ÚRSKURÐARNEFND Í VÁTRYGGINGAMÁLUM
Vátryggingaeftirlitið · Suðurlandsbraut 6 · 108 Reykjavík · Sími: 568 5188 · Fax: 568 5253
________________________________________________________________________________________________________________

Yfirlit vegna starfsemi úrskurðarnefndar.
Eftirfarandi umfjöllun hefur að geyma yfirlit yfir fjölda málskota, staðsetningu atburða,
vátryggingagreinar og oftlega réttarheimildir t.d. ákvæði umferðarlaga sem stuðst er við.
Hafa ber hugfast að yfirlitið gefur ekki tæmandi upplýsingar um ágreiningsefnin né hvað lagt er til
grundvallar.

Yfirlit vegna afgreiðslu mála ársins 1994 (september - desember - læt getið mála sem fóru í
samantekt vegna þessa árs).
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Árekstur í Ármúla 04.05. 1994, 3. mgr. 25. gr. umferðarlaga (umfl.).
Árekstur við Sporhamra 06.09. 1994, ósannað um tjónvald.
Árekstur á Hringbraut 23.07. 1994, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur við Hamraborg á Ísafirði 06.06. 1994, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Höfðabakka og Stengs 21.07. 1994.
Brunatjón að Dugguvogi 22.09. 1994, innbúsmunir utan heimilis vátryggðs.
Árekstur á gatnamótum Suðurgötu og Brynjóflsgötu 13.09. 1994, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur í Skeifunni 24.08. 1994, framúrakstur, 1. mgr. 20. gr. og 3. mgr. 14. gr. umfl.
Árekstur á þjóðvegi 1, Vesturlandsvegi 24.09. 1994, framúrakstur, 22. gr., 2. mgr. 25. gr.
og 31. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Eiríksgötu og Barónsstígs 07.10. 1994, 2. mgr. 36. gr. , 1. mgr. 37.
gr. umfl.
Árekstur í Melatorgi 25.11. 1993, frávísun.
Áreksrur á Brúnavegi 09.10. 1994, framúrakstur.
Árekstur á gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar 31.03. 1994, 2. mgr. 45. gr.,
2. mgr. 44. gr., 1. og 6. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Hringbraut 11.10. 1994, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur við bifreiðastæði á Digranesvegi Kópavogi 1994.
Árekstur á gatnmótum Gránufélagsgötu og Geislagötu Akureyri 07.10. 1994, 4. mgr. 25.
gr. og 2. mgr. 45. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Víkurbrautar og Hvassahrauns í Grindavík 09.10. 1994, 2. mgr.
25. gr. umfl.
Varðar tjón á eftirvagni sem ekið var útaf í Hamarsfirði við Djúpavog 07.06. 1994.
Árekstur á Álfabyggð á Akureyri 23.10. 1994, 2.-3. mgr. 15. gr. og 1. mgr. 16. gr. og 1.
mgr. 31. gr. umfl., framúrakstur.
Þóknun fyrir aðstoð við tjónsuppgjör vegna bifreiðatjóns.
Varðar vatnstjón á húseign í júí 1994, húseigendatrygging.
Árekstur á hringtorgi á mótum Skeiðarvogs og Gnoðarvogs 12.08. 1994.
Árekstur á gatnamótum Starmýrar og Áftamýrar 1994, 1. mgr. 17. gr. og 3. mgr. 15. gr.
umfl.
Sjúkra- og slysatrygging, upplýsingaskylda vátryggðs.
Árekstur í Hafnarstræti við útkeyrslu bensínstöðvar 28.08. 1994, 3.-4. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á þjóðvegi 833 á móts við Vaglaskóg 10.07. 1994.
Árekstur á þjóðvegi yffir Öxnadalsheiði við afleggjara 20.11. 1994, 1. mgr. 31. gr. umfl.,
framúrakstur.
Ekið á naut í Staðarhreppi Skagafirði 18.9. 1994.
Árekstur á Hringbraut við Þjóðminjasafnið 21.11. 1994, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur við Tjarnargötu 25.11. 1994, bakkað á bifreið sem lagt hafði verið ólöglega.
Árekstur á Sæbraut rétt norðan við Súðavog.
Árekstur á Hverfisgötu við Rauðarárstíg 27.10. 1994, ekið á móti rauðu ljósi.
Árekstur við vöruflutningamiðstöð 26.05. 1994.
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Árekstur á Suðurlandsbraut við Hraungerði 11.12. 1994 (2.mgr. 27.gr. umfl.,
of hraður akstur)
- Árekstur á mótum Miklubrautar, Bústaðavegar og Hringbrautar 25.09. 1994
(6.mgr. 25.gr., 3.mgr. 45.gr. umfl., ekið í veg fyrir bifreið, of hraður akstur),
- Árekstur á Rauðarárstíg þann 26.10. 1994 (1.mgr. 17.gr. umfl., ekið
afturábak)
- Árekstur á Breiðholtsbraut þann 05.12. 1994 (1.mgr. 36.gr. umfl.)
- Árekstur á Skagfirðingabraut Sauðárkróki 10.11. 1993 (ekið í veg fyrir
bifreið)
- Árekstur á Miklubraut við gatnamót Háaleitisbrautar 22.12. 1994
(aftanákeyrsla)
- Árekstur á Miklubraut 14.12. 1994 (skipt um akrein)
- Árekstur á mótum Vestursíðu og Miðsíðu á Akureyri 09.10. 1994 (biðskylda,
bifreið vanbúin til akstur í hálku - sakarskipting)
- Árekstur á gatnamótum Höfðabakka og Dverghöfða 15.12. 1994
(akreinaskipti, ekið í veg fyrir bifreið)
- Selmúli, 21.12. 1994 (1.mgr. 17.gr. umfl., ekið aftur á bak)
- Nökkavogur 23.12. 1994 (djúp hjólför, bifreiðar að mætast)
- Suðurlandsvegur á Þjórsárbrú 04.01. 1995 (brú)
- Kringlan við útkeyrslu frá Borgarkringlunni 23.12. 1994 (3.mgr. 25.gr. umfl.,
ekið í veg fyrir)
- vegamót þjóðvegar nr. 1 og Valbjarnarvallavegar, Borgarfirði 18.06. 1994
(of mikill hraði, framúrakstur)
- Vesturlandsvegur skammt austan við afleggjara að Korpúlfsst. 15.01. ´94
(36.gr. umfl. ekið á kyrrstæða bifreið)
- húsagata bak við Skeifuna 07.06. 1994 (1.mgr. 20.gr. umfl., framúrakstur)
- F-plús trygging vegna bakáverka 12.04. 1994 (ekki slys í merkingu skilmála)
- Kópavogsbraut 09.12. 1994 (ábyrgðartr. v/hunds ekki fyrir hendi, iðgjöld
ekki greidd,)
- þjóðvegur nr. 1 við Berghól í Glæsibæjarhreppi 17.10. 1994 (ekið í veg fyrir
bifreið, ekið of hratt)
- hringtorg á gatnamótum Fjallkonuvegar og Gullinbrúar 29.01. 1994 (ölvun
við akstur, þrenging á akbraut)
- Melatorg við Hringbraut 31.05. 1994 (innri hringur hefur forgang)
- Kringlan við innkeyrslu að Húsi verslunarinnar 19.12. 1994 (m.a. óvarlega
beygt)
- Lækjargata í grennd við Bókhlöðustíg 01.01. 1995 (skipt um akrein)
- vegamót Digranesheiðar og Gagnheiðar í Kópavogi 22.09. 1993 (1.mgr.
25.gr., 2.mgr. 15.gr., 2.mgr. 20.gr., 22.gr. umfl. og dóm Hæstaréttar 15.12.
1994, framúrakstur o.fl.)
- ábyrgð eiganda verslunarhúss vegna hálku á gangstétt, húseigendatr. (fallist á
bótaskyldu)
- Langabrekka skammt frá Hamrabrekku í Kópavogi 02.10. 1994 (1.-2.mgr.
27.gr. umfl., bifreið á röngum vegarhelmingi)
- Ákeyrsla á grjót á horni Gunnarssunds og Strandgötu 02.02. 1994 (ekki
bótaskylt)
- Stokkasel 10.11. 1994 (ekið í veg fyrir bifreið, 3.mgr. 25.gr. umfl.,
vanbúnaður til aksturs í hálku)
- Skógarlundur við Grenilund Akureyri 16.12. 1994 (ekið of hratt, biðskylda)
- athafnasvæði KEA 09.01. 1994 (1.mgr. 14.gr., 3.mgr. 25.gr. umfl.)
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- Vesturlandsvegur skammt frá Víkurvegi 23.01. 1995 (3.mgr. 14.gr., 36.gr.,
2.mgr. 17.gr. umfl.)
- Hringbraut á móts við Sæmundargötu og Bjarkargötu 19.08. 1994 (ekið í
veg fyrir bifreið)
- þjóðvegur nr. 82 Ólafsfjarðarvegur norðan við Dalvík 06.11. 1993
(36.gr., 1.mgr. 45.gr. umfl., áfengisnotkun, bótaábyrgð ekki fyrir hendi)
- Hjallavegur 01.12. 1994 (afstunga, fallist á bótaábyrgð)
- Vesturlandsvegur við Lágafell 08.01. 1995 (framúrakstur)
- aðrein að Miklubraut 02.12. 1994 (aftanákeyrsla)
- þrenging á Arnarbakka austan við Kóngsbakka 10.01. 1994 (2.mgr. 36.gr.,
þrenging á vegi)
- brú austan við Öxafótalæk austan við Vík 20.07. 1994 (1.mgr. 14.gr., 1.mgr.
19.gr.)
- Skeiðarvogur 20.12. 1994 (skipt um akrein)
- Austurvegur á Selfossi við innkeyrslu 23.10. 1994 (3.mgr. 25.gr. umfl.)
- Sauðárhlíð á Sauðárkróki 24.12. 1994 (biðskylda)
- gatnamót Breiðholtsbrautar og Seljaskóga 25.01. 1995 (ósönnuð ábyrgð)
- Lerkilundur á Akureyri 30.11. 1994 (1.mgr. 14.gr. umfl.)
- Álfaskeið í Hafnarfirði 15.12. 1994 (aftanákeyrsla)
- gatnamót Hlíðarhjalla og Fífuhjalla í Kópavogi 29.12. 1994 (ekið í veg fyrir
bifreið
- slys á gangstétt í Lönguhlíð 16.07. 1993 (ekki bótaskylt)
- Lindarsmári í Kópavogi 09.01. 1995 (20.gr. umfl.)
- gatnamót Óslands og Lálands 02.11. 1994 (óvarlega beygt)
- trillubátatrygging 16.09. 1991 (húftrygging í gildi en ekki sýnt fram á
bótaábyrgð)
- Bakkaselsbrekka í Öxnadal 26.10. 1993 (ekið fram úr jarðýtu)
- Slysatrygging ökumanns, Vogatunga í Kópavogi 01.10. 1992 (vítavert
aksturslag ökumanns mótorhjóls)
- Suðurlandsvegur nálægt Kambabrún 15.01. 1995 (ekið of hratt)
- Einholt 25.01. 1995 (bifreiðar að mætast við slæm skilyrði)
- Hverfisgata milli Lækjargötu og Ingólfsstrætis 14.02. 1995 (ekið út frá stæði)
- Breiðholtsbraut vestan við Stekkjarbakka 01.03. 1995 (2.mgr. 17.gr., 2.mgr.
25.gr. umfl.)
- Skúlagata 18.02. 1995 (ekið á kyrrstæða bifreið)
- Ásgarður í Reykjavík 02.01. 1995 (sönnuð ábyrgð, afstunga)
- slysatrygging launþega 17.07. 1992 (skilgreining á hugtakinu vátryggður,
fallist á bótaábyrgð)
- gatnamót Njarðargötu og Laufásvegar 01.03. 1995 (stöðvunarskylda)
- Nesvegur á Seltjarnarnesi 20.12. 1994 (ekið á vinnutæki, ekki nægar
merkingar, sakarskipting)
- gatnamót Tryggvagötu og Gauksrima á Selfossi 15.03. 1994 (2.mgr. 25.gr.
umfl.)
- Reykjanesbraut ofan Innri-Njarðvíkur 11.03. 1995 (2.mgr. 20.gr. umfl.)
- Hagamel 26.02. 1995 (2.mgr. 25.gr.)
- Suðurlandsvegur skammt fyrir neðan Litlu kaffistofuna 17.03. 1995 (slæm
skilyrði til aksturs, ekið of hratt, ekið í veg fyrir bifreið, vetrarvegur)
- Austurbún í Reykjavík 16.02. 1995 (bifreiðar að mætast)
- Bergstaðastræti við Hellusund 03.03. 1995 (óvarlega ekið inn á götu)
- frárein á Borgarholtsbraut að Hafnarfjarðarvegi 06.02. 1995 (3.mgr. 31.gr.
umfl.)
- á mótum Rangársels og Raufársels í Reykjavík 13.02. 1995 (ekið í veg fyrir
bifreið)
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- Heiðarvegur á Reyðarfirði 24.12. 1994 (1.mgr. 20.gr. umfl.)
- gatnamót Hringbrautar og Bústaðavegar 09.11. 1994 (6.mgr. 25.gr. umfl.)
- þjóðvegur 663-02 milli Patreksfjarðar og Tálknafjarðar 19.03. 1995 (ekið of
hratt)
- vinnuslys í glerverksmiðju Samverks hf. á Hellu 08.08. 1988 (helmingaskipti)
- Snorrabraut við Eiríksgötu 17.03. 1995 (6.mgr. 25.gr. umfl.)
- líkamsmeiðsl á byggingarsvæði að Kaplakrika í Hafnarfirði 15.09. 1989
(ekki sýnt fram á bótaábyrgð)
- Grindavíkurvegur/Víkurbraut/Reykjanesbraut 27.12. 1994 (í tengslum við
aðgerðir lögreglu við að stöðva ökumann, bótaskylt það tjón sem lögreglan varð
fyrir)
- Réttarholt Selfossi 23.02. 1995 (framúrakstur)
- hringtorg á Suðurlandsbraut við Skeiðarvog 29.03. 1995 (innri hringur hefur
forgang)
- Þingvallastræti á Akureyri 07.03. 1995 (ósönnuð sök)
- Holtavegur 17.03. 1995 (3.mgr. 20.gr., 3.mgr. 14.gr., 2.-3.mgr. 15.gr. og
16.gr. umfl.)
- íþróttasalur í Barnaskóla Ólafsfjarðar 10.12. 1993 (ekki bótaskylt tjón)
- Suðurlandsvegur við Hólmsá 26.03. 1995 (2.-3.mgr. 20.gr. umfl.)
- Grensásvegur 09.03. 1995 (bakkað á kyrrstæða bifreið)
- Ármúli 10.01. 1995 (2.mgr. 15.gr. umfl., framúrakstur heimilaður)
- Reykjanesbraut við Blesugróf 26.03. 1995 (2.mgr. 17.gr. umfl.)
- gatnamót Breiðholtsbrautar og Stekkjarbakka 21.02. 1995 (6.mgr. 25.gr.
umfl., 5.mgr. 29.gr. og 5.mgr. 34.gr. merkjareglugerðar nr. 341/1989 sbr. nú
rgl. 289/1995 34.gr. 5.mgr.)
- Blómvallagata við bifreiðastæði Elliheimilisins Grund 21.04. 1995 (ekið of
hratt)
- gatnamót Kirkjuvegar og Fossheiðar á Selfossi 05.03. 1995 (2.mgr. 25.gr.
umfl.)
- Hnífsdalsvegur 07.03. 1995 (ekki unnt að ráða af gögnum hvor beri meiri
ábyrgð, slæm akstursskilyrði)
- þjóðvegur 54 við Laxá í Miklaholtshreppi 14.02. 1995 (árekstur á brú)
- akbraut milli Engjateigar og Suðurlandsbrautar 15.04. 1995 (bifreiðum ekið
framan á hvora aðra)
- Snorrabraut við Skúlagötu 16.01. 1995 (2.mgr. 25.gr. umfl.)
- Flugstöð Leifs Eiríkssonar 05.04. 1995 (2.mgr. 25.gr. umfl.)
- gatnamót Skipholts og Nóatúns 30.03. 1995 (ósannað að ökumaður hafi ekið á
móti rauðu ljósi eða of hratt)
- þjóðvegur 75 Sauðárkróksbraut 09.01. 1995 (1. og 3.mgr. 88.gr. umfl.,
ekið á hross, ógætilega staðið að flutningi hrossa, sakarskipting)
- Vesturlandsvegur austan Ártúnsbrekku við Esso 26.02. 1995 (sök ósönnuð)
- Borgarholtsbraut í Kópavogi 23.04. 1995 (1.mgr. 17.gr. umfl., síðar
endurupptekið, óbreytt niðurstaða)
- Rauðarárstígur 23.03. 1995 (takmörkuð gögn, ágreiningur, helmingaskipti)
- gatnamót Smárahlíðar og Skarðshlíðar á Akureyri 21.03. 1995 (4.mgr.
25.gr. umfl.)
- Ármúli 22.10. 1993 (3.mgr. 25.gr. umfl.)
- Borgartún þann 28.05. 1995 (4. mgr. 25. gr. umfl.)
- Þjóðvegur 1 á Holtavörðuheiði 31.03. ´95 (slæm akstursskilyrði, ekið
ógætilega)
- Suðurlandsbraut við Faxafen 25.04. ´95 (viðbótarakrein, akreinaskipti)
- Hafnarbraut á Dalvík 03.02. ´95 (1. mgr. 20. gr. umfl.)
- Hléskógar 14.04. ´95 (2. gr., 17. gr., 36. gr. umfl.)
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- Sæbraut 21.03. ´95 (1.-2. mgr. 15. gr., 2. mgr. 17. gr. umfl.)
- Hringbraut við gatnamót Njarðargötu 09.04. ´95 (17. gr. umfl.)
- Gatnamót Austurvegar og Reynivalla Selfossi 31.03. ´95 (25. gr., 36. gr. umfl.)
- Slysatrygging sjómanna, tjónsdagur 26.02. 1992 (ekki bótaskylt, en síðar fallist
á bótaskyldu í kjöfar nýrra gagna, ekki þurfti að koma til endurupptöku)
- Vatnstjón í bílskúr að Sörlaskjóli 13.01. ´95 (ekki bótaskylt)
- Kringlýmýrarbraut við Listabraut 22.03. ´95 (14., 17., 28., 36. gr. umfl.)
- Þjóðvegur 92 á Fagradal 03.03. ´95 (36. gr. umfl.)
- Gatnamót Aðalgötu og Hornbrekkuvegar á Ólafsfirði 26.04. ´95 (hálka)
- Gatnamót Lækjargötu, Kaflkofnsvegar, Geirsgötu 25.5. ´95 (17., 15. gr. umfl)
- Þjóðvegur 1 við Torfalæk austur Húnavatnssýslu 11.3. ´95 (36. gr. umfl. og
56. gr. laga um lausafjárgöngu nr. 45/1994 56. gr. sbr. lög nr. 56/1995 )
- Brautarholt 30.3. ´95 (36. gr. umfl.)
- Arnarbakki við Jörfabakka 16.3.´95, (þrenging, ekið of hratt)
- Bifreiðaplan við Vöruhús K.Á. Selfossi 25.11. ´94 (17. gr. umfl.)
- Skemmdir á bifreið af völdum hrossa að Ásbrekku í Vatnsdal 15.4. ´95 (fallist
á bótaábyrgð bóndans vegna skemmda á bifreiðinni)
- Borgarbraut í Borgarnesi 28.2.´95 (óvarlega ekið skáhallt meðfram götu í stað
þess að aka rakleitt út á hana)
- Laufengi í Reykjavík 16.12.´94, (bifreiðar að bakka)
- Hlíðarhjalli í Kópavogi 28.1.´95 (19. gr. umfl.)
- Bifreiðaplan Esso við Hörgárbraut á Akureyri, (4. mgr. 25.gr., 2. mgr. 17. gr.
umfl.)
- Gatnamót Höfðatúns og Sæbrautar 27.4.´95 (óvarlega ekið, framburðir
stangast á, skipt um akrein)
- Bústaðavegur við Flugvallarveg 16.6. ´95 (6. mgr. 25. gr. umfl.)
- Reykjanesbraut skammt norðan Stekkjarbakka 27.6. ´95 (ósannað að
ökumaður hafi ekið í veg fyrir annan ökumann)
- Hafnargata í Keflavík 30.4.´95 (ekið utan í bifreið, bótaábyrgð)
- Slys á Breiðdalsheiði 25.10.´94, (gildissvið ábyrgðartryggingar ökutækja.)
- Þjóðvegur 1 Svalbarðsstrandarvegur 10.6.´95 (36. gr. umfl.)
- Mófellsstaðavegur við brúna yfir Kaldá 17.6.´95 (ekið of hratt og á kyrrstæða
bifreið)
- Tjón á bifreið á Þorlákshafnarvegi 09.06. 1995 (fallist á bótaskyldu)
- Fjölskyldu- og frítímaslysatrygging (snéri sig á fæti - ekki slys)
- Árekstur á Garðastræti skammt frá Hólatorgi 17.06. 1995 (14. - 15.gr. umfl.)
- Árekstur á gatnamótum Sæbrautar og Kleppsmýrarvegar 16.06. 1995 (ekið
óvarlega, hægri beygja ranglega tekin)
- Árekstur á þjóðvegi 1, Norðurlandsvegi Öxnadal 27.06. 1995 (14., 36.gr.
umfl,)
- Árekstur á Garðvegi við Golfskála Sandgerðis 09.06. 1995, (aftanákeyrsla)
- Árekstur á gatnamótum Skarðshlíðar og Fosshlíðar Akureyri 5/5 1995 (2.
mgr. 25., 1-2. mgr. 22, 20, 2. mgr. 31., 2. mgr. 15.gr. umfl.)
- Árekstur á Austurvegi á móts við Langholt á Selfossi 13/5 1995, (ekið framúr
hægra megin - beygja tekin ranglega - sakarskipting)
- Árekstur á gatnamótum Karlabrautar og Dalsbyggðar í Garðabæ 14.6.
1995 (1. mgr. 17. gr. umfl., ekið afturábak)
- Árekstur við Laugaveg 168 06.06. 1995 (ekið afturábak)
- Árekstur á Sæbraut við Dalbraut 29.05. 1995 (25. gr. umfl., ekið inn á
aðalbraut),
- Árekstur á Hlíðarhjalla Kópavogi 27.05. 1995 (3.mgr. 25.gr. umfl. ekið frá
stæði),
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142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

165
166
167
168
169
170
171
172

- Árekstur á Skagafjarðarvegi við Þorsteinsstaði 31.3. 1995 (slæmt veður,
bifreið kyrrstæð á vegi),
- Árekstur á vegamótum Árskógssandsvegar og Ólafsfjarðarvegar 2.6. 1995
(2.mgr. 25.gr. umfl. -biðskylda),
- Árekstur á gatnamótum Háaleitisbrautar og Kringlumýrarbrautar 17.7. 1995
(6.mgr. 25.gr., 4.mgr. 15.gr. og 1.mgr. 4.gr. umfl.),
- Árekstur á Tjarnargötu við Skothúsveg 1.2. 1995 (afturábak gegn einstefnu),
-Árekstur í Múlagöngum 20.6. 1995 (ekið of hratt),
-Árekstur á Vatnsmýrarvegi við Bílasölu Guðfinns 30.5. 1995 (b-liður 23.gr.
rgl. nr. 289/1995, of hraður akstur - framúrakstur 2. mgr. 20. gr. umfl.),
- Árekstur á sumarbústaðavegi við Kiðárbotna í landi Húsafells 10.7. 1995 (of
hraður akstur),
- Árekstur í Skipholti 11.1. 1995 (ekið á kyrrstæða bifreið),
- Árekstur á Hverfisgötu við Smiðjustíg 16.7. 1995 (1.mgr. 15.gr. umfl.)
- Árekstur á gatnamótum Reykjavíkurvegar og Hjallabrautar í Hafnarfirði
15.7. 1995 (stöðvað á óvenjulegum stað - of hraður akstur),
- Árekstur á Melatorgi 30.10. 1993 (ytri hringur í órétti),
- Skemmdir á bifreið er hún var dregin á Tjarnalundi á Akureyri 31.2. 1995
(2. málsliður 1. mgr. 88.gr. - 3. mgr. 90.gr. umfl.),
- Árekstur á Ægisgötu á Ólafsfirði austan við afgreiðslu OLÍS 20.4. 1995
(3.mgr. 25.gr. umfl.),
- Árekstur á þjóðvegi 1 við afleggjarann að Hamri í Borgarhreppi 12.3. 1995
(3.mgr. 14.gr. umfl. aftanákeyrsla),
- Árekstur á Breiðholtsbraut vestan Stekkjarbakka 28.7. 1995
(sakarskipting),
- Árekstur við Svignaskarð í Borgarhreppi Mýrarsýslu 11.8. 1995 (hætt við
beygju og ekið í veg fyrir bifreið),
- Árekstur á Austurvegi á Reyðarfirði 14.5. 1995 (ekið í veg fyrir bifreið og ekið
óvarlega fram úr hægra megin)
- Árekstur á Hörgárbrú á Ólafsfjarðarvegi 21.7. 1995 (19.gr., 36.gr. umfl.),
- Árekstur á Holtavegi í Rvík. 7.7. 1995 (20.gr. umfl., framúrakstur, samfelld röð
bifreiða),
- Fjölskyldutrygging (innbústrygging, þjófnaður úr íbúð),
- Árekstur á Vesturlandsvegi í Kollafirði við Mógilsá 24.7. 1995 (2.mgr.
25.gr. umfl., ekið í veg fyrir bifreið og framúrakstur),
- Árekstur á Höfðabakka 24.6. 1995 (3.mgr. 25.gr. umfl., ekið í veg fyrir bifreið),
- Árekstur á Suðurlandsvegi við afleggjara að bænum Seljalandi 30.6. 1995
(2.mgr. 15.gr., 1.mgr. 16.gr., 2. og 4.mgr. 31.gr. umfl., ekki stefnumerki,
framúrakstur),
- Tjón á bifreið við gámakrana á athafnasvæði í Sundahöfn 2.3. 1995, (fallist á
bótaábyrgð)
- Ágreiningur um gildi sjúkra- og slysatryggingar sem tekin var í sept. 1994,
(ákvæði vátr.skilmála og laga um vátryggingarsamninga 20/1954),
- Árekstur á brú yfir Víðidalsá í Húnavatnssýslu 31.7. 1995 (sakarskipting),
- Árekstur á Suðurlandsvegi hjá Kotströnd í Ölfusi 28.6. 1995 (c-liður
2.mgr. 20.gr. umfl., framúrakstur, sakarskipting),
- Árekstur á gatnamótum Nóatúns og Skipholts 10.6. 1995 (7.mgr. 25.gr. umfl.,
umferðarljós - ekið á móti rauðu ljósi),
- Heimilistrygging (ábyrgðartrygging, skemmdir á bifreið af völdum
reiðhjóls 25.5. 1995. fallist á bótaskyldu),
- Árekstur við Landspítalann 24.8. 1995 (bifreiðar að mætast),
- Árekstur á Hvammsárbrú í Mýrdal 4.8. 1995, (1.mgr. 36.gr., 3.mgr. 14.gr.
umfl.),

