frestað skattskyldu slíkra 
bóta.  Samkvæmt skýru undanþáguákvæði gr. 25.9 í vátryggingarskilmálum V kemur fram að félagið 
greiði ekki málskostnað vegna mála sem varða vátryggðan sem eiganda fasteignar. Ágreiningur M við 
skattyfirvöld tengist tveimur fasteignum í hans eigu og hefði hann vart komið til nema M hefði fengið 
greiddar þær bætur sem hann telur sig geta frestað skattskyldu á og M hefði ekki fengið slíkar bætur 
nema vegna eignarhalds á umræddri fasteign (jörðinni).  Verður því að teljast ljóst að  
undanþáguákvæði gr. 25.9 í vátryggingarskilmálum eigi við atvik málsins og V stætt á því að bera 
það fyrir sig.  
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Niðurstaða. 

M á ekki rétt á bótum úr málskostnaðartryggingu fjölskyldutryggingar sinnar hjá V.  

 

 

Reykjavík, 23. maí 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

                    Valgeir Pálsson hrl.                                 Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  134/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. sjúklingatryggingar.  
 

Krafa um greiðslu ferðakostnaðar vegna mistaka við tannréttingarmeðferð á árinu 2012. 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 12.4.2017  ásamt fylgiskjölum. 
2. Bréf V dags. 24.4.2017 

Málsatvik. 
M fór í tannréttingameðferð í Portúgal á árinu 2012 þar sem sérstakri tækni var beitt og leitaði 
síðan til tannlæknis á Íslandi til að halda áfram meðferðinni. V hefur fallist á bótaskyldu úr 
sjúklingatryggingu tannlæknisins vegna líkamstjóns M.  Ágreiningur er um greiðslu 
ferðakostnaðar til Portúgals í tengslum við meðferðina og hefur M skotið honum til nefndarinnar. 
V telur að ágreiningur aðila sé um bótafjárhæð og hafnar því að úrskurðarnefndin fjalli um málið 
þar sem V veiti ekki samþykki sitt til þess og án slíks samþykkis sé nefndinni ekki heimilt að fjalla 
um mál eða kveða upp úrskurði og vitnar til samþykkta fyrir nefndina máli sínu til stuðnings.  

Álit. 
Í málinu er ekki deilt um ákvæði vátryggingarsamnings, ákvæði laga um vátryggingarsamninga nr. 
30/2004 eða bótaskyldu úr sjúklingatryggingu.  Ágreiningur aðila varðar það hvort V beri að 
greiða  ákveðinn tilgreindan kostnað M vegna málsins og byggir M kröfur sínar um slíka greiðslu 
á 1. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. Í 2. mgr. 3. gr. samþykkta fyrir úrskurðarnefnd í 
vátryggingamálum, sem birtar eru með auðlýsingu nr. 1090/2005, segir: „Nefndin úrskurðar um 
bótafjárhæðir að fengnu sérstöku samþykki allra málsaðila.“ Ágreiningur um greiðslu skv. 1. gr. 
skaðabótalaga felur í sér ágreining um bótafjárhæð, þ.e. hvaða greiðslu eigi að fallast á skv. 
ákvæðinu.  Í bréfi V dags. 24.4.2017 kemur fram að V fellst ekki á að nefndin úrskurði um 
bótafjárhæð í máli þessu og liggur því ekki fyrir samþykki allra málsaðila í skilningi 
samþykktanna.  Verður því að vísa málinu frá nefndinni.  

Niðurstaða. 
Málinu er vísað frá nefndinni. 

 
 

Reykjavík 23.5. 2017. 
 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 

         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
 



ÚRSKURÐARNEFND Í VÁTRYGGINGAMÁLUM  128 

Mál nr.  135/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V v/ ábyrgðartryggingarliðs húseigendatryggingar. 

Ágreiningur um bótaskyldu vegna vatnsleka á milli hæða í fjöleignarhúsi. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 7.4.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V, dags. 25.4.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
Samkvæmt málskoti varð M vör við leka í íbúð sinni á 7. hæð í fjölbýlishúsi hinn 13. janúar 2017.  
Skoðunarmaður frá V kom 16. janúar til að meta aðstæður þ. á m. í íbúðinni á 8. hæð fyrir ofan íbúð 
M.  Þar kom í ljós að klæðning í sturtu var illa farin og vatn undir þvottavél.  Hafi skoðunarmaðurinn 
talið að bæði sturtan og þvottavélin hafi valdið lekanum niður í íbúð M og þetta væri langvarandi 
leki.  Eigandi íbúðarinnar á 8. hæð hafi kallað til fagaðila til að meta aðstæður og 6. mars hafi sá aðili 
hafið vinnu í baðherbergi íbúðarinnar.  Þá hafi komið í ljós vatnslögn sem hafi legið úr baðherberginu 
yfir í eldhús og þaðan niður í íbúð M á 7. hæð.  Hafi vatnið lekið niður í íbúðina meðfram þessari 
lögn. 

Kveður M vera spurningu hversu lengi hafi lekið niður í íbúð hennar.  Eigandi íbúðarinnar á 8. hæð 
hafi vitað að hann þyrfti að skipta um klæðningu í sturtunni og verið að skoða hvernig og hvað hann 
þyrfti að gera.  Hann hafi ekki gert sér grein fyrir hversu alvarlegt málið var orðið og 15. janúar hafi 
hann tekið eftir því að klæðningin hafði losnað talsvert frá veggnum frá því sem verið hafði 13. 
janúar eða tveimur dögum áður.  Verður ráðið að M hafi krafist bóta vegna skemmda af völdum 
vatnslekans í íbúð sinni úr ábyrgðartryggingarlið húseigendatryggingar hjá V. 

V kveður að ekki hafi komið fram hvernig vatn hafi komist bak við klæðningu í sturtunni og runnið 
niður í íbúð M.  Á fyrirliggjandi ljósmyndum megi sjá að klæðning í sturtunni hafi verið laus.  
Klæðningin sé límd á vegginn og hún losni ekki nema raki liggi lengi í lími klæðningarinnar og að 
tveir daga séu langt frá því að vera nægilega langur tími til að klæðningin losni.  Því sé ljóst að um 
langvarandi leka hafi verið að ræða og með vísan til ákvæða í gr. 17.9 í skilmálum vátryggingarinnar 
bætist tjónið ekki úr vátryggingunni.  Þá sé heldur ekki sýnt fram á saknæma háttsemi 
íbúðareigandans á 8. hæð og því beri hann ekki ábyrgð á tjóni M. 

Álit. 
Í máli þessu er krafist bóta úr ábyrgðartryggingarlið húseigendatryggingar hjá V.  Í 17. gr. í 
vátryggingarskilmálum þeim sem um vátrygginguna gilda er fjallað um bótasvið 
ábyrgðartryggingarinnar.  Samkvæmt gr. 17.1 bætir vátryggingin beint líkams- og munatjón þriðja 
manns vegna skaðabótaábyrgðar vátryggðs sem fellur á hann sem eiganda húseignar eða 
húseignarhluta sem tilgreindur er í vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun vegna 
skaðabótaábyrgðar samkvæmt íslenskum lögum.  Í gr. 17.2 til 17.10 er svo fjallað um tilvik sem eru 
undanþegin bótasviði vátryggingarinnar.  Þannig bætir vátryggingin ekki tjón vegna langvarandi raka 
eða vatnsleka, sbr. gr. 17.9.  Hér er um undanþáguákvæði að ræða sem skýra ber þröngt auk þess sem 
það er V að sýna fram á að ákvæði þetta eigi við ef bótaskilyrði eru að öðru leyti fyrir hendi. 

Þótt gögn málsins séu um margt fátækleg, verður engu að síður að telja ljóst að vatn hafi lekið í íbúð 
M frá baðherbergi í íbúðinni fyrir ofan.  Einnig verður að telja ljóst að klæðning í sturtu eða 
sturtuklefa í síðastgreindu íbúðinni hafi um einhvern tíma ekki verið svo þétt að varnað hafi leka 
niður í íbúð M.  Þetta mátti eiganda íbúðarinnar vera ljóst um einhvern tíma án þess að hann hafi gert 
ráðstafanir til að lagfæra ástandið í sturtuklefanum fyrr en ljóst var að vatn var farið að leka í íbúð M.  
Verður að virða þessa yfirsjón íbúðareigandanum til sakar.  Hann ber því skaðabótaábyrgð gagnvart 
M. 
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Ekki er skýrt í vátryggingarskilmálum V hvað nákvæmlega sé átt við með langvarandi raka eða 
vatnsleka í skilningi gr. 17.9.  Þótt umræddur leki hafi átt sér stað um einhvern tíma hefur ekki verið 
sýnt fram á að um langvarandi vatnsleka hafi verið að ræða þannig að V geti borið fyrir sig téð 
undanþáguákvæði í vátryggingarskilmálunum.  Tjón M fellur því undir bótasvið 
ábyrgðartryggingarinnar hjá V og telst hún því eiga rétt á bótum úr vátryggingunni. 

Niðurstaða. 
M á rétt á bótum úr ábyrgðartryggingarlið húseigendatryggingar íbúðarhúsnæðis hjá V. 

Reykjavík,  30. maí 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr. 136/2017 

M og 
vátryggingafélagið V1 vegna ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A og 

vátryggingafélagið V2 vegna ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar B.  

Árekstur bifreiða við einstefnumerki 6.3.2017. 

Gögn. 
Málskot, dags. 12.4.2017, ásamt fylgiskjölum og tölvupósti M dags. 30.4.2017. 
Tölvupóstur V1, dags. 18.4.2017.  
Bréf V2, dags. 26.4.2017, ásamt myndbandsupptöku og gögnum sem lögð voru fyrir tjónanefnd 
vátryggingarfélaganna í máli nr. 148/17.  

Málsatvik. 
Í gögnum málsins kemur fram að árekstur varð milli bifreið A, sem var með fyrirhugaða akstursleið 
inn á Dalveg, og bifreiðar B sem var ekið frá Dalvegi inn að húsi nr. 16.  Einstefna er frá Dalvegi inn 
að húsi nr. 16 og var bifreið B ekið í samræmi við við þau akstursfyrirmæli.  Ágreiningur er um stöðu 
bifreiðar A þegar árekstur varð.   

M, sem ökumaður bifreiðar A, telur að ökumaður bifreiðar B hafi ekið á bifreið A af ásetningi og 
vísar til deilna þeirra á milli fyrr á árinu.  M segir bifreið A hafa verið kyrrstæða þegar árekstur varð 
og þó hann hafi mögulega verið við einstefnumerki til þess að kanna hvort hann gæti ekið út á 
akbraut þá feli það ekki í sér rétt af hálfu ökumanns bifreiðar B að aka á bifreið A. M telur að 
myndbandsupptaka sýni ekki rétta mynd af aðstæðum m.a. hvað varðar staðsetningu einstefnumerkis.  