6

ÚRSKURÐARNEFND Í VÁTRYGGINGAMÁLUM

- Árekstur á Austurvegi á Selfossi 15.8. 1995, (stefnumerkjagjöf, ranglega
staðið að beygju, framúrakstur),
174
- Árekstur á Svartárdalsvegi skammt sunnan Norðurlandsvegar 14.4. 1995
(ekið of innarlega á vegi),
175
- Árekstur á Kringlunni við innkeyrslu að Húsi verslunarinnar 10.7. 1995,
(ekki biðskyldubrot, óvarlega ekið yfir hægri akrein af vinstri akrein),
176
- Árekstur á Norðurfelli við innkeyrslu að Fannarfelli 5.9. 1995 (1.mgr.
14.gr., 2.mgr. 15.gr., 1.mgr. 20.gr. b-liður 1.mgr. 22.gr. umfl., skilyrði til
framúraksturs hægra megin ekki fyrir hendi, beygja á vegamótum,
sakarskipting),
177
- Árekstur á gatnamótum Unubakka og Selvogsbrautar í Þorlákshöfn 13.6.
1995, (ekið á vinstri vegarhelmingi er komið var að gatnamótum,
sakarskipting),
178
- Árekstur á Gjábakkavegi rétt austan Barmaskarðs 2.9. 1995 (bifreiðar að
mætast, staðsetning á vegi),
179
- Árekstur vélsleða 25.3. 1995 (nálægt Grímsstöðum Í Mývatnssveit,
kaskótrygging, reynsluakstur undanskilin áhætta),
180
- Árekstur á Vesturbraut í Keflavík 28.8. 1995 (3.mgr. 25.gr., 36.gr. umfl.),
181
- Árekstur á Kaldadalsleið 13.9. 1995 (36.gr. umfl.),
182
- Árekstur á Réttarholtsvegi 21.3. 1995 (afstunga, fallist á bótaskyldu),
183
- Árekstur á Norðfjarðarvegi við Kollaleirunes í Reyðarfirði 14.8. 1995,
(1.mgr. 20.gr. umfl., framúrakstur, stefnumerki, ekið of hratt),
184
- Árekstur á Hringbraut vestan Njarðargötu 19.8. 1995 (3.mgr. 14.gr., 1.mgr.
36.gr., 2.mgr. 17.gr. umfl., óvarlegt að stöðva bifreið - of hraður akstur),
185
- Árekstur í Borgartúni 1.9. 1995 (3.mgr. 15.gr., 20.gr., 2.mgr. 31.gr. umfl.,
beygt frá vegarbrún án stefnumerkja í veg fyrir bifreið),
186
- Umferðarslys á Sauðárkróksbraut 1.7. 1995 (2.-3.mgr. 20.gr., 1.mgr. 31.gr.
umfl., ekki skilyrði til framúraksturs),
187
- Árekstur á Suðurlandsbraut skammt frá Hallarmúla 31.8. 1995 (2.mgr.
25.gr., 2.mgr. 17.gr. umfl., ekið í veg fyrir bifreið),
188
- Ákeyrsla bifreiðar á hest í Víðidal í Húnavatnssýslu 30.7. 1995 (ábyrgð á
grundvelli 1.mgr. 88.gr. umfl.),
189
- Slys á farþega bifreiðar sem lenti á framrúðu við snögghemlun 27.5. 1995
(ekki sýnt fram á ábyrgð mótaðila),
190
- Árekstur við Dalhús í Reykjavík 19.8. 1995 (4.mgr. 25.gr. umfl., þrengsli á
vegi, varúð frá hægri),
191
- Árekstur á gatnamótum Réttarholtsvegar og Sogavegar 14.9. 1995 (ekið í
veg fyrir bifreið, ekið of hratt, sakarskipting),
192
- Umferðarhóhapp á Ármúla við gatnamót Hallarmúla 5.7. 1995 (ekki fallist
á að kyrrstæð bifreið við gatnamót hafi truflað ökumann á aðalbraut),
193
- Fjölskyldutrygging, bótakrafa vegna þjófnaðar/innbrots í maí 1995, (ekki
bótaskylt v/undanskilinnar áhættu í skilmálum),
194
-Árekstur á gatnamótum Skólabrautar og Hellisbrautar Hellissandi 9.9.
1995 (4.mgr. 25.gr. umfl.),
195
-Árekstur á gatnamótum Kambasels og Jaðarsels 8.9. 1995 (biðskylda, ekið
of hratt, sakarskipting),
196
- Árekstur á Hafnarfjarðarvegi í Kópavogi 2.10. 1995 (ósannað að ekið hafi
verið í veg fyrir bifreið),
197
- Árekstur á brúnni yfir kerlingadalsá í Mýrdal 7.8. 1995 (sakarskipting),
198
- Árekstur á þjóðvegi nr. 1 Norðurlandsvegi í Víðidal 22.9. 1995
(framúrakstur, b-liður 23.gr. reglugerðar nr. 289/1995
umferðarmerki),
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199

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

218

219
220
221
222
223

224

- Ábyrgðartrygging vegna reiðhjóls, ábyrgðartrygging ökutækis, vegna
umferðaróhapps á gatnamótum Hringbrautar og Hofsvallagötu 15.9. 1995,
(1.-2.mgr. 88.gr. umfl., lækkun bóta vegna munatjóns um helming, stjórnandi
reiðhjólsins ber ábyrgð á skemmdum á bifreiðinni að hálfu),
- Fasteignatrygging/vatnstjónstrygging vegna vatnstjóns 30.8. 1995,
(vátryggður sýndi ekki fram á vatnstjón á hurðarflekum),
- Árekstur á gatnamótum Álfabakka og Arnarbakka 15.9. 1995, (2.mgr.
25.gr. umfl.),
- Lausafjártrygging, ágreiningur um bótaskyldu vegna skemmda á
svifnökkva (sumarið 1994),
- Árekstur á Austurvegi á Selfossi 2.9. 1995, (U-beygja),
- Umferðarslys á gatnamótum við Sæbraut, Dalbraut og Sundagarða 3.9.
1995 (6.mgr. 26.gr. umfl.),
- Árekstur á gatnamótum Tryggvabrautar og Hjalteyrargötu Akureyri 5.4.
1995 (ekið í veg fyrir bifreið á aðalbraut, sakarskipting),
- Árekstur á Vesturlandsvegi skammt norðan Kjósarskarðsvegar 29.9. 1995
(ósannað að ökumaður hafi ekið í veg fyrir bifreið),
- Umferðaróhapp í Kambaseli 30.6. 1995 - reiðhjól og bifreið,
ábyrgðartrygging heimilistryggingar, (3.mgr. 25.gr., 40.gr. umfl.),
- Ekið á ljósastaur á gatnamótum Reykjanesbrautar og Ásbrautar 12.8. 1995
(lögreglubifreið í eftirför),
- Umferðaróhapp á þjóðveginum milli Ólafsfjarðar og Akureyrar 22.11.
1991 (ekki sýnt fram á bótaskyldu),
- Ágreiningur um húftryggingarbætur fyrir vélbát (frávísun,
bátaábyrgðarfélag frumtryggjandi),
- Árekstur á Hagamel við hús nr. 76 23.8. 1995 (3.mgr. 25.gr., 1.mgr. 17.gr.
umfl.)
- Árekstur bifreiðar og bifhjóls við Reykjafold 10.4. 1995 (41.gr. umfl.),
- Ákeyrsla á hross sunnan Syðra Skörðugils Seyluhreppi í Skagafirði 18.8.
1995 (ábyrgðartrygging bænda, fallist á bótaábyrgð bóndans),
- Árekstur í Helgamagrastræti á Akureyri 12.9. 1995 (1.mgr. 17.gr. umfl., ekið
afturábak),
- Árekstur á Klapparstíg við Lindargötu 26.4. 1995 (4.mgr. 25.gr., 2.mgr.
36.gr. umfl.)
- Umferðaróhapp á þjóðvegi 1 Norðurlandsvegi á Svalbarðsströnd 15.8.
1995 (ekið á hest, 1.mgr. 88.gr. umfl., ábyrgð lögð á ökumann),
- Umferðarslys við Sléttuland í Ásahreppi 30.6. 1995 (ábyrgðartrygging
bænda, ekið á kind, 3.mgr. 88.gr. umfl., 56.gr. vegalaga, bótaábyrgð
bóndans),
- Umferðaróhapp á Reykjanesbraut móts við Lónakot 1.10. 1995 (1.mgr. og
3.mgr. 88.gr. umfl., ábyrgðartrygging hunds, ekið á hund, bótaábyrgð
eiganda hundsins),
- Árekstur á Eiríksgötu 19.10. 1995 (2.mgr. 17.gr., ekið frá brún akbrautar),
- Umferðaróhapp á Njarðarbraut við Stekk á Fitjum 23.8. 1995,
(ábyrgðartrygging verktaka, 1.mgr. og 3.mgr. 88.gr. umfl., sakarskipting),
- Árekstur á Breiðadalsheiði norðan Kinnar 5.10. 1995 (ekið á röngum
vegarhelmingi),
- Árekstur á Hafnargötu 36 9.6. 1995 (óvíst um aðdraganda/helmingaskipti),
- Árekstur á gamla Suðurlandsveginum móts við heimkeyrsluna að Brú í
Landeyjarhreppi 6.10. 1995 (1.gr., 2.gr., 3.-4.mgr. 25.gr., umfl. og 8.gr.
vegalaga),
- Slysatrygging bænda, slys þann 30.7. 1995, (fallist á bótaskyldu, slys í
skilningi skilmála),
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225
226
227
228
229
230

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

243
244
245

246
247

248
249
250

- Árekstur á Kjarrhólma í Kópavogi 6.6. 1995, (3.mgr. 25.gr. umfl., ekið frá
stæði),
- Árekstur við gatnamót Langholtsvegar og Drekavogs 31.10. 1995, (17.gr.
umfl., ekið afturábak),
- Árekstur á Suðurlandsvegi við afleggjara að sumarhúsum við Lækjarbotna
22.7. 1995, (3.mgr. 14.gr. umfl.),
- Hvarf á fjórum pokum frá húsi við Garðbraut í Garði 9.8. 1995,
- Ágreiningur um rétt til bóta vegna afnotamissis í kjölfar áreksturs 8.10.
1995,
- Árekstur á Reykjanesbraut við Sæbraut 12.11. 1995, (1.mgr. 36.gr., 3.mgr.
31.gr., 1.-2.mgr. 27.gr., 30.gr. umfl., of hraður akstur, óvarleg stöðvun
bifreiðar),
- Árekstur við Hólabraut á Akureyri 6.5. 1994, (2.mgr. 27.gr. umfl., röng
akstursleið)
- Árekstur á Húnabraut á Blönduósi 23.10. 1995, (36.gr., 20.gr. umfl.,
framúrakstur),
- Árekstur á Bíldshöfða við Breiðhöfða 13.1. 1995 (ekið á móti rauðu ljósi),
- Umferðarhóhapp á Snorrabraut 11.10. 1995 (88.gr., hjólbarði rann í veg fyrir
bifreið sen kastaði honum á aðra bifreið),
- Árekstur á Borgarbraut í Borgarnesi 30.10. 1995 (3.mgr. 25.gr. umfl., hrím
ekki hreinsað af rúðu því takmarkað útsýni 1.mgr. 59.gr., sakarskipting),
- Árekstur á Hafnarfjarðarvegi við Lyngás 25.9. 1994 (6.mgr. 25.gr. , beygt á
vegamótum, 1.mgr. 36.gr., 20.gr. umfl.),
- Ábyrgðartrygging verktaka, ágreiningur um skaðabótaábyrgð í tengslum við
bilun á tveimur framköllunarvélum 16.1.. 1994 (fallist á bótaskyldu),
- Ágreiningur um gildissvið F+fjölskyldutryggingar/frítímaslysatryggingar
vegna slyss þann 1.1. 1995 (skilgreining á hugtakinu vátryggður),
- Árekstur á mótum Ægissíðu og Hofsvallagötu 25.10. 1995 (biðskylda),
- Árekstur á Sæbraut 13.11. 1995 (aftanákeyrsla, ágreiningur um afleiðingar,
tvær ákeyrslur),
- Árekstur á Bæjarbraut Hafnarfirði 4.10. 1995 (17.gr. umfl., stefnuljós,
framúrakstur, beygt á vegi, of hraður akstur),
- Umferðaróhapp á þjóðvegi 1 Vesturlandsvegi við Eyrarkot í Kjós 20.10.
1995 (1.mgr. 88.gr. umfl., 56.gr. vegalaga, ekið á hross, eigandi
bifreiðarinnar ber alla ábyrgð),
- Árekstur á Eyrarvegi á Selfossi 4.11. 1995 (framúrakstur),
- Bótaábyrgð útgerðar ms. Höfrungs III AK-250 vegna slyss um borð í
skipinu 10.9. 1993 (ekki bótaskylt slys),
- Umferðaróhapp á Eyrarfjarðarbraut eystri við bæinn Kamb 24.10. 1995
(ekið á nautgrip, 1. og 3.mgr. 88.gr. umfl., 56.gr. vegalaga, bótaskylda
eiganda nautgripsins),
- Árekstur á Grindavíkurvegi rétt sunnan við Gíghæð 20.11. 1995 (1.-2.mgr.
27.gr. umfl., bifreið stöðvuð vegna bilunar, 36.gr. umfl.)
- Árekstur á gatnamótum Nýbýlavegar og Reykjanesbrautar í Kópavogi 27.9.
1995 (2.-3.mgr. 34.gr. reglugerðar um umferðarmerki nr. 28/1995, ekið
andspænis rauðu ljósi),
- Árekstur á Bústaðavegi við Litluhlíð 29.10. 1995 (6.mgr. 25.gr. umfl., ekið í
veg fyrir bifreið),
- Árekstur á mótum Ólafsvíkurvegar og Álftarnesvegar 28.10. 1995 (1.mgr.
22.gr., framúrakastur, 1.mgr. 25.gr. umfl.),
- Árekstur á Austursíðu skammt sunnan Fögrusíðu 28.11. 1995 (2.mgr. 25.gr.
umfl., biðskylda ekki virt),
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251

- Árekstur á Höfðabakkabrú í Reykjavík 15.11. 1995 (27.gr., 3. mgr. 14.gr.
umfl., bifreið stöðvuð að ástæðulausu, ekið of nærri bifreið),
- Árekstur á Furuvöllum Akureyri 2.11. 1995 (20.gr. umfl., framúrakstur),
- Árekstur á mótum Reykjavegar og Vesturlandsvegar í Mosfellsbæ 6.11. 1995
(6.mgr. 25.gr. umfl., beygt á vegamótum),
- Árekstur á Sæbraut á gatnamótum Dalbrautar 2.12. 1995 (1.mgr. 17.gr.

252
253
254
umfl),
255
256

- Skemmdir á bifreið af völdum ökutækis sem hvarf af vettvangi (ósannað),
- Umferðaróhapp á Miklubraut við Kringlumýrarbraut 25.9. 1995 (ósannað).
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Yfirlit vegna afgreiðslu mála ársins 1996.
1/1996 Árekstur við Skeifuna 17 þann 21.12. 1995, 3.mgr. 14.gr. 2. mgr. 15.gr., 1.mgr. 17.gr.,
2.mgr. 31.gr., 36.gr. umfl., óvarlega ekið, U-beygja.
2
Árekstur á Austurvegi á Selfossi 28.07. 1995, 1.mgr. 17.gr., ekið afturábak.
3
Árekstur á Hafnarskeiði í Þorlákshöfn 27.11. 1995, 5.mgr. 27.gr. umfl., stöðvað
af tilefnislausu, ekið of hratt, hurð opnuð óvarlega.
4
Árekstur á Hverfisgötu við Þjóðleikhúsið 19.12. 1995, framúrakstur, v/beygja.
5
Árekstur á þjóðvegi nr.1 skammt sunnan við afleggjarann að Grenivík 09.06.
1995, 1.mgr. 36.gr., 1.mgr. 31.gr. umfl., framúrakstur.
6
Árekstur á gatnamótum Aðalgötu og Ægisgötu Ólafsfirði 15.12. 1995,
almennur umferðarréttur 1.mgr. 25.gr. umfl., ekið of hratt.
7
Árekstur á Glerárgötu við Tryggvagötu á Akureyri 30.11. 1995, 2.mgr. 17.gr.,
1-2.mgr. 15.gr. umfl.
8
Skemmdir á bifreið, afstunga 09.12. 1995, ósannað.
9
Árekstur á Jökulsárbrú á Sólheimasandi 17.12. 1995, 1.-2.mgr. 36.gr. umfl.
10
Umferðarslys á Eyjafjarðarbraut skammt frá Melabrekku 28.10. 1995, 56.gr.
vegalaga nr. 45/1994, ekið á hross.
11
Árekstur á Sævangi í Hafnarfirði 20.12. 1995. 3.málsl. 1.mgr. 19.gr. umfl.,
hindrun/þrenging á vegi.
12
Umferðaróhapp á þjóðvegi nr. 82, Múlagöngum 06.12. 1995, 36. gr., 1.mgr.
31.gr. umfl.
13
Árekstur á Strandgötu í Hafnarfirði 29.12. 1995, 2.mgr. 17.gr., 20.gr. umfl, Ubeygja, framúrakstur.
14
Árekstur á Kársnesbraut/Nýbýlavegi við gatnamót Dalbrekku í Kópavogi
16.11. 1995, umferðarljós, 89. gr. umfl.
15
Árekstur á Suðurlandsvegi austan við brú á Strandarsíki 13.08. 1995, 1.2.mgr.
33.gr. umfl., ekið á kyrrstæða bifreið.
16
Slys við viðgerð á vörubifreið þann 23.02. 1995 (slysatr. ökumanns).
17
Árekstur á gatnamótum Breiðholtsbrautar og Stangar í Reykjavík 15.12. 1995,
3.mgr. 34.gr. reglugerðar nr.289/1995 um umferðarmerki.
18
Slys í Ingólfskaffi 18.06. 1995, ábyrgðartrygging fyrirtækis.
19
Ákeyrsla á kyrrstæða bifreið við Ásveg á Akureyri 08.10. 1995, ósannað.
20
Ábyrgðartrygging fjölskyldutryggingar, áflog 01.10. 1993, meiðsl, bótaskylt.
21
Árekstur á gatnamótum Þingvallastrætis og Skógarlundar 12.01. 1996, 2.mgr.
25.gr. og 1.mgr. 36.gr. umfl.
22
Árekstur á Nýbýlavegi við Ástún í Kópavogi 20.01. 1996, 6.-7.mgr. 25.gr. umfl.
ekið í veg fyrir bifreið.
23
Umferðaróhapp í Austurstræti 21.05. 1995, 5.mgr. 27.gr., 1.mgr. 91.gr.
umfl, hurð opnuð út í umferðina, hliðsjón af Hrd. 1981 bls. 1203.
24
Árekstur á Brúnavegi á móts við Dalbraut 28.09. 1995, 2.-3.mgr. 15.gr. umfl.,
U-beygja.
25
Árekstur á Smiðjuvegi við innakstur að Smiðjuvegi 11 þann 17.09. 1994, 2.3.mgr. 25.gr., og 2.mgr. 15.gr., og 2.mgr. 20.gr. umfl., óvarlega beygt og óvarlega
ekið fram úr.
26
Árekstur á Norðurlandsvegi á Hnausabrú 02.01. 1996, 1.mgr. 36.gr., 1.mgr.
19.gr. umfl.
27
Árekstur á gatnamótum Reykjavíkurvegar, Hjallahrauns og Hjallabrautar
27.12. 1995, ekið á móti rauðu ljósi, óvarlega beygt.
28
Árekstur á Melatorgi 01.01. 1996, ekið í veg fyrir bifreið á innri hring.
29
Árekstur á Hringbraut vestan Bjarkargötu 04.12. 1995, 2.mgr. 25.gr., 2.mgr.
45.gr. umfl., biðskyldubrot, ölvun við akstur.
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Árekstur á mótum Háuhlíðar og Sauðárhlíðar á Sauðárkróki 26.12. 1995, ekið
á röngum vegarhelmingi.
Ágreiningur um bótaskyldu úr sjúkratryggingu, beiðni um tryggingu á árinu
1992, vanrækt upplýsingaskylda, skerðing dagpeningagreiðslna um helming sbr.
6.gr. laga um vátryggingarsamninga, og 22.gr. skilmála.
Umferðarslys á Austurvegi við gatnamót Bankavegar á Selfossi 01.11. 1995,
3.mgr. 25.gr. og 1.mgr. 36.gr. umfl.
Árekstur á bifreiðastæði við Garðatorg 05.01. 1996, bifreiðar að bakka.
Árekstur á Skógarhlíð við Flugvallarveg 18.12. 1995, 6.mgr. 25.gr. umfl.
Skemmdir á rúðugleri af völdum flugelds 06.01. 1996, brunatr. húseignar,
fasteignatrygging.
Árekstur á Skemmuvegi í Kópavogi 29.01. 1996, vinstri beygja, biðskylda.
Árekstur á Suðurlandsbraut 13.02. 1996, 2.mgr. 25.gr. umfl.
Árekstur við aðalinngang Miðbæjar í Hafnarfirði 11.01. 1996, ekið á kyrrstæða
bifreið.
Árekstur á gatnamótum Grensásvegar og Ármúla 02.01. 1995, umferðarljós.
Skemmdir á eftirvagni á þjóðvegi nr. 57 í Búlandshöfðabrekku 05.04. 1995,
notkun í skilningi umfl. vísað til úrskurðar í máli nr. 20/1994.
Árekstur á Lækjargötu við Skólabrú 03.02. 1996, 1.mgr. 17.gr., ekið aftur á
bak.
Tjón á kæliskáp, 3. gr. skilmála heimilistryggingar.
Árekstur á Biskupstungnabraut við veginn að Vaðnesi í Grímsnesi 21.01.
1996, 1.- 2.mgr. 17.gr. umfl. beygt í veg fyrir bifreið.
Ágreiningur um bætur úr ábyrgðarþætti fjölskyldutryggingar vegna tjóns á farsíma
þann 22.07. 1995.
Árekstur á Fjallkonuvegi við Logafold 29.01. 1996, 1.mgr. 19.gr. umfl.,
þrenging.
Árekstur á Breiðhöfða 16.09. 1995, ósannað að beygja hafi verið tekin óvarlega,
skilyrði til framúraksturs ekki fyrir hendi.
Árekstur á Fagurhólstúni í Grundarfirði 25.01. 1996, bifreiðar að mætast í
beygju.
Árekstur á gatnamótum Hörgárbrautar og Hlíðarbrautar á Akureyri 09.02.
1996, 2.mgr. 25.gr. umfl.
Tjón á bifreið á vegi að athafnasvæði Skotfélags Akureyrar 16.07. 1995, ábyrgðartrygging
2.gr. umfl., keðja strengd þvert fyrir veg án viðvörunarmerkja, bótaskylda.
Árekstur á afleggjara að sumarhúsum í Miðhúsaskógi 26.01. 1996, 1.mgr.
14.gr., 19.gr., 2.mgr. 36.gr. umfl.
Árekstur á Bústaðavegi vestan Kringlumýrarbrautar 10.02. 1996, sveigt í veg
fyrir bifreið, sönnunarbyrði.
Árekstur í hringtorgi á mótum Skeiðarvogs og Suðurlandsbrautar 30.07. 1995.
Árekstur á gatnamótum við Krókháls og Hálsabraut 02.02. 1996, 2.mgr. 25.gr.
umfl. og vinstri beygja, útsýni takmarkað vegna stöðu sólar.
Ágreiningur um greiðslu örorkubóta úr tryggingu Eurocard, 1.mgr. 24.gr. vsl.
Árekstur á bifreiðastæði við Brauðval Vesturbraut Búðardal 15.12. 1995, 1.mgr. 17.gr.
umfl.
Árekstur á gatnamótum Hverfisgötu, Laugavegs og Rauðarárstígs 13.12. 1995, 34.gr.
merkjareglugerðar nr. 289/1995, umferðarljós.
Árekstur á mótum innkeyrslu og bílastæðis við Fákafen 17.10. 1995, 3.mgr. 15.gr. og
4.mgr. 25.gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Reykjanesbrautar og Lækjargötu 30.11. 1995, ósannað að um
tilefnislausa skyndistöðvun hafi verið að ræða, umferðarljós.
Árekstur á gatnamótum Aðallands og Eyrarlands 25.02. 1996, ekið af
vettvangi,
biðskylda.
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Árekstur í Síðumúla 11.10. 1995, framúrakstur, beygt til vinstri.
Sjóvinnuslys þann 07.04. 1996.
Árekstur við bifreiðastæði Kringlunnar 18.01. 1996, stöðvunarskylda.
Árekstur á Sauðárkróksbraut 12.01. 1996, 1.mgr. 27.gr. 36.gr. umfl., bifreið stöðvuð á
þjóðvegi, aftanákeyrsla.
Árekstur á gatnamótum Hringbrautar, Snorrabrautar og Miklubrautar 29.12. 1995,
6.mgr. 25.gr. umfl.
Árekstur í Skipholti 22.02. 1996, sjúkrabifreið í útkalli, 2.mgr. 8.gr., 2.mgr. 17.gr., 1.mgr.
20.gr. 2.mgr. 17.gr. umfl., ekið framúr bifreið sem beygt var.
Árekstur á gatnamótum Vífilsstaðavegar og Garðatorgs 21.02. 1996, 2.mgr. 25.gr.
umfl.
Árekstur við gatnamót Holtagarða og Vatnagarða 27.03. 1996, 2.mgr. 25.gr. umfl.
Árekstur á Tryggvagötu 17.02 1996, 4.mgr. 25.gr. umfl., ekki talið að öðrum ökumanni
hafi fremur borið að víkja.
Árekstur á Álfaskeiði við Sólvangsveg 05.02. 1996, 1.mgr. 14.gr. 36.gr. umfl., þrenging á
vegi.
Árekstur á húsagötu við Suðurlandsbraut 4a 25.02. 1996, ekið á kyrrstæða bifreið
samkvæmt staðfestum framburði vitna, ekki í gildi varúð frá hægri.
Árekstur við brú yfir Kotárgil í Norðurárdal 27.12. 1995, bifreið ranglega staðsett.
Árekstur á Nýbýlavegi við Lund í Kópavogi 11.03. 1996, framúrakstur, 23. gr. rgl. nr.
289/1995 um umferðarmerki og notkun þeirra.
Árekstur við bifreiðastæði á Álfaskeiði í Hafnarfirði 09.03. 1996, bifreiðar ranglega
staðsettar á vegi, ekið óvarlega.
Árekstur á Stekkjarbakka skammt austan Reykjanesbrautar 29.12. 1995, biðskylda.
Umferðaróhapp á gatnamótum Eiðsgranda og Boðagranda 04.10. 1995, ábyrgðartrygging
Fjölskyldutryggingar, reiðhjólamaður hjólaði út á akbraut á bifreið, 1.mgr. 88.gr., 1.mgr.
12.gr., 2.mgr. 3.gr., 39.gr., 6.mgr. 25.gr. umfl.
Árekstur á Hverfisgötu við Vatnsstíg 21.03. 1996, 2.mgr. 25.gr., 2.mgr. 17.gr., 89.gr.
umfl., ekið inn á aðalbraut, ágreiningur um staðsetningu, óvarlega skipt um akrein.
Árekstur á gatnamótum Bárukinnar og Fögrukinnar í Hafnarfirði 23.03. 1996, ekið of
innarlega á vegi er ökumaður nálgaðist gatnamót.
Árekstur norðan við söluskálann Baulu í Mýrarsýslu 31.03. 1996, bifreiðar að mætast,
ekið of innarlega á vegi,
bifreið vanbúin.
Árekstur á Eiðsgranda við Seilugranda 06.04. 1996, 1.mgr 17.gr., 1.mgr. 4.gr. umfl., Ubeygja o.fl.
Árekstur á Kalkofnsvegi við Sæbraut 16.03. 1996, 2.mgr. og 4. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur við bifreiðastæði á Kirkjutorgi 17.04. 1996, 1.mgr. 17.gr., 3.mgr. 25.gr. umfl.
Árekstur á Miklubraut 03.04. 1996, aftanákeyrslur, þrjár bifreiðar.
Árekstur á Faxatúni Garðabæ 08.02. 1996, 1.mgr. 17.gr. umfl., bakkað á móti einstefnu.
Árekstur við Hjallabraut við Skjólvang í Hafnarfirði 23.03. 1996, biðskylda ekki virt.
Árekstur á Fífuhvammsvegi í Kópavogi austan Smárahvammsvegar 04.04. 1996, ekið á
kyrrstæða bifreið í slæmu veðri, 1.mgr. og b og h liðir 2.mgr. 36. gr., 1.mgr. 59.gr. umfl.
Árekstur á Gullengi við Reyrengi 27.04. 1996, 4.mgr. 25.gr., 1.mgr. 14.gr., 3.mgr. 15.gr.
umfl., óvarleg staðsetning biðskýlis.
Árekstur á Miðvangi í Hafnarfirði 30.03. 1996, biðskylda ekki virt og bifreið ekið allt of
langt til vinstri á vegi. Báðir ökumenn óku óvarlega.
Árekstur á gatnamótum Hjarðarhaga og Suðurgötu 06.04. 1996, 2.mgr. 25.gr. umfl.,
ekið of hratt. Framburður á vettvangi, staðfestur af lögreglu, lagður til grundvallar.
Árekstur á Hlíðarfjallsvegi ofan Akureyrar skammt vestan vegar að Rangárvöllum
þann 10.02. 1996, 4. mgr. 25.gr. umfl., 9.gr. reglugerðar nr. 289/1995 um umferðarmerki,
báðir ökumenn óku óvarlega, áreksturinn varð 28 m austan vegarins að Rangárvöllum.
Árekstur á Hringbraut við Njarðargötu 23.04. 1996, 2.mgr. 8.gr. lögreglubifreið ekið
með ljósmerkjum inn á Hringbraut, 3.mgr. 14.gr., 1.mgr. og c-lið 2.mgr.36.gr. umfl.
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Árekstur á Suðurlandsvegi í Svínahrauni 04.04. 1996, 2.mgr. 36.gr. slæmt veður, ekið á
kyrrstæða bifreið, ágreiningur um hvaða skemmdir hefðu orðið því annar árekstur hafði
orðið á undan þeim sem mál þetta fjallar um.
Árekstur á Kleppsvegi 30.04. 1996, 3.mgr. 25.gr. umfl., ekið í veg fyrir bifreið, ekið of
hratt.
Árekstur á Dalshrauni í Hafnarfirði við hús nr. 24 þann 28.02. 1996, 2.mgr. 15.gr. sbr.
1.mgr. 16.gr., 2. og 4.mgr. 31.gr. umfl., framúrakstur, ágreiningur um stefnumerkjagjöf.
Árekstur á blindhæð á þjóðvegi norðan við Skálanes 22.04. 1996, 2.mgr. 36.gr., 1.mgr.
14.gr., 1.mgr.19.gr. umfl.
Árekstur á Digranesvegi á móts við hús nr. 70 þann 07.05. 1996, 3.mgr. 14.gr., 1. og
2.mgr. 16.gr., 2. og 4.mgr. 31.gr. umfl., ekki fallist á að um framúrakstur hafi verið að
ræða, árekstrinum jafnað til aftanákeyrslu, ósannað að stefnumerki hafi verið gefið.
Árekstur á hringtorgi við gatnamót Vesturlandsvegar og Langatanga í Mosfellsbæ
10.05. 1996, 2.mgr. 36.gr. ógætilegur akstur beggja ökumanna. Málið var síðar
endurupptekið en óbreytt niðurstaða.
Ágreiningur vegna höfnunar á bótagreiðslu úr slysa- og sjúkratryggingu, vanrækt
upplýsingaskylda.
Ekið á hross í Mýrdal á þjóðvegi nr. 1 þann 29.10. 1995, 1.mgr. 88.gr. umfl.
Árekstur í hringtorgi á gatnamótum Esjubrautar, Kalmannsbrautar og Innnesvegar á
Akranesi 07.09. 1995, 2.mgr. 25.gr., 2.mgr. 36.gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Smárabarðs og Suðurbrautar í Hafnarfirði 17.04. 1996, 15.gr.
2.mgr. umfl., framúrakstur við gatnamót, þröng vinstri beygja.
Bótaábyrgð vegna tjóns á sjónvarpi o.fl. þann 08.04. 1996, tjónvaldur missti sjónvarp í
gólfið, eins og á stóð ekki bótaskylt tjón, misvísandi tjónstilkynningar.
Ágreiningur um bætur úr slysatryggingu launþega, tjónsdagur 19.01. 1995, verið að
lyfta lestarborði, ekki utanaðkomandi atburður í skilningi skilmála.
Tjón á kyrrstæðri bifreið við Grunnskóla Þingeyrarhrepps á Þingeyri 18.01. 1996,
ósannað um tjónvald.
Árekstur ofan Norðurárbrúar við Öxnadalsheiði 02.04. 1996, 36. gr. umfl.
Árekstur á Vesturlandsvegi skammt frá afleggjara að Hvammsvík 06.04. 1996, 36. gr.,
1. mgr. 88. gr. umfl., ekið á gangandi vegfaranda og tvær kyrrstæðar bifreiðar skammt frá
blindhæð.
Ágreiningur um bótaskyldu úr slysatryggingu, tjónsdagur 14.08. 1993, handalögmál.
Árekstur á Nýbýlavegi í Kópavogi 03.05. 1996, 1.mgr. 20.gr. umfl., óvarlega ekið fram
úr hægra megin.
Árekstur á Vesturlandsvegi við Miðdal í Kjós 08.06. 1996, 2.mgr. 17.gr. umfl., sveigt í
veg fyrir bifreið er var í framúrakstri.
Rúðubrot að Vesturholti Hafnarfirði 30.09. 1995 af völdum timburs sem fauk í slæmu
veðri, ábyrgðarliður fjölskyldutryggingar.
Árekstur á gatnamótum Lönguhlíðar og Miklubrautar 04.06. 1996, 6.mgr. 25.gr. umfl.
og 34.gr. merkjareglugerðar nr. 289/1995.
Vatnstjón 25.05. 1995, ábyrgðartrygging, málskot afturkallað (álitaefnið var stofnun
skaðabótaskyldu og heimild vátryggingafélags til endurkröfu).
Árekstur á hringtorgi á mótum Suðurlandsbrautar og Skeiðarvogs 02.10. 1995, 1.mgr.
4.gr. umfl., bifreiðum ekið óvarlega um hringtorgið.
Árekstur á Bergstaðastræti við hús nr. 46 rétt norðan við Baldursgötu 25.05. 1996, 1.
mgr. 14. gr. umfl., bifreið ranglega staðsett á vegi.
Árekstur á Grensásvegi á móts við hús nr. 10 þann 23.05. 1996, 3.mgr. 25.gr. umfl. ekið
yfir leyfilegum hámarkshraða.
Árekstur á Marbakkabraut í Kópavogi 16.06. 1996, 2.mgr. 17.gr. og 2.mgr. 31.gr.
umfl., beygt í veg fyrir bifreið sem var að aka fram úr.
Árekstur á Kirkjubraut á Akranesi 30.03. 1996, 1.mgr. 36.gr. umfl., U-beygja.
Árekstur á Þjórsárbrú á þjóðvegi 1 þann 15.05. 1996, 1.mgr. 19. gr. umfl.
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Árekstur í hringtorgi á mótum Skeiðarvogs og Suðurlandsbrautar 23.06. 1996, 2.mgr.
17.gr. umfl.
Árekstur á þjóvegi 1, Suðurlandsvegi, austan Víkur í Mýrdal 14.06. 1996, 3.mgr.
15.gr., 1.mgr. 16.gr., 2.mgr. 20.gr. umfl., beygt til vinstri, framúrakstur.
Árekstur á Gemlufallsheiði 14.04. 1996, 1.mgr. 14.gr. umfl.,
Ágreiningur um skemmdir á bifreið af völdum framúraksturs í Vestfjarðagöngum
18.03. 1996, 1.mgr. 88.gr. umfl.
Árekstur í heimkeyrslu við Lund í Kópavogi 04.07. 1996, (einbreiður vegur).
Árekstur í hringtorgi á mótum Skeiðarvogs og Suðurlandsbrautar 15.05. 1996,
3.mgr.14.gr. umfl., ekki brot á biðskyldu.
Árekstur á Breiðholtsbraut 16.03. 1996, skipt um akrein.
Árekstur á Vogavegi við mót Reykjanesbrautar 24.06. 1996, 2.mgr. 17.gr. umfl. og
30.gr. merkjareglugerðar nr. 289/1995, beygt í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Vatnsmýrarvegi í Rvk. 21.09. 1996, 3.mgr. 25.gr. umfl., ekið í veg fyrir
bifreið.
Árekstur á gatnamótum Sauðárhlíðar og Birkihlíðar á Sauðárkróki 06.12. 1995, ekið á
röngum vegarhelmingi.
Árekstur í Skeifunni við innakstur 08.07. 1996, framúrakstur, 2.-3.mgr. 20.gr., 3.mgr.
15.gr. sbr. og 1.mgr. 16.gr. og 2.mgr. 31.gr. umfl.
Árekstur á Lækjargötu sunnan við Bókhlöðustíg 05.05. 1996, 2. mgr. 17.gr. umfl., ekið í
veg fyrir bifreið.
Árekstur á mótum Hallsvegar og Gullinbrúar 03.06. 1996, biðskyldubrot, ekið of hratt.
Árekstur á Krísuvíkurvegi við rimlahlið 27.06. 1996, ekið of hratt og of innarlega.
Slys um borð í skipi 08.11. 1995, slysatrygging sjómanna, skyndilegur utanaðkomandi
atburður.
Umferðaróhapp á Hringbraut 03.03. 1996, ábyrgðartrygging v/Rafmagnsveitu Rvk.,
skemmdir á bifreið af völdum framkvæmda, fallist á bótaábyrgð, (skipting).
Árekstur í Álfheimum við gatnamót Sólheima 13.07. 1996, 2.-3.mgr. 15.gr. og 2.mgr.
36.gr. umfl., beygt í veg fyrir bifreið, framúrakstur.
Árekstur á Hjallabraut við innkeyrslu á bifreiðaplan í Hafnarfirði 01.08. 1996, 15.gr.,
25.gr., 89.gr. umfl., báðum ekið óvarlega,
Árekstur á Reykjanesbraut við gatnamót tengivegar að Hnoðraholti 15.06. 1996, 2.mgr.
17.gr. og 2.mgr. 20.gr. umfl., skipt um akrein, framúrakstur.
Árekstur á Síkárbrú í Hrútafirði 13.08. 1995, þriggja bíla árekstur, 1.mgr.19.gr., 3.mgr.
14.gr. umfl.
Árekstur á Aðalgötu í Keflavík 23.07. 1996, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Skeiðavegi norðan Hlemmiskeiðs 07.09. 1996, bifreið ekið á bifreið sem kom
úr gagnstæðri átt, ekki ábyrgð hjá ökumanni kyrrstæðrar bifreiðar, ekið of hratt, 36.gr.
umfl.
Árekstur á mótum Fálkabakka og Arnarbakka 02.07. 1996, ekið í veg fyrir bifreið, ekið
of hratt.
Árekstur á Kringlumýrarbraut undir göngubrú 13.05. 1996, ekið á bifreið sem hafði
orðið bensínlaus.
Árekstur á gatnamótum Flókagötu og Snorrabrautar 01.08. 1996, umferðarljós, Málið
síðar endurupptekið en óbreytt niðurstaða.
Árekstur skammt frá Ölfusárbrú 26.05. 1996, 3.mgr. 14.gr., 36.gr. umfl., aftanákeyrsla.
Árekstur á þjóðvegi 58, Stykkishólmsvegi við afleggjara að kirkjugarði 25.07. 1996,
framúrakstur, beygt til vinstri, 23.gr. reglugerðar um umferðarmerki 289/1995, 2.gr. og
2.mgr. 15.gr., 1.mgr. 16.gr. umfl.
Árekstur á Hringbraut austan Ljósvallagötu 14.06. 1996, 2.mgr. 17.gr. og 89.gr. umfl.,
skipt um akrein, sönnunarbyrði.
Árekstur á Norðfjarðarvegi 26.03. 1995, 1.mgr. 19.gr. umfl., mæting við erfið skilyrði.
Árekstur í Hvalfirði 22.07. 1996, beygt til vinstri, bann við framúrakstri.
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Árekstur á Njarðargötu 19.07. 1996, 2.mgr. 15.gr. umfl., ósönnuð stefnumerkjagjöf, ekið
of hratt, framúrakstur.
Skemmdir á farmi af völdum elds í vöruflutningabifreið er stóð á bifreiðastæði 03.06.
1996, 1.mgr. 91.gr., 1.mgr. 88.gr. umfl.
Árekstur á Grafningsvegi undir Svínahlíð 02.08. 1996, blindhæð.
Árekstur á þjóðvegi 862 við Hljóðakletta 29.07. 1996, blindhæð.
Vinnuslys í Kópavogi 04.03. 1996, ábyrgðartrygging.
Ágreiningur um hvort rekja megi skemmdir á bifreið til mætingar bifreiða 12.07. 1996,
steinkast, 1.mgr. 88.gr. umfl.
Árekstur á Ólafsfjarðarvegi 24.08. 1996, ekið of hratt, ekki sýnt fram á ógætilegan
akstur.
Árekstur á Strandvegi á Sauðárkróki 13.05. 1996, 1.mgr. 14.gr. umfl., bifreið ekið á
röngum vegarhelmingi á móti annarri.
Tjón á búslóð sem var í geymslu, lausafjártrygging (þjófnaður/vatnstjón), 11.06.
1996, breyting á geymslustað, úrskurðað á grundvelli ákvæða skilmála.
Féll niður.
Ágreiningur um bótaskyldu skv. líftryggingu, sjálfsvíg, vátrygging einungis verið í gildi í
6 mánuði, 100.gr. laga um vátryggingarsamninga og 5.gr. skilmála.
Ákeyrsla á kind á Norðurlandsvegi 17.09. 1995, 1. og 3.mgr. 88.gr. umfl. og 56.gr.
vegalaga nr. 45/1994 sbr. breytingu með lögum 56/1995, ekki tilefni til lækkunar bóta.
Árekstur á gatnamótum Böggvisbrautar og Ásvegar á Dalvík 24.07. 1996,
framúrakstur, beygt til vinstri, sakarskipting.
Árekstur í Fellsmúla 26.07. 1996, 2. - 3.mgr. 15.gr. umfl., beygt á vegamótum, ein akrein
hægri beygja óvarlega tekin og ekki skilyrði til framúraksturs hægra megin.
Árekstur á Eiðsgranda við Öldugranda 15.08. 1996, 1.mgr. 20.gr. umfl., óvarlega ekið
framúr og óvarlega beygt til hægri.
Árekstur á brú við Svínadal í Borgarfirði 16.07. 1996, báðir óku óvarlega.
Árekstur á gatnamótum Sæbrautar og Holtavegar 21.05. 1996, óvarlegt aksturslag við
vinstri beygju.
Árekstur við brú yfir Hólá 21.06. 1996, ekið of hratt og stöðvað of nærri brúnni.
Ágreiningur um bætur úr húftryggingu vegna umferðaróhapps 29.05. 1996, ekki
stórkostlegt gáleysi, 2.mgr. 18.gr. vátryggingarsamningalaga.
Árekstur á Biskupstungnabraut við verslunina Minni Borg í Grímsnesi 07.09. 1996, dliður 1.mgr. 22.gr., 2.mgr. 15.gr., 1.mgr. 16.gr. og 20.gr. umfl., óvarlega ekið fram úr
bifreið og óvarlega beygt til vinstri.
Árekstur á Vesturlandsvegi við Brautarholt í Haukadal 21.07. 1996, 3.mgr. 25.gr.
umfl., ekið í veg fyrir bifreið.
Umferðaróhapp við Hofgarða á Seltjarnarnesi 31.07. 1996, sandi sturtað á veg, bifreið
ekið á sandinn, bótaábyrgð, sakarskipting, engar varúðarmerkingar.
Árekstur á Hafnarskeiði í Þorlákshöfn 25.08. 1996, 2.mgr. 15.gr. umfl., framúrakstur,
kerra án ljósabúnaðar.
Áreksturá Suðurgötu við gatnamót Skothúsvegar 18.09. 1996, brot á biðskyldu og ekið
of innarlega á vegi, sakarskipting.
Árekstur á Öxnadalsheiði við Sesseljubúð 26.07. 1996, ekið of innarlega á vegi, brotið
gegn 23. rgl. nr. 289/1995 um umferðarmerki, ekið framhjá hjólreiðamönnum og í því
bifreið á móti.
Árekstur á Reykjanesbraut við Fífuhvammsveg 04.09. 1996, ekið á röngum
vegarhelmingi, ökumaðurinn hafði ekki stjórn á bifreið sinni.
Ágreiningur um gildissvið brunatryggingar húseignar vegna brunatjóns 27.09. 1995,
ágreiningur um hvað er innan brunabótamats, nýtt mat hafði ekki verið framkvæmt.
Árekstur á Ægisíðu við bensínstöð 25.07. 1996, framúrakstur, sakarskipting, 2.mgr.
15.gr., 1.mgr. 16.gr., og 2. og 4.mgr. og 5.mgr. 31.gr. umfl. og 23.gr. rgl. um
umferðarmerki og 20.gr og 22.gr. umfl.
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194
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197