V1 gerir ekki efnislegar athugasemdir vegna málsins en V2 telur í bréfi sínu að alla sök verði að 
leggja á ökumann bifreiðar A þar sem bifreið hans hafi verið ekið gegn einstefnu og þannig gegn 
bannmerki í skilningi 5. gr. merkjareglugerðar nr. 289/1995.  V2 vísar einnig til myndbandsupptöku 
af árekstrinum þar sem komi fram að báðar bifreiðar hafi verið á ferð þegar árekstur varð.  

Álit. 

Ágreiningur er í málinu um stöðu ökutækja og háttsemi ökumanna.  Þegar myndbandsupptaka af 
vettvangi áreksturs er skoðuð með hliðsjón af öðrum gögnum málsins, þ.á.m. myndum í 
tjónstilkynningu af bifreiðunum eftir árekstur, verður ekki um villst að fyrirhuguð akstursstefna M 
hafi verið þannig að hann hafi farið gegn skýru umferðarmerki sem sýnir einstefnu í skilningi 5. gr. 
merkjareglugerðar. Ekki er nægilega sannað að bifreið A, sem M ók, hafi verið kyrrstæð þegar 
árekstur varð eða að ökumaður bifreiðar B hafi ekið á bifreið A af ásetningi.  Verður öll sök lög á 
ökumann bifreiðar A (M).  

Niðurstaða. 
Öll sök á ökumann bifreiðar A.  

 

Reykjavík, 30. maí 2017. 

 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
             Sigurður Óli Kolbeinsson hdl.                           Lúðvík Bergvinsson hdl.    
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Mál nr.  137/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. frjálsrar ábyrgðartryggingar H. 
 
  

 
 

 Fall viðskiptavinar í verslun 3.11.2016. 
 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 4.4.2017 ásamt fylgiskjölum nr. 1-2. 
2. Bréf V dags. 4.5. 2017 ásamt fylgiskjölum 1-3 

 

Málsatvik. 

M segist hafa verið í verslun H þegar hún sá flík sem hún ætlaði að kaupa. M segist hafa þurft að 
fara inn fyrir fatarekka sem var fyrir framan þann rekka sem flíkin sem hún hugðist kaupa var og 
þegar hún var á leiðinni til baka hafi hún fest fótinn í rekkanum með þeim afleiðingum að hún datt 
í gólfið ásamt rekkanum og varð M fyrir meiðslum. M krefst bóta úr ábyrgðartryggingu H hjá V.  
V hafnar bótaskyldu og telur að um óhappatilvik sé að ræða og því ekki um atvik að ræða sem H 
beri skaðabótaábyrgð á enda séu fatarekkarnir eða slárnar mjög áberandi og ekkert sem bendi til 
sakar starfsfólks H.  

 

Álit. 

M hefur ekki sýnt fram á skaðabótaskyldu H, starfsfólks H eða einhvers sem H ber ábyrgð á.  Ekki 
verður séð að staðsetning fatarekka hafi skapað sérstaka hættu fyrir viðskiptavini H og verða 
meiðsli M því rakin til óhappatilviks sem H ber ekki ábyrgð á.   Þegar af þeirri ástæðu er ekki um 
bótaskyldu að ræða úr frjálsri ábyrgðartryggingu H hjá V.  

 

Niðurstaða. 

M á ekki rétt á bótum úr frjálsri ábyrgðartryggingu H hjá V. 

 
 

Reykjavík 30.5.2017. 
 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 

         Sigurður Óli Kolbeinsson hdl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  138/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V1 v/ ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar B 
og  

vátryggingafélagið V2 v/ ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A. 

Árekstur á Fróðengi í Reykjavík við innakstur að bifreiðastæðum við Borgarholtsskóla 
þann 22.3.2017. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 17.4.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V1, dags. 26.4.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V2, dags 5.5.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
Í sameiginlegri tjónstilkynningu sem báðir ökumenn hafa undirritað kemur fram að A hafi verið 
kyrrstæð og verið á öfugum vegarhelmingi.  Í viðbótarupplýsingum kemur fram hjá ökumanni A að 
hann hafi verið búinn að stöðva bifreiðina og verið kyrrstæður að leita að bílastæði þegar B hafi verið 
ekið framana á A. 

Samkvæmt sömu tjónstilkynningu mun B hafa verið beygt til vinstri.  Í viðbótarupplýsingum kvaðst 
ökumaður B hafa ekið í átt að bílastæðunum og beygt til vinstri.  Þá hafi A verið á hans akrein og sé 
ökumaður A að leita að bílastæði á mjög lítilli ferð.  Hann kveðst hafa reynt að bremsa en vegna 
hálku hafi hann rekist á A. 

Eitt vitni kvaðst hafa verið á leið úr skólanum og séð til ferða B sem hafi verið ekið í átt að 
Borgarholtsskóla á hraða sem klárlega hafi verið yfir hámarkshraða. 

Ákoma var á vinstra framhorni A beggja bifreiðanna. 

Álit. 
Ekki verður séð að aðrar upplýsingar en þær sem að framan greinir hafi þýðingu fyrir úrslit málsins.  
A var á röngum vegarhelmingi og kvaðst ökumaður hafa verið að leita að stæði.  Ökumaður B ber að 
A hafi verið á lítilli ferð.  Á hinn bóginn kemur fram í sameiginlegri tjónstilkynningu ökumanna að A 
hafi verið kyrrstæð þegar áreksturinn varð.  Verður við það að miða að svo hafi verið á 
árekstraraugnablikinu.  Hins vegar verður ekki horft fram hjá því að A var þá á röngum 
vegarhelmingi án þess að haldbær skýring hafi komið fram á því hvers vegna svo hafi verið.  Með 
tilliti til þessa verður að telja að ökumaður A hafi sönnunarbyrðina um það að A hafi verið kyrrstæð á 
öfugum vegarhelmingi í það langan tíma að ökumaður B hafi átt að geta varast hana í tæka tíð áður en 
árekstur varð.  Sú sönnun hefur ekki tekist.  Samkvæmt því, og eins og mál þetta horfir við að öðru 
leyti, verður að telja að ökumaður A eigi sök á árekstrinum.  Ekki eru næg efni til að leggja sök á 
ökumann B.  Verður því öll sök lögð á ökumann  A.  

Niðurstaða. 
Leggja ber alla sök á ökumann A. 

Reykjavík,  30. maí 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr. 139/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna ábyrgðartryggingar X.  

Vinnuslys á veitingastað 16.1.2014. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 17.4.2017, ásamt fylgiskjölum, auk tölvupósta lögmanns M, dags. 2. og 
3.5.2017. 
Bréf V, dags. 2.5.2017, ásamt starfslýsingu dags. 14.8.2013, bréfi V til X dags. 2.1.2017, svör X 
til V dags. 17.1.2017, yfirlýsing vitnis dags. 28.5.2014 og bréf lögmanns M til V dags. 
20.10.2016, auk tölvupósta til nefndarinnar dags. 3.5.2017. 

Málsatvik. 
Í málskoti kemur fram að M kveðst hafa verið við vinnu sína á veitingastað X þann 16.1.2014, þegar 
hún steig á appelsínubita á gólfi með þeim afleiðingum að hún féll og hlaut líkamstjón. Í gögnum 
málsins kemur fram að umrætt atvik hafi átt sér stað að morgni til, áður en veitingastaðurinn var 
opnaður.  Ekki eru í gögnum málsins samtímagögn um atvik málsins fyrir utan yfirlýsingu 
samstarfskonu M dags. 28.5.2014 um að hún hafi séð M renna til á gólfi og detta á umræddum tíma.  

M telur að X beri skaðabótaábyrgð vegna líkamstjónsins þar sem gólf veitingastaðarins hafi ekki 
verið nægilega vel þrifin, en M telur að það hafi verið í verkahring samstarfsmanna M að fjarlægja 
matarleifar og aðra aðskotahluti á gólfi og að það hafi átt að vera búið að gera það áður en M kom til 
vinnu að morgni.   

V telur að það hafi eins verið í verkahring M sem veitingastjóra hjá X að sjá til þess að hreint væri á 
veitingastaðnum og sé ekki sýnt að aðstæður hafi verið þannig að samstarfsmenn M hefðu átt að 
bregðast sérstaklega við, en slysið hafi orðið á gönguleið við eldhús og M hafi sjálf borið ábyrgð á 
því að veitingasalur væri tilbúinn þegar opnað væri.   

Í gögnum málsins kemur fram að lögmaður M telji ekki unnt að byggja á kröfubréfi dags. 20.10.2016 
vegna misskilnings. Við skoðun á gögnum málsins í heild verður ekki séð að efni þess bréfs skipti 
sérstaklega máli við úrlausn þessa máls.  

Álit. 

Ágreiningur í málinu snýr fyrst og fremst að því hvort aðstæður á vinnustað M hafi verið þess eðlis 
að þær hafi skapað sérstaka hættu fyrir hana og hvort samstarfsmenn M hafi vanrækt starfsskyldur 
sínar við þrif á staðnum.  Af starfslýsingu M dags. 14.8.2013 verður ekki annað ráðið en að hún sjálf 
hafi meðal annars borið ábyrgð á daglegum þrifum í sal. Verður ekki litið svo á að M geti því haldið 
því fram að aðrir en hún hafi átt að tryggja að þau færu fram.  Þess þá heldur er sýnt fram á að 
samstarfsmenn hennar hafi sýnt af sér gáleysi við störf sín eða X beri skaðabótaábyrgð á líkamstjóni 
hennar vegna annarra atvika eða aðstæðna.  M á því ekki rétt á bótum úr ábyrgðatryggingu X hjá V.  

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu X hjá V.  

Reykjavík, 30. maí 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

             Sigurður Óli Kolbeinsson hdl.                           Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  141/2017 
M og 

vátryggingafélagið V vegna ferða-, sjúkra- og ferðaorlofstryggingar erlendis í 
fjölskyldutryggingu 

 
  

 
Maður var lagður inn á sjúkrahús erlendis 18.3.-22.3.2017.  

 

Gögn. 
1. Málskot móttekið þ. 13.4.2017. 
2. Bréf V dags. 3.5.2017 ásamt fylgiskjölum 1-6. 

 

Málsatvik. 

M var lagður inn á sjúkrahús erlendis og varð fyrir margvíslegum kostnaði að eigin sögn og gerir 
kröfu til að fá bætur úr fjölskyldutryggingu sinni hjá V.  M segir að hann hafi farið að svima þegar 
hann var staddur erlendis og verið sendur á sjúkrahús með sjúkrabíl. M segir að hann hafi síðan 
verið í margvíslegum rannsóknum um nokkurra daga skeið og  af þessu hafi hann orðið fyrir 
óvæntum kostnaði vegna heilsubrests, sem hann eigi rétt á að fá bættan úr ofangreindri tryggingu 
sinni hjá V.  Af hálfu M fylgdu reikningar og önnur gögn með tjónstilkynningu hans til V og eru 
þau gögn lögð fram í máli þessu. V hafnar bótaskyldu og segir málsatvik í engu samræmi við gögn 
málsins, þá hafi M sent V reikninga en engin læknisfræðileg gögn. V telur því málsatvik með öllu 
ósönnuð og kostnaður sem M vill fá greiddan til baka sé ekki studdur neinum rökum auk þess sem 
gögn málsins séu í miklu ósamræmi hvert við annað.  

 

Álit. 

Í  tl. e í 1. mgr. 4. gr. samþykkta fyrir úrskurðarnefnd í vátryggingamálum, sem birtar eru í B-deild 
Stjórnartíðinda með auglýsingu nr. 1090/2005, segir að nefndin fjalli ekki um mál, sem er það 
óljóst, illa upplýst eða krafa aðila svo óskýr að það sé ekki tækt til úrskurðar.  

Við skoðun á gögnum þessa máls telur nefndin það vera óljóst og illa upplýst.  Mjög takmörkuð 
læknisfræðileg gögn fylgja málskoti og ekki er skýrlega gerð grein fyrir kostnaði M með 
heildstæðum hætti auk þess sem meginhluti gagna sem M leggur fram er á, að því er virðist, 
rússnesku.  Það er því hvorki nægjanlega upplýst af hálfu M hvað gerðist og hvers vegna, hvaða 
aðgerðir og/eða rannsóknir hann þurfti að gangast undir og heldur ekki hvaða kostnaður hafi fylgt 
því.  Á meðan málatilbúnaður er ekki skýrari er málinu því vísað frá nefndinni.  

 

Niðurstaða. 

Málinu er vísað frá nefndinni.  

 
 

Reykjavík 30.5. 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.  
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Mál nr. 142/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna kaskótryggingar ökutækis.  

Ágreiningur um greiðslu bóta fyrir tjón á ökutæki vegna veltu 3.3.2017. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 17.4.2017, ásamt fylgiskjölum. 
Bréf V, dags. 9.5.2017, ásamt fylgigögnum.  
Tölvupóstur M, dags. 14.5.2017.  

Málsatvik. 
Í gögnum málsins kemur fram að bifreið M valt hinn 3. mars sl. og varð við það nokkuð tjón á henni.  
V hefur viðurkennt bótaskyldu en ágreiningur er um með hvaða hætti eigi að gera tjón á bifreiðinni 
upp.  Nánar tiltekið er af hálfu M, í málskoti, óskað eftir afstöðu nefndarinnar til beitingar 14., 16. og 
17. gr. vátryggingarskilmála kaskótryggingar hjá V. M telur að ekki hafi verið gildur samningur um 
hámarksvátryggingarfjárhæð auk þess sem gerðar eru athugasemdir við upplýsingagjöf af hálfu V 
varðandi sundurliðun bóta. Einnig bendir M á að skv. mati sem lagt er fram af hans hálfu komi fram 
að viðgerðarkostnaður sé lægri en vátryggingarfjárhæð bifreiðarinnar og raunvirði bifreiðarinnar sé 
óhrakið af hálfu V.  M leggur einnig áherslu á að ekki hafi verið samið sérstaklega við hann um að 
hámarksbótafjárhæð væri sjö milljónir króna, heldur hafi það verið viðmiðunarmat á verðmæti þegar 
bifreiðin var keypt.   Ef semja hefði átt um slíkt verðmæti sem hámarksverð hefði þurft að gera það 
sérstaklega að mati M.   

V vísar til gr. 14.1.1. í vátryggingarskilmálum kaskótryggingar þar sem kemur fram að 
vátryggingarverðmæti þess sem tryggt er geti aldrei orðið hærri fjárhæð en kemur fram í 
vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun.  Einnig vísar V til þess að í 35. gr. laga um 
vátryggingarsamninga nr. 30/2004 sé heimild til að ákveða hvernig greiða skuli bætur með samningi 
vátryggingafélags og vátryggingartaka.  V telur að gr. 14.1.1 í vátryggingarskilmálum sé í samræmi 
við það ákvæði laganna og vísar auk þess til endurnýjunarkvittana síðustu þriggja 
vátryggingartímabila, sem V sendi til M, hafi borið með sér hver hámarksbótafjárhæð hafi verið. V 
vísar einnig til gr. 16.1 í vátryggingarskilmálum um að bætur séu greiddar fyrir algert tjón á 
bifreiðinni ef skemmdir eru það miklar að félagið telur að viðgerð borgi sig ekki. V vísar í þessu 
samhengi til mats á viðgerðarkostnaði sé að mati þess 6-8 milljónir en í mati sem M hafi lagt fram sé 
hann metinn 5,8 milljónir.  Þegar tekið sé tillit til að vátryggingarverðmæti bifreiðarinnar sé í mesta 
lagi 7 milljónir, sbr. gr. 14.1.1 í vátryggingarskilmálum og flakvirði bifreiðarinnar, sem V metur á um 
3,5 milljónir, er dregið frá sé augljós niðurstaða að ekki borgi sig að gera við bifreiðina. V vísar til 
þess að það hafi boðið M greiðslu bóta annað hvort með því að greiða hámarksbætur gegn afsali 
bifreiðarinnar og hins vegar þannig að M fái greiddar hámarksbætur að frádregnu áætluð hrakvirði og 
þá haldi M bifreiðinni.   Hvor leiðin um sig feli í sér uppgjör sem sé í fullu samræmi við gr. 16 í 
vátryggingarskilmálum, en félagið hafi ákvörðunarvald um þá leið sem farin sé skv. orðalagi 
skilmálanna.  Hvað varðar upplýsingaskyldu vátryggingafélaga vísar V til 2. mgr. 69. gr. laga um 
vátryggingarsamninga og telur að ítarlegar upplýsingar hafi verið gefnar af þess hálfu til M um 
bótarétt hans og aðferð til að greiða bætur. Ekki þurfi hins vegar að sundurliða viðgerðarkostnað 
þegar hann fari langt yfir þær bætur hægt sé að greiða út skv. 16., sbr. 14. gr. vátryggingarskilmála.  

Álit. 

Ágreiningur í málinu snýr fyrst og fremst að uppgjöri og fjárhæð vátryggingarbóta vegna tjóns á 
bifreið M sem er kaskótryggð hjá vátryggingafélaginu V.  Í málinu hefur V ekki með beinum hætti 
samþykkt að nefndin fjalli um bótafjárhæðir, en skv. 3. gr. samþykkta fyrir úrskurðarnefnd í 
vátryggingamálum, sbr. auglýsing nr. 1090/2005, sem birt er í B-deild Stjórnartíðinda.  Nefndin telur 
þó unnt að taka afstöðu til málsins hvað varðar efnislegan ágreining um gildi ákvæða í 
vátryggingarsamningi aðila, þá fyrst og fremst hvert gildissvið ákvæðis gr. 14.1.1 sé í samanburði við 
önnur ákvæði vátryggingarsamningsins.   
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Í gögnum málsins kemur fram að umræður hafi átt sér stað um verðmæti bifreiðar M þegar hún var 
fyrst vátryggð með kaskótryggingu og þá hafi það verið um 7 milljónir króna.  Þegar litið er til gagna 
sem tengjast endurnýjun vátryggingarsamningsins verður ekki litið framhjá því að fyrir síðustu þrjú 
vátryggingartímabil var skýrlega greint í svokallaðri endurnýjunarkvittun að 
hámarksvátryggingarverðmæti væri 7 milljónir króna. Þegar litið er til vátryggingarskilmálar þeirra 
sem gilda um vátrygginguna þá kemur fram að þeir hafi gilt frá 3. ágúst 2010.  Verður að ætla að 
vátryggingartaki hafi með þeim upplýsingum haft næg tækifæri til að semja öðruvísi um 
hámarksvátryggingafjárhæð, hafi hann talið hana ekki vera í samræmi við raunvirði.  Auk þess er 
ekki hægt að líta öðruvísi á að fyrst ekki voru gerðar athugasemdir við þá fjárhæð, sem kemur 
skýrlega fram í endurnýjunargögnum, hafi V ekki getað litið öðruvísi á en að gildur samningur hafi 
verið um umrædda hámarksvátryggingafjárhæð.  

Í 35. gr. laga um vátryggingarsamninga er kveðið á um að sé ekki samið um annað í 
vátryggingarsamningi eigi vátryggður rétt á fullum bótum fyrir fjártjón sitt.  Í vátryggingarskilmálum 
V eru ákvæði í 14. – 17. gr. um greiðslu bóta og verður ekki litið öðruvísi á vátryggingarsamning M 
og V en að þeir skilmálar gildi um þann samning, enda vísað til þeirra við gerð vátryggingarsamnings 
og við endurnýjun hans.  Í gr. 14.1.1 kemur skýrlega fram að vátryggingarvermæti geti aldrei orðið 
hærra en sú upphæð sem kemur fram í vátryggingarskírteini og endurnýjunarkvittun, ef hún er 
tilgreind þar.  Eins og áður segir var 7 milljóna króna fjárhæð skýrlega tilgreind í 
endurnýjunarkvittunum síðustu þriggja ára vegna kaskótryggingar bifreiðar M. Ekki eru efni til að 
túlka vátryggingarsamning M og V öðruvísi en svo að það ákvæði feli í sér hámarksbótafjárhæð til 
M.   

Hvernig sú hámarksbótafjárhæð greiðist til M verður að taka mið af því hvort eignarhald á bifreiðinni 
færist til V eða er áfram hjá M, en ekki liggur þó fyrir sértakt mat á hrakvirði bifreiðar M, annað en 
það mat V sem það vísar til í bréfi sínu.  Nefndin hefur ekki forsendur til að taka afstöðu til þess 
sérstaklega, enda fæli það með beinum hætti í sér afstöðu til bótafjárhæðar sem báðir aðilar málsins 
þyrftu að samþykkja að nefndin fjallaði um.  

Hvað varðar upplýsingaskyldu vátryggingafélags til vátryggingartaka vegna tjóna er vísað til 2. mgr. 
9. gr. laga um vátryggingarsamninga, sem gildir um skaðatryggingar, þar sem segir að 
vátryggingafélög skuli sjá til þess að tjónþolar fái fullnægjandi upplýsingar um bótarétt sinn og 
sundurliðun á því hvernig bætur til þeirra eru ákveðnar.  Nefndin leggur áherslu á að 
vátryggingafélög virði umræddan rétt en sér ekki ástæðu til að gera sérstakar athugasemdir við 
afgreiðslu V í máli M m.v. þau gögn sem lögð hafa verið fram.   