198
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200
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203

Árekstur á Kringlumýrarbraut við Laugaveg 10.09. 1996, biðskylda skv. 2.mgr. 25.gr.
umfl., óvarlega ekið með farm skv. 73.gr. umfl.
Árekstur á Norðurfjarðarvegi 09.09. 1996, bifreið ljóslaus í þoku sem verið var að ýta,
óvarlega ekið í þoku, 30.gr. umfl.
Árekstur á Skólatröð í Kópavogi 03.09. 1996, vinnuvél ekið afturábak á bifreið sem ók
framhjá, framburðir lögreglumanna lagðir til grundvallar.
Árekstur á Norðurlandsvegi skammt frá Silfrastöðum í Skagafirði 02.08. 1996, ósannað
með hvaða hætti áreksturinn varð, álitaefnið er aftanákeyrsla eða framúrakstur.
Árekstur á gatnamótum Álfheima og Gnoðavogar 19.09. 1996, biðskyldubrot, ekki
ástæða til að gagnrýna stefnumerkjagjöf.
Óafgreitt, vatnstjón, hafði ekki farið fyrir Tjónanefnd.
Árekstur á Bæjartorgi Hafnarfirði 20.09. 1996, 3.mgr. 15.gr. umfl., hægri beygja ranglega
tekin í hringtorgi. Málið síðar endurupptekið, óbreytt niðurstaða 21.01. 1997.
Árekstur á Brynjólfsgötu 09.09. 1996, 4.mgr. 25.gr., 1. og 4.mgr. 14.gr. umfl., ekið
vinstra megin við umferðareyju.
Árekstur í Kaupvangsstræti á Akureyri 15.09. 1996, 1.mgr. 16.gr., 2.mgr. 15.gr., 2. og
4.mgr. 31.gr. umfl., 23.gr. rgl. um umferðarmerki nr. 289/1995, framúrakstur.
Árekstur á Rauðarárstíg við Stórholt 10.09. 1996, 45.gr., 2.mgr. 25.gr. umfl., ölvun við
akstur, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Reykjanesbraut við Stekkjarbakka 23.09. 1996, ekið í veg fyrir bifreið, ekið
of hratt (hemlaför 29 m).
Árekstur á gatnamótum Njarðarbrautar og Bolafótar í Njarðvík 05.10. 1996, 1.mgr.
20.gr. umfl., ekki tilefni til að aka fram úr hægra megin.
Árekstur á þjóðvegi 917, Hlíðarvegi í Vopnafirði 29.08. 1996, bifreiðar að mætast við
ræsi, 36.gr. umfl., báðir óku óvarlega.
Árekstur á brú yfir Laxá í Kjós 21.09. 1996, báðir ökumenn óku óvarlega.
Ágreiningur um hvort rekja megi meiðsl á gangandi vegfaranda til notkunar bifreiðar
við Álfheima 29.06. 1996, talið upplýst.
Umferðaróhapp á Holtavörðuheiði 06.09. 1996, steinkast frá bifreið talið sannað.
Árekstur á Hvítársíðuvegi 03.08. 1996, aftanákeyrsla en ekki árekstur við framúrakstur.
Árekstur á gatnamótum Skutulsfjarðarbrautar og tengibrautar við Engi á Ísafirði 17.12.
1993, 2.mgr. 25.gr. umfl., ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á mótum Bústaðavegar og Kringlumýrarbrautar 08.10. 1996, ekið á
móti
rauðu ljósi.
Árekstur á Hverfisgötu 21.09. 1996, ekið á kyrrstæða bifreið í stæði.
Árekstur á Reykjanesbraut norðan við gatnamót Hafnavegar 28.08. 1996, ekið í veg
fyrir bifreið við U-beygju.
Árekstur á Akranesvegi við Hvítanes 20.10. 1996,1.mgr. 27.gr. umfl., ekið á kyrrstæða
kerru sem var tengd við dráttarvél er hafði bilað, kerran án ljósabúnaðar, ekið of hratt
miðað við aðstæður.
Árekstur á Vesturlandsvegi skammt norðan Úlfarsfellsvegar 08.09. 1996, ekið yfir á
rangan vegarhelming framan á bifreið.
Árekstur á Úthlíð í Hafnarfirði 01.11. 1996, 1.mgr. 19.gr. umfl., þrenging á vegi, ekið
yfir á rangan vegarhelming.
Árekstur á bifreiðastæði heimavistar Menntaskólands við Laugavatn 23.09. 1996,
20.gr., 1.mgr. 14.gr., 3.mgr. 15.gr., 2.mgr. 31.gr. umfl., beygt í veg fyrir bifreið sem ók
fram úr á bifreiðastæði.
Árekstur á bifreiðaplani (innkeyrslu) við Stórhöfða 19.09. 1996, 3.-4.mgr. 25.gr. umfl.
varúð frá hægri þar sem áreksturinn varð á bifreiðaplaninu en ekki út við götu.
Tjón á bifreið á bifreiðastæði við verslun 09.07. 1996, ekki sýnt fram á bótaskyldu.
Árekstur á gatnamótum Kársnesbrautar og Norðurvarar í Kópavogi 14.09. 1996,
2.mgr. 25.gr. umfl., ökumaður í æfingaakstri.
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Ágreiningur um greiðslu kostnaðar vegna sjúkranudds í samandi við slys þann 12.09.
1995, fallist á bótaskyldu v/sjúkranudds í 23 skipti sem mál þetta snýst um, sjúkranuddið
var stundað í því skyni að lina þjáningar tímabundið þannig að tjónþoli varð vinnufær.
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði þessum.
Árekstur á Vestfjarðavegi nálægt Búðardal 15.10. 1996, ekið innarlega á vegi.
Árekstur á Kringlumýrarbraut 12.10. 1996, 2.mgr. 17.gr. umfl., skipt um akrein í veg
fyrir bifreið.
Árekstur á Vestfjarðavegi við Búðardal 07.10. 1996, framúrakstur þar sem hann er
óheimill, ekki gefið stefnumerki áður en beygt var, sakarskipting.
Árekstur við Dalsmynni í Norðurárdal 30.06. 1996, framúrakstur við gatnamót, ekið of
hratt, kerra vanbúin. Meginsök á þann sem ók fram úr.
Árekstur á Reykjanesbraut austan við gatnamót við Fjarðarhraun 27.07. 1996,
ökumaður vélhjóls var að snúa við á vegi og beygði í veg fyrir bifreiðar sem á eftir komu,
ekið of hratt með tilliti til hemlafara.
Ágreiningur um bætur úr slysatryggingu ökumanns vegna slyss þann 05.11. 1990,
92.gr. umfl. ekki stórkostlegt gáleysi.
Árekstur Suðurlandsvegi á móts við gatnamót Ártúns á Selfossi 07.101. 1996, 1.-2.mgr.
25.gr. umfl., biðskyldubrot.
Árekstur á Hafnargötu í Reykjanesbæ 24.10. 1996, ekið úr kyrrstöðu af bifreiðastæði í
veg fyrir bifreið.
Árekstur á Kringlumýrarbraut 30.07. 1996, 3.mgr. 14.gr. umfl., ekki hindrun á vegi sem
gat réttlætt aftanákeyrslu.
Bifreið ekið á kvígu á Eyjafjarðarbraut skammt frá býlinu Akri 16.08. 1996, 1. og
3.mgr. 88.gr. umfl.
Árekstur á Básvegi í Keflavík á móts við hús númer 3 þann 12.11. 1996, ljóslaus lyftari í
notkun í slæmri lýsingu, beygt í veg fyrir lyftarann, sakarskipting, 2.mgr. 15.gr. umfl.,
beygja.
Árekstur á Reykjanesbraut á mótum Grænsásvegar 15.10. 1996, sveigt í veg fyrir
bifreið, ekið óvarlega frammeð bifreið.
Árekstur á gatnamótum Breiðholtsbrautar og Jaðarsels 21.10. 1996, ágreiningur um
stöðu umferðarljósa, ábyrgð lögð á þann sem átti nokkuð eftir að ljósunum er þau skiptu
grænu yfir á gult/rautt.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna tjóns á bifreiðum af völdum gervihnattadisks 06.10.
1996, ábyrgðartrygging heimilis- og fjölskyldulið altryggingar, fallist á bótaskyldu.
Árekstur á mótum Nýbýlavegar og Hjallabrekku í Kópavogi 02.11. 1996, tekið af stað
á gatnamótum þar sem umferðarljós eru, ekið óvarlega og á kyrrstæða bifreið.
Árekstur á hafnarkantinum á Raufarhöfn á mótum Sjávarbrautar 01.10. 1996, varúð
frá hægri, ekið óvarlega þ.e. ekið óþarflega mikið til vinstri.
Árekstur á bifreiðastæði við Grýtubakka 26 28.09. 1996, 17.gr. umfl. ekið afturábak.
Ágreiningur um gildissvið brotatryggingar húseigendatryggingar vegna tjóns á flísum
þann 30.08. 1996, skýring ákvæða í skilmálum.
Árekstur á gatnamótum Vallholts og Þverholts í Ólafsvík 19.06. 1996, 1.mgr. 14.gr. og
3.mgr. 15.gr. umfl., óvarlega beygt, varúð frá hægri, of víð beygja.
Árekstur á Vesturlandsvegi á þjóðvegi 1 10.11. 1996, 36.gr. umfl., ekið á bifreið sem var
að hluta í vegarkanti.
Árekstur á mótum Miklubrautar og Grensásvegar 14.11. 1996, 7.mgr. 25.gr. umfl.,
beygt í veg fyrir bifreið á gatnamótum þar sem umferðarljós eru, ágreiningur um stöðu
ljósanna.
Árekstur á Seiðakvísl í Reykjavík 31.10. 1996, óupplýst um stöðu bifreiðanna.
Umferðaróhapp á gatnamótum Hringbrautar og Framnesvegar 15.09. 1996,
ábyrgðartrygging bifreiðar og heimilistrygging, 1.-3.mgr. 88.gr. og 1.mgr. 90.gr. umfl.,
bifreið ekið á 9 ára reiðhjólamann.
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Árekstur á Breiðhöfða við Eldshöfða 18 þann 25.11. 1992, árekstur á aðalbraut þar sem
hún endaði og við tók bifreiðastæði.
Árekstur á bifreiðastæði við Faxafen 14 þann 04.11. 1996, álitamál hvort ekið hafi verið
á móti einstefnu, varúð frá hægri o.fl., 2.mgr. 1.gr. og 5. gr. og 4.mgr. 25.gr. umfl. og
7.gr. og 9.gr. reglugerðar 289/1995 um umferðarmerki og notkun þeirra.
Ágreiningur um gildissvið slysatryggingar vegna óhapps 25.10. 1995, misræmi milli
tjónstilkynningar og síðari frásagnar, ekki sýnt fram á bótaskyldu.
Árekstur á Kringlumýrarbraut við Hamrahlíð 26.10. 1996, 2.mgr. 17.gr. umfl.,
Árekstur á Vesturlandsvegi í Ártúnsbrekku 07.10. 1996, 2.mgr. 17.gr. umfl. skipt um
akrein í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Ólafsvíkurvegi á brúnni yfir Hítará í Borgarbyggð 06.12. 1996, 19.gr.,
2.mgr. 36.gr., ljóst af fyrirliggjandi gögnum að það hallaði á annan ökumanninn.
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Yfirlit um þau mál sem lokið er afgreiðslu á vegna ársins 1997.
1/1997 Árekstur á Suðurlandsbraut á móts við hús nr. 30 þann 31.10. 1996, 3.mgr. 25. gr.
umfl., ekið í veg fyrir bifreið á aðalbraut.
2
Árekstur á Nesgötu í Neskaupsstað 11.11. 1996, hægri beygja í veg fyrir bifreið sem á
eftir kom, ágreiningur um stefnumerkjagjöf o.fl., Ekki skilyrði til framúraksturs.
3
Árekstur á þjóðvegi nr. 1 við Löngumýri í Skagafirði 24.07. 1996, aftanákeyrsla.
4
Árekstur á gatnamótum Eyrarvegar og Norðurvegar á Akureyri 06.12. 1996,
mgr.
25.gr. umfl. Strætisvagni ekið óvarlega (hemlaför 26 metrar), þrenging á götu.
5
Ágreiningur um bótaskyldu vegna slyss um borð í skipi þann 28.11. 1991,
ábyrgðartrygging, fallist á bótaskyldu sem nemur 2/3 hlutum, skerðing bóta um 1/3
vegna eigin sakar. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurðinum.
6
Brunatjón á sófasetti 02.05. 1995, altrygging, skemmdir á sófa.
7
Árekstur á Þingholtsbraut í Kópavogi 07.12. 1996, beygt að innkeyrslu, sveigt lítið til
vinstri áður en beygt var til hægri. Framúrakstur hægra megin. Meginsök lögð á þann sem
reyndi framúrakstur.
8
Árekstur á Álftanesvegi við innakstur (heimreið) að Hrauntungu þann 02.12. 1996,
3.mgr. 25.gr. og 2.mgr. 17.gr. umfl., ekið frá vegarbrún í veg fyrir bifreið, ekið of hratt.
9
Árekstur á Skúlagötu 29.08. 1996, báðum bifreiðum ekið aftur á bak, 3. mgr. 25. gr. og
1. mgr. 17. gr. umfl.
10
Árekstur við gatnamót Kirkjubrautar og Merkigerðis á Akureyri 22.11. 1996, 3. mgr. 15.
gr., 1. mgr. 14. gr. umfl. Þröng vinstri beygja við gatnamótin.
11
Umferðarslys á Hringbraut gegnt Landsspítalanum 01.06. 1996, reiðhjólamaður á
gangbraut í veg fyrir bifreið, 88. gr. umfl., ekki lækkun bótaréttar v/líkamstjóns, fellur
niður bótaréttur v/munatjóns.
12
Árekstur á Hafnarfjarðarvegi við Silfurtún 06.12. 1996, fimm bíla árekstur, strætisvagni
óvarlega ekið, stöðvaði eftir að hann ók framhjá biðskýli.
13
Árekstur við Suðurlandsbraut 6 06.11. 1996, varúð frá hægri, 4. mgr. 25. gr. umfl.
14
Umferðaróhapp á gatnamótum Strandvegar og Flata í Vestmannaeyjum 04.10. 1996,
bifreið ekið í veg fyrir bifhjól, biðskylda, ekið of hratt. Bifhjólið rann 22 m.
15
Árekstur á hringtorgi við Laufásveg 10.12. 1996, óvarlega ekið aftur á bak, 17. gr. umfl.
16
Árekstur á Rofabæ við gatnamót Fylkisvegar 30.12. 1996, ekið óþarflega nærri bifreið
sem á undan var.
17
Vinnuslys við heyskap á Kálfárvöllum í Staðarsveit 18.08. 1996, talið að dráttarvél með
heyþyrlu hafi verið í notkun í skilningi 88. gr. umfl., ekki tilefni til lækkunar bóta v/eigin
sakar. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
18
Afturkallað.
19
Árekstur á Skagfirðingabraut á Sauðárkróki 14.11. 1996, 3. mgr. 14. gr. umfl., ekki
nægjanlegt bil á milli bifreiða.
20
Árekstur á Óseyrarbraut í Þorlákshöfn 08.11. 1996, 3. mgr. 14. gr. umfl., ekið á
kyrrstæða bifreið sem var skilin eftir v/bilunar.
21
Ágreiningur um bætur úr slysatryggingu launþega v/vinnuslyss 17.02. 1992, bætur úr
almennri slysatryggingu dragast ekki frá bótum úr frjálsri ábyrgðartryggingu, tjónþoli á
rétt á bótum úr slysatryggingu launþega, þær bætur dragast frá bótum úr
ábyrgðartryggingu.
22
Árekstur á gatnamótum Bæjarbrautar og Hraunbæjar í Reykjavík 13.01. 1997, 1. mgr. 22.
gr. og 3. mgr. 14. gr. og 2.-3. mgr. 15. gr. og 4. mgr. 31. gr. umfl., ósannað að bifreið hafi
sveigt til hægri áður en hún beygði til vinstri, ekki skilyrði til framúraksturs á
gatnamótunum, ekið of nærri bifreiðinni sem á undan fór, ekki gætt að umferð sem á eftir
kom áður en beygt var og ekki gefið stefnumerki, sakarskipting.
23
Árekstur á Sæbraut við Holtaveg 06.12. 1996, ekið á móti rauðu ljósi.
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40
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Árekstur á þjóðvegi nr. 1, Norðurlandsvegi við heimreið þann 15.11. 1996, óvarlega
beygt til vinstri, óvarlega ekið fram úr, d liður 1. mgr. 22. gr., 2. mgr. 15. gr. og 3. mgr.
gr. umfl.
Árekstur á þjóðvegi nr.1, Suðurlandsvegi á brú yfir Þverá 08.01. 1997, 2. málsliður 1.
mgr. 19. gr. umfl., helmingaskipti.
Árekstur á gatnamótum Nýbýlavegar, Ástúns og Þverbrekku í Kópavogi 12.01. 1997,
ekið á móti rauðu ljósi.
Árekstur á Eggertsgötu í Reykjavík við götu að húsum nr. 16 til 22 þann 24.10. 1996,
4. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur við Prentsmiðjuna Odda í Reykjavík 20.12. 1996, varúð frá hægri, vinstri
beygja tekin of þröngt.
Árekstur á hringtorgi á Breiðumörk í Hveragerði 05.01. 1997, ekið á kyrrstæða bifreið.
Árekstur við bensínafgreiðslu á Arnbergi Selfossi 30.12. 1996, 5. mgr. 27. gr. umfl.,
framúrakstur, hurð opnuð út í umferðina.
Árekstur á bifreiðastæði við Austurver við Háaleitisbraut 21.12. 1996, ekið aftur á bak á
kyrrstæða bifreið sem bakkað var skömmu áður.
Árekstur á bifreiðaplani við bensínafgreiðslu í Borgarnesi 18.01. 1997, 3. mgr. 25. gr.
umfl. tekið af stað í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Þverholti 03.02. 1997, 1. mgr. 17. gr. og 3. mgr. 25. gr. umfl., báðum
bifreiðum ekið aftur á bak.
Árekstur á Hringbraut í Keflavík 25.01. 1997, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Vesturbrún við Áskirkju 19.12. 1996, 16. gr., 2. mgr. 17. gr. umfl., ekið í veg
fyrir bifreið, ekið of hratt miðað við aðstæður.
Vinnuslys um borð í skipi 29.11. 1994, fallist á bótaskyldu að hálfu.
Árekstur á Vitastíg við Laugaveg 08.02. 1997, ekið utan í hurð sem var opin, óvíst um
málsatvik, sök skipt til helminga.
Ágreiningur um bótaskyldu úr sjúkratryggingu, vanrækt upplýsingaskylda við töku
vátryggingar á árinu 1990, 6. gr. vátryggingarsamningalaga.
Árekstur á mótum Bústaðavegar og Kringlumýrarbrautar 02.02. 1997, útfyllt
tjónstilkynning lögð til grundvallar.
Árekstur á Þórunnarstræti við Þingvallastræti 13.12. 1996, 1. mgr. og 3. mgr. 15. gr.
umfl., óvarlega beygt til hægri við gatnamót í veg fyrir bifreið sem ekið var fram úr.
Árekstur á mótum Engjavegar og vegar að skautasvellinu í Laugardal 07.02. 1997,
óvarlega ekið miðað við aðstæður, bifreið vanbúin til vestraraksturs.
Árekstur í Ystaseli í Reykjavík 28.11. 1996, bifreiðar að mætast í þröngri húsagötu,
vanbúnaður til vetraraksturs.
Ágreiningur um hvort bótaskylda hafi stofnast úr lögboðinni slysatryggingu ökumanns
vegna slyss við uppskipun í Húsavíkurhöfn 02.03. 1989, 92. gr. sbr. 1. mgr. 88. gr. og 1.
mgr. 91. gr. umfl., fallist á bótaskyldu. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurðinum.
Árekstur við Brautarholt 31.01. 1996, 1. mgr. 17. gr. umfl., ekið aftur á bak úr
bifreiðastæði í veg fyrir bifreið.
Tjón á bifreið af völdum kasts frá öðru ökutæki 19.10. 1996, ósannað um tjónvald.
Árekstur á mótum Njarðarbrautar og Hafnavegar í Reykjanesbæ 07.2. 1997,
ökumaður missti stjórn á bifreið sinni er hann hugðist beygja.
Árekstur á Garðsvegi 05.02. 1997, bifreiðum ekið í sömu átt, ekið of hratt, ekið á
kyrrstæða bifreið.
Árekstur á gatnamótum Höfðabakka og Stórhöfða 23.01. 1997, 25. gr. umfl., báðum
bifreiðum ekið óvarlega, annar ökumaður staðsetti bifreið sína óvarlega inni á
gatnamótum, hinn ók ekki miðað við aðstæður.
Árekstur í Hringtorgi á Hafnargötu í Reykjanesbæ 24.01. 1997, ekið úr kyrrstöðu í veg
fyrir bifreið sem ók fram úr.
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Ágreiningur um rétt ökumanns bifhjóls til greiðslu bóta úr slysatryggingu ökumanns
vegna umferðarslyss 03.05. 1994, fallist á bótaskyldu að hálfu v/ réttindaleysis ökumanns,
reynsluleysis og stórkostlegs gáleysis sbr. 18. gr. laga um vátryggingarsamninga.
Árekstur á Ólafsfjarðarvegi á Hámundarstaðahálsi 14.01. 1997, aftanákeyrsla.
Árekstur á Ölfusárbrú á Suðurlandsvegi á Selfossi 12.02. 1997, 3. mgr. 14. gr. umfl.,
aftanákeyrsla.
Árekstur á Reykjavíkurvegi í Hafnarfirði 17.02. 1997, 2. mgr. 17. gr. umfl.,
framúrakstur, U-beygja.
Árekstur á Oddeyrargötu á Akureyri 20.02. 1997, 1. mgr. 14. gr., 1. mgr. 19. gr. umfl.,
þrengsli á götu, bifreiðum ekið óvarlega er þær mættust.
Árekstur á mótum Háteigsvegar og Skipholts 19.02. 1997, 89. gr. umfl., ágreiningur um
staðsetningu bifreiðanna.
Árekstur á Garðbraut í Garði 18.01. 1997, ekið aftur á bak, ökumaður blindaður af sól.
Slys á dansgólfi á skemmtistað þann 29.09. 1996, ábyrgðartrygging, ekki bótaskylt.
Þjófnaður á golfsetti úr golfskála í september 1996, ekki bótaskylt úr heimilistryggingu,
engin ummerki á vettvangi um að brotist hafi verið inn.
Maður lenti á milli bifreiðar og ljósastaurs 24.03. 1996, varðandi ábyrgðartryggingu
ökutækis og heimilistryggingu. Ekki bótaskylt samkv. ábyrgðartryggingu bifreiðarinnar
eigandinn átti sjálfur hlut að máli. Talið stórkostlegt gáleysi og bótaréttur felldur niður
samkv. heimilistryggingu.
Árekstur við Skipholt 29 15.02. 1997, óvarlega ekið afturábak.
Árekstur á gatnamótum Lóuhóla og Suðurhóla 13.02. 1997, biðskylda.
Ágreiningur um bótarétt úr slysatryggingu fjölskyldutryggingar vegna líkamsárásar
þann 21.11. 1993, bótaskylt að 2/3 hlutum, stórkostlegt gáleysi.
Árekstur á gatnamótum Skipagötu við Hofsbót á Akureyri 23.02. 1997, 24. gr. og 2.
og 3. mgr. 31. gr. umfl., framúrakstur við gangbraut.
Árekstur á bifreiðastæði við Vesturberg 08.01. 1997, ekki skilyrði til framúraksturs
hægra megin.
Árekstur á gatnamótum Sæbrautar og Kleppsmýrarvegar 05.02. 1997, ekið á móti
rauðu ljósi.
Umferðaróhapp er barn hjólaði á bifreið 05.09. 1996, 88. gr. umfl., takmörkuð gögn.
Árekstur á afrein Miklubrautar suður Grensásveg 07.02. 1997, bifreið föst í snjó, óvíst
með staðsetningu.
Árekstur á Vogabraut á Akranesi á móts við verknámshús fjölbrautarskólans 03.03.
1997, 2. mgr. 15. gr., 1. mgr. 16. gr., 2. mgr. 31. gr. umfl., framúrakstur.
Árekstur á Stórhöfða við innkeyrslu þann 03.03. 1997, 6. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Hafnargötu í Keflavík 02.12. 1996, 15. gr. umfl., beygt í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Suðurgötu í Hafnarfirði 04.02. 1997, ekki skilyrði til framúraksturs.
Árekstur á gatnamótum Baldursgötu og Þórsgötu 23.03. 1995, 4. mgr. 25. gr. umfl.
varúð frá hægri.
Árekstur á Sæbraut við Kringlumýrarbraut 18.02. 1997, 6. mgr. 25. gr. umfl., U-beygja í
veg fyrir bifreið sem ók í sömu átt.
Árekstur á Þingvallavegi á Þingvöllum 07.12. 1996, c, e, g, h liðir 2. mgr. 36. gr. umfl.,
ekið of innarlega á vegi.
Árekstur á Vesturlandsvegi um 160 metrum norðan við Melasveitarveg 06.01. 1997,
slæmt veður, dráttarvél stöðvuð á þjóðveginum í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Vesturlandsvegi, Melasveitarvegi, þann 03.02. 1997, 1. mgr. og b-liður 2.
mgr. 36. gr. og 14. gr. umfl., óvarlega ekið við slæm veðurskilyrði, bifreið eineygð. Ekið á
röngum vegarhelmingi og of hratt.
Árekstur á Þinghólsbraut í Kópavogi 01.03. 1997, ekið í veg fyrir bifreið, ekið of hratt.
Árekstur á Hringbraut við Ánanaust 21.01. 1997, 2. og 4. mgr. 15. gr. umfl., skipt um
akrein.
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Árekstur á Skúlagötu vestan Vitatorgs 28.02. 1997, bakkað út úr bifreiðastæði, báðir
ökumenn óku óvarlega.
Árekstur á gatnamótum Sóleyjargötu og Njarðagötu 15.02. 1997, 2. mgr. 25. gr. og 2.
mgr. 31. gr. umfl. Stefnumerki á bifreið mótaðila logaði að ástæðulausu og var það til þess
fallið að villa um fyrir öðrum.
Árekstur á Laugarvatnsvegi v. Brekkuskóg 18.03 1997, vegaframkvæmdir,
framúrakstur, vörubifreið að losa farm.
Árekstur á Álfhólsvegi 30.03. 1997, 3. mgr. 25. gr. og 1. mgr. 17. gr. umfl., ekið í veg
fyrir bifreið og ekið of hratt.
Slys í sumarbústað 08.08. 1992, fall í stiga, ekki vanræksla eiganda.
Árekstur á Túngötu við Ægisgötu 25.02. 1997, ekið úr stæði í veg fyrir bifreið.
Árekstur á mótum Miklubrautar og Grensásvegar 12.03. 1997, staða umferðarljósa
ósönnuð.
Árekstur á Flugvallarvegi 13.03. 1997, báðir ökumenn óku óvarlega við mætingu.
Umferðaróhapp á veginum að Vallhólma og Lögnumýri í Skagafirði 14.11. 1996,
fólksbifreið og vörubifreið að mætast, ekið of utarlega.
Umferðaróhapp á gatnamótum Stúfsels og Stuðlasels 10.06. 1996, ósannað að mótaðili
hafi ekið í veg fyrir málskotsaðila.
Árekstur á Hringbraut skammt frá Meistaravöllum 02.03. 1997, 2. mgr. 25. gr. og 36.
gr. umfl., ekið í veg fyrir bifreið, ekið of hratt miðað við aðstæður.
Árekstur á þjóðvegi nr. 1 Suðurlandsvegi í Svínahrauni 07.02. 1997, 89. gr. umfl.
bifreiðar að mætast í snjókófi, ósönnuð staðsetning á vegi.
Árekstur sunnan við gatnamót Höfðabakka og Dvergshöfða 18.03. 1997, ekið inn á
aðalbraut, ekið of hratt.
Árekstur á gatnamótum Miklubrautar og Háaleitisbrautar 14.03. 1997, staða
umferðarljósa ósönnuð.
Tjón af völdum óþekktrar bifreiðar á Borgarvegi í Njarðvík 11.02. 1997, nægjanlega
sannað.
Árekstur við Staðarskála í Hrútafirði 02.02. 1997, 2. mgr. 15. gr. umfl., framúrakstur.
Árekstur á Stóragarði Húsavík 11.01. 1997, vinstri beygja tekin of þröngt.
Árekstur á Þingvallastræti við heimkeyrslu að leikskólanum Flúðum og Pálmholti
Akureyri 12.03. 1997, beygt í veg fyrir bifreið við framúrakstur, 20. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Litlahjalla og Efstahjalla í Kópavogi 01.03. 1997, varúð frá
hægri, vinstri beygja tekin þröngt.
Árekstur á gatnamótum Jófríðarstaðavegar og Ölduslóðar í Hafnarfirði 11.03. 1997,
ekki varúð frá hægri vegna hraðahindrunar og þrengingar á vegi. Óvarlega ekið.
Árekstur á Bústaðavegi við Tunguveg 31.03. 1997, framúrakstur.
Árekstur við gatnamót Bústaðavegar og Hringbrautar 13.02. 1997, óupplýst um
aðdraganda.
Árekstur á þjóðvegi 1, Suðurlandsvegi á Hellisheiði 24.03. 1997, ekið á kyrrstæða
bifreið í slæmu veðri, 2. mgr. 36. gr. umfl.
Árekstur á Hringbraut 06.03. 1997, 1. - 2. mgr. 36. gr. og 3. mgr. 14. gr. umfl. ekið
óvarlega, missti stjórn á bifreið sinni í hálku, of lítið bil á milli bifreiða.
Árekstur á Miklubraut skammt austan Skeiðarvogs 06.02. 1997, skipt um akrein í veg
fyrir bifreið.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna þjófnaðar að úr íbúð 22.11. 1996, fjölskyldutrygging,
ummerki eftir innbrot samkv. rannsókn á læsingarhúsi hurðar.
Árekstur á Austurvegi á Hvolsvelli við innkeyrslu að bifreiðaplani 09.11. 1996, 2. og 4.
mgr. 31. gr., og 2. mgr. 15. gr. umfl., framúrakstur.
Árekstur á Reykjanesbraut 23.11. 1996, aftanákeyrsla. Þriðja bifreiðin hafði bilað og var
kyrrstæð er árekstur varð.
Árekstur á Seljabót í Grindavík 28.02. 1997, við mætingu bifreiða, ósannað um
aðdraganda.
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Árekstur á Miðtúni í Reykjavík 16.03. 1997, 1. mgr. 17. gr. umfl., bakkað úr stæði í veg
fyrir bifreið.
Árekstur við gömlu flugstöðina á Keflavíkurflugvelli 19.03. 1997, 3. mgr. 15. gr., þröng
vinstri beygja.
Árekstur á þjónustuplani bensínstöðvar við Ártúnshöfða 02.04. 1997, 1.- 2. mgr. 17. gr.
umfl. beygt í veg fyrir bifreið.
Vatnstjón að Hringbraut í desember 1996, samkvæmt skilmálum er ekki bættur sá
hlutur eða hluti sem tjóninu olli svo sem rörin sjálf. Vátryggingafélaginu ekki skylt að
endurnýja vatnslögn hússins.
Árekstur á Frostaskjóli 08.04. 1997, 3. mgr. 25. gr. umfl., ekið út frá bifreiðastæði í veg
fyrir bifreið er á móti kom í gegnum þrengingu.
Ágreiningur um bótaskyldu úr fjölskyldutryggingu vegna þjófnaðar úr íbúð 10.03.
1997, ekki ótvíræð merki á vettvangi um innbrot.
Árekstur á gatnamótum Garðagrundar og Grenigrundar á Akureyri 20.03. 1997, 1.
mgr. 22. gr. 2. mgr. 25. gr. umfl., heimilt að aka fram úr.
Árekstur á Holtavörðuheiði 26.03. 1997, ekið á kyrrstæða bifreið.
Líkamstjón er tjónþoli féll við í bókaverslun 03.12. 1997, ekki bótaskylt.
Árekstur á Suðurhólum 16.02. 1997, 24. gr. umfl., framúrakstur við gangbraut.
Árekstur á gatnamótum Stapagötu og Kirkjubrautar í Njarðvík 29.01. 1997,
biðskylda.
Árekstur á Garðabraut Húsavík 14.03. 1997, 3. mgr. 14. gr. umfl., aftanákeyrsla.
Þjófnaður úr íbúð 09.01. 1994, heimilistrygging, skilmálar og 1. mgr. 51. gr. laga um
vátryggingarsamninga (varúðarregla), hús skilið eftir ólæst.
Árekstur á Vesturlandsvegi norðan Fornahvamms Borgarfirði 04.04. 1997, 36. gr.
umfl., vont veður, ekið of hratt, ósannað að annað ökutækið hafi farið yfir á rangan
vegarhelming.
Árekstur á gatnamótum Austursíðu og Bugðusíðu á Akureyri 24.04. 1997, biðskylda,
of hraður akstur.
Árekstur á gatnamótum Lækjargötu og Austurgötu í Hafnarfirði 13.03. 1997,
bifreiðum ekið aftur á bak.
Árekstur á Skarðshlíð á Akureyri skammt norðan Smárahlíðar 08.02. 1997, ekki
nægjanlegt bil milli bifreiða, aftanákeyrsla, dregið úr hraða bifreiðar skömmu eftir að
komið var inn á aðalbraut.
Árekstur í Klukkurima í Reykjavík 01.03. 1997, 36. gr., 3. mgr. 15. gr. umfl., þröng
vinstri beygja.
Árekstur á Sundstræti á Ísafirði 20.03. 1997, blindhorn, ekið of hratt, bifreiðarnar rákust
saman er þær mættust.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna skemmda á bifreið er snjór féll af þaki húss í
Neskaupsstað 24.03. 1997, ábyrgðartrygging húseigendatryggingar, umráðamaður
bifreiðarinnar fékk viðvörun um hættu á snjóhruni.
Árekstur á Skútuvogi 09.04. 1997, ökumaður bifreiðar búinn að bakka úr bifreiðastæði
og var að aka áfram þegar árekstur varð, mótaðili ók bifreið sinni alltof hratt.
Árekstur á Reykjanesbraut við gatnamót Fífuhvammsvegar í Kópavogi 06.03. 1997, 3.
mgr. 14. gr., 1. mgr. og b, c, h liði 2. mgr. 36. gr. umfl., aðstæður til aksturs slæmar
v/snjókomu, ekið á bifreið sem var ekið í sömu átt.
Árekstur á Suðurlandsvegi 17.04. 1997, framburður í tjónstilkynningu lagður til
grundvallar, ekið í veg fyrir bifreið.
Afstunga 06.04. 1997, ósannað um tjónvald.
Árekstur á bifreiðastæði við verslun í Skeifunni 20.05. 1997, bifreiðum bakkað.
Árekstur við bifreiðstæði Hótel Esju, bakkað úr stæði, ekið of hratt.
Umferðaróhapp á Garðavegi í Reykjanesbæ 21.02. 1997, bifreið dregin af bifreið
björgunarsveitar, ósannað um að tjón á bifreiðinni verði rakið til notkunar
dráttarbifreiðarinnar.
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Árekstur á hringtorgi 09.05. 1997.
Árekstur á Aðalgötu í Stykkishólmi við bensínstöð 04.05. 1997, 2. mgr. 15. gr., 1.
mgr. 16. gr. umfl., framúrakstur, vinstri beygja.
Árekstur á Flókagötu við Kjarvalsstaði 13.03. 1997, ekið á hurð kyrrstæðrar bifreiðar.
Árekstur í Vestfjarðagöngum, Breiðdalslegg við útskot þann 01.05. 1997, báðir
ökumenn óku óvarlega er bifreiðarnar mættust á beinum vegarkafla.
Slys á ökumanni þegar hann rann til við bifreið sína 13.12. 1996, slysatrygging
ökumanns 92. gr. umfl. sbr. og 1. mgr. 88. gr. og 1. mgr. 91. gr. sömu laga. Slysið ekki
rakið til notkunar bifreiðarinnar eða starfs viðkomandi sem ökumanns.
Árekstur á Silfurgötu á Ísafirði 27.02. 1997, 1. mgr. 17. gr. umfl., ekið aftur á bak í veg
fyrir bifreið.
Árekstur á mótum Skúlagötu og Vatnsstígs 26.04. 1997, framúrakstur, 1. mgr. 22. gr. og 2.
mgr. 15. gr. umfl.
Árekstur á Lönguhlíð 15.05. 1997, 4. mgr. 25. gr. og 2. mgr. 17. gr. umfl., varúð frá
hægri, skipt um akrein.
Árekstur á mótum Suðurlandsvegar og Breiðholtsbrautar 14.05. 1997, 3. mgr. 38. gr.
umfl. (tengivagn), ekið inn á aðalbraut í veg fyrir bifreið.
Árekstur á mótum Langholts og Suðurtraðar á Selfossi 26.04. 1997, 6. mgr. 25. gr.
umfl., beygt í veg fyrir bifreið sem á móti kom, ekið of hratt.
Árekstur á þjóðvegi 85, Norðurlandsvegi 20.03. 1997, f
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Árekstur við Gullinbrú 30.05. 1997, beygt í veg fyrir bifreið, 2. mgr. 25. gr. umfl., ekið of
hratt.
Umferðaróhapp á Reykjanesbraut á Miðnesheiði 04.11. 1997, ekið á kyrrstæða bifreið
sem stöðvast hafði vegna bilunar, 30. gr. umfl.
Krafa um bætur vegna hoggins glers og rispaðs vegna viðgerðar á fjölbýlishúsi á árinu
1997, ábyrgðartryggingar atvinnureksturs, ágreiningur um bótaábyrgð innan samninga.
Ágreiningur um bótaskyldu úr húftryggingu bifreiðar vegna óhapps þann 25.01. 1997, 2.
mgr. 45. gr. umfl., ölvun.
Árekstur á Tryggvagötu á Akureyri 21.05. 1997, 3. mgr. 15. gr. umfl., vinstri beygja,
framúrakstur.
Árekstur á mótum Reykjavegar og Suðurlandsbrautar 20.05. 1997, ekið á móti rauðu
ljósi.
Árekstur á Vesturgötu Hafnarfirði 18.03. 1997, 6. mgr. 26. gr. umfl., beygt í veg fyrir
bifreið sem á móti kom.
Árekstur á Reykjanesbraut á móts við Kaplakrika í Hafnarfirði 22.04. 1997, 1. mgr.
14. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Sólarvegar og Fellsbrautar á Skagaströnd 02.06. 1997, 2. mgr. 25.
gr. umfl., ekið of hratt.
Árekstur á Dalvegi í Kópavogi 05.05. 1997, aftanákeyrsla.
Árekstur á Uxahryggjavegi við Meyjarsæti þann 22.06. 1997, 1. mgr. 19. gr., 2. mgr.
36. gr. umfl., mæting bifreiða.
Árekstur á Garðvegi við gatnamót Helguvíkurvegar 10.06. 1997, framúrakstur á
gatnamótum.
Árekstur á Bústaðavegi 26.06. 1997, aftanákeyrsla.
Árekstur á gatnamótum Fossvogsvegar og Markarvegar 28.06. 1997, 3. mgr. 15. gr.
umfl., of þröng vinstri beygja.
Árekstur við þrengingu á Vesturbergi þann 29.12. 1996.
Árekstur á Skipholti 15.03. 1997, ekið of hratt, aftanákeyrsla.
Árekstur á Bæjarbraut í Garðabæ við gatnamót Hrísmóa 13.06. 1997, 3. mgr. 15. gr.,
1. mgr. 22. gr. umfl., framúrakstur.
Umferðaróhapp í Súðarvogi 18.06. 1997, ekið á hurð bifreiðar.
Árekstur á Hverfisgötu vestan við Ingólfsstræti 29.04. 1997, bakkað á bifreið.
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Slys þegar hestur fældist og reiðmaður féll af baki 03.08. 1997, ábyrgðartrygging, ekki
bótaskyld, ekkert fyrirliggjandi um að eigendur hestaleigu hefðu unnið til sakar.
Árekstur á gatnamótum Miklubrautar og Grensásvegar 09.07. 1997, ekið óvarlega, ekki
ágreiningur um stöðu ljósa.
Árekstur á gatnamótum Ártúns og Túngötu á Sauðárkróki 25.06. 1997, 4. mgr. 25. gr.
umfl.
Tjón á bifreið vegna kerru á Garðavegi í Keflavík 14.11. 1996, frjáls ábyrgðartrygging,
ósannað um tjónvald.
Árekstur á aðrein frá Sæbraut/Reykjanesbraut að Miklubraut 25.06. 1997, 3. mgr. 14. gr.,
1. mgr. 27. gr. umfl., aftanákeyrsla, óvarlega stöðvað.
Árekstur bifreiðar og bifhjóls á gatnamótum Hafnargötu og Heiðarvegs í Keflavík
24.05. 1997, 6. mgr. 25. gr., 36. gr. umfl., bifreiðinni beygt í veg fyrir bifhjólið, ekið of
hratt.
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Árekstur á mótum Reykjanesbrautar, Hlíðarbergs og Lækjargötu í Hafnarfirði 09.07.
1997, 6. mgr. 25. gr., 36. gr. umfl., beygt í veg fyrir bifreið, ekið og hratt.
Árekstur á Geirsgötu 12.06. 1997, framúrakstur.
Árekstur á Fjarðarvegi á Þórshöfn 02.06. 1997, 3. mgr. 20. gr., 1. mgr. 21. gr. umfl.,
framúrakstur, báðir óku óvarlega.
Árekstur á gatnamótum Álfheima og Gnoðarvogs 09.07. 1997, framúrakstur, 1. mgr.
22. gr. umfl.
Árekstur á Holtsvegi við innkeyrslu að Langholtsskóla 24.07. 1997, 2. mgr. 20. gr.
umfl., framúrakstur.
Árekstur á þjóðvegi nr. 1, Vesturlandsvegi í Kjós 28.06. 1997, 2. mgr. 22. gr. umfl.,
framúrakstur.
Féll niður - afturkallað.
Árekstur bifreiða á Þingvallavegi við Lund í Mosfellsdal 24.07. 1997, 15. gr. og 20. gr.
umfl., framúrakstur, beygt til vinstri.
Umferðaróhapp á Biskupstungnabraut skammt frá Sogsbrúnni 18.06. 1997, skemmdir á
bifreið við framúrakstur, nægjanlega sannað um tjónvald.
Árekstur á mótum Grensásvegar og Miklubrautar í Reykjavík 06.08. 1997, árekstur
umferð stjórnað af umferðarljósum, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á bifreiðastæði í Hallarmúla í Reykjavík 31.07. 1997, óvarlega ekið af stað og
óvarlega ekið fram úr bifreið.
Árekstur á gatnamótum Hnoðraholtsbrautar og Gilsbúðar í Garðabæ 05.08. 1997, 2.
mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur við gatnamót Austursíðu og Fögrusíðu á Akureyri 25.07. 1997,1. mgr. 21. gr., 1.
mgr. 22. gr. og 2. mgr. 25. gr. umfl., framúrakstur, vinstri beygja.
Slys um borð í skipi þann 08.11. 1995, ábyrgðartrygging, ekki sýnt fram á
bótaskyldu vegna líkamstjóns.
Árekstur við heimreið að Auðnum í Öxnadal 20.08. 1997, framúrakstur, vinstri beygja.
Árekstur á Vesturlandsvegi á brúnni yfir Laxá í Kjós 06.08. 1997.
Árekstur á Síðumúla 20.06. 1997, 1. mgr. 20. gr. umfl., framúrakstur, beygt til hægri.
Árekstur á Álfhólsvegi við Digranesskóla 25.07. 1997, framúrakstur, beygt til vinstri.
Árekstur á Austurlandsvegi á brúnni yfir Virkisá í Öræfum 03.08. 1997.
Árekstur á gatnamótum Fögrukinnar og Bárukinnar í Hafnarfirði 20.08. 1997, 1. mgr. 14.
gr. umfl., ekið á röngum vegarhelmingi.
Ágreiningur um bótaskyldu úr sjúkra- og slysatryggingu, krafa um greiðslu dagpeninga
vegna tímabilsins 21.06. 1996 - 30.11. 1996, ekki orsakasamhengi, undanskilin áhætta
samkvæmt vátryggingarskilmálum.
Slys við viðgerð á bifreið 08.07. 1997, slysatrygging ökumanns skv. 92. gr. umfl.
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Árekstur við gatnamót Hafnargötu og Skólavegar í Keflavík 02.04. 1997, 2. mgr. 25.
gr. umfl.
Ágreiningur um bætur úr ferðatryggingu vegna þjófnaðar 02.08. 1997, túlkun skilmála.
Árekstur á hringtorgi á Suðurlandsbraut og Skeiðarvogi í Reykjavík 18.08. 1997.
Árekstur á mótum Glerárgötu og Strandgötu á Akureyri 19.08. 1997, ekið á móti rauðu
umferðarljósi.
Árekstur á bifreiðastæði við verslunina Svarfdælabúð á Dalvík 01.09. 1997, 5. mgr. 27. gr.
umfl., dyr bifreiðar opnaðar í sama mund og bifreið var lagt í stæði.
Árekstur á bifreiðastæði við Háskólabíó 03.09. 1997, 4. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Þingvallastræti við innkeyrslu á bifreiðastæði við Hrísalund 3 Akureyri
27.06. 1997, 6. mgr. 25. gr. umfl. ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Þórunnarstræti á Akureyri 30.08. 1997, 1. mgr. 22. gr. umfl., framúrakstur
á gatnamótum.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna skemmda á parketi í mars 1997, ábyrgðartrygging.
Ágreiningur um bætur vegna slyss í húsi að Malarhöfða 6 í Reykjavík 21.02. 1997,
ábyrgðartrygging, aðili sem var að skoða byggingarstað féll í tröppu.
Árekstur á Gagnheiði á Selfossi við aðkeyrslu að húsum nr. 19-23 þann 14.05. 1997,
1. mgr. 36. gr. umfl., ekið í veg fyrir bifhjól.
Þjófnaður á ferðatösku í fjölbýlishúsi 28.05. 1997, málskotsaðili ekki vátryggður.
Árekstur á Suðurlandsvegi á móts við Þrúðvang á Hellu 03.08. 1997, 1. mgr. 22. gr., 2.
mgr. 25. gr. umfl., framúrakstur, óvarlega beygt til vinstri.
Árekstur á gatnamótum Strandvegar og Viðarrima 12.08. 1997, villandi
stefnumerkjagjöf, framúrakstur hægra megin.
Skemmdir á gleri af völdum votsandblásturs í júlí 1997, ábyrgðartrygging vegna
atvinnureksturs, verktaki tók að sér viðgerð á húseign, vörsluhugtak skilmála o.fl.
Vátryggingafélagið hafnaði niðurstöðu nefndarinnar.
Árekstur á Ólafsfjarðarvegi við þjóðveg 812 þann 21.08. 1997, 22. gr. og 2. mgr. 25. gr.
umfl., framúrakstur.
Árekstur á bifreiðastæði við Fjarðargötu 11 í Hafnarfirði 05.09. 1997, 89. gr. umfl.,
báðir ökumenn óku óvarlega, annar úr kyrrstöðu á öfugum vegarhelmingi hinn framhjá.
Árekstur á Mýrargötu við innkeyrslu að Stálsmiðjunni 04.09. 1997, 3. mgr. 15. gr., 1.
mgr. 16. gr. umfl., ekið of nálægt bifreið sem á undan fór.
Árekstur á gatnamótum Austurvegar og Klettsvegar í Vík í Mýrdal 23.07. 1997, 2.
mgr. 15. gr., 1. mgr. 22. gr., 2. mgr. 25. gr. og 2. mgr. 31. gr. umfl., auk 23. gr.
reglugerðar um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995, framúrakstur.
Ágreiningur um bótaábyrgð vegna vatnsjóns að Borgartúni 20 í mars 1997,
ábyrgðartrygging húseigendatryggingar, tjón af völdum vatnsleka undanskilið skv.
vátryggingarskilmálum.
Umferðaróhapp á Sæbraut við tengibraut við Skúlagötu 21.09. 1996, 2. mgr. 17. gr.,
36. gr. umfl., skipt um akrein í veg fyrir bifhjól, skyndistöðvun, ekið of hratt.
Vinnuslys í Hveragerði 02.11. 1990, slysatrygging heimilistryggingar, tjónþoli slasaðist
við viðgerð á bifreið. Undanþáguákvæði skilmála um að vátryggingin greiði ekki bætur
fyrir slys sem verður í launuðu starfi, sem bótaskylt er skv. samningsbundinni eða
lögboðinni atvinnuslysatryggingu ekki talið koma í veg fyrir ábyrgð í þessu tilviki.
Árekstur á mótum Vesturlandsvegar og Akranesvegar 28.03. 1997, ekið í veg fyrir
bifreið, of hraður akstur.
Árekstur á bifreiðastæði við Geirsgötu (Faxamarkað) í Reykjavík 09.08. 1997, 1. mgr. 17.
gr., báðir að bakka.
Árekstur á Dalvegi í Kópavogi 03.09. 1997, framúrakstur á gatnamótum.
Árekstur á Stórhöfða á móts við hús nr. 17, 15.09. 1997, 6. mgr. 25. gr., ekið í veg fyrir
bifreið.
Þjófnaður úr bifreið 12.08. 1997, heimilistrygging, ákvæði skilmála um hið vátryggða.
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Árekstur á mótum Hafnarstrætis og Lækjargötu 28.08. 1997, 3. mgr. 25. gr. umfl.,
framúrakstur heimill.
Árekstur á Breiðholtsbraut við Skógarsel 21.09. 1997, 2. mgr. 25. gr., ekið í veg fyrir
bifreið, ósannað um staðsetningu bifreiðanna við áreksturinn.
Árekstur á bifreiðastæði við Engihjalla 25.09. 1997, 17. gr. umfl. ekið afturábak.
Ágreiningur um bótaábyrgð smurstöðvar v/atviks þann 27.06. 1997, ábyrgðartrygging
v/atvinnureksturs.
Meintur árekstur á kyrrstæða bifreið við söluturn á Hagamel þann 16.11. 1996.
Árekstur á Frakkastíg við Laugaveg 29.08. 1997, ósannað að ekið hafi verið í veg fyrir
bifreið, árekstur er ekið var afturábak - tvö tjón á ferð.
Féll niður - afturkallað.
Árekstur á Kirkjuteigi við gatnamót Helgateigs 10.10. 1997, 2. mgr. 17. gr. og 1.-2.
mgr. 27. gr. umfl., óvarlega ekið af stað frá vegarbrún.
Slys þegar maður féll við í hálku við Kringluna í nóvember 1990, ósannað, tilkynnt 1996.
Árekstur á Sæbraut 13.10. 1997, aftanákeyrsla.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna vatnstjóns þann 01.07. 1997.
Árekstur á biðreiðastæði Kringlunnar 10.03. 1997, 4. mgr. 25. gr. umfl., varúð frá
hægri.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna líkamstjóns 08.02. 1997, fall á hálku, ábyrgðartrygging
atvinnureksturs.
Árekstur á Hamrabergi í Hafnarfirði 08.08. 1997, ekið í veg fyrir bifreið.
Umferðaróhapp á Bæjarhrauni í Hafnarfirði 19.08. 1997, 88. gr. umfl. á ekki við, fallist á
bótaskyldu samkvæmt ábyrgðartryggingu framkvæmdaraðila.
Árekstur á gatnamótum Nýbýlavegar, Skemmuvegar og Valahjalla í Kópavogi 10.10.
1997, 6. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Reykjavíkurvegar og Fjarðarhrauns í Hafnarfirði 16.10. 1997, 4.
mgr. 15. gr. umfl., óvarlega ekið um gatnamótin/hreinsun gatnamótanna.
Árekstur í Ármúla við innkeyrslu að Fjölbrautarskólanum 23.10. 1997, 3. mgr. 25. gr.
umfl.
Ekið á hest í Mosfellsbæ 03.12. 1996. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurðinum.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna skemmda á bifreið sem ekið var í skurð við
vegaframkvæmdir 05.08. 1997, ábyrgðartrygging framkvæmdaraðila.
Árekstur við brú yfir Virkisá í Öræfum 02.03. 1997.
Árekstur á Ólafsfjarðarvegi 04.09. 1997, ekki skilyrði til framúraksturs.
Árekstur á Engihlíð við Barmahlíð 22.09. 1997, 4. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á bifreiðastæði við Rekagranda í Reykjavík 08.10. 1997, nægar líkur fram
komnar fyrir meintum tjónvaldi.
Slys þegar aðili féll af hestbaki 26.06. 1994, slysatrygging, summuvátrygging.
Árekstur á gatnamótum Bæjarbrautar og Vífilsstaðavegar í Garðabæ 09.09. 1997,
ekið í veg fyrir bifreið.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna tjóns á rúðu 28.04. 1997, ábyrgðartrygging
fjölskyldutryggingar, samstæð heild.
Ágreiningur um bótaskyldu úr heimilistryggingu vegna þjófnaðar úr íbúð 02.08. 1997,
stokkabelti er hluti þjóðbúnings en ekki skartgripur.
Árekstur á Háaleitisbraut 20.04. 1997, óvarlega ekið við þrengingu á vegi.
Árekstur á þjóðvegi 1, Norðurlandsvegi á Svalbarðsströnd 29.10. 1997, framúrakstur,
23. gr. rgl. nr. 289/1995 um umferðarmerki og notkun þeirra, 2. málsl. 1. mgr. 20. gr. og b.
lið 1. mgr. 21. gr. umfl.
Árekstur á Laugavegi þann 19.09. 1997, báðum bifreiðum ekið aftur á bak.
Umferðaróhapp á Sundlaugavegi 01.11. 1997, ekið í veg fyrir bifreið (U-beygja), ekið of
hratt.
Ágreiningur um bótaskyldu sjúkra- og slysatryggingar 1997, ekki sýnt fram á umrædd
vátrygging hafi komist á.
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Ágreiningur um bótaskyldu vegna tjóns á vél bifreiðar 20.09. 1997, kaskótrygging.
Ágreiningur um bótaskyldu sveitarfélags vegna umferðaróhapps 03.11. 1997,
ábyrgðartrygging, ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur á Vesturlandsvegi í Borgarhreppi 05.07. 1997, 2. mgr. 15. gr. umfl.,
framúrakstur.
Árekstur á Miklubraut austan Kringlumýrarbrautar 29.08. 1997, árekstur 4 bifreiða,
3. mgr. 17. gr., 1. mgr. 36. gr., 3. mgr. 14. gr. umfl., aftanákeyrsla, óvarlega ekið af aðrein
inn á akrein.
Árekstur við hringtorg á gatnamótum Nóatúns og Hátúns 07.11. 1997, óvarleg
staðsetning bifreiðar.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna hálkuslyss við verslun 23.12. 1996, ábyrgðartrygging,
ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur á bifreiðastæði í Neskaupsstað 23.10. 1997, kröpp vinstri beygja, óvarlega ekið.
Árekstur á mótum Nóatúns og Laugavegs 21.11. 1997, ágreiningur um stöðu
umferðarljósa.
Árekstur á gatnamótum Hringbrautar og Aðalgötu í Reykjanesbæ 04.11. 1997, ekið í
hægri hlið bifreiðar.
Árekstur á Laugavegi móts við Mjölnisholt 15.11. 1997, framúrakstur, hægri beygja, 2.
mgr. 31. gr. umfl.
Árekstur á Sóleyjargötu 01.02. 1996, 1. mgr. 17. gr. umfl., ekið aftur á bak í veg fyrir
bifreið.
Slys í vörulyftu í verslun KEA að Hrísalundi á Akureyri 06.06. 1996, ábyrgðartrygging
atvinnureksturs. Starfsmaður slasaðist er hann var að athuga lyftu sem hafði bilað.
Árekstur á gatnamótum Strandgötu og Lambeyrarbrautar á Eskifirði 14.11. 1997,
2. mgr. 25. gr. umfl., umferðarréttur ekki virtur.
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Yfirlit um þau mál sem lokið er afgreiðslu á vegna ársins 1998.
1/1998 Umferðaróhapp á Hólabraut á Akureyri 15.07. 1997, ekið í veg fyrir bifhjól.
2
Árekstur á Hringbraut 05.12. 1997, 2. mgr. 17. gr. umfl., ekið frá vegarbrún í veg fyrir
bifreið.
3
Árekstur á bifreiðastæði við Álfabakka 05.12. 1997, 1. mgr. 17. gr. umfl., bifreiðum ekið
aftur á bak.
4
Árekstur við Heiðarselsblá, Hróarstún 13.12. 1997, ekið á kyrrstæða bifreið. Ekki tilefni
til að leggja ábyrgð á þann sem hafði stöðvað vegna bilunar.
5
Vinnuslys um borð í skipi 20.04. 1993, ábyrgðartrygging vinnuveitanda hins slasaða, rann
til í olíupolli og slasaðist. Ekki ábyrgð vinnuveitanda/skipasmíðastöðvar.
6
Árekstur við gatnamót Nýbýlavegar og Auðbrekku í Kópavogi 29.03. 1997, ekið utan í
kyrrstæða bifreið við gatnamót.
7
Árekstur á Hverfisgötu 22.09. 1997, verulegur ágreiningur ökumanna um
aðdraganda áreksturs, ósannað um hvor ökumanna skuli bera ábyrgð.
8
Árekstur á þjóðvegi nr. 1 Vesturlandsvegi við Fornahvamm í Borgarfirði 19.12. 1997, b, h
og n liðir 1. mgr. og 2. mgr. 36. gr. umfl., ekið á kyrrstæða bifreið.
9
Árekstur á Sunnuhlíð á Akureyri 12.12. 1997, of þröng vinstri beygja.
10
Umferðaróhapp er ekið var á hund á Glerárgötu á Akureyri 25.10. 1997, ábyrgðartrygging
vegna hunds, ábyrgðartrygging ökutækja, 88. gr. umfl., samþykkt um
hundahald
á
Akureyri nr. 295/1987. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði þessum.
11
Árekstur í Draugahlíðarbrekku á Hellisheiði 05.02. 1997, 3. mgr. 36. gr. umfl., ekið of
hratt og á sjúkrabifreið sem var með viðvörunarljós logandi.
12
Árekstur á Stakkabraut í Hafnarfirði 23.12. 1997, 3. mgr. 25. gr. umfl., ekið í veg fyrir
bifreið, ekið of innarlega á götu.
13
Ágreiningur um bótaskyldu vegna meiðsla sem urðu í nuddi 15.07. 1994,
ábyrgðartrygging vegna atvinnureksturs. Umrætt nudd fór ekki fram í
atvinnuskyni og því kom nefnd vátrygging ekki til álita.
14
Ökumaður dráttarvélar fór með hönd í heybindivél 17.09. 1997, slysatrygging
ökumanns, 92. gr. umfl.
15
Umferðaróhapp á þjóðvegi 1, Vesturlandsvegi 01.03. 1997, bifreiðar mættust, önnur
valt, flutningabifreið ekið of hratt við mætingu bifreiðanna.
16
Árekstur bifreiða við veitingahúsið Bakkinn á Húsavík 10.12. 1997, 4. mgr. 25. gr.
umfl. varúð frá hægri ekki virt.
17
Afstunga, ágreiningur um bótaábyrgð vegna skemmda á bifreið 27.08. 1997, ekki sýnt
fram á bótaábyrgð.
18
Umferðaróhapp á þjóðvegi 1, Norðurlandsvegi 26.12. 1997, útafakstur.
19
Árekstur á Sæbraut við Súðarvog 28.11. 1997, 3. mgr. 31. gr. og 1. mgr. 36. gr. umfl.,
skyndistöðvun við gatnamót á gulu blikkandi ljósi, fjögurra bifreiða árekstur.
20
Árekstur á Borgarholtsbraut í Kópavogi 20.11. 1997, bifreið ekið yfir á rangan
vegarhelming í veg fyrir bifreið sem á móti kom.
21
Árekstur á gatnamótum Hörgárbrautar og Hlíðarbrautar á Akureyri 30.12. 1997, 2.
mgr. 32. gr. umfl., biðskylda ekið í veg fyrir ljóslausa bifreið.
22
Árekstur á Borgarholtsbraut í Kópavogi 03.01. 1998, framúrakstur, bifreið sveigt til
hægri áður en henni var beygt til vinstri, ekki gefið stefnuljós.
23
Árekstur á Skeifunni í Reykjavík 03.02. 1997, 2. gr. og 3. mgr. 25. gr. umfl.
24
Ágreiningur um bótaskyldu vegna sjúkdóms í hnjám, örorka frá 13.10. 1995, 4. - 7. gr.
laga um vátryggingasamninga nr. 20/1954
25
Árekstur á Hringbraut við Framnesveg 03.12. 1997, 15. gr. og 2. mgr. 17. gr. umfl.,
ekið of nærri bifreið sem á undan fór, ekki skilyrði til framúraksturs hægra megin.
26
Árekstur á Sæbraut við Dalbraut 21.05. 1997, 1. mgr. 20. gr. umfl., ekki skilyrði til
framúraksturs hægra megin.
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Árekstur í Austurstræti 09.06. 1997, bakkað í veg fyrir bifreið. Endurupptaka - óbreytt
niðurstaða.
Árekstur á Krókhálsi 09.01. 1998, framúrakstur.
Árekstur á Skúlagötu austan Vitastígs 02.12. 1997, 2. mgr. 15. gr., 1. mgr. 16. gr., 2.
mgr. 31. gr. umfl., framúrakstur.
Árekstur á bifreiðastæði við Húsasmiðjuna í Súðarvogi 16.12. 1997, 3. mgr. 25. gr.
umfl., bakkað úr stæði, ekið of hratt.
Ágreiningur um bótaábyrgð vegna tjóns á bifreið af völdum málningarvinnu í
Akraneshöfn 25.10. 1997, ábyrgðartrygging fyrir atvinnurekstur.
Árekstur í Lækjargötu 23.01. 1998, 3. mgr. 25. gr. umfl., ekið af stað úr bifreiðastæði í
veg fyrir aðra bifreið sem verið var að leggja í stæði.
Árekstur á Þingvallastræti á Akureyri 11.01. 1998, 3. mgr. 25. gr. umfl., ekið í veg fyrir
bifreið.
Árekstur í Sæviðarsundi 09.10. 1997, 1. mgr. 14. gr., 3. mgr. 15. gr., 1. og 3. mgr. 25. gr.
umfl., ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á gatnamótum Skarðshlíðar og Smárahlíðar á Akureyri 14.07. 1997, 2. mgr. 25.
gr. umfl.
Árekstur á Höfðabakka 19.01. 1998, U-beygja ranglega tekin, a-lið 23. gr., 30. gr.
reglugerðar nr. 289/1995 um umferðarmerki og notkun þeirra, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á Holtavegi við Vatnagarða 18.12. 1997, 20. gr. umfl., ekið í veg fyrir bifreið
sem ók með samfelldri röð bifreiða. Vátryggingafélag hafnaði úrskurðinum.
Umferðaróhapp norðan gatnamóta Mosavegar og Móavegar í Reykjavík 06.11. 1997,
frjáls ábyrgðartrygging sveitarfélags, mannvirki ekki með þeim hætti að unnt sé að leggja
á bótaábyrgð vegna tjóns á bifreið.
Umferðaróhapp á mótum Hvassaleitis og Listabrautar 30.12. 1997, ábyrgðartrygging
sveitarfélags vegna tjóns á bifreið sem ekið var í vatn.
Árekstur á Breiðholtsbraut 04.02. 1998, bifreiðum ekið óvarlega í beygju.
Árekstur á bílastæði við Breiðvang 32 18.01. 1998, 17. gr. umfl. helmingssök.
Umferðarslys á Dalsbyggð í Garðabæ við innkeyrslu þann 20.04. 1997, hjólað á bifreið
sem var kyrrstæð, 88. gr. umfl. og 3. gr. samþykkt úrskurðarnefndar.
Árekstur á Vatnsmýrarvegi við aðrein að Bústaðarvegi 04.02. 1998, 2. mgr. 36. gr. og
19. gr. umfl.
Árekstur á hringtorgi við Suðurlandsbraut og Fákafen 12.01. 1998, ákoman gaf til