Þetta leiðir af sér þá niðurstöðu að M eigi rétt á bótum úr kaskótryggingu bifreiðar sinnar að hámarki 
sem nemur vátryggingarverðmæti bifreiðarinnar, 7 milljónir króna, gegn afsali hennar til V. Nefndin 
tekur ekki afstöðu til annarrar mögulegrar útfærslu bótagreiðslu.   

Niðurstaða. 
M á rétt á bótum úr kaskótryggingu að hámarki 7 milljónir króna gegn afsali bifreiðar sinnar til V.  

 

Reykjavík, 28. júní 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

                     Valgeir Pálsson hrl.                                  Jón Magnússon hrl.   



ÚRSKURÐARNEFND Í VÁTRYGGINGAMÁLUM  137 

 

Mál nr.  143/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. ábyrgðartrygginga bifreiðanna A og B. 
 
  

 
 

Árekstur bifreiða í Ártúnsbrekku í Reykjavík 14.2.2017. 
 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 25.4.2017 ásamt fylgiskjölum nr. 1-3. 
2. Bréf V dags. 21.3.2017. 
3. Bréf ökumanns A dags. 9.3.2017. 

 

Málsatvik. 

Báðum bifreiðum var ekið til austurs Ártúnsbrekku. Lögregla lýsir aðkomu með þeim hætti, að A 
hafi verið stödd við vegrið en B á miðri akrein 40 metrum framar. Ökumaður A og farþegi í A 
segja að A hafa verið ekið eftir akrein lengst til vinstri þegar B sem ekið var eftir miðakrein var 
skipt yfir á vinstri akrein í veg fyrir A með þeim afleiðingum að árekstur varð með bifreiðunum. 
Ökumaður B segist hafa ekið eftir miðakrein þegar óþekktri bifreið var ekið framúr B og hafi hann 
þá hægt ferðina og ekki vitað fyrr en A hafi ekið aftan á B. Ökumaður B segist ekki hafa skipt um 
akrein til vinstri.  

 

Álit. 

Af lögregluskýrslu verður ekki ráðið með fullri vissu hver aðdragandi árekstursins var. Ökumenn 
greinir á um aðdragandann og ekkert liggur fyrir í málinu sem réttlætir að sök verði lögð á annan 
ökumann umfram hinn miðað við fyrirliggjandi gögn.  Sök er því skipt til helminga.  

 

Niðurstaða. 

Hvor ökumaður um sig ber helming sakar.  

 
 

Reykjavík 13.6.2017. 
 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 

         Sigurður Óli Kolbeinsson hdl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr. 145/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna ábyrgðartryggingar X. 

Vinnuslys við flutning á vörum í verslun 1.11.2016. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 26.4.2017, ásamt fylgiskjölum. 
Bréf V, dags. 2.5.2017.  

Málsatvik. 
Í gögnum málsins kemur fram að M hafi slasast við vinnu sína þar sem hann hafi verið að sækja vörur 
í kæli verslunar sem hann starfaði í. Slys M varð þegar hann datt um kassa í versluninni.   

M telur að starfsmaður X, sem hafi verið að afhenda vörur í versluninni sem M starfaði í,  hafi 
staðsett umræddan kassa þannig að slysahætta var af og X verði að bera skaðabótaábyrgð á þeirri 
háttsemi starfsmannsins á grundvelli reglunar um vinnuveitendaábyrgð og/eða sakarreglu 
skaðabótaréttar. M telur að X hafi átt að sjá til þess að umferðarleiðir á vinnustað M væru greiðfærar 
og þannig hefði starfsmaður X ekki átt að leggja frá sér vörur í augljósri gönguleið verslunarinnar. X 
hafi því haft athafnaskyldur í samræmi við reglur laga nr. 46/1980 og skyldar reglur.  

V telur að ekki hafi verið sýnt fram á saknæma háttsemi vátryggingartaka, X, eða saknæman 
vanbúnað sem hann beri ábyrgð á heldur verði slysið rakið til óhappatilviljunar.  V bendir á að skyldu 
X hafi ekki verið þess eðlis að reglur laga nr. 46/1980 hafi átt við hann að öllu leyti þar sem X hafi 
ekki haft umráðarétt yfir því verslunarhúsnæði því sem M starfaði í, heldur hafi starfsmaður X 
einungis verið þar við vöruafhendingu.  Ekki hafi verið sýnt fram á að aðferð sú sem starfsmaðurinn 
notaði hafi falið í sér saknæma háttsemi.  

Álit. 

Í ljósi þess að gildissvið ábyrgðartryggingar nær til skaðabótaskyldu vátryggingartaka á grundvelli 
almennra reglna íslensks skaðabótaréttar tekur hún bæði til skaðabótaskyldu X á grundvelli reglunnar 
um vinnuveitendaábyrgð og á grundvelli sakarreglunnar.  

Í málinu er upplýst að M var starfsmaður í verslun þegar hann datt um kassa sem nýlega hafði verið 
skilinn eftir við vöruafhendingu á vegum fyrirtækisins X í verslunina.  Verður ekki séð af gögnum 
málsins að sýnt hafi verið fram á að sú háttsemi að skilja kassa eftir á þeim stað sem hann var skilinn 
eftir hafi falið í sér saknæma háttsemi af hálfu þess sem annaðist vöruafhendinguna, hvort sem hann 
telst starfsmaður X eða er samsamaður fyrirtækinu sem eigandi þess. Verður því ekki fallist á að X 
beri skaðabótaskyldu vegna slyss M og því ekki fyrir hendi bótaréttur úr ábyrgðartryggingu X hjá V.  

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu X hjá V.  

Reykjavík, 28. júní 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
                     Valgeir Pálsson hrl.                                  Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  146/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V v/ kaskótryggingar bifreiðarinnar A. 

Ágreiningur um bótaskyldu er vél bifreiðar bræddi úr sér eftir útafakstur. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 27.4.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V, dags. 11.5.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
Síðari hluta dags 27. mars 2017 var M á leið um Mikladal á milli Bíldudals og Patreksfjarðar á 
bifreið sinni, A.  Blint var og hálka með þeim afleiðingum að hann missti stjórn á bifreiðinni og lenti 
hún út af veginum.  Hann gat ekki séð neinar alvarlegar skemmdir á A.  Vegfarandi dró bifreiðina 
aftur upp á veginn og hélt M ferð sinni áfram á A til síns heima.  Við nánari skoðun daginn eftir kom 
í ljós að gat hafði komið á olíuleiðslu og A misst alla olíu af vél ásamt öðrum skemmdum.  M.a hafði 
hlífðarpanna undir A brotnað.  Gert var við lekann en nokkrum dögum síðar kom óhljóð í vélina.  Var 
A flutt á bifreiðaverkstæði og vélin tekin í sundur.  Mun þá hafa komið í ljós að vélin var að líkindum 
úrbrædd. 

A var kaskótryggð hjá V og hefur M krafist bóta fyrir tjón sem varð á A við fyrrgreint atvik.  V hefur 
viðurkennt bótaskyldu en hafnað bótum fyrir tjón á vélinni sem varð við það að hún bræddi úr sér.  M 
vill ekki una þeirri afstöðu. 

Álit. 
Samkvæmt gr. 2.4 í vátryggingarskilmálum kaskótryggingar V bætir vátryggingin „hvers konar önnur 
tjón á hinu vátryggða ökutæki, sem verður vegna skyndilegra og óvæntra, utanaðkomandi atvika en 
þó með undanþágum og takmörkunum sem nánar eru tilgreindar í skilmálum þessum.“  Í 3. gr. 
skilmálanna er kveðið á um undanþágur frá bótaskyldu.  Þannig segir í gr. 3.1 m.a. að vátryggingin 
bæti ekki skemmdir vegna þess að hreyfillinn bráðnar saman óháð því hver tjónsorsökin er.  Af þessu 
undanþáguákvæði leiðir að tjón sem varð sökum þess að vél A bræddi úr sér fæst ekki bætt úr 
kaskótryggingunni og eins og ákvæðið er orðað skiptir ekki máli hvernig tjónið atvikaðist, þ. á m. við 
útafakstur.  Tjón á A vegna þess að hreyfill hennar bráðnaði saman fæst því ekki bætt úr 
kaskótryggingunni. 

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr kaskótryggingu A hjá V sökum þess að hreyfill hennar bráðnaði saman. 

Reykjavík,  28. júní 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  147/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. ábyrgðartryggingar L. 
 
 

Kona meiddist við æfingu á líkamsræktarstöð 2.2.2016 

 

Gögn. 
1. Málskot móttekið þ. 27.4.2017 ásamt fylgiskjölum nr. 1-5 
2. Bréf V dags. 3.5.2017. 

Málsatvik. 
M meiddist á brjóstbaki þegar hún var að gera svokallaða “trap bar deadlift”, þegar M var við 
þjálfun ásamt fleirum hjá einkaþjálfaranum L. M lýsir atvikum með þeim hætti, að hún hafi byrjað 
í einkaþjálfun hjá L í ágúst 2015 og hafi M verið með 3-4 öðrum konum sem hafi átt við líkamlega 
veikleika að stríða, en M er með spengdan mjóhrygg frá árinu 1979. M segir að L hafi sagt sér að 
framkvæma ofangreinda æfingu og þrátt fyrir að M kveðst hafa gert athugasemdir við það, hafi L 
sagt henni að framkvæma æfinguna. Við það kveðst M hafa fundið að eitthvað gaf sig í 
brjóstbakinu og hafi hún misst stöng sem hún hélt á við æfinguna. M krefst bóta úr 
ábyrgðartryggingu L hjá V og telur að L hafi sýnt af sér saknæma háttsemi þegar hún lét M gera 
ofangreinda æfingu. M segir að það hafi verið verulegt gáleysi af hálfu L að láta M framkvæma 
umrædda æfingu þar sem heildarþyngd hafi verið 25 kg, sem reyni einungis á brjóstbak og mjóbak 
vitandi af veikleikum M enda telur M að umrædd æfing sé ein erfiðasta æfing sem hægt sé að 
framkvæma í lyftingasal. V hafnar bótaskyldu og segir að M hafi verið í æfingum hjá L í sjö 
mánuði áður en umrætt atvik átti sér stað. V segir að L hafi alltaf lagt áherslu á það við M að hún 
færi varlega og passa að ofgera sér ekki. Í umrætt sinn hafi M verið að æfa réttstöðulyftu og segir 
V að æfingin sé mjög einföld og verði seint talin varasöm eða hættuleg. V segir að vátryggingataki 
segi að hún hafi ekki orðið vör við að neitt óeðlilegt gerðist á æfingunni 2.2.2016 og hafi M 
hvorki misst stöngina né kvartað vegna meiðsla. Þá bendir V á að fyrirliggjandi læknisvottorð sé 
ekki tekin afgerandi afstaða til þess hvort M hafi orðið fyrir meiðslum í umræddum 
líkamsræktartíma. V telur  ósannað að meint tjónsatvik eða meiðsl M megi rekja til saknæmrar 
ólögmætrar háttsemi L.  

Álit. 
Af hálfu M er því haldið fram að sú æfing sem M var að gera sé sérstaklega varasöm og hættuleg 
fyrir fólk sem er með spengdan mjóhrygg. Ekki liggja fyrir sérstök gögn eða sönnun þess í málinu 
að um sértaklega varasama og hættulega æfingu sé að ræða, fyrir aðila eins og M, sem er með 
þann líkamlega veikleika sem að framan greinir og L var kunnugt um.  Þegar af þeirri ástæðu 
verður ekki fullyrt um hvort L hafi gerst sek um verulegt gáleysi þegar hún lét M framkvæma 
umrædda æfingu eða ekki. Af gögnum málsins verður því ekki ráðið að um sök sé að ræða hjá L 
sem leiði til bótaskyldu úr ábyrgðartryggingu hennar og þá er ekki sýnt fram á að um orsakatengsl 
sé að ræða milli æfingarinnar sem M framkvæmdi í umrætt sinn og þeirra meiðsla sem hún varð 
fyrir í brjóstbaki. M á því ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu L hjá V miðað við fyrirliggjandi 
gögn. 

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu L hjá V. 
 

Reykjavík 13.6. 2017 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.  
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Mál nr.  148/2017 

M1 
vátryggingafélagið V1 v/ ábyrgðartryggingarliðs fjölskyldutryggingar 

og 
M2 
og 

vátryggingafélagið V2 v/ ábyrgðartryggingarliðs fjölskyldutryggingar. 

Ágreiningur um bótaskyldu úr ábyrgðartryggingu vegna skemmda er tveir ungir drengir ollu. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 26.4.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V1, dags. 12.5.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V2, dags. 10.5.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
Hinn 18. mars 23017 ollu tveir drengir, A, 10 ára og rúmlega 11 mánaða, og B, 10 ára og rúmlega 9 
mánaða, talsverðum skemmdum á tveimur fólksbifreiðum, tveimur vörubifreiðum og einni dráttarvél, 
en tæki þessi voru öll í eigu fyrirtækisins D.  Eftir móður A er haft í lögregluskýrslu að A hafi ekki 
getað gefið nákvæma skýringu af hverju þeir hafi valdið skemmdunum, en þeir hafi búist við því að 
enginn myndi vita að þeir hefðu gert þetta.  Þeir hafi haldið að þetta væru ruslahaugar en eitthvað 
áttað sig á að svo hafi ekki verið, þar sem þetta hafi ekki verið innan girðingar, og þá hætt.  Eftir 
móður B er haft í lögregluskýrslunni að B hafi sagt að þeir hefðu haldið að þetta væru ruslahaugar því 
gámasvæði væri þarna og þeir hefðu bara verið að skemma rusl. 

Foreldra drengjanna, M1 og M2, hafa krafist þess að tjón það sem D varð fyrir af völdum drengjanna 
fáist bætt úr ábyrgðartryggingarlið fjölskyldutrygginga sem þeir hafa í gildi annars vegar hjá V1 og 
hins vegar V2.  Er einkum á því byggt að A og B hafi sökum ungs aldurs ekki gert sér grein fyrir því 
hvað þeir voru að gera og er í því sambandi vísað til 4. mgr. 27. gr. laga nr. 30/2004 um 
vátryggingarsamninga.  Bæði vátryggingafélögin, V1 og V2, hafa hafnað bótaskyldu. 

Álit. 
A og B teljast vera vátryggðir samkvæmt þeim fjölskyldutryggingum sem foreldrar þeirra höfðu í 
gildi hjá V1 og V2. 

Ljóst er af gögnum málsins að drengirnir unnu af ásettu ráði spjöll á fyrrgreindum tækjum í eigu D.  
Samkvæmt 1. mgr. 27. gr. laga nr. 30/2004 ber vátryggingafélag ekki ábyrgð ef vátryggður hefur 
valdið vátryggingaratburði af ásetningi.  Félagið getur þó ekki borið þessa reglu fyrir sig ef 
vátryggður gat vegna aldurs eða andlegs ástands ekki gert sér grein fyrir afleiðingum háttsemi sinnar.  
Í athugasemdum við 4. mgr. 27. gr. í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 30/2004 kemur fram að 
umrædd málsgrein feli í sér að vátryggingafélag geti því aðeins borið fyrir sig þær reglur sem mælt er 
fyrir um í lagagreininni, þ. á m. 1. mgr. sem fyrr getur, að vátryggður hafi vitað að það að 
vátryggingaratburður yrði væri sennileg afleiðing þeirrar háttsemi sem um ræðir. 

Þegar litið er til þess í hverju háttsemi þeirra A og B fólst, svo og aldurs þeirra, áttu þeir að hafa vit 
og þroska til að gera sér ljósa grein fyrir því tjóni sem fólst í gjörðum þeirra.  Að þessu virtu verður 
að telja að 4. mgr. 27. gr. laga nr. 30/2004 girði ekki fyrir að V1 og V2 geti borið fyrir sig 1. mgr. 
sömu greinar um að þau beri ekki ábyrgð á tjóninu sökum þess að A og B ollu tjóninu af ásettu ráði.  
M1 og M2 eiga því ekki rétt á að tjón D verði bætt úr ábyrgðartryggingum þeirra hjá V1 og V2. 
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Niðurstaða. 
M1 og M2 eiga ekki rétt á að tjón sem synir þeirra, A og B, ollu á eigum D verði bætt úr 
ábyrgðartryggingarlið fjölskyldutrygginga sem þau hafa í gildi hjá V1 og V2. 

Reykjavík,  13. júní 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl.  Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr. 149/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna ábyrgðartryggingar X.  

Líkamstjón við fall af hestbaki 29.5.2016. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 27.4.2017, ásamt fylgiskjölum og tölvupósti dags. 8.5.2017. 
Bréf V, dags. 8.5.2017.  

Málsatvik. 
M var við vinnu sína sem grunnskólakennari í hestaferð með nemendum sínum hjá hestaleigu X.  
Hún hlaut líkamstjón þegar hún féll af baki hests í eigu X.  M byggir á því að X beri skaðabótaábyrgð 
á líkamstjóni hennar þar sem hún hafi fengið hest til reiðar sem ekki hafi verið í samræmi við þær 
upplýsingar sem hún gaf X um að hún væri ekki vön hestum.  M lýsir aðstæðum þannig að X hafi 
valið hest undir hana en ekki gefið nokkrar leiðbeiningar um hvað skyldi gera ef hesturinn yrði 
erfiður.  M lýsir því þannig í málskoti að hún hafi tilkynnt X í miðri ferð að hún væri ekki að ráða við 
þann hest sem settur var undir hana og hafi fengið þau svör að sá hestur væri ekki notaður í ferðir 
vegna þess að hann væri sjálfviljugur og kynni ekki að ganga í röð og væri helst notaður til 
undaneldis. M telur að X hafi sett undir hana hest sem ekki hentaði þeim sem er óvanur að vera á 
hestbaki, ekki brugðist við kvörtunum hennar á miðri leið og vísar til dóms í máli Hæstaréttar nr. 
678/2016 máli sínu til stuðnings. M hafnar því að byggt sé á einhliða frásögn X af atvikum og vísar 
til undirritunar nemenda á blaði með atvikalýsingu sem sé í samræmi við frásögn M.  

V telur að ekki sé sannað að líkamstjón M sé hægt að rekja til skaðabótaskyldrar háttsemi X.  
Frásögn X af atvikum sé ekki í samræmi við lýsingar M og hafi M ekki náð að sanna að háttsemi X 
hafi verið saknæm. V vísar til frásagnar X af atburðum þar sem hann heldur því fram að M hafi 
hrósað hestinum sem henni var fenginn til reiðar auk þess sem hún hafi leiðbeint nemendum sínum 
um hvernig þau skyldu haga sér á baki.  Einnig vísar V því á bug að hesturinn hafi ekki hentað 
óvönum hestamönnum, enda hafi hann verið notaður í sambærilegum ferðum bæði fyrir og eftir 
umrædda ferð án óhappa.   

Álit. 

M ber sönnunarbyrði um að skilyrði skaðabótaréttar séu uppfyllt varðandi mögulega skaðabótaskyldu 
X vegna líkamstjóns hennar.  Í málinu greinir M og X á um atvik og það sérstaklega hvort M hafi 
tilkynnt X um að hún réði illa við þann hest sem henni var fenginn til reiðar af hálfu X. Þó liggi fyrir 
atvikalýsing í gögnum málsins, sem nöfn nokkurra nemenda eru skrifuð við, verður ekki talið 
fyllilega sannað að M hafi tilkynnt X um að hún hafi verið í vandræðum með hest sinn eða að hann 
hafi ekki hentað til reiðar fyrir óvana hestamenn.  Verður M að bera hallann af slíkum sönnunarskorti 
og eru málsatvik ekki sambærileg við dóm í máli Hæstaréttar nr. 678/2016.  M hefur ekki sýnt fram á 
að X beri ábyrgð á líkamstjóni hennar og á hún því ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu X hjá V.  

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu X hjá V.  

Reykjavík, 28. júní 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
                     Valgeir Pálsson hrl.                                  Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  150/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. ábyrgðartryggingar verslunarinnar B. 
 
  

 
 

Innkaupakerrur  fuku á bifreið á bílastæði verslunar  23.3.2017. 
 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 27.4.2017  ásamt fylgiskjölum nr. 1-6. 
2. Bréf V dags. 3.5.2017 ásamt fylgiskjali.  
3. Tölvupóstur lögmanns M dags. 5.5.2017. 

 

Málsatvik. 

M segir að innkaupakerrur í eigu B hafi fokið af stað í skarpri vindhviðu á bílastæði 
verslunarinnar og lent á bifreið sinni. M krefst bóta úr ábyrgðartryggingu B hjá V  og segir 
innkaupakerrur ekki tryggilega geymdar, en skyldur verslunar sé að koma upp aðstöðu til að 
geyma innkaupakerrur og skyldur starfsmanna að tryggja að innkaupakerrur séu ekki lausar á 
bifreiðastæði verslunarinnar og ekkert skýli sé fyrir innkaupakerrur sem viðskiptavinir geti skilað 
innkaupakerrum. V hafnar bótaskyldu og segir að skýli fyrir innkaupakerrur sé til staðar í stóru 
glerskýli við inngang verslunarinnar. V bendir á að bílastæðið sé þannig að erfitt sé að koma 
kerruskýli á mitt bílastæðið og þess vegna hafi þetta verið leyst með ofangreindum hætti. V segir 
að starfsfólk B hafi verið nýbúið að taka lausar kerrur af bifreiðastæðinu þegar óhappið varð og 
auk þess hafi vegna veðurs verið hengd upp skilti þar sem viðskiptavinir voru beðnir um að fara 
ekki út með innkaupakerrur vegna veðurs.    