kynna stöðu bifreiðanna við áreksturinn.
Ágreiningur um bótaábyrgð vegna þjófnaðar á fatnaði í júlí 1997, húseigendatrygging.
Árekstur á Suðurlandsbraut 03.11. 1997, skipt um akrein, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Umferðaróhapp á Biskupstungnabraut í Grímsnesi austan Minni-Borgar 15.11. 1997, 1. og
3. mgr. 88. gr., 1. mgr. 90. gr. umfl., ekið á hross.
Tjón vegna vatns sem kom upp úr niðurföllum á Kirkjuvegi og Hásteinsvegi í
Vestmannaeyjum 14.12. 1997, ábyrgðartrygging sveitarfélagsins.
Árekstur á lóð Háskóla Íslands vestan við Nýja Garð 27.01. 1998, 1. mgr. 14. gr. umfl.
óvarlega ekið um bifreiðastæði.
Skemmdir á bifreið af völdum hunds 29.12. 1997, ábyrgðartrygging bænda.
Slys við verslun Hagkaups í Skeifunni 25.01. 1997, (hálkuslys), ábyrgðartrygging
verslunarhúss.
Árekstur á gatnamótum Hlíðavegar, Nýbýlavegar og Ormsvalla á Hvolsvelli 16.01.
1998, beygt í veg fyrir bifreið.
Árekstur á gatnamótum Strandgötu og Geislagötu á Akureyri 16.01. 1998, 6. mgr. 25.
gr. umfl.
Árekstur á Geirsgötu við Pósthússtræti 17.02. 1998, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Rauðarárstíg 27 skammt frá gatnamótum við Njálsgötu 10.02. 1998, ekið
aftan á bifreið sem kom úr stæði.
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Árekstur við strætisvagnabiðstöð á Miklubraut rétt austan Lönguhlíðar 20.09. 1997, 1.
mgr. 18. gr., i-lið 2. mgr. 36. gr. og 3. mgr. 25. gr. umfl.
Ágreiningur um bótaábyrgð vegna skemmda á bifreið 19.11. 1997, ábyrgðartrygging
bæjarfélags, ekið á sandhaug við vegarframkvæmdir, 86. gr. umfl. og 1. - 2. mgr. 3. gr.
samþykkta úrskurðarnefndar. Vátryggingafélagið hafnaði að hlíta úrskurðinum, fjárhæð
eigin áhættu vátr.taka var innan umsaminnar sjálfsáhættu.
Árekstur á Breiðholtsbraut við gatnamót Norðurfells 19.02. 1998, bifreið vanbúin til
vetraraksturs, ekið í veg fyrir bifreiðar.
Þjófnaður og innbrot í geymslu 04.12. 1997, varðandi skilgreiningu á hinum vátryggða.
Árekstur á Borgarbraut við Hyrnuna Borgarnesi 25.02. 1998, 25. gr. umfl., ekið ekið
miðað við aðstæður, villandi stefnumerkjagjöf.
Árekstur á Þórunnarstræti á Akureyri 16.01. 1998, 15. gr., 17. gr. og 31. gr. umfl.,
beygt í veg fyrir bifreið, framúrakstur. Endurupptaka –óbreytt niðurstaða.
Slys þegar tíu ára stúlka missti eins árs gamalt barn sem hún hélt á 26.07. 1997,
ábyrgðartrygging fjölskyldutryggingar.
Árekstur á Langholti á Akureyri 31.01. 1998, bifreiðar að mætast við þröngar aðstæður og
í hálku.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna skemmda á bifreið þann 07.02. 1998, er henni var ekið
á járnfestingu fyrir umferðarmerki við Tryggvagötu og Geirsgötu, ábyrgðartrygging
sveitarfélags.
Árekstur í Grænahjalla í Kópavogi 21.02. 1998, bakkað í veg fyrir bifreið.
Ágreiningur um bótaskyldu úr slysatryggingu fjölskyldutryggingar, ágreiningur um slys í
merkingu skilmála, hinn slasaði stökk út í sundlaug, ekki bótaskylt.
Árekstur við Skeifuna 5 10.02. 1998, 2. mgr. 15. gr. umfl., framúrakstur, vinstri beygja.
Árekstur á Suðurgötu í Keflavík 13.10. 1998, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Listabrautar 28.10. 1998, ekið gegnt
rauðu ljósi.
Árekstur í blindbeygju í Kollafirði rétt við Múla á þjóðvegi 660-09 þann 07.07. 1997, 2.
mgr. 36. gr. umfl.
Árekstur á Suðurlandsbraut austan útkeyrslu við hús nr. 30, 09.03. 1998, 3. mgr. 25. gr.
umfl.
Árekstur á Krossanesbraut á Akureyri við innkeyrslu að Sæbergi 02.03. 1998, ekið á
vinnuvél sem ók á undan og beygt var til vinstri, ósannað að vélin hafi ekið aftur á bak.
Árekstur við gatnamót Garðahrauns og Suðurhrauns í Hafnarfirði 28.01. 1998, 3. mgr. 25.
gr. umfl., ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur í Ármúla 11.02. 1998, 1. mgr. 17. gr. umfl., ekið aftur á bak í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Strandgötu í Hafnarfirði á móts við hús nr. 11 þann 02.03. 1998, 3. mgr. 25. gr.
umfl., ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Suðurlandsbraut við útkeyrslu frá húsagötu 04.03. 1998, 2. mgr. 17. gr. umfl.,
skipt um akrein í veg fyrir bifreið sem ekið var inn á Suðurlandsbraut. Vátryggingafélagið
hafnaði að hlíta niðurstöðu nefndarinnar.
Árekstur á Herjólfsgötu í Hafnarfirði 02.03. 1998, 3. mgr. 25. gr. umfl., ekið frá
vegarkanti í veg fyrir bifreið.
Árekstur í Ármúla 13.12. 1998, 1. mgr. 17. gr. umfl., ekið afturábak í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Reykjanesbraut í norður sunnan við Elliðarárbrú 04.03. 1998, 36. gr. umfl.,
aftanákeyrsla, bifreið stopp vegna bensínleysis.
Árekstur í eystri enda Þokkaholts í Kópavogi 17.03. 1998, 4. mgr. 25. gr. umfl., varúð frá
hægri.
Árekstur á Vesturgötu við gatnamót Greniteigs í Keflavík 05.03. 1998, 1. mgr. 17. gr.
umfl.
Árekstur á Oddeyrargötu við hús nr. 12 á Akureyri 27.02. 1998, 19. gr. og 1. mgr. 36. gr.
umfl., þrenging á vegi.
Árekstur á Grundarstíg 06.03. 1998, 17. gr. umfl., báðum bifreiðum ekið afturábak.
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Árekstur á Hringbraut á móts við Félagsstofnun stúdenta 03.04. 1998, 2. mgr. 17. gr.,
skipt um akrein í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Háaleitisbraut 02.03. 1998, 1. mgr. 17. gr., 2. –3. mgr. 15. gr., 2. mgr. 14. gr.
umfl., U-beygja.
Árekstur á Klukkurima í Reykjavík 07.03. 1998, óupplýst um aðdraganda árekstursins þ. á
m. staðsetningu bifreiðanna.
Árekstur á Mýrargötu við bifreiðastæði við Verkmenntaskólann á Neskaupstað 26.03.
1998, óvarlega beygt.
Árekstur á brú yfir Skápadalsá þjóðvegi 612-01, Patreksfirði 14.03. 1998, 1. mgr. 19. gr.
og e og g-liður 2. mgr. 36. gr. umfl.
Árekstur á brúnni yfir Laxá í Refasveit 08.02. 1998.
Árekstur á Reykjavíkurvegi í Hafnarfirði 12.04. 1998, 20. gr., 15. gr. umfl., beygt í veg
fyrir bifreið sem ók fram úr.
Árekstur á athafnasvæði bensínstöðvar við Öskjuhlíð 12.08. 1997, 1.mgr. 27. gr. umfl.,
ekið á vörulyftu flutningabifreiðar.
Árekstur á Bústaðavegi við Háaleitisbraut 17.07. 1998, ekið á móti rauðu ljósi.
Ekið á nautkálf í Borgarfjarðarsýslu 21.02. 1998, ábyrgðartrygging fyrir atvinnurekstur og
ábyrgðartrygging ökutækis, 1. og 3. mgr. 88. gr. umfl., bann við lausagöngu búfjár.
Árekstur á þjóðvegi 1, Norðurlandsvegi 10.03. 1998, við mætingu bifreiða.
Árekstur á Ægisgötu á Ólafsfirði 13.03. 1998, ökumaður missti stjórn á bifreið sinni, ekki
brotið gagnvart forgangsrétti.
Árekstur á Dalvegi í Kópavogi 03.04. 1998, vettvangsskoðun, aftanákeyrsla.
Árekstur á bifreiðastæðaplani við Háskólabíó 27.03. 1998, 4. mgr. 25. gr. umfl., við
afgreiðslu var m.a. stuðst við afgreiðslu nefndarinnar í máli nr. 203/1997.
Árekstur á Lækjargötu í Hafnarfirði 30.03. 1998, 3. mgr. 14. gr. umfl., ekið á bifreið sem
beygt var.
Árekstur á þjóðveginum um Hellisheiði eystri, Vopnafirði 22.04. 1998, 1. mgr. 14. gr., 1.
–2. mgr. 36. gr. umfl., mæting bifreiða.
Árekstur á Grandavegi í Reykjavík 27.04. 1998, ekið frá brún akbrautar í veg fyrir bifreið.
Árekstur við gatnamót Faxafens og Fákafens 17.04. 1998, 1. og 2. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á bifreiðastæði við Stórhöfða 04.05. 1998, ekið óvarlega við mætingu bifreiða.
Árekstur við Ármót, Rangárvallahreppi 04.05. 1998, erjur í milli ökumanna, ekki fallist á
bótaábyrgð úr ábyrgðartryggingu ökutækis.
Ágreiningur um bótaskyldu úr húseigendatryggingu vegna vatnsleka í húseign á árinu
1997, vatnstjónið varð ekki af völdum skyndilegs og óvænts leka.
Árekstur á gatnamótum Miklubrautar og Réttarholtsvegar 13.01. 1998, ósannað að bifreið
hafi verið ljóslaus eða á beygjuakrein eða ekið of hratt.
Árekstur á mótum Barðavogs og Snekkjuvogs Reykjavík 25.03. 1998, ekið á röngum
vegarhelmingi.
Árekstur á Nesgötu, Neskaupstað 26.03. 1998, ekið aftan á bifreið.
Árekstur á Bústaðavegi 26.02. 1998, 2. mgr. 17. gr. umfl., skipt um akrein, dregið úr
hraða.
Vinnuslys í blikksmiðju 18.11. 1997, ábyrgðartrygging v/atvinnureksturs, ófullnægjandi
verkstjórn, ekki gætt fyllsta öryggis á vinnustað, eigin sök.
Árekstur á Miklubraut 14.05. 1998, hreinsun gatnamóta.
Árekstur við innkeyrslu að Háaleitisbraut 03.05. 1998, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur við Dynheima, Akureyri, 17.04. 1998, ekið hægra megin fram með bifreið sem
ekið var um bifreiðastæði (bifreiðaplan).
Slys í frystihúsi 26.06. 1997, ábyrgðartrygging v/atvinnureksturs, starfsmaður hrasaði og
utan í annan starfsmann sem féll við þannig að meiðsl hlutust af.
Árekstur í Kringlunni 15.05. 1998, U-beygja.
Árekstur á Þorsteinsgötu í Borgarnesi framan við íþróttamiðstöð 05.05. 1998, 3. mgr. 25.
gr. umfl.
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Árekstur á Lindarvegi við gatnamót Köldulindar í Kópavogi 18.05. 1998, 1. mgr. 22. gr.
og 1. mgr. 20. gr., 3. mgr. 15. gr., 2. mgr. 15. gr. umfl., ekið hægra megin fram úr á
gatnamótum.
Árekstur á bifreiðastæði við Ármúla 22.05. 1998, 1. mgr. 17. gr. umfl., ekið aftur á bak.
Árekstur í Aðalstræti 25.04. 1998, þröng vinstri beygja, ekki brotið gagnvart biðskyldu.
Árekstur í Borgartúni við innkeyrslu að húsi þann 20.05. 1998, 6. mgr. 25. gr. umfl.
Ágreiningur um bótaskyldu úr innbústryggingu vegna þjófnaðar úr íbúð á árinu 1998,
íbúðin hafði verið lánuð öðrum en vátryggðum.
Árekstur á gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Suðurlandsbrautar 20.03. 1998, hreinsun
gatnamóta.
Slys á gangandi vegfaranda við banka á Hellu 1.08. 1997, ábyrgðartrygging húseigendatryggingar, ágreiningur um hvort vanbúnaður á lóð falli undir ákvæði vátryggingarinnar.
Árekstur á Fljótshlíðarvegi, Hvolsvelli 24.04. 1998, 25. gr. umfl., ekið í veg fyrir bifreið.
Síðan kom beiðni um ógildingu úrskurðarins vegna þess að á sama tíma og það var til
meðferðar hjá úrskurðarnefndinni var það til meðferðar hjá dómstólum. Fallist á
ógildingu.
Árekstur á Skúlagötu 06.05. 1998, báðir óku óvarlega.
Árekstur á Þingvallavegi 29.05. 1998, framúrakstur, óvarlega beygt.
Árekstur á gatnamótum Hálsabrautar og Krókháls 27.05. 1998, 1. mgr. 17. gr. umfl.,
ökumaður að snúa bifreið sinni við á gatnamótum, ekki hugað að umferð sem á eftir kom.
Árekstur á Aðalgötu á Súðavík við húsið Fögrubrekku 07.05. 1998, c-liður 23. gr.
reglugerðar nr. 289/1995 um umferðarmerki og notkun þeirra. Framúrakstur yfir óbrotna
miðlínu.
Árekstur á Reykjanesbraut 24.05. 1998, 3. mgr. 14. gr., ekið aftan á bifreið sem þurfti að
veita sjúkrabifreið forgang.
Árekstur á mótum Skipagötu og Eyrargötu, Suðureyri 31.03. 1997, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á tengigötu frá Skógarhlíð 19.112. 1997, þröng vinstri beygja, ekið gegnt
einstefnu.
Árekstur á Nýbýlavegi 24.03. 1997, óupplýst um aðdraganda árekstursins.
Árekstur í Austurstræti 19.03. 1998, hurð opnuð í veg fyrir bifreið sem lagt var í stæði.
Árekstur á Mýrargötu 05.04. 1998, óvarlega beygt til hægri og á bifreið sem á undan fór
og átti forgang.
Árekstur á Sævarhöfða 05.06. 1998, 1. –2. mgr. 17. gr. umfl., óvarlega ekið við að snúa
bifreið við.
Árekstur á bifreiðastæði við Smáratorg í Kópavogi 03.06. 1998.
Árekstur á Suðurlandsvegi á Reynisfjalli 17.03. 1998, slæmt veður, mæting bifreiða.
Umferðaróhapp á Spillisvegi Súgandafirði 22.02. 1997, vinnuvél olli tjóni á bifreið sem
sat föst í snjóflóði.
Árekstur á Reykjanesbraut við gatnamót Breiðholtsbrautar 24.06. 1998, skipt um akrein í
veg fyrir bifreið.
Árekstur á gatnamótum Langholtsvegar og Skeiðarvogs 15.05. 1998, ekið af vinstri akrein
yfir gatnamótin þrátt fyrir merkingar um að beygja skuli til vinstri við akstur af vinstri
akrein. Hreinsun gatnamóta.
Árekstur á vegþrengingu á Norðurfelli við Eddufell 22.05. 1998, bifreið ekið ógætilega þ.
á m. of hratt.
Árekstur á gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Listabrautar 06.06. 1998, óvarlega ekið
um gatnamótin, stöðvað án tilefnis of innarlega á gatnamótunum, ekið of hratt.
Slys þegar aðili gekk á hurð biðskýlis við Hlemmtorg 25.11. 1998, ábyrgðartrygging
atvinnureksturs.
Árekstur á gatnamótum Aflagranda og Grandavegar 21.05. 1998, biðskylda, ekið í veg
fyrir bifreið. Ekki sýnt fram á of hraðan akstur.
Árekstur á Sæbraut 15.06. 1998, skyndistöðvun bifreiðar vegna fugls sem fór í veg fyrir
bifreiðina, aftanákeyrsla.
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Ágreiningur um bótaskyldu vegna vinnuslyss í brauðgerð 16.01. 1989, starfsmaður
hrasaði í tröppum.
Árekstur á Lækjargötu á Akureyri við gatnamót Þórunnarstrætis 26.01. 1998, ekið yfir á
rangan vegarhelming.
Árekstur á Tryggvagötu 02.07. 1998, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Umferðaróhapp á Kringlumýrarbraut 26.06. 1998, skipt um akrein í veg fyrir bifreið, ekið
of hratt.
Árekstur á hafnarþekju á hafnarsvæðinu á Patreksfirði 01.06. 1998, 2. mgr. 15. gr., 1. mgr.
16. gr. og 2. mgr. 31. gr. umfl.
Árekstur á Hverfisgötu 07.07. 1998, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Kolbeinsgötu á Vopnafirði, framúrakstur.
Árekstur á gatnamótum Brautarholts og Traðarholts 09.02. 1998, 1. gr. 22. gr. umfl., bann
við framúrakstri.
Árekstur á Ólafsfjarðarvegi 15.07. 1998, aftanákeyrsla, vinstri beygja, ökumaður hugðist
aka fram úr.
Árekstur á gatnamótum Háaleitisbrautar og Kringlumýrarbrautar 16.07. 1998,
aftanákeyrsla, bifreið stöðvaði skyndilega.
Árekstur á Smáratorgi í Kópavogi 27.06. 1998, bifreiðar að bakka, önnur í leit að stæði en
hin að fara úr stæði.
Árekstur á gatnamótum Víkurvegar og Borgarvegar í Reykjavík 08.08. 1998, biðskylda,
ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Breiðholtsbraut 24.04. 1998, 30. gr. og 36. gr. umfl. ekið á kyrrstæða bifreið
sem hafði orðið bensínlaus.
Árekstur á Árskógum á Egilsstöðum við gatnamót Skógarlanda 26.03. 1998, óupplýst um
staðsetningu bifreiðanna.
Árekstur á Álfaskeiði í Hafnarfirði 19.06. 1998, aftanákeyrsla, 3. mgr. 14. gr. umfl.
Bótaábyrgð barns á reiðhjóli vegna umferðaróhapps 14.06. 1998, 1. og 3. mgr. 88. gr.
umfl., hjólað á kyrrstæða bifreið. Félagið hafnaði úrskurðinum.
Árekstur á gatnamótum Laxagötu og Smáragötu á Akureyri 01.08. 1998, almennur
umferðarréttur.
Árekstur á Melatorgi 08.08. 1998, ekið á kyrrstæða bifreið sem var í ytri hring.
Árekstur á Þingvallavegi við Æsustaði 25.03. 1998, 1. mgr. 22. gr. og 2. mgr. 17. gr.
umfl., framúrakstur.
Tjón á bifreið á vegarslóða við Bolafót í Reykjanesbæ 16.06. 1998, ábyrgðartrygging
sveitarfélagsins.
Árekstur á Suðurlandsvegi á brú við Núpsvötn v. Skaftafellssýslu 24.07. 1998.
Slys er maður féll við á gólfi við sturtuklefa 14.07. 1996, ábyrgðartrygging.
Árekstur á Sauðárkróksbraut við afleggjara að bæ þann 08.07. 1998, framúrakstur,
2. mgr. 15. gr., 1. mgr. 16. gr., 2. og 4. gr. 31. gr. umfl.
Árekstur á bifreiðaplani við Faxafen 27.08. 1998, óupplýst um aðdraganda.
Árekstur á Vesturgötu 54 þann 07.08. 1998, óupplýst um aðdraganda, báðir ökumenn óku
aftur á bak.
Árekstur á gatnamótum Otrateigs og Sundlaugavegar 25.08. 1998, þrenging á vegi vegna
framkvæmda, biðskylda, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Laugavegi 09.09. 1998, skipt um akrein í veg fyrir bifreið, ekið of hratt,
hemlaför 27 metrar.
Árekstur við afleggjara að bæ í Eyjafirði 30.08. 1998, vinstri beygja, 1. mgr. 17. gr. umfl.,
framúrakstur.
Ágreiningur um bótaskyldu úr slysatryggingu ökumanns vegna slyss 24.10. 1997, 2. mgr.
18. gr. laga um vátryggingarsamninga og 92. gr. umfl., stórkostlegt gáleysi, bifhjólið
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Árekstur á Hafnarstræti við umferðarmiðstöðina á Akureyri 24.08. 1998, 1. mgr. 17. gr.
umfl., bifreiðar mættust í innkeyrslu, önnur (hópferðabifreið) staðsett of innarlega á
veginum, hinni ekið aftur á bak.
Árekstur á Garðarsbraut, Húsavík 27.08. 1998, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Smiðjuvegi í Kópavogi 02.09. 1998, 3. mgr. 25. gr. umfl. ekið í veg fyrir
bifreið, of hraður akstur (29 m hemlaför) 1. mgr. 37. gr. umfl.
Árekstur á ómerktum vegi í Hraunsfirði Snæfellsnesi 05.09. 1998, framúrakstur.
Árekstur á gatnamótum Lækjargötu og Reykjanesbrautar í Hafnarfirði 31.08. 1998, ekið í
veg fyrir bifreið.
Árekstur á Þrengslavegi við tengiveg að Suðurlandsvegi 06.09. 1998, a liður 23. gr. rgl.
um umferðarmerki nr. 289/1995 og notkun þeirra, framúrakstur.
Árekstur á hringveginum við Þelamörk skammt frá Akureyri 16.06. 1998, 2. mgr. 15. gr.,
2. mgr. 17. gr. og 1. mgr. 31. gr. umfl., framúrakstur, mikilvægt við þær aðstæður sem
fyrir hendi voru að gefa merki um framúrakstur.
Ágreiningur um bótaábyrgð vegna slyss um borð í skipi 21.09. 1995, ábyrgðartrygging
vegna útgerðar, ekki sýnt fram á vanbúnað á stiga eða lúgukarmi.
Árekstur á Bústaðavegi við Kringlumýrarbraut 13.06. 1998, ágreiningur um stöðu
umferðarljósa.
Árekstur í Mjóafirði við Ísafjarðardjúp 30.08. 1998, þrenging á vegi.
Umferðaróhapp á Sæbólsbraut í Kópavogi 29.05. 1998, ábyrgðartrygging sveitarfélags,
ekið á lofttúða á bifreiðastæði.
Árekstur á Norðurlandsvegi norðan Svartárbrúar í Langadal Austur Húnavatnssýslu 05.09.
1998, 2. mgr. 15. gr., 1. mgr. 16. gr. umfl., framúrakstur, beygt til vinstri.
Árekstur á Hlíðarhjalla í Kópavogi við innakstur af húsum 44 –66 þann 16.09. 1998, 2.
mgr. 25. gr. umfl., biðskylda ekki virt, skilyrði til framúraksturs.
Árekstur á bifreiðastæði við verslun í Kópavogi 05.08. 1998, vinstri beygja.
Umferðaróhapp á Krísuvíkurvegi 31.10. 1990, húftrygging ökutækja, stórkostlegt gáleysi,
samsöfnun (identifikation).
Árekstur á Snorrabraut 08.09. 1998, skipt um akrein í veg fyrir bifreið.
Ágreiningur um gildissvið slysatryggingar ökumanns vegna tjónsatburðar 16.01. 1998, 92.
gr. og 88. gr. umfl., ökumaður hrasaði úr bifreið sinni og slasaðist að loknum akstri, fallist
á bótaábyrgð.
Ágreiningur um bætur úr fjölskyldutryggingu vegna tjóns á tveimur bifreiðum 16.09.
1998, 1. mgr. 88. gr. og 90. gr. umfl., 10 ára gamalt barn vátryggingataka olli skemmdum
á bifreið, ábyrgðarliður fjölskyldutryggingar.
Umferðaróhapp á Reykjanesbraut 27.09. 1998, lakkskemmdir af völdum grjótkasts frá
bifreið, nægjanlega sannað um tjónvald.
Vinnuslys í fiskverkun Árskógsandi 02.05. 1996, ábyrgðartrygging atvinnureksturs,
starfsmaður klemmdist, vanbúnaður en jafnframt óaðgæsla, sakarskipting.
Árekstur á Dalshrauni í Hafnarfirði 17.09. 1998, 6. mgr. 25. gr. umfl. beygt í veg fyrir
bifreið.
Árekstur á Akrafjallsvegi 18.09. 1998, bifreiðar að mætast á þröngum vegi.
Árekstur bifhjóls og bifreiðar á Austurvegi Selfossi 06.07. 1998, 2. mgr. 17. gr. umfl.,
ekið í veg fyrir bifhjól, ekið of hratt.
Ágreiningur um bótaskyldu húseiganda vegna hálkuslyss 01.02. 1998, ekki sýnt fram á
bótaskyldu.
Árekstur á Álfhólsvegi í Kópavogi 27.07. 1998, ekið í veg fyrir bifreið út frá vegarkanti.
Árekstur við Skeifuna 07.10. 1998, óvarlega ekið um bifreiðastæði.
Ágreiningur um gildi húftryggingar er bifreið varð fyrir tjóni 31.01. 1998, réttaráhrif
vanskila á iðgjaldi, vikið að ráðstöfun iðgjalds.
Meiðsl 21.05. 1998, ábyrgðartrygging fjölskyldutryggingar.
Umferðaróhapp á gatnamótum Hofsvallagötu og Ægissíðu 11.10. 1998, 88. gr. umfl,
hjólað í veg fyrir bifreið.
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Ágreiningur um bótaábyrgð vegna líkamstjóns er unnið var við viðgerð á vörubifreið
14.01. 1998, 1. mgr. 88. gr. umfl., ökutækið ekki í notkun í skilningi 88. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Hátúns og Nóatúns 10.08. 1998, ekið í veg fyrir bifreið sem var í
hringtorgi.
Árekstur á Háteigsvegi móts við hús nr. 6 10.10. 1998, 3. mgr. 25. gr. umfl., ekið í veg
fyrir bifreið.
Árekstur á Bakkavör við Fjarðarbraut Stöðvarfirði 21.03. 1998, óvarlega ekið við
mætingu bifreiða, ekki hugað nægjanlega að umferð á móti.
Árekstur í Kollafirði vestan Skálaness 02.09. 1998, ekið of innarlega á vegi.
Krafa um tjónabætur vegna veikinda í sumarleyfi í júní 1998, ferðatrygging
(ferðarofstrygging).
Ágreiningur um bótaskyldu vegna lakkskemmda á bifreið af völdum rykagna 14.04. 1997,
ósannað um tjónvald.
Árekstur á gatnamótum Hafnarfjarðarvegar og Álftanesvegar 27.09. 1998, ágreiningur um
stöðu umferðarljósa.
Árekstur á Birkigrund í Kópavogi 26.07. 1998, aftanákeyrsla.
Ágreiningur um tjón af völdum sands og malar frá sandflutningabifreið 28.07. 1998,
ósannað um tjónvald.
Árekstur á gatnamótum Vesturbrautar og Vesturgötu Hafnarfirði 27.07. 1998, ekið í veg
fyrir bifreið (biðskylda), ekið of hratt.
Árekstur á bifreiðastæðum við Smáratorg 01.07. 1998, 4. mgr. 25. gr. umfl., varúð frá
hægri.
Árekstur á bifreiðastæði við Rangársel 03.10. 1998, bifreið sem ekið var úr stæði ók á
bifreið sem ekið var í stæði.
Árekstur á gatnamótum Helluhrauns og Hjallahrauns í Hafnarfirði 12.10. 1998, 2. mgr.
25. gr. umfl., ekið í veg fyrir bifreið.
Umferðaróhapp á Suðurlandsvegi Eyjafjarðarsveit 27.09. 1998, ekið á nautkálf, 1. –3.
mgr. 88. gr. umfl., 56. gr. vegalaga nr. 45/1994 (sakarskipting). Vátryggingafélagið
hafnaði niðurstöðu nefndarinnar.
Árekstur á gatnamótum Skjólvangs og Vesturvangs Hafnarfirði 07.03. 1998, þröng vinstri
beygja, ekið of hratt, rann yfir stöðvunarlínu aðalbrautarréttar.
Árekstur á Fífuhvammsvegi í Kópavogi 31.10. 1998, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á gatnamótum Garðagrundar og Víðigrundar á Akranesi 18.10. 1998 ekið í veg
fyrir bifreið, biðskylda.
Árekstur á Reykjanesbraut við Stekkjarbakka 31.03. 1998, skipt um akrein í veg fyrir
bifreið.
Árekstur á Hraunbraut í Kópavogi 06.11. 1998, framúrakstur, 2. mgr. 15. gr. umfl.
Vátryggingafélagið hafnaði niðurstöðu nefndarinnar og boðaði fyllri rannsókn og e.t.v.
beiðni um endurupptöku.
Árekstur á skábraut að bifreiðastæðum á 2. hæð í Kringlunni 13.11. 1998, aftanákeyrsla.
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurðinum.
Ágreiningur um rétthafa dánarbóta líftryggingar, andlát á árinu 1998, óvígð sambúð.
Árekstur á Krísuvíkurvegi 29.10. 1998, ekið í veg fyrir bifreið sem ók án ökuljósa, 1. –2.
mgr. 32. gr. umfl.
Árekstur á Suðurlandsbraut 30.10. 1998, ekið í veg fyrir bifreið, biðskylda 25. gr. umfl.,
ekið of hratt, (hemlaför 34 m).
Árekstur á Digranesvegi Kópavogi 12.11. 1998, U-beygja í veg fyrir bifreið, 2. mgr. 15.
gr. umfl.
Árekstur á Skólavörðustíg 29.10. 1998, 5. mgr. 27. gr. umfl., hurð opnuð í veg fyrir
bifreið.
Árekstur á þjóðvegi nr. 1, Vesturlandsvegi, við Fornahvamm 27.09. 1998, 1. og 3. mgr.
59. gr. umfl., búnaði bifreiðar áfátt (lítið loft í hjólbarða), mæting bifreiða.
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Árekstur á Suðurgötu Akranesi 16.11. 1998, beygt í veg fyrir bifreið sem var í
framúrakstri, 2. mgr. 15. gr. umfl.
Árekstur á þjóðvegi 76 þann 15.11. 1998, ekið aftan á kyrrstæða bifreið.
Árekstur á Ármúla 19.11. 1998, beygt í veg fyrir bifreið sem var í framúrakstri, 2. mgr.
15. gr. umfl.
Árekstur á Þönglabakka 05.10. 1998, 3. mgr. 25. gr. umfl., varúð frá hægri, óvarlega ekið
um bifreiðastæði.
Ágreiningur um bótaskyldu úr farangurstryggingu, tjónsatburður ágúst 1998, óvarleg
geymsla á farangri um borð í lest.
Slys við notkun fjórhjóls á Stafnesvegi skammt frá Melabergi 26.06. 1996, farþegi á
fjórhjóli slasaðist, 2. gr. og 1. –2. mgr. 63. gr., 1. mgr. 90. gr. og 88. gr.umfl., óvátryggt
ökutæki, 4. mgr. 18. gr. reglugerðar 556/1993 um lögmæltar ökutækjatryggingar, skerðing
bótaréttar vegna stórkostlegs gáleysis.
Árekstur á Hjallabraut í Hafnarfirði 26.11. 1998, ekið í veg fyrir bifreið.
Ágreiningur um gildissvið sjúkdómatryggingar, sá sjúkdómur sem hinn vátryggði fékk á
árinu 1997 féll ekki innan gildissvið vátryggingarinnar.
Árekstur á Eyrarlandsvegi á Akureyri á móts við biðareiðastæði við skóla 04.11. 1998,
mæting bifreiða, óvarlega ekið um bifreiðastæðið, ekki virt ökumanni til sakar að hafa
ekið fram með kyrrstæðri bifreið.
Líkamsmeiðsl 22.09. 1998, meiðsl um borð í skipi, tjónþolinn fékk slink á bakið er hann
vann við að losa öskjur úr pönnuvagni, til þess þurfti að skella pönnunum á borð. Ekki