 

Álit. 

Af gögnum málsins m.a. ljósmyndum og skoðun á vettvangi liggur fyrir að skýli er við 
bifreiðastæðið sem ætlað er fyrir innkaupakerrur.  Af hálfu B er fullyrt að gerðar hafi verið 
varúðarráðstafanir vegna þess hve veður var slæmt í umrætt sinn og lausar kerrur hafi verið teknar 
inn af bílastæðinu nokkru áður en umrætt óhapp varð. Af fyrirliggjandi gögnum er ekki sýnt fram 
á að aðstaða fyrir geymslu innkaupakerra hafi verið óviðunandi. Þá hefur ekki verið sýnt fram á að 
starfsfólk B eða einhver sem B ber ábyrgð á hafi gerst sekur um vanrækslu eða annað sem leiði til 
bótaskyldu í máli þessu.  M á því ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu B hjá V.  

 

Niðurstaða. 

M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu B hjá V. 
 

Reykjavík 13.6. 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

         Sigurður Óli Kolbeinsson hdl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  151/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V v/ húftryggingar báts. 

Ágreiningur um tímagjald vegna eigin vinnu við viðgerð.  Starfssvið úrskurðarnefndar. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 3.5.2017, ásamt fylgigögnum og síðari athugasemdum. 
Bréf V, dags. .2017. 

Málsatvik. 
Í maí-, júlí- og ágústmánuði 2016 varð báturinn A, í eigu M, þrívegis vélarvana á sjó með þeim 
afleiðingum að draga þurfti bátinn til hafnar og taka á land til viðgerðar á vélinni.  B, fyrirsvarsmaður 
M, vann að viðgerðinni í öll skiptin ásamt öðrum.  Af gögnum málsins má ráða að vinnutímar B 
vegna þessa hafi numið samtals 137 klukkustundum.  M hefur krafist að fá þessar vinnustundir 
greiddar úr hendi V, húftryggjanda bátsins með tiltekinni fjárhæð fyrir hverja klukkustund.  V hefur 
ekki fallist á það tímagjald sem M byggir á í kröfugerð sinni. 

Álit. 
Eins og mál þetta liggur fyrir úrskurðarnefnd snýst ágreiningur aðila um fjárhæð bóta fyrir þá vinnu 
sem fyrirsvarsmaður M lagði til vegna viðgerðar á A.  Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. samþykkta fyrir 
úrskurðarnefnd í vátryggingamálum, sbr. auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda nr. 1090/2005, 
úrskurðar nefndin um ágreining varðandi bótaskyldu, þ.m.t. sök og sakarskiptingu, milli 
málskostsaðila og vátryggingafélags, sem hefur starfsleyfi hér á landi.  Jafnframt úrskurðar nefndin 
um ágreining sem varðar ákvæði laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga..  Í 2. mgr. sömu gr. segir 
að nefndin úrskurði um bótafjárhæðir að fengnu samþykki allra málsaðila.  Þá segir m.a. í 3. mgr. 
greinarinnar að nefndin úrskurði hvort ágreiningur aðila heyri undir nefndina og telji nefndin svo 
ekki vera vísar hún málinu frá. 

Ágreiningur málsaðila lýtur að ágreiningi um bótafjárhæð líkt og áður getur.  V hefur ekki fallist á að 
nefndin úrskurði um ágreininginn.  Því er ekki fullnægt því skilyrði að samþykki allra málsaðila hafi 
fengist svo nefndinni sé fært að úrskurða í málinu.  Að svo vöxnu heyrir málið ekki undir nefndina og 
ber að vísa því frá, sbr. fyrrgreint ákvæði 3. mgr. 3. gr. samþykktanna. 

Niðurstaða. 
Máli þessu er vísað frá úrskurðarnefnd. 

Reykjavík,  13. júní 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 



ÚRSKURÐARNEFND Í VÁTRYGGINGAMÁLUM  146 

Mál nr. 152/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna ábyrgðartryggingar X.  

Líkamstjón við fall skrifstofustól 28.10.2014. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 3.5.2017, ásamt fylgiskjölum. 
Bréf V, dags. 22.5.2017, ásamt fylgiskjölum, m.a. reikningi dags. 24.11.2006, umsögn X ásamt 
fylgigögnum dags. 6.3.2017, reikningur vegna kaupa á stól dags. 24.11.2006 og myndir af stól.   

Málsatvik. 
M var við vinnu sína á leikskóla þegar hún féll við að standa upp úr skrifstofustól við að eitt hjól datt 
undan stólnum.   

M telur að X beri, sem vinnuveitandi, ábyrgð á því að sá búnaður sem notaður var á vinnustaðnum sé 
í lagi. Ekki sé hægt að álykta með öðrum hætti en að hjól stólsins hafi farið undan honum vegna þess 
að skrúfa sem átti að halda því losnaði.  M vísar til fjölda almennra fyrirmæla um starfsleyfi leikskóla 
og eftirlit með þeim auk fyrirmæla um vinnuaðstæður í vinnuverndarlöggjöfinni sem rök fyrir því að 
strangari kröfur gildi um aðbúnað í slíku húsnæði en annars staðar og hafi X því átt að gera sérstakar 
ráðstafanir til að tryggja öryggi starfsmanna og annarra sem á slíkum stað séu. Engar sérstakar 
ráðstafanir hafi verið gerðar um viðhald þess stóls sem M féll af í greint sinn og verði X að bera 
hallann af slíku.  

V telur ekki sýnt að X hafi vanrækt skyldur sínar vegna aðbúnaðar á leikskólanum.  Engar 
athugasemdir hafi verið gerðar við reglulegar úttektir á aðbúnaði í húsnæðinu auk þess sem ljóst sé af 
kvittun sem lögð hafi verið fram hvenær umræddur stóll var keyptur nýr, þ.e. í nóvember 2006.  
Engar athugasemdir hafi borist frá starfsmönnum, öryggisverði eða öryggistrúnaðarmanni um að 
umræddur stóll hafi verið í ólagi eða búnaði hans áfátt.   

Álit. 

M ber sönnunarbyrði um að skilyrði skaðabótaréttar séu uppfyllt varðandi mögulega skaðabótaskyldu 
X vegna líkamstjóns hennar.  Í málinu liggur ekki fyrir með skýrum sönnunargögnum að X hafi mátt 
vera ljóst að aðbúnaður á vinnustað M hafi verið ófullnægjandi. Ekki verður heldur sýnt að eftirliti 
með aðbúnaði hafi verið ábótavant hvorki almennt eða sérstaklega gagnvart þeim stól sem M kveðst 
hafa fallið af.  M hefur því ekki sýnt fram á að X beri ábyrgð á líkamstjóni hennar og á hún því ekki 
rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu X hjá V.  

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu X hjá V.  

 
Reykjavík, 28. júní 2017. 

 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
                     Valgeir Pálsson hrl.                                  Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  154/2017 

M 
og 

vátryggingafélagið V v/ slysatryggingar ökumanns og eiganda bifreiðar A. 

Ágreiningur um bótaskyldu vegna líkamstjóns ökumanns er bifreið hans rakst á brú. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 4.5.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V, dags. 18.5.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
Kl. 11.26 mánudaginn 30. janúar 2017 var lögreglunni á Z tilkynnt um mikið tjón á brúnni X og að 
tiltekinn aðili hefði fjarlægt bifreið af brúnni.  Lögregla hafði samband við þann aðila sem upplýsti að 
hann hefði fjarlægt bifreið í eigu M af brúnni um kl. 8.00 sunnudagsmorguninn 29. janúar að beiðni 
föður M.  Mun bifreiðin hafa verið flutt að tilteknum bæ þar sem lögregla fann hana þar sem henni 
hafði verið komið fyrir á bak við traktorsgröfu að því er segir í lögregluskýrslu.  Var bifreiðin sögð 
mjög illa farin bæði að framan, á hægri hlið og á hægra afturhorni. 

Lögregla hafði símasamband við M vegna atviksins.  Hann kvaðst hafa verið valdur að tjóninu en gaf 
engar skýringar hvers vegna hann hafi ekki tilkynnt um atvikið til lögreglu.  Aðspurður kvaðst hann 
ekki hafa verið undir áhrifum áfengis þegar hann ók á brúna, en hann hafi neytt áfengis fyrr um 
kvöldið.  Í framburðarskýrslu hjá lögreglu kvaðst M hafa farið á þorrablót á laugardagskvöldinu 28. 
janúar.  Þann dag um kl. 17.00 hafi hann fengið sér einn bjór í félagi við annan mann, annan bjór á 
leiðinni á þorrablótið og þar hafi hann síðan drukkið tvo bjóra.  Í öllum tilvikum hafi verið um að 
ræða bjóra í 330 ml umbúðum.  Að loknu þorrablótinu hafi hann farið ásamt öðrum á tiltekinn bæ þar 
sem þeir dvöldust um tvær klukkustundir.  Félagi hans hafi þá ekið bifreiðinni en í grennd við brúna 
X hafi félaginn farið í sína eigin bifreið en M þá tekið við stjórn bifreiðar sinnar.  Á leið sinni hafi 
hann ætlað yfir syðri brúna.  Hann hafi hægt á sér því beygja að brúnni sé kröpp, en rétt áður en hann 
fór inn á brúna hafi bifreiðin farið að skransa enda mikil hálka verið.  Hafi framendinn farið inn á 
brúna en vinstra afturhjól farið í steyptan kant og við það hafi bifreiðin snúist á brúnni og farið alveg 
þversum og stöðvast þannig og verið alveg föst. 

M kvaðst hafa slasað við atvikið og bein hafi brotnað í hálsi.  M leitaði á heilsugæslustöðina á 
Blönduósi og þaðan hafi hann verið fluttur á bæklunarskurðdeild Sjúkrahússins á Akureyri.  Í 
fyrirliggjandi samskiptaseðli frá heilsugæslustöðinni á Blönduósi kemur fram að M hafi komið 
þangað kl. 7.46 að morgni 29. janúar.  Hann hafi meiðst á baki er hann hafi verið í bifreið sem lenti á 
brúarstólpa um einni klukkustund áður.  Hann kvaðst ekki hafa ekið bifreiðinni heldur hafi faðir hans 
ekið.  Við skoðun (obs.) hafi mátt sjá að hann afi verið „aðeins ölvaður“.  Í upphafi sjúkraskrár 
bæklunarskurðdeildar SAK segir að M hafi komið á slysadeild sjúkrahússins eftir harðan árekstur við 
brúarstólpa.  Hafi bifreiðinni verið ekið á 70-80 km hraða á klst.  „Hann ölvaður, segir að pabbi hafi 
verið ökumaðurinn og sloppið við alla áverka.“ 

Bifreið M var vátryggð lögboðnum ökutækjatryggingum hjá V, þ. á m. slysatryggingu ökumanns og 
eiganda.  M hefur krafist bóta úr slysatryggingunni vegna þess líkamstjóns sem hann hlaut.  V hefur 
hafnað bótaskyldu á þeirri forsendu að hann hafi valdið tjóninu með háttsemi sem verði virt honum til 
stórkostlegs gáleysis. 