skyndilegur utanaðkomandi tjónsatburður, ekki skilyrði bótaábyrgðar útgerðar.
Árekstur á Laugavegi við Hátún 25.11. 1998, óvarlega ekið fram með bifreið.
Árekstur á Suðurlandbraut við Álfheima 17.11. 1998, ekið í veg fyrir bifreið, 6. mgr. 25.
gr. umfl.
Andlát við fall í Glerá 15.06. 1998, líftrygging, ölvun.
Árekstur á Siglufjarðarvegi skammt norðan við Fell 15.11. 1998, ekið á kyrrstæða bifreið,
1. mgr. 4. gr., 1. –2. mgr. 36. gr., 3. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á Strandgötu í Hafnarfirði 02.06. 1998, 2. mgr. 25. gr. umfl., ekið í veg fyrir
bifreið.
Árekstur á Strandgötu á Eskifirði 09.09. 1998, óvarlega beygt við mætingu bifreiða.
Árekstur á mótum Hafnargötu og Vatnnesvegar í Keflavík 06.10. 1998, 4. mgr. 25. gr.
umfl., bifreið ranglega staðsett á gatnamótum miðað við þá akstursstefnu sem fyrirhuguð
var og því ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Álfaskeiði í Hafnarfirði 12.11. 1998, 1. mgr. 21. gr., 2.-3. mgr. 15. gr. og 1.
mgr. 16. gr. umfl., framúrakstur hægra megin, beygja ranglega tekin.
Árekstur á Kringlumýrarbraut á aðrein fyrir Bústaðaveg 25.11. 1998, ekið á kyrrstæða
bifreið sem var án viðvörunarljósa.
Árekstur á hringtorginu Sólarhring á Akranesi 03.07. 1998, ekið í veg fyrir bifreið.
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Yfirlit málskota ársins 1999.
1/1999 Árekstur á Gnoðarvogi við innkeyrslu þann 15.12. 1998, 2. mgr. 15. gr., sbr. 1. mgr. 16.
gr. umferðarlaga (umfl.) nr. 50/1987. framúrakstur, beygt til vinstri.
2
Árekstur við Kringluna 08.12. 1998, ekið í veg fyrir bifreið.
3
Árekstur á gatnamótum Arnarbakka og Álfabakka 17.11. 1998, 2. mgr. 15. gr. umfl., Ubeygja í veg fyrir bifreið.
4
Ágreiningur um bótaskyldu vegna umferðarslyss 31.10. 1995, frítímaslysatrygging
heimilistryggingar, ágreiningur um hvort slys hafi orðið í vinnutíma.
5
Tjón af vatnsleka frá efri hæð í húsi í Reykjavík á árinu 1998, húseigendatrygging.
6
Árekstur á Víkurvegi í Reykjavík 17.12. 1998, biðskylda, ekið í veg fyrir bifreið, ekið of
hratt með tilliti til hemlafara (28 eftir hægri hjól og 22 m eftir vinstri hjól).
7
Árekstur á Birkihlíð Sauðárkróki 01.11. 1998, óupplýst um aðdraganda, mæting bifreiða.
8
Árekstur á Biskupstungnabraut 27.12. 1998, ekið fram úr röð bifreiða, vinstri beygja,
stefnuljós gefið tímanlega, óvarlegt að reyna framúrakstur.
9
Árekstur á gatnamótum Kirkjubrautar og Háholts á Akranesi 20.11. 1998, óupplýst um
aðdraganda.
10
Árekstur á Hnoðraholti við afleggjara af Reykjanesbraut 02.12. 1998, 1. mgr. 14. gr., 3.
mgr. 15. gr. umfl., biðskylda, þröng vinstri beygja.
11
Árekstur á Vesturlandsvegi 09.09. 1998, aftanákeyrsla, árekstur 43 m frá vegamótum.
12
Slys á lager verslunar á Ólafsfirði 06.03. 1997, ábyrgðartrygging, fall úr stiga, frágangi
stigans ábótavant, sakarskipting.
13
Árekstur á bifreiðastæði Kringlunnar 13.11. 1998, 4. mgr. 25. gr., 3. mgr. 15. gr. umfl.,
varúð frá hægri, of þröng vinstri beygja.
14
Umferðaróhapp á Mánagötu í Reykjavík 12.12. 1998, afstunga.
15
Skemmdir á bifreið sem tók niðri á mishæð 21.07. 1998, ábyrgðartrygging
atvinnureksturs.
16
Árekstur í Skipholti 03.06. 1998, ekið í veg fyrir bifreið, ekið of hratt (hemlaför 27 m).
17
Árekstur á gatnamótum Snorrabrautar og Flókagötu 29.12. 1998, 6. mgr. 25. gr. umfl.,
ekið í veg fyrir bifreið, ekið of hratt (hemlaför 19 m).
18
Slys er vegfarandi féll á gangstétt í Lækjargötu 08.09. 1998, hellu vantaði í gangstétt.
19
Árekstur á gatnamótum Akra- og Eyrarlands 06.01. 1999, ekið í veg fyrir bifreið.
21
Árekstur á þjóðvegi 1, Suðurlandsvegi í Hveradalsbrekku 13.01. 1999, þrenging á vegi
vegna snjóskafls, mæting bifreiða, ekið hraðar en aðstæður leyfðu.
20
Árekstur á Vesturlandsvegi 21.12. 1998, ökumaður missti stjórn á bifreið sinni.
22
Árekstur á Þórunnarstræti á Akureyri 07.01. 1999, ekið á bifreið sem hafði stöðvað um
stund vegan bilunar.
23
Árekstur á bifreiðastæði við Maríubakka 11.12. 1998, óvarlega ekið, bakkað á bifreið.
24
Árekstur á Spítalastíg á Akureyri 28.12. 1998, þrengsli á götu vegna snjóruðnings, mæting
við erfiðar aðstæður, ekið of hratt.
25
Árekstur á Hafnarbraut Akranesi við afleggjara að vinnusvæði 18.12. 1998, þröng vinstri
beygja ekið of hratt að gatnamótunum.
26
Árekstur á Tryggvabraut á Akureyri 16.12. 1998, 1. mgr. 20. gr. og 3. mgr. 15. gr. og 1.
mgr. 16. gr. umfl., framúrakstur, villandi akstur áður en beygt var til hægri.
27
Skemmdir á bifreið þann 23.12. 1998, ágreiningur um bótaábyrgð sveitarfélags vegna
snjómoksturs, ábyrgðartrygging, óvarlega ekið.
28
Árekstur á Túngötu, Ólafsfirði 02.04. 1999, 2. mgr. 17. gr. umfl., óvarlega beygt til
vinstri, framúrakstur.
29
Slys um borð í skipi 21.01. 1994, ábyrgðartrygging útgerðar, tjónþoli hrasaði á hálku á
dekki.
30
Líkamsmeiðsl 02. 07. 1994, ábyrgðartrygging bænda, 10 ára drengur slasaðist er hann hélt
í taum á hesti, tannbrot.
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Ágreiningur vegna umferðaróhapps á Sæbraut í Reykjavík 22.10. 1998, afstunga, sveigt í
veg fyrir bifreið.
Umferðaróhapp á bifreiðastæði við Jórufell í Reykjavík 13.09. 1998, 88. –90. gr. umfl.,
ekið á kyrrstæða bifreið, afstunga, óvarlega lagt.
Árekstur bifreiðar og reiðhjóls á gatnamótum Álakvíslar og Straums 24.08. 1998,
ábyrgðartrygging fjölskyldutryggingar og lögboðin ábyrgðartrygging bifreiðar, 1. –3.
mgr. 88. gr. umfl. Vátryggingafélag hafnaði niðurstöðu nefndarinnar.
Umferðaróhapp á Vatnsmýrarvegi 03.01. 1999, ábyrgðartrygging sveitarfélags,
umferðarmerki vantaði, ekið upp á umferðareyju.
Árekstur á mótum Vesturlandsvegar og Grundartangavegar 13.01. 1999, biðskylda.
Slys 12.07. 1998, fjölskyldutrygging (frítímaslysatrygging), 2. mgr. 18. gr. laga um
vátryggingarsamninga, vátryggður fór út á bratt þak að nóttu til, ölvun, stórkostlegt
gáleysi.
Árekstur á hringtorgi við Álfhólsveg og Bröttubrekku Kópavogi 02.02. 1999, ekið í veg
fyrir bifreið.
Árekstur á Flúðaseli í Reykjavík 06.01. 1999, ekið of innarlega á götu, mæting bifreiða.
Árekstur á Fossbrekku á Svalbarðsströnd 23.01. 1999, vanbúnaður kerru, árekstur við
mætingu bifreiða.
Líkamstjón þegar aðili missteig sig á smurstöð í Reykjavík 30.10. 1998, ábyrgðartrygging.
Slys þegar maður féll af húsþaki á Laugavegi í Reykjavík 03.08. 1998, slysatrygging,
stórkostlegt gáleysi.
Árekstur á gatnamótum Gullinbrúar og Stórhöfða 21.12. 1998, ágreiningur um stöðu
umferðarljósa.
Vinnuslys 09.11. 1995, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, starfsmaður klemmdist er verið
var að færa lyftu, ekkert fallöryggi var á lyftunni, bótaábyrgð og eigin sök.
Árekstur á Ennisbraut í Ólafsvík 27.11. 1998, 2. mgr. 15. gr. og 1. mgr. 16. gr. og 2. og 4.
mgr. 31. gr. umfl., ekki gætt nægjanlega að umferð og óvarlega beygt.
Árekstur á brún er liggur yfir Laugaá á Biskupstungnabraut í Haukadal 06.02. 1999.
Árekstur á Sæbraut í Reykjavík 29.01. 1999, 2. mgr. 17. gr. umfl., skipt um akrein.
Vinnuslys við malarnám 03.12. 1996, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, öryggishlíf hafði
verið fjarlægð af hörpuvél sem var í notkun, starfsmaður hrasaði og lenti með hendi í
færibandi vélarinnar, ábyrgð vinnuveitanda og eigin sök.
Árekstur á Sæbraut í Reykjavík 19.02. 1999, ökumaður missti stjórn á bifreið sinni.
Árekstur í Síðumúla 14.01. 1999, ekið á kyrrstæða bifreið, takmarkað útsýni ökumanns
vegna ísingar á framrúðu.
Hvarf á bát við sumarhús í Þrastarskógi í Grímsnesi í júní 1998, sumarbústaðatrygging og
fjölskyldutrygging.
Vinnuslys í álveri 12.03. 1997, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, smíðaverkstæði
álversins, tjónþoli vann við að saga fals í spýtu, öryggishlíf vantaði, ábyrgð vinnuveitanda
og eigin sök. Vátryggingafélagið hafnaði niðurstöðu nefndarinnar.
Árekstur á Skjólbraut Kópavogi 02.03. 1998, óvarlega ekið við mætingu.
Ágreiningur um bótaábyrgð vegna slyss í stiga á vinnustað 14.02. 1997, ábyrgðartrygging
atvinnureksturs.
Ágreiningur um réttarstöðu í framhaldi af líkamstjóni 19.11. 1998, almenn slysatrygging,
vátryggður bóndi fékk verk í upphandlegg er hann lyfti kálfi, ekki skyndilegur
utanaðkomandi tjónsatburður.
Árekstur í Hléskógum 18.02. 1999, ekið of hratt og á kyrrstæða bifreið sem var stóð að
hluta inni í innkeyrslu.
Meiðsl á hendi þegar aðili var að koma hlut fyrir í bifreið 25.11. 1996, ábyrgðartrygging
atvinnureksturs.
Ágreiningur um bótaábyrgð vegna líkamstjóns sem varð þegar unnið var við niðurrif á
veggstúf gistiheimilis í Búðardal 30.10. 1992, ábyrgðartrygging vinnuvélar.
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Tjón á sófa, maður ældi á hann 02.04. 1997, ábyrgðartrygging fjölskyldutryggingar,
óhappatilvik.
Árekstur á mótum Brekkugerðis og Háaleitisbrautar 02.01. 1999, 3. mgr. 14. gr. umfl.,
ekið á bifreið sem á undan var.
Árekstur á Drottningarbraut á Akureyri norðan Þórunnarstrætis 31.08. 1997, ekið í veg
fyrir bifreið, ekið of hratt.
Árekstur á Miklubraut við gatnamót Stakkahlíðar 05.03. 1999, 2. mgr. 25. gr. umfl, ekið í
veg fyrir bifreið, ekið of hratt.
Árekstur í Fífluseli 13.02. 1999, 1. mgr. 14. gr. umfl., þröng vinstri beygja.
Árekstur á gatnamótum Tryggvabrautar og Hvammsvalla 29.01. 1999, þröng vinstri
beygja.
Árekstur í Skógarseli 28.01. 1999, ekið á strætisvagn sem var að hleypa út farþega.
Ekið á ljósastaur 11.05. 1997, húftrygging, meint ölvun við akstur.
Árekstur á Hrauntungu Kópavogi 23.12. 1998, ekið í veg fyrir bifreið, varúð frá hægri.
Árekstur á gatnamótum Sæbrautar og Faxagötu 04.07. 1998, ekið í veg fyrir bifreið.
Umferðaróhapp á Eiríksgötu suðvestan Skólavörðustígs 13.02. 1999, hönnun
umferðareyju, ábyrgðartrygging sveitarfélags, ekið á rörfestingu fyrir umferðarmerki.
Árekstur á Sæbraut í Reykjavík 22.01. 1999, 2. mgr. 17. gr. umfl., skipt um akrein í veg
fyrir bifreið og snögglega dregið úr hraða.
Umferðaróhapp á Reykjanesbraut 14.11. 1999, ekið í veg fyrir bifreið, ekið of hratt og
skipt um akrein.
Vinnuslys við fall af palli vöruflutningabifreiðar 18.10. 1993, slysatrygging ökumanns,
92. gr. og 88. gr. umfl. Vátryggingafélagið hafnaði niðurstöðu nefndarinnar.
Umferðaróhapp á Kaupvangsstræti á Akureyri 03.11. 1997, bifreið ekið á steinkeilu sem
skilin hafði verið eftir á hættulegum stað.
Slys í verslun í Keflavík 27.11. 1998, ábyrgðartrygging.
Árekstur í Faxafeni 25.02. 1999, ekið í veg fyrir bifreið, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Höfðabakka og Stekkjarbakka 23.02. 1999, 2. mgr. 34. gr.
reglugerðar um umferðarmerki og notkun þeirra, ágreiningur um stöðu umferðarljósa.
Árekstur á Reynigrund í Kópavogi 26.02. 1999, árekstur í krappri beygju.
Ágreiningur um ábyrgð vegna tjóns á bifreið í bifreiðastæði 14.02. 1999, 5. mgr. 27. gr.
umfl., hurð opnuð þannig að hún skall á annarri bifreið.
Árekstur á Sólvangsvegi í Hafnarfirði 01.03. 1999, 2. gr., 3. mgr. 25. gr. umfl., varúð frá
hægri.
Árekstur á Ölduslóð og Selvogsgötu í Hafnarfirði 07.02. 1999, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Skólavegi Vestmannaeyjum 05.02. 1999, 2. mgr. 15. gr., 24. gr. umfl.,
framúrakstur.
Umferðaróhapp, ekið á hross í Hjaltadal 23.02. 1999, ábyrgðartrygging ökutækis,
ábyrgðartrygging bænda.
Árekstur á gatnamótum Flatahrauns og Reykjavíkurvegar í Hafnarfirði 05.01. 1999,
ágreiningur um stöðu umferðarljósa.
Slys þann 25.05. 1993 er unnið var við að koma járnplötum fyrir í gámi, ábyrgðartrygging
atvinnureksturs.
Árekstur á Miklubraut 14.01. 1999, aftanákeyrsla.
Ágreiningur um ábyrgð vegna umferðaróhapps á Vesturlandsvegi 05.07. 1998, ökumaður
bifhjóls missti vald á hjólinu vegna akstursmáta ökumanns bifreiðar sem ekið var of nærri
bifhjólinu.
Árekstur í Ármúla 05.02. 1999, 23. gr. reglugerðar um umferðarmerki og notkun þeirra nr.
289/1995 og 2. mgr. 15. gr. umfl., framúrakstur, beygt til vinstri.
Árekstur á gatnamótum Glerágötu og Strandgötu á Akureyri 23.12. 1999, 2. mgr. 34. gr.
reglugerðar um umferðarmerki og notkun þeirra, umferðarljós, óvarlega staðið að
hreinsun gatnamóta.
Árekstur á Vesturlandsvegi við Víkurveg 03.03. 1999, U-beygja.
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Árekstur á Langarima 17.02. 1999, 2. mgr. 17. gr. umfl., skipt um akrein.
Árekstur í Lækjagötu í Hafnarfirði 19.03. 1999, framúrakstur, hægri beygja.
Umferðaróhapp á bifreiðastæði við Auðbrekku í Kópavogi 04.03. 1999, 4. mgr. 27. gr.
umfl., hurð opnuð í veg fyrir bifreið sem var verið að leggja í stæði.
Árekstur á Gilsbakkavegi í Ólafsvík 15.02. 1999, 3. mgr. 25. gr. umfl., ekið í veg fyrir
bifreið.
Féll niður.
Árekstur í Lækjargötu í Hafnarfirði við innakstur að bensínstöð 11.03. 1999, 1. mgr. 20.
gr., 2. mgr. 15. gr. umfl., framúrakstur hægra megin, bifreið sem á undan fór var óvarlega
staðsett á veginum.
Ágreiningur um bótaskyldu úr líftryggingu sjómanns, vátryggingatímabil 31.01. - 31.12.
1995. Fallist á að vátryggingin væri í gildi, þrátt fyrir vanskil, en ekki sýnt fram á
ráðningu í skipsrúm.
Árekstur í Engidal í Hafnarfirði 02.03. 1999, ágreiningur um stöðu umferðarljósa.
Árekstur á þjóðvegi 63 Bíldudalsvegi 16.03. 1999, akstur um vinnusvæði, 1. mr. 17. gr.
umfl., ökumaður snjómoksturtækis gætti ekki nauðsynlegrar aðgæslu, ökumaður bifreiðar
gætti ekki nauðsynlegrar aðgæslu er hann hugðist aka framhjá.
Árekstur í hringtorgi við Reykjaveg og Sigtún 31.03. 1999, óupplýst um aðdraganda.
Árekstur á Ólafsfjarðarvegi 19.03. 1999, þrenging á vegi og takmarkað útsýni.
Tjón á prentvél sem verið var að flytja í flutningabifreið 20.02. 1999, 88. gr. umfl.
Árekstur á Miðbakka 18.02. 1999, 4. mgr. 25. gr. umfl., varúð frá hægri.
Umferðaróhapp á Hvammsvegi á móts við Nautaflatir í Ölfusi 12.03. 1999, ábyrgðartrygging hests, 88. gr. umfl., ekki sýnt fram á viðunandi vörslur.
Árekstur á malarvegi 22.08. 1998, aftanákeyrsla.
Ekið á hross á Suðurlandsvegi í Ölfusi 02.12. 1998, ábyrgðartrygging ökutækis og
ábyrgðartrygging vörslumanns hests, bifreið notuð við rekstur hests, óvarlega að þessu
staðið.
Ekið á hross á þjóðvegi nr. 1 þann 22.02. 1999, ábyrgðartrygging ökutækis og ábyrgðartrygging bænda, 1. mgr. 88. gr. umfl.
Árekstur á Hafnarbraut á móts við Melagötu, Neskaupstað 24.03. 1999, 2. mgr. 25. gr.
umfl.
Slys í sundlaug 14.06. 1996, sundgestur slasaðist er hann var að fara ofan í heitan pott,
ábyrgðartrygging atvinnureksturs, ekki sýnt fram á vanrækslu.
Árekstur á hringtorgi við Skeiðarvog og Suðurlandsbraut 28.01. 1999.
Árekstur á Seljalandsvegi á Ísafirði 02.01. 1999, slæm akstursskilyrði, mæting bifreiða.
Árekstur á Norðurlandsvegi við Neðra Vatnshorn V-Hún. 05.04. 1999, ekið á bifreið sem
hafði stöðvast í snjóskafli.
Árekstur á Búðareyri Reyðarfirði 15.01. 1999, slæm akstursskilyrði, ekið aftan á bifreið.
Árekstur á Ólafsvíkurvegi vestan við Eiðhús 05.03. 1999, ekið aftan á bifreið.
Árekstur á Reykjanesbraut við Vogaafleggjara 21.02. 1999, ekið aftan á bifreið.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna vanskila á iðgjöldum, vinnuslys 18.02. 1995,
slysatrygging launþega og ábyrgðartrygging vinnuveitanda. Vátryggingafélagið hafnaði
niðurstöðu nefndarinnar.
Meiðsl í íþróttahúsi 21.01. 1996, ábyrgðartrygging sveitarfélags, ekki sýnt fram á
vanrækslu starfsfólks hússins eða vanbúnað. Æfing hafði fallið niður og var tæplega 7 ára
dreng leyft að vera í húsinu um stund.
Árekstur í hringtorgi við Mýrargötu 29.03. 1999, ekið í veg fyrir bifreið sem hugðist aka
út úr hringtorginu.
Árekstur í Heiðarseli 28.04. 1999, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Vesturlandsvegi í Ártúnsbrekku 14.04. 1999, fjöldaárekstur í kjölfar stöðvunar.
Árekstur á Sæmundarhlíð á Sauðárkróki 16.04. 1999, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Ferðarofstrygging, dvöl erlendis 1999 stytt vegna andláts móður hins vátryggða. Ekki
bótaskylt samkvæmt skilmálum vátryggingarinnar.
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Vinnuslys, fall úr álstiga á verkstæði 15.04. 1997, ábyrgðartrygging atvinnureksturs.
Vinnuslys 07.12. 1994, slysatrygging launþega, ekki slys skv. skilgreiningu skilmála.
Árekstur á hringtorgi við Bæjarbraut í Hafnarfirði 03.05. 1999, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á bifreiðastæði á Eiðistorgi á Seltjarnarnesi 31.03. 1999, ekið á kyrrstæða
bifreið.
Árekstur við gatnamót Háaleitisbrautar og Ármúla 25.11. 1998, víð vinstri beygja og ekið
of nærri bifreið sem á undan fór.
Árekstur í Lækjargötu í Hafnarfirði 16.09. 1999, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Reykjanesbraut í Kópavogi við gatnamót Nýbýlavegs 20.04. 1999, ágreiningur
um aðdraganda og vitnum ber ekki saman, bifreiðunum var ekið í sömu átt er árekstur
varð. Endurupptaka - óbreytt niðurstaða.
Ágreiningur um réttaráhrif upplýsingaskyldu vegna töku sjúkra- og slysatryggingar á árinu
1998, 6. gr. laga um vátryggingarsamninga.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna málningar sem skemmdi gluggatjöld í maí 1998,
ábyrgðartrygging málarameistara.
Árekstur á bílastæði við Menntaskólann við Hamrahlíð 28.04. 1999, ekið afturábak.
Árekstur á Breiðholtsbraut vestan Stekkjarbakka 10.05. 1999, 2. mgr. 17. gr. umfl., skipt
um akrein, ekið of hratt.
Árekstur á Reykjavíkurvegi við Hellisgerði í Hafnarfirði 11.03. 1999, 2. mgr. 25. gr.
umfl., ekið of hratt.
Árekstur á gatnamótum Hverfisgötu og Skriðustígs á Siglufirði 30.03. 1999, þrenging á
vegi.
Árekstur á gatnamótum Miklubrautar og Háaleitisbrautar 20.04. 1999, hreinsun
gatnamóta, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Hlíðarbraut við gatnamót Krossanesbrautar á Akureyri 03.11. 1999, þröng
vinstri beygja, ekið of hratt.
Árekstur á Gullinbrú við Hallsveg 27.05. 1999, 2. mgr. 25. gr. umfl., of hraður akstur.
Slys við lestun bifreiðar 22.12. 1997, slysatrygging ökumanns skv. 92. gr. umfl.
Árekstur á Hafnargötu í Keflavík 19.04. 1999, 6. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur skammt frá bifreiðatæðum við Kjarrhólma 27.04. 1999.
Árekstur á gatnamótum Miklubrautar og Grensásvegar 15.02. 1999, 6. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Þingvallavegi við afleggjara að bæ 14.04. 1999, ekið á bifreið sem ók á undan
og var byrjuð að beygja af veginum, hálka.
Árekstur á Lækjargötu í Hafnarfirði 07.05. 1999, við innkeyrslu að bensínstöð.
Árekstur á gatnamótum Hátúns og Aðalgötu í Keflavík 24.04. 1999, biðskyldubrot.
Umferðaróhapp á bifreiðastæði við verslun í Kópavogi 08.05. 1999, 4. mgr. 27. gr. umfl.,
hurð óvarlega opnuð.
Árekstur á Stillholti, Akranesi 27.05. 1999, 1. mgr. 17. gr. umfl. óvarlega bakkað úr stæði.
Árekstur á gatnamótum Gagnvegar og Veghúsa í Reykjavík 24.05. 1999, bifreið ekið yfir
á rangan vegarhelming (þröng vinstri beygja).
Árekstur við verslun við Helluhraun í Hafnarfirði 04.05. 1999, bifreiðum ekið óvarlega
við inn- og útkeyrslu bifreiðastæðis.
Árekstur á Ólafsfjarðarvegi skammt sunnan við Krossá 16.04. 1999, bifreiðar að mætast
en annarri var ekið of innarlega.
Árekstur á bifreiðastæði við Engjateig, bifreiðum ekið aftur á bak.
Árekstur á gatnamótum Nýbýlavegar og Ástúns í Kópavogi 22.05. 1999, ekið gegnt rauðu
ljósi.
Ekið á hross á þjóðvegi 1, Norðurlandsvegi 22.11. 1998, 3. mgr. 88. gr. umfl.
Vátryggingafélag hafnaði niðurstöðu nefndarinnar.
Árekstur á Fjallkonuvegi 13.04. 1999, ökumaður ók út af, hann taldi að bifreið yrði ekið í
veg fyrir hann.
Ágreiningur um hvort rekja megi skemmdir á bifreið til notkunar vörubifreiðar 21.05.
1999. Ósannað.
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Umferðaróhapp er bifreið var ekið á hross á Djúpvegi 17.08. 1998, 1. mgr. og 3. mgr. 88.
gr. og 2. mgr. 78. gr. umfl. Endurupptekið í nóvember 1999, breytt niðurstaða.
Ágreiningur um hvort rekja megi skemmdir á bifreið til farms á annarri bifreiðar, þar sem
bifreiðunum var ekið eftir Reykjanesbraut 04.08. 1998, 3. mgr. 73. gr. umfl. Nægjanlega
upplýst um tjónvald.
Árekstur við bensínstöð við Suðurfell í Reykjavík í febrúar 1999, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Miklubraut vestan Grensásvegar 28.08. 1999, of hraður akstur, ljósleysi, skipt
um akrein.
Árekstur á Snorrabraut skammt frá Eiríksgötu 01.06. 1999, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á afrein (niðurkeyrslu) við Ármúla 07.06. 1999, 4. mgr. 25. gr. umfl.
Ágreiningur um bótaábyrgð vegna vinnuslyss í skipasmíðastöð 29.08. 1997, ábyrgðartrygging stöðvarinnar, tjónþoli féll um stálbita sem staðsettur var á gólfi í vinnusal. Ekki
sýnt fram á bótaábyrgð. Endurupptaka, en sama niðurstaða.
Árekstur á akbraut að Arnarholti Mosfellsbæ 01.03. 1999, bifreið ranglega staðsett á vegi.
Ekið á hund á kvartmílubraut 03.06. 1999, 1. mgr. og 3. mgr. 88. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Hraunbergs og Hólabergs 26.06. 1999, ekið of hratt, þröng vinstri
beygja.
Árekstur á bifreiðastæði við Þönglabakka 8 11.06. 1999, bifreiðum ekið aftur á bak.
Umferðarslys á Reykjavíkurvegi í Hafnarfirði 19.10. 1997, ölvun við akstur, réttarstaða
farþega. Vátryggingafélagið hafnaði niðurstöðu nefndarinnar.
Árekstur á gatnamótum Miklubrautar og Grensásvegar 11.03. 1999.
Árekstur á gatnamótum Miklubrautar og Grensásvegar 05.07. 1999, hreinsun gatnamóta
við umferðarljós.
Árekstur á Reykjanesbraut á móts við Straumsvík 25.06. 1999, bifreið stöðvuð á
hættulegum stað á akrein, þrátt fyrir svigrúm utan vegar til að stöðva.
Árekstur við Hjarðarlund á Akureyri 06.07. 1998, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á Skúlaskeiði í Hafnarfirði 01.06. 1999, bifreið ranglega staðsett á akbraut, ekið
á röngum vegarhelmingi.
Umferðaróhapp er bifreið og reiðhjól lentu saman á Seljabraut í Reykjavík 18.06. 1999, 1.
mgr. 88. gr. umfl. Ekki skilyrði til að lækka bætur skv. 2. mgr. 88. gr.
Ágreiningur um hvort rekja megi skemmdir á bifreið til notkunar vörubifreiðar þann
05.05. 1999. Ósannað.
Árekstur á Reykjanesbraut skammt frá gatnamótunum við Fjarðarhraun í Hafnarfirði
16.06. 1999, ekið af stað og sveigt til hægri og utan í bifreið sem hugðist aka hægra
megin.
Árekstur á aðrein frá Bústaðavegi að Kringlumýrarbraut 14.06. 1999, 2. mgr. 17. gr.
umfl., skipt um akrein.
Árekstur á Suðurlandsvegi 06.06. 1999, aftanákeyrsla í tengslum við framúrakstur.
Árekstur á Biskupstungnabraut við Búrfellsveg, Grímsneshreppi 27.06. 1999, ekið í veg
fyrir bifreið.
Ágreiningur um gildissvið slysatryggingar ökumanns vegna slyss 09.10. 1998, 91. - 92. gr.
sbr. og 88. gr.umfl., tjónþoli vildi koma í veg fyrir að moldarköggull myndi falla af palli
vörubifreiðar, sló með sleggju í gafl bifreiðarinnar en þá hrökk járnflís í auga hans.
Árekstur á gatnamótum Þönglabakka og Stekkjarbakka 06.07. 1999, ökumaður hætti við
að beygja inn á Þönglabakka og ók á bifreið sem kom frá Þönglabakka.
Árekstur á Austurvegi á Selfossi við gatnamót Sigtúns 03.06. 1999, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á bílastæði Kringlunnar 07.06. 1999.
Féll niður.
Árekstur á bifreiðastæði við Húsasmiðjuna í Skútvogi 23.07. 1999, 1. mgr. 20. gr. umfl.,
ekki skilyrði til að aka hægra megin fram úr.
Árekstur í innkeyrslu að gróðrarstöð í Hörgatúni Garðabæ 14.07. 1999, 89. gr. umfl.
Umferðarslys á gatnamótum Fossvogsvegar og Markarvegar í Reykjavík 05.06. 1999, 1.
og 3. mgr. 8. gr. umfl., bifreið ekið í veg fyrir reiðhjól.
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Árekstur á bifreiðastæði við verslun þann 30.07. 1999, ekið á bifreið sem var í stæði.
Hurð bifreiðar opnuð í veg fyrir bifreið 18.03. 1999, fjölskyldutrygging, álitaefnið hvort
umrætt atvik sé undanþegið bótaskyldu fjölskyldutryggingar. Ekki fært að skýra
undanþáguákvæði skilmála það rúmt.
Árekstur við gatnamót Reykjanesbrautar og Nýbýlavegar 13.07. 1999, ekið í veg fyrir
bifreið.
Umferðaróhapp á Stórhöfða í Reykjavík 21.04. 1999, ekið ofan í skurð á vinnusvæði,
ófullnægjandi varúðarmerkingar, ábyrgðartrygging verktaka.