Álit. 
Samkvæmt 1. mgr. 90. gr. laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga má lækka eða fella niður 
ábyrgð félagsins, ef vátryggður hefur í öðrum vátryggingum en líftryggingum valdið því af 
stórkostlegu gáleysi að vátryggingaratburður varð eða afleiðingar hans urðu meiri en ella hefðu orðið.  
Við úrlausn þess hvort heimilt sé að beita þessu ákvæði skal litið til sakar vátryggðs, hvernig 
vátryggingaratburð bar að, hvort vátryggður var undir áhrifum áfengis eða fíkniefna sem hann hafði 
sjálfviljugur neytt og atvika að öðru leyti. 
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M hefur viðurkennt að hafa neytt áfengis um kvöldið áður en slysið varð.  Á honum sáust merki um 
ölvun þegar hann kom á heilsugæslustöð og á sjúkrahús, en á báðum stöðum reyndi hann að leyna því 
að hann hafi ekið bifreiðinni.  Þá hafði hann ekki tilkynnt lögreglu um slysið og þær miklu skemmdir 
sem höfðu orðið á brúnni þótt honum hafi verið það skylt, sbr. síðari málslið 2. mgr. 10. gr. 
umferðarlaga nr. 50/1987.  Samkvæmt 2. mgr. 44. gr. sömu laga má enginn stjórna eða reyna að 
stjórna ökutæki, ef hann m.a. vegna neyslu áfengis er þannig á sig kominn, að hann er ekki fær um að 
stjórna ökutækinu örugglega.  Þá segir í 1. mgr. 45. gr. laganna að enginn megi stjórna eða reyna að 
stjórna vélknúnu ökutæki, ef hann er undir áhrifum áfengis.  Þótt M hafi komist hjá því, með því að 
tilkynna ekki um slysið þegar það varð, að áfengismagn í líkama hans væri mælt verður ekki fram hjá 
því litið að hann mátti ekki aka bifreiðinni umrætt sinn vegna áfengisáhrifa sem hann var undir.  Með 
því sýndi hann stórkostlegt gáleysi og þegar litið er til þess að slysið varð snemma morguns eftir að 
hann hafði verið á dansleik um kvöldið og síðan gestkomandi í húsi áður en hann hóf aksturinn og 
síðan látið hjá líða að tilkynna um slysið þykir sök hans svo alvarleg að telja verður rétt að hann hafi 
fyrirgert rétti sínum til bóta úr slysatryggingunni. 

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr slysatryggingu ökumanns og eiganda hjá V.   

Reykjavík,  28. júní 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr. 156/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna ábyrgðartryggingar ökutækisins X. 

  

Réttur til bóta vegna afleiðinga umferðaróhapps 15.12.2015. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 5.5.2017, ásamt fylgiskjölum. 
Bréf V, dags. 10.5.2017. 

Málsatvik. 
Í gögnum málsins kemur fram að bifreiðinni X var ekið aftur á bak á bifreiðastæði á bifreið sem M 
ók.  Leitaði M á slysadeild um sólarhring síðar eftir að hafa fallið í yfirlið rekur það til stífni í hálsi 
og baki sem hún rekur til umferðaróhappsins.  

M telur að hún hafi hlotið líkamstjón sem greiða eigi bætur fyrir skv. skaðabótalögum og að hún hafi 
gefið réttar upplýsingar um afleiðingar þess frá upphafi. M telur að tilvísun V til 2. mgr. 47. gr. laga 
um vátryggingarsamninga nr. 30/2004, sbr. bréf félagsins dags. 12.5.2016 eigi ekki við.   

V vísar til þess í bréfi sínu til nefndarinnar að höfnun félagsins byggist á því að ekki sé sýnt að M 
hafi hlotið líkamstjón í umferðaróhappinu, þ.e. að orsakatengsl séu ekki sönnuð milli 
umferðaróhappsins og þeirra einkenna sem M reki til þess.  Sönnunarbyrði um það hvíli á M og gögn 
málsins séu ekki óyggjandi um orsakatengsl.  

Álit. 

Af gögnum málsins má ráða að M hafi leitað á slysadeild eftir yfirlið um sólarhring eftir árekstur 
þegar bifreið X var ekið á bifreið hennar.  Í tjónstilkynningu vegna umferðaróhappsins kemur fram að 
minniháttar sjáanlegt tjón hafi verið á bifreiðunum eftir áreksturinn. Í læknisfræðilegum gögnum 
málsins er almennum einkennum lýst sem nefndin hefur ekki forsendur til að tengja með nægilega 
skýrum hætti við umræddan árekstur.  Sönnunarbyrði hvílir á M um að orsakatengsl séu sönnuð og 
m.v. fyrirliggjandi gögn verða þau ekki talin nægilega sönnuð þannig að forsenda sé til bótagreiðslna 
af hálfu V.   

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu bifreiðarinnar X hjá V.  

 
Reykjavík, 28. júní 2017. 

 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
                     Valgeir Pálsson hrl.                                  Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  157/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. ábyrgðartryggingar S. 
 
 

Starfsmaður slasaðist þegar hann var að þrífa forsjóðara  þ. 12.8.2014. 
 

Gögn. 
1. Málskot móttekið þ. 8.5.2017. ásamt fylgiskjölum nr. 1-11 
2. Bréf V dags. 17.5.2017 ásamt fylgiskjölum 1-3 

 

Málsatvik. 

M kveðst hafa verið við vinnu hjá S við að þrífa forsjóðara og skipta milli rása á vatnslokum þegar 
krani slóst upp og lenti á hægri handlegg hans, með þeim afleiðingum að hann slasaðist.  

M krefst bóta úr frjálsri ábyrgðartryggingu S hjá V og segir að þéttingar með umræddum krana 
hafi verið orðnar lélegar og skipt hafi verið um þær í kjölfar slyss M. Af hálfu M er á því byggt að 
S hafi ekki sinnt skyldum sínum skv. lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum og viðeigandi reglugerðum með lögunum. M vísar til þess að kranar eins og þeir sem 
slóst upp í hægri handlegg hans hafi verið í notkun í tæp 18 ár og því yfirgnæfandi líkur að 
þéttingar hafi verið úr sér gengnar. M telur því að S beri ábyrgð á tjóni hans skv. sakarreglunni og 
segist hafa látið vinnuveitanda sinn vita af slysinu strax og það varð.  

V hafnar bótaskyldu og segir að ekki hafi verið sýnt fram á að tjón M verði rakið til vanbúnaðar 
sem S beri ábyrgð á eða saknæmrar háttsemi starfsmanna S. V segir sönnunarbyrðina á að 
umræddur krani og forsjóðari hafi verið vanbúin og orsakatengsl milli þessa vanbúnaðar og 
tjónsatviksins hvíli á M og hafi honum ekki tekist sönnun á þessu. V vísar til þess að M hafi orðið 
fyrir slysinu þ.12.8.2014, en ekki misst úr vinnu eða leitað til læknis fyrr en 28.8. s.á. og þá liggi 
ekkert fyrir um að M hafi tilkynnt S um tjónsatvikið fyrr en í lok ágúst árið 2014 og því hafi S 
ekki verið í aðstöðu til að kalla til Vinnueftirlitið þegar tjónsatvikið varð. V segir að skipt hafi 
verið um þéttingar á umræddum krana í venjubundnu viðhaldi. 

Álit. 
M hefur ekki sýnt fram á að tjónsatvikið sem um ræðir verði rakið til vanbúnaðar á þeim tækjum 
sem M var að vinna við þegar hann varð fyrir slysinu. Þá hefur ekki verið sýnt fram á af hálfu M 
að S eða einhver sem S ber ábyrgð á beri ábyrgð á slysi hans vegna saknæmrar háttsemi. Af 
gögnum málsins er ekki sýnt fram á að M hafi upplýst með skýrum hætti um líkamstjón sitt fyrr en 
í lok ágúst 2014 eða um hálfum mánuði eftir að slysið varð. S verður því ekki talin bera hallann af 
því að rannsókn fór ekki fram á aðstæðum á vettvangi sbr. tilkynningaskyldu vinnuveitanda sbr. 
79. gr. laga nr. 46/1980 lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. M á því ekki rétt 
á bótum úr frjálsri ábyrgðartryggingu S hjá V. 

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr frjálsri ábyrgðartryggingu S hjá V. 
 

Reykjavík 28.6 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 

 
         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.  
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Mál nr. 159/2017 

M og 
vátryggingafélagið V vegna ábyrgðartryggingar X og ábyrgðartryggingar Z.   

Ágreiningur um skaðabótaábyrgð vegna vinnuslyss 10.3.2016. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 8.5.2017, ásamt fylgiskjölum.  
Bréf V, dags. 29.5.2017. 

Málsatvik. 
Í gögnum málsins kemur fram að M hafi slasast við vinnu sína þar sem hann, sem starfsamaður 
fyrirtækisins Z, vann við að rífa niður bita af röri. Í tjónstilkynningu Z til V dags. 23.5.2016 kemur 
eftirfarandi fram: „Lyftarinn ýtir (togar) í bitann og við það fellur hann niður og á fót viðkomandi 
einstaklings sem var í öryggisskóm og með öryggishjálm.“ Sambærileg lýsing kemur fram í öðrum 
tjónstilkynningum. Einnig liggur fyrir yfirlýsing vitnis, dags. 14.3.2017, þar sem kemur fram að M 
hafi farið „upp á pall til þess að losa um bitann og [stjórnanda lyftara] gefin skýr merki bæði með 
handa merkjum og köllum að hann hætti ekki að hreyfa við neinu fyrr en Guðjón væri kominn niður 
af pallinum.“ Í lýsingu vitnisins kemur síðan fram að það hafi ekki gengið eftir og M hafi verið rétt 
lagður af stað niður af pallinum þegar stjórnandi lyftarans hafi rekið bómu í bitann með þeim 
afleiðingum að bitinn féll á fót M.   

M telur sannað með frásögn M og atvikalýsingar vitnis að stjórnandi lyftara hafi sýnt af sér saknæma 
háttsemi við stjórn lyftarans og hafi það leitt til slyss hans.  Honum hafi borið að sýna aðgát og hlýða 
fyrirmælum sem gefin hafi verið með skýrum hætti bæði munnlega og með handahreyfingum.  Einnig 
vísar M til þess að ekki hafi farið fram rannsókn á orsökum slyssins af hálfu Vinnueftirlitsins þar sem 
hvorki X né Z hafi gætt þess að tilkynna um slysið í samræmi við 79. gr. laga nr. 46/1980.    

V telur ekki sannað að stjórnandi lyftara hafi sýnt saknæma háttsemi og því sé ekki fyrir hendi 
skaðabótaábyrgð, hvorki af hálfu fyrirtækjanna X né Z og telur að slysið megi helst rekja til háttsemi 
M sjálfs.  
Álit. 

Af gögnum málsins má ráða að ekki hafi verið tilkynnt um slys M til Vinnueftirlitsins þrátt fyrir að 
hann hafi orðið óvinnufær strax við slysið um óvissan tíma. Af dómaframkvæmd Hæstaréttar verður 
ekki annað ráðið en að leggja verði frásögn M til grundvallar af atvikum við þær aðstæður.  Frásögn 
M er í samræmi við frásögn vitnis um að stjórnandi lyftara hafi hreyft við bómu hans þrátt fyrir 
fyrirmæli um að gera það ekki fyrr en M gæfi það til kynna með beinum hætti eins og M og vitni lýs 
að hann hafi fengið fyrirmæli um.  Telst stjórnandi lyftarans því hafa sýnt saknæma háttsemi sem 
leiddi til tjóns M.  Þegar litið er til þess hvort stjórnandi lyftarans hafi unnið í þágu fyrirtækisins X 
eða Z verður ekki annað séð af gögnum málsins en að boðvald vegna verksins hafi legið hjá 
fyrirtækinu Z og verkið unnið í þágu þess fyrirtækis.  Verður Z því talið bera ábyrgð á háttsemi 
lyftarastjórnandans á grundvelli reglunnar um vinnuveitendaábyrgð.  Ekki er sýnt að háttsemi M 
sjálfs hafi verið þess eðlis að í henni felist stórkostlegt gáleysi í skilningi 23. gr.a skaðabótalaga nr. 
50/1993 og verður bótaréttur hans því ekki skertur vegna eigin ábyrgðar.    

Niðurstaða. 
M á rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu Z hjá V.  

Reykjavík, 28. júní 2017. 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

                    Valgeir Pálsson hrl.                                  Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  160/2017 

 
M og 

vátryggingafélagið V-1 v. ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar A og  
vátryggingafélagið V-2 v. ábyrgðartryggingar bifreiðarinnar B. 

 
Árekstur bifreiða á þjóðvegi 1 sunnan Víðigerðis í Húnaþingi vestra 23.3.2017. 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 10.5.2017  ásamt fylgiskjali. 
2. Bréf V-1 dags. 26.5.2017 ásamt fylgiskjölum 1-3 
3. Bréf V-2 dags. 24.5.2017 ásamt fylgiskjali. 

 

Málsatvik. 
Árekstur varð á milli A og B á þjóðvegi 1 sunnan Víðigerðis í Húnaþingi vestra. Þegar áreksturinn 
varð var myrkur, ísing og mikil hálka og gekk á með éljum. Ökumaður  A segist hafa ekið á 40-50 
km. hraða þegar hann sá blikkandi viðvörunarljós hægra megin við vegin utan vegar og síðan hafi 
hann séð til ferða flutningabíls, sem hann hafi talið á ferð á móti sér enda hafi bifreiðin verið með 
akstursljós en ekki viðvörunarljós. Ökumaður A segir að þegar nær hafi dregið hafi hann séð að 
flutningabifreiðin (B) var kyrrstæð á miðjum veginum, en þá hafi hann ekki getað stöðvað A og 
því reynt að aka vinstra megin framhjá flutningabifreiðina (B). Ökumaður B segist hafa stöðvað 
vegna bifreiða framan við sig og síðan ekki komist á stað aftur. Setja þurfti keðjur á B áður en 
hægt var að aka B af slysstað.  

Álit. 
Ökumaður A sá að bifreið var fyrir framan sig og gætti ekki nægjanlegrar varúðar í framhaldi af 
því við þær aðstæður og akstursskilyrði sem voru í umrætt sinn. Ökumaður A ber því meginsök á  
árekstrinum. Ökumaður B var stöðvuð og komst ekki á stað aftur og við þær aðstæður sem fyrir 
hendi voru var nauðsynlegt að vara ökumenn og vegfarendur við hættu af kyrrstæðu ökutæki á 
veginum.  Það gerði ökumaður B ekki og kveikti ekki viðvörunarljós eða gerði aðrar 
varúðarráðstafanir.   Ber hann því einnig sök á árekstrinum. Við mat á sakarskiptingu þykir rétt að 
ökumaður A beri 2/3 sakar og ökumaður B beri 1/3 sakar.  

Niðurstaða. 
Ökumaður A ber 2/3 sakar og ökumaður B ber 1/3 sakar. 

  
Reykjavík 28.6.2017. 

 
Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
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Mál nr.  161/2017 

 M 
og 

vátryggingafélagið V v/ ábyrgðartryggingar A. 

Ágreiningur um bótaskyldu er kennari féll á hálku á bifreiðastæði við grunnskóla. 

Gögn. 
Málskot, móttekið 10.5.2017, ásamt fylgigögnum. 
Bréf V, dags. 24.5.2017, ásamt fylgigögnum. 

Málsatvik. 
Um morguninn 17. desember 2015 hafði M, kennari við grunnskóla sem rekinn er af A, verið að 
vinna ásamt nemendum og öðrum kennurum að undirbúningi jólaskemmtunar í íþróttahúsi skólans.  
Um kl. 13:45 hugðist M fara í bifreið sína á bifreiðastæði skólans til að sækja sér nesti.  Á leið yfir 
bifreiðastæðið rann M á hálku og datt með þeim afleiðingum að hún handleggsbrotnaði. 

Samkvæmt upplýsingum frá skólanum var búið að sanda á gönguleiðum á bifreiðastæðinu en beðið 
hafði verið eftir frekari þjónustu frá sveitarfélaginu.  Hitastig var rúmar 4°C þegar slysið varð og 
hafði farið lítið eitt hlýnandi um morguninn.  Slysið var ekki tilkynnt Vinnueftirliti ríkisins. 

M telur að slysið megi rekja til vanrækslu af hálfu A við að tryggja öryggi starfsmanna á vinnustað og 
hefur í því sambandi vísað til nánar tilgreindra ákvæða í lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, 
hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.  Jafnframt hafi slysið ekki verið tilkynnt Vinnueftirlitinu eins 
og skylt hafi verið skv. 79. gr. sömu laga.  Telur hún A bera skaðabótaábyrgð á líkamstjóni sínu og 
hefur krafist bóta úr ábyrgðartryggingu A hjá V.  V hefur hafnað bótaskyldu. 

Álit. 
Slysið varð um miðjan desember og viðbúið að hálka hafi verið víðsvegar í bæjarfélaginu.  
Gönguleiðir höfðu verið sandbornar en ekki tekist sandbera sjálft bifreiðastæðið með stórvirkari 
tækjum en sjálfur skólinn réð yfir.  Oft getur reynst erfitt að gera ráðstafanir þannig að hálka sé 
upprætt algjörlega á stórum svæðum eins og bifreiðastæðum.  Eins og aðstæðum var háttað í þessu 
tilviki verður A ekki kennt um að M hafi dottið á hálku á bifreiðastæðinu.  Engu breytir í þessu 
sambandi þótt slysið hafi ekki verið tilkynnt Vinnueftirlitinu.  M á því ekki rétt á bótum úr 
ábyrgðartryggingu A hjá V. 

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu A hjá V. 

Reykjavík,  28. júní 2017. 
 

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 
 
 Valgeir Pálsson hrl. Jón Magnússon hrl. 
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Mál nr.  164/2017 
M og 

vátryggingafélagið V v. slysatryggingar fjölskyldutryggingar. 
 
  

 
Slysahugtak vátryggingaréttar vegna óhapps 30.12.2016. 

 

Gögn. 
1. Málskot móttekið 15.5.2017. 
2. Bréf V dags. 22.5.2017 ásamt fylgiskjölum 1-4 

 

Málsatvik. 

M var að koma út úr verslun og segist í tjónstilkynningu hafa verið að taka af sér bakpoka með 
matvöru þegar það hafi komið slinkur og hún brotnað við spjaldhrygg. M krefst bóta úr 
slysatryggingu fjölskyldutryggingar sinnar hjá V. V hafnar bótaskyldu og segir að skv. 
læknisvottorði Friðriks Sigurbergssonar læknis, dags. 7.1.2017 komi eftirfarandi fram varðandi 
tjónsatvikið. „Var hún á leið heim úr búðinni, var með bakpoka og hélt einnig á 2-3 kg. þungum 
pokum í hvorri hendi. Eitthvað virðist hafa komið fyrir á þessari leið, þannig að hún hefur verið 
með sáran verk á lendhryggjar svæði. Þessi verkur er allt öðru vísi en þeir verkir sem hafa hrjáð 
hana eftir slysið. Engin áverki í sögunni, nema þessi heimferð með innkaupin.“   

V vísar til 19.gr. vátryggingaskilmála slysatryggingarinnar þar sem vísað er til þess að með slysi 
sé átt við skyndilegan utanaðkomandi atburð sem valdi meiðslum á líkama vátryggðs. V segir að 
tjónsatvik M verði ekki rakið til skyndilegs utanaðkomandi atburðar eða áhrifa eða ákomu utan að 
og því hafi ekki verið um slys að ræða í skilningi vátryggingaskilmála. V telur að meiðsl M megi 
rekja til hreyfingar hennar sjálfrar en ekki utanaðkomandi atburðar.  

Álit. 
Gögn málsins sýna ekki með óyggjandi hætti að tjónsatvik M verði rakið til skyndilegs 
utanaðkomandi atburðar í skilningi þeirra vátryggingaskilmála sem gilda um fjölskyldutryggingu 
hennar hjá V, en í 19. gr. þeirra skilmála kemur fram að gildissvið slysatryggingarinnar er 
skilgreint með þeim hætti. Lýsing hennar sjálfrar á atvikum bendir hins vegar til þess að hún hafi 
verið að bera innkaupapoka og slinkur sá sem hún lýsir hafi komið vegna eigin hreyfingar en ekki 
utanaðkomandi atburðar.  Í læknisfræðilegum gögnum málsins verður heldur ekki séð að einkenni 
þau sem M lýsir séu þess eðlis að þau verði ótvírætt rakin til utanaðkomandi atburðar. M á ekki 
rétt á bótum úr slysatryggingu sinni hjá V. 

Niðurstaða. 
M á ekki rétt á bótum úr slysatryggingu sinni hjá V. 
 

 
Reykjavík 28.6.2017. 

 
Þóra Hallgrímsdóttir lögfr. 

 
         Valgeir Pálsson hrl.   Jón Magnússon hrl.   
 

 