Vinnuslys í Vestfjarðargöngum 02.09. og 04.09. 1995, ábyrgðartrygging verktaka,
tjónþoli rak sig tvívegis á járnteina.
Árekstur í Dvergagili á Akureyri 24.03. 1999, 1. og 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur í Álfheimum 24.07. 1999, ekki skilyrði til framúraksturs.
Árekstur á brú yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi 13.07. 1999, 19. gr. og 36. gr. umfl.
Árekstur á bifreiðaplani við Engihjalla í Kópavogi 11.06. 1999, tjónstilkynning lögð til
grundvallar, ekið á kyrrstæða bifreið.
Árekstur á Hverfisgötu við Klapparstíg 27.07. 1999, ökumenn gættu ekki þeirrar aðgæslu
sem nauðsynleg var, talsverður ágreiningur um aðdraganda.
Ágreiningur um hvort varahlutaverslun beri ábyrgð á tjóni sem varð er röng olíusía var
sett í bifreið á smurstöð 01.02. 1999, ábyrgðartrygging verslunarinnar.
Umferðarslys á Hringbraut í Keflavík 14.06. 1998,1. - 2. mgr. 88. gr. umfl., réttarstaða
farþega.
Árekstur á Nýbýlavegi í Kópavogi milli bifreiðar og reiðhjóls 09.06. 1999, 1. mgr. 20. gr.
umfl.
Árekstur á Víkurbraut í Grindavík 29.05. 1999, sameiginleg tjónstilkynning lögð til
grundvallar, ekið aftan á bifreið.
Árekstur á bílastæði við Reykjavíkurveg, Hafnarfirði 03.08. 1999.
Árekstur á Reykjanesbraut við Bústaðaveg 26.06. 1999, skipt um akrein skammt frá
gatnamótum og stöðvað þar við beygjuakrein þrátt fyrir grænt umferðarljós.
Árekstur á gatnamótum Neshaga og Hofsvallagötu 05.08. 1999, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Eggertsgötu 18.07. 1999, bifreiðum ekið aftur á bak.
Umferðaróhapp á þjóðvegi 1 í Vestur Eyjafjarðarhreppi 25.08. 1999, 56. gr. vegalaga, 1.
og 3. mgr. 88. gr. umfl., ekið á hrút. Vátryggingafélag hafnaði niðurstöðu nefndarinnar.
Árekstur á Fífuhvammsvegi austan við Reykjanesbraut 26.07. 1999, 2. mgr. 15. gr. umfl.,
U-beygja.
Tjón á bifreið vegna þjófnaðar er stóð á bílasölu 11.06. 1999, starfsábyrgðartrygging
bílasala. Vátryggingaskilmálar undanskilja skemmdir á munum.
Ágreiningur um bótaskyldu lögmanns vegna yfirlýsingar 16.10. 1997, starfsábyrgðartrygging lögmanna. Beiðni um endurupptöku hafnað.
Árekstur á Álfaskeiði í Hafnarfirði 05.05. 1999, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur beltagröfu og strætisvagns 30.09. 1999, óvarlega ekið framhjá gröfunni þar sem
hún var í notkun.
Árekstur á Eiðsgranda í Reykjavík við gatnamót Keilugranda 29.08. 1999, 1. mgr. 88. gr.
umfl., ekið í veg fyrir bifreið. Ökumaður dráttartækis (bifreiðar) var ábyrgur.
Árekstur á Seljabót Grindavík 28.05. 1999, 1. mgr. 14. gr. umfl., ekið yfir á rangan
vegarhelming.
Árekstur í Dugguvogi 15.07. 1999, bifreið ranglega staðsett á vegi og ökumaður ekki með
hugann við akstur bifreiðarinnar.
Árekstur á Kerlingaskarðsvegi við Hafrafell 09.08. 1999, framúrakstur.
Árekstur á Reykjanesbraut austan við afrein að Vesturlandsvegi 11.08. 1999, ekið í veg
fyrir bifreið.
Árekstur á Nýbýlavegi við Dalbrekku í Kópavogi 20.08. 1999, ágreiningur um stöðu
umferðarljósa, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Reykjanesbraut við Fífuhvammsveg í Kópavogi 12.08. 1999, U-beygja.
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Árekstur í Grafningi 04.07. 1999, mæting bifreiða.
Árekstur á Ægisíðu við Túngötu 23.08. 1999, skilyrði ekki fyrir hendi til að aka hægra
megin fram með kyrrstæðri vörubifreið sem stóð á gatnamótum.
Vinnuslys í verksmiðju 07.04. 1998, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, meiðsl við þrif á
snigli.
Árekstur á Miklubraut við Stakkahlíð 08.09. 1999, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Reykjanesbrautar og Öldugötu í Hafnarfirði 12.08. 1999, 2. mgr.
25. gr.umfl.
Árekstur á Norðurlandsvegi sunnan Staðarskála í Húnavatnssýslu 18.08. 1999, 2. mgr. 15.
gr. umfl.
Árekstur á hringtorgi við Hringbraut og Ánanaust 14.09. 1999, ökumaður í ytri hring átti
að víkja fyrir umferð um innri hring.
Umferðaróhapp við Frostaskjól 08.06. 1999, bifreið ekið í veg fyrir reiðhjól, 1. mgr. 88.
gr. umfl., ekki tilefni til að skerða réttarstöðu reiðhjólamanns skv. 2. - 3. mgr. 88. gr. umfl.
Árekstur á Standgötu í Hafnarfirði 17.08. 1999, framúrakstur.
Árekstur á Laugavegi 17.09. 1999, ekið á bifreið sem stöðvaði til að hleypa farþega út.
Árekstur á Suðurlandsvegi í Hveradölum 26.04. 1999, árekstur við mætingu bifreiða.
Vátryggingafélag hafnaði niðurstöðu nefndarinnar.
Árekstur á Laugardalsvegi við Lækjarhvamm 31.07. 1999, ósannað hvor ökumanna hafi
ekið yfir á rangan vegarhelming.
Árekstur í hringtorgi á mótum Álfhólsvegar og Bröttubrekku Kópavogi 05.09. 1999, 2.
mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Nýbýlavegi í Kópavogi skammt norðan Skemmuvegar 08.09. 1999, skipt um
akrein í veg fyrir aðra, ekið of hratt.
Árekstur á Nýbýlavegi í Kópavogi 20.07. 1999, beygt í veg fyrir bifreið, ekið of hratt.
Árekstur við gatnamót Brúarflatar og Vífilsstaðavegar 12.09. 1999, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Ekið á kind á Vesturlandsvegi í Leirár- og Melahreppi 17.07. 1999, ábyrgðartrygging
bónda og lögmælt ökutækjatrygging, 56. gr. vegalaga og 88. gr. umfl. Vátryggingafélag
hafnaði niðurstöðu nefndarinnar.
Árekstur í Faxafeni 13.08. 1999, almennur umferðarréttur, ógætilegur akstur.
Umferðaróhapp við gatnamót Réttarbakka og Arnabakka 05.09. 1999, reiðhjól og bifreið,
88. gr. umfl.
Árekstur á Hofsvallagötu við Sundlaug Vesturbæjar 01.09. 1999, ekki skilyrði til
framúraksturs hægra megin, 1. mgr. 20. gr. umfl.
Árekstur á Bústaðavegi við Litluhlíð 10.09. 1999, ekið aftan á bifreið sem stöðvuð var
vegna bilunar (þriggja bifreiða árekstur).
Árekstur á bifreiðastæði Kringlunnar 16.01. 1999.
Árekstur á Hafnargötu Keflavík 04.12. 1999, 2. mgr. 17. gr. umfl., skipt um akrein.
Árekstur á Hafnargötu í Keflavík 17.06. 1999, ekið yfir á rangan vegarhelming.
Umferðaróhapp á Framnesvegi 23.09. 1999, ekið á opna hurð bifreiðar.
Umferðaróhapp á Norðurlandsvegi við Galtanes í Víðidal 08.08. 1999, röð bifreiða,
framúrakstur.
Árekstur á Flókagötu í Reykjavík 24.05. 1999, ekið yfir óbrotna línu í veg fyrir bifreið,
ekki skilyrði til framúraksturs.
Árekstur á Smiðjuvegi í Kópavogi 06.09. 1999, samfelld röð bifreiða, aftanákeyrslur.
Árekstur við gatnamót Hringbrautar og Njarðargötu 27.06. 1999, skipt um akrein í veg
fyrir bifreið, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á Hverafold í Reykjavík 15.07. 1999.
Árekstur á Miklubraut við gatnamót Stakkahlíðar 23.09. 1999, skipt um akrein yfir
óbrotna deililínu, a-liður 24. gr. reglugerðar um umferðarmerki 289/1995.
Árekstur við útkeyrslu frá Kringlunni 22.07. 1999, ekið utan í lyftu sendibifreiðar.
Vatnstjón í júlí 1995, ágreiningur um réttarstöðu vegna ábyrgðartryggingar sveitarfélags.
Árekstur á Reykjanesbraut við Bústaðaveg 27.08. 1999, röð bifreiða, aftanákeyrslur.
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Umferðaróhapp á Miklubraut við Stakkahlíð 16.09. 1999,2. mgr. 17. gr. umfl.
Umferðaróhapp á Norðurlandsvegi Austur-Húnavatnssýslu 08.08. 1999, 31. gr. og 1.-2.
mgr. 32. gr. umfl., framúrakstur.
Umferðaróhapp, bifreið ekið á kú á Ólafsvíkurvegi í Staðarsveit 10.09. 1999, 1. og 3. mgr.
88. gr. umfl.
Árekstur á Bústaðavegi 05.09. 1999, ökuljós ekki kveikt, áreksturinn varð í myrkri.
Árekstur á Reykjanesbraut í Hafnarfirði 05.09. 1999, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Meiðsl á skíðum 21.01. 1999, ábyrgðartrygging skíðasvæðis.
Meiðsl við umönnun barns á árinu 1991, slysatrygging.
Árekstur á Sæbólsbraut í Kópavogi 18.02. 1999, árekstur bifreiða í beygju.
Árekstur á Bústaðavegi 30.09. 1999, beygt í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Höfðabakka við Dverghöfða 04.10. 1999, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Suðurgötu og Þorragötu 15.10. 1999, 2. mgr. 32. gr. umfl., ekið í
veg fyrir ljóslausa bifreið í myrkri.
Umferðaróhapp á Barnónsstíg 01.09. 1999, þrenging vegna framkvæmda í götunni,
árekstur bifreiðar og skurðgröfu.
Árekstur á Hringbraut við gatnamót Framnesvegar 06.10. 1999, 1. mgr. 17. gr. og 1. mgr.
25. gr. umfl., U-beygja, ekið of hratt. Endurupptaka óbreytt niðurstaða.
Líkamstjón sem rekja mátti til sláttuvélar 21.09. 1999, ábyrgðartrygging söluaðila,
ágreiningur um skaðsemisábyrgð.
Ágreiningur um bótaábyrgð vegna líkamstjóns í fiskvinnslufyrirtæki 28.02. 1998,
ábyrgðartrygging atvinnureksturs, ísing á gólfi.
Árekstur á Suðurlandsbraut 27.09. 1999, 2. mgr. 25. gr. og 1. mgr. 17. gr. umfl.
Umferðaróhapp á Álfhólsvegi í Kópavogi 18.08. 1999, reiðhjólamaður hjólaði á bifreið, 3.
mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Hvalfjarðarvegi við Miðdal 07.10. 1999, ekið í veg fyrir bifhjól, síðan var
annarri bifreið ekið á bifhjólið þar sem það var á veginum.
Líkamstjón starfsmanns sem vann við að binda saman fiskkör í slæmu veðri 28.01. 1995,
ábyrgðartrygging atvinnureksturs.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna þjófnaðar á farangri 02.07. 1999, farangurstrygging.
Árekstur á Flatahrauni við Reykjanesbraut 07.10 1999, 3. mgr. 14. gr. umfl.,
aftanákeyrsla.
Árekstur við gatnamót Sæbrautar og Súðavogs 06.10. 1999, 36. gr. umfl., ekið á kyrrstæða
bifreið.
Ágreiningur um bótaábyrgð vegna skemmda á bifreið 22.09. 1999, mæting fólksbifreiðar
og flutningabifreiðar með tengivagn.
Vinnuslys við færiband við fiskvinnslu 23.09. 1996, ábyrgðartrygging atvinnureksturs.
Árekstur á Drottningarbraut við Austurbrú á Akureyri 24.10. 1999, ekið í veg fyrir bifreið.
Beiðni um endurupptöku hafnað.
Árekstur á Reykjanesbraut við Fífuhvammsveg í Kópavogi 31.10. 1999, 1. mgr. 27. gr. og
3. mgr. 14. gr. umfl., bifreið stöðvuð á hættulegum stað.
Árekstur á gatnamótum Baldursgötu og Þórsgötu 26.02. 1999, ekið í veg fyrir bifreið, of
hraður akstur.
Árekstur á mótum Háaleitisbrautar og Kringlumýrarbrautar 31.08. 1999, ekið of hratt, Ubeygja.
Ágreiningur um réttarstöðu leigubifreiðastjóra þ.e. kostnað við uppgjör tjóns sem varð
þann 04.10. 1998, ágreiningur um bótafjárhæð.
Umferðaróhapp á Dalvegi 26.10. 1999, ábyrgðartrygging verktaka, ekið á malarhlass þar
sem unnið var við framkvæmdir.
Árekstur á gatnamótum Höfðabakka og Bíldshöfða 29.10. 1999.
Umferðaróhapp þegar gangandi vegfarandi lenti á bifreið í Lækjargötu við Skólabrú
24.10. 1999, 1. og 2. mgr. 88. gr. umfl.
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Umferðaróhapp á Seljabraut 26.10. 1999, ábyrgðartrygging sveitarfélags, ófullnægjandi
merkingar um framkvæmdir, óvarlega ekið.
Umferðaróhapp á Miklubraut 25.10. 1999, ábyrgðartrygging verktaka, vatn flæddi út á
akbraut og olli mikilli hálku, árekstur bifreiða.
Árekstur á gatnamótum Listabrautar og Efstaleitis 04.10. 1999, 2. mgr. 25. gr. umfl., ekið
í veg fyrir bifreið sem ekið var of hratt.
Umferðaróhapp, ekið á hross í Skagafirði 24.08. 1999, 56. vegalaga nr. 45/1995, 1. og 3.
mgr. 88. gr. umfl. Vátryggingafélag hafnaði niðurstöðu nefndarinnar.
Umferðaróhapp, ekið á hross á Suðurlandsvegi 31.10. 1999, 1. og 3. mgr. umfl.
Meint mistök við dekkjaskiptingu 05.10. 1999, ábyrgðartrygging atvinnureksturs.
Árekstur á Suðurlandsbraut 20.08. 1999, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Slys (líkamsmeiðsl) þegar aðili féll á gólf salernis á skemmtistað 28.09. 1997,
ábyrgðartrygging atvinnureksturs.
Árekstur á Tryggvagötu á Selfossi 25.10. 1999, 3. mr. 25. gr. umfl.
Árekstur í Skipholti 26.11. 1999, beygt í veg fyrir bifreið.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna tjóns á lóð fasteignar á árinu 1999, sem rekja mátti til
hitaveituæðar, ábyrgðartrygging sveitarfélags. Ágreiningur um hvort skaðabótakrafa geti
stofnast vegna einnar stofnunar bæjarfélags á hendur annarri.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna skemmda á fasteign af völdum vatns 1997,
ábyrgðartrygging.
Árekstur á bílastæði við Grensásveg 48 þann 19.10. 1999, 4. mgr. 25. gr. umfl.
Ágreiningur um fyrningu vegna slyss sem varð við árekstur þann 11.11. 1990, 29. gr.
vátryggingarsamningalaga.
Árekstur á Lyngmóum í Garðabæ 11.07. 1999, varúð frá hægri, bifreið staðsett of
innarlega á vegi.
Árekstur á gatnamótum Hálsabautar og Dragháls 09.11. 1999, 2. mgr. 15. gr. og 2. mgr.
31. gr. umfl.
Umferðaróhapp á Hringbraut 19.10. 1999, grjót féll af bifreið.
Árekstur á Álfhólsvegi Kópavogi 10.11. 1999, 2. mgr. 15. gr., 1. mgr. 16. gr., 2. mgr. og 5.
mgr. 31. gr. umfl., ekki hugað að umferð sem á eftir kom áður en beygt var.
Árekstur á gatnamótum Ánanausts og Sólvallagötu 26.11. 1999, 89. gr. umfl.
Árekstur í Brautarholti 24.11. 1999, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á horni Haðalands og Hörglands í Reykjavík 23.11. 1999.
Árekstur á hringtorgi við Hringbraut og Ánanaust 30.10. 1999, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur við bensínafgreiðslu á Ártúnshöfða 03.08. 1999.
Umferðaróhapp á Flugvallarvegi 29.11. 1999, ábyrgðartrygging sveitarfélags,
frárennslislögn stíflaðist og hálka myndaðist.
Árekstur á Reykjanesbraut 05.11. 1999, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á Skútuvogi 12.12. 1999, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Austurvegi á Seyðisfirði 17.09. 1999, 1. mgr. 14. gr. umfl.
Árekstur við Kringluna 15.11. 1999.
Árekstur á Suðurfelli við Unufell 28.11. 1999, ekið aftan á bifreið.
Árekstur á Fiskitanga á Akureyri 03.12. 1999, mæting bifreiða.
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Yfirlit um þau mál sem lokið er afgreiðslu á vegna ársins 2000.
1/2000 Árekstur á mótum Kársnesbrautar og Sæbólsbrautar í Kópavogi 08.07. 1999, ágreiningur
um stöðu umferðarljósa.
2
Árekstur á Hafnarfjarðarvegi við Kópavogslæk 11.12. 1999, 36. gr. umfl., ekið aftan á
bifreið.
3
Umferðaróhapp er ekið var á hross á Ólafsvíkurvegi 25.08. 1999, 3. mgr. 88. gr. umfl.
4
Umferðaróhapp við bensínafgreiðslu á Blönduósi 18.10. 1999, ekið af stað áður en búið
var að aftengja bensíndælu við bifreiðina.
5
Árekstur á mótum Frostaskjóls og Keilugranda 25.11. 1999, 25. gr. umfl.
6
Umferðaróhapp á aðrein á Fífuhvammsvegi í Kópavogi 08.11. 1999, ábyrgðartrygging
verktaka, skemmdir á bifreið, ófullnægjandi merkingar um framkvæmdir.
7
Árekstur á gatnamótum Laugavegar og Frakkastígs 09.12. 1999, ekið aftan á bifreið sem á
undan fór.
8
Árekstur á bifreiðastæði við Háholt í Mosfellsbæ 26.12. 1999, 4. mgr. 25. gr. umfl.
9
Árekstur á Vesturlandsvegi í Ártúnsbrekku 27.11. 1999, 2. mgr. 17. gr. umfl.
10
Slys í sundlaug Kópavogs 11.07. 1999, ábyrgðartrygging.
11
Ágreiningur um hvort vátryggingavernd hafi verið í gildi á tjónsdegi 15.08. 1999,
hóptrygging (líf- sjúkra og slysatrygging) v/vanskila á iðgjaldi.
12
Árekstur á Djúpvegi utan við Hólmavík 13.12. 1999, bifreiðar mættust í blindbeygju og
hálku, ekið of innarlega á vegi og of hratt.
13
Árekstur á gatnamótum Álfhólsvegar og Álfaheiði í Kópavogi 21.11. 1999, ekið í veg
fyrir bifreið. Beiðni um endurupptöku hafnað.
14
Árekstur á Strandvegi í Reykjavík við gatnamót Rimaflatar 02.12. 1999, 2. mgr. 25. gr. og
1. mgr. 37. gr. umfl. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
15
Árekstur á Tjarnargötu 05.11. 1999, 17. gr. umfl.
16
Árekstur á Bústaðavegi 14.11. 1999, 2. mgr. 17. gr. umfl. og ekið of hratt.
17
Árekstur á Síkarbrú í Húnavatnssýslu 28.12. 1999.
18
Árekstur á Hringbraut við Njarðargötu 23.12. 1999, beygt í veg fyrir bifreið.
19
Árekstur á gatnamótum Njarðvíkurbrautar og Stapagötu, Reykjanesbæ 24.12. 1999, 2.
mgr. 25. gr. umfl.
20
Árekstur á Þingvallastræti á Akureyri 11.10. 1999, c-liður 2. mgr. 20. gr. umfl.,
framúrakstur.
21
Árekstur í Ártúnsbrekku við Sæbraut 20.12. 1999, ekið í veg fyrir bifreið.
22
Árekstur á gatnamótum Vesturbrautar og Sunnubrautar í Búðardal 12.12. 1999, ekki
skilyrði til að aka fram úr hægra megin.
23
Árekstur á Sandgerðisvegi 20.12. 1999, 3. mgr. 14. gr., 1. mgr. 36. gr. umfl., ekið á
vinnuvél sem ekki var með aðvörunarljós í samræmi við reglur.
24
Árekstur á Suðurgötu við Melatorg 13.12. 1999, ekki pláss til að aka hægra megin framhjá
bifreið.
25
Árekstur á Austurvegi á Selfossi 17.11. 1999, ekið í veg fyrir bifreið.
26
Ágreiningur um bótaskyldu vegna tjóns á þakrennu af völdum snjóþunga 12.12. 1999,
fasteignatrygging, ekki skyndilegur snjóþungi.
27
Árekstur á Eiðgranda 16.12. 1999, snjór þrengdi akstursleiðir, ekki unnt að aka samhliða,
óvarlegt að reyna að aka hægra megin framhjá.
28
Árekstur á athafnasvæði vöruflutningamiðstöðvar 22.12. 1999, ekið ógætilega á
athafnasvæðinu.
29
Árekstur milli vélsleða sunnan Suðurlandsvegar 11.12. 1999, 1. mgr. 36. gr. og 1. gr.
umfl., sleðum ekið á móti hvor öðrum.
30
Árekstur á Suðurlandsvegi 09.01. 2000, ekið í veg fyrir bifreið.
31
Árekstur á gatnamótum Barónsstígs og Hverfisgötu 28.12. 1999, ekki skilyrði til að aka
hægra megin frammeð bifreið.
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Árekstur á Hafnargötu á Reyðarfirði við gatnamót Strandgötu 10.09. 2000, framúrakstur á
skammt frá gatnamótunum. Vátryggingafélagið hafnaði niðurstöðu nefndarinnar.
Árekstur við útkeyrslu frá bensínstöð 20.01. 2000, óvarlega ekið hægra frammeð bifreið.
Árekstur á Smiðjuvegi í Kópavogi 15.01. 2000, 3. mgr. 25. gr. og 6. mgr. 31. gr. umfl.
Árekstur á Suðurlandsvegi við afleggjara að Fjárborgum 30.12. 1999, 1. mgr. 22. gr. og 3.
mgr. 15. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Háaleitisbrautar og Stóragerðis 07.0.1 2000, ekið gegnt rauðu
umferðarljósi.
Árekstur á Tryggvatorgi á Austurvegi á Selfossi 09.01. 2000, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Melatorgi í Reykjavík 02.12. 1999, strætisvagn og fólksbifreið.
Umferðaróhapp á Bankavegi á Selfossi (Árborg) 24.09. 1999, 2. mgr. 81. gr. umfl., ekið á
keðju sem strengd var yfir götuna.
Árekstur í hringtorgi við Eiðsgranda og Hringbraut 15.11. 1999.
Árekstur í Álmgerði í Reykjavík 13.12. 1999, þröng vinstri beygja, ekið of hratt.
Árekstur á Breiðholtsbraut vestan Stekkjarbakkar 26.11. 1999, aftanákeyrsla.
Árekstur í Mosfellsdal á Þingvallavegi 05.01. 2000, ökumaður missti stjórn á bifreið sinni,
fór í veg fyrir þá sem á móti kom.
Ágreiningur um bótaábyrgð vegna skemmda sem urðu á gleri við affermingu
sendibifreiðar 08.01. 2000.
Árekstur á gatnamótum Höfðabakka og Bíldshöfða 15.12. 1999, ágreiningur um stöðu
umferðarljósa.
Óhapp er útveggur bogaskemmu hrundi 21.11. 1999, ábyrgðatrygging vinnuvélar, unnið
við drenglögn.
Árekstur á Laugavegi 09.01. 2000, ágreiningur um aðdraganda.
Árekstur á Kleppsvegi 07.11. 2000, framúrakstur.
Árekstur á Grjóthálsi í Reykjavík 24.01. 2000, 1. mgr. og 3. mgr. 25. gr. umfl.
Óhapp við Kotá í Skagafirði 19.10. 1999, skemmdir á flutningabifreið er slinkur kom á
vinnuvél sem verið var að koma af vélarvagni bifreiðarinnar, ekki sýnt fram á vanrækslu.
Umferðaróhapp á bifreiðastæði 26.01. 2000, hurð opnuð í veg fyrir bifreið 5. mbr. 24. gr.
umfl.
Árekstur á Bústaðavegi við Suðurhlíð 29.01. 2000, skipt um akrein í veg fyrir bifreið.
Umferðaróhapp er ekið var á hest á þjóðvegi 1, Vesturlandsvegi á Kjalarnesi 28.12. 1999,
frávísun með hliðsjón af 3. gr. samþykkta úrskurðarnefndar, þar sem ekki var um
ágreining að ræða milli vátryggingafélagsins og ökumanns bifreiðarinnar.
Ágreiningur um bótaábyrgð vegna vinnuslyss 28.01. 2000, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, verið var að færa stóra hurð til og meiddist tjónþoli á fæti.
Árekstur á Ólafsfjarðarvegi 09.07. 1999, óvarlega beygt og ekki hugað að umferð sem á
eftir kom.
Árekstur í Löngubrekku í Kópavogi 23.10. 1999, tjónstilkynning lögð til grundvallar
niðurstöðu um að bifreið hafi verið kyrrstæð, ekið aftur á bak á bifreiðina.
Árekstur á mótum Listabrautar og Kringlunnar í Reykjavík 03.01. 2000, ágreiningur um
stöðu umferðarljósa.
Árekstur á gatnamótum Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar 27.07. 1999, jafnframt
reyndi á ábyrgðartryggingu sveitarfélagsins vegna bilunar í umferðarljósum.
Árekstur við Hamraborg í Kópavogi 05.12. 1999, 1. mgr. 17. gr. umfl. og ekið of hratt.
Meintur árekstur (afstunga) á bifreiðastæði við Vesturberg í Reykjavík 21.01. 2000,
ósannað.
Árekstur í Lækjargötu 07.01. 2000, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Sæbraut 06.01. 2000, aftanákeyrsla, snögghemlun, sakarskipting.
Árekstur við Gullinbrú 13.02. 2000, bifreið snérist í veg fyrir aðra bifreið.
Árekstur á Álfhólfsvegi í Kópavogi við gatnamót Engihjalla 04.11. 1999, þrenging á vegi.
65
Árekstur á Eyrarbakkavegi 27.12. 1999, ekið á bifreið skem skilin hafði verið
eftir. Beiðni um endurupptöku hafnað.
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Árekstur á Nýbýlavegi í Kópavogi 16.02. 2000, bifreið skilin eftir á akbraut án
viðvörunarmerkja, ekið óvarlega því skyggni var slæmt.
Slys á þvottaplani við bensínstöð að Hörgárbraut á Akureyri 07.07. 1999,
ábyrgðartrygging fyrir atvinnurekstur.Tjónþolinn rann til og öklabrotnaði.
Slys um borð í skipi 28.04. 1997, ábyrgðartrygging útgerðar. Vátryggingafélagið hafnaði í
fyrstu að hlíta niðurstöðu nefndarinnar en það tók höfnun sína til baka.
Árekstur á gatnamótum Laugavegs og Kringlumýrarbrautar 01.12. 1999, ágreiningur um
stöðu umferðarljósa.
Árekstur á Nýbýlavegi 20.02. 2000, skilyrði til samsíða aksturs ekki fyrir hendi.
Árekstur á Lækjargötu í Hafnarfirði 11.02. 2000, 2. mgr. 32. gr. umfl., beygt í veg fyrir
bifreið sem ekið var án ökuljósa í slæmu skyggni.
Slys um borð í skipi 01.04. 1998, ábyrgðartrygging útgerðar. Vátryggingafélagið hafnaði í
fyrstu að hlíta niðurstöðu nefndarinnar en það tók höfnun sína til baka.
Árekstur á Skeiðavegi ofan við bæ 22.02. 2000, flutningabifreið ekið óvarlega á móti
fólksbifreið. Beiðni um endurupptöku hafnað.
Árekstur gatnamótum Hringbrautar, Miklubrautar og Bústaðavegar 31.12. 1999, ekið í veg
fyrir bifreið.
Árekstur á gatnamótum Fjarðarhrauns og Flatahrauns í Hafnarfirði 14.02. 2000, ekið
gegnt rauðu ljósi.
Árekstur á Vesturlandsvegi í Mosfellsbæ 11.12. 1999, ekið á bifreið sem hafði verið
yfirgefin í myrkri og slæmu skyggni.
Árekstur við gatnamót Funahöfða og Dverghöfða 04.03. 2000, ekki um biðskyldubrot að
ræða. Ekið á bifreið sem var kyrrstæð við biðskyldu.
Árekstur í hringtorgi við Skeiðarvog og Suðurlandsbraut 28.12. 1999.
Árekstur í Ármúla 01.12. 1999, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Kleppsvegi 25.02. 2000, mæting bifreiða.
Árekstur á Sturlugötu 18.02. 2000, ekki skilyrði til framúraksturs hægra megin.
Árekstur á Suðurlandsvegi við Rauðavatn 08.01. 2000, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Þorragötu í Reykjavík 05.10. 1999, biðskylda hvíldi á báðum ökumönnum
Árekstur á Strandvegi við Gullinbrú 07.02. 2000, ekið í veg fyrir bifreið.
Óhapp er hestakerra fauk á bifreið 15.01. 2000, ábyrgðartrygging fjölskyldutryggingar.
Ágreiningur um bótaskyldu ferðarofstryggingar vegna ferðar í desember 1999,
ferðarofstrygging fjölskyldutryggingar, ágreiningur um rétt til endurgreiðslu orlofsferðar.
Ágreiningur hvort rekja megi skemmdir bifreið til sanddreifingar á Suðurlandsvegi 23.01.
2000, 1. og 3. mgr. 90. gr. umfl.
Árekstur við gatnamót Þrengslavegar og Ölfusvegar 12.02. 2000, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Vesturlandsvegi 02.01. 2000, 1. mgr. og h-liður 2. mgr. 36. gr. og 2. mgr. 15.
gr. og 1. mgr. 16. gr. umfl., framúrakstur.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna þjófnaðar á æðardúni 07.01. 2000, innbústrygging
fjölskyldutryggingar.
Árekstur við hraðahindrun og þrengingu á Hlíðarhjalla í Kópavogi 09.02. 2000.
Ágreiningur um kröfu um bætur fyrir missi framfæranda vegna slyss 16.09. 1996. sambúð,
13. gr. skaðabótalaga. Vátryggingafélagið hafnaði að hlíta úrskurðinum.
Árekstur í Skipholti 11.02. 2000, 1. - 2. mgr. 17. gr. umfl.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna meiðsla við æfingu í líkamsræktarstöð 28.02. 1997,
ábyrgðatryggingar þess aðila sem sá um rekstur stöðvarinnar, ófullnægjandi dýna notuð
við æfingu.
Árekstur á gatnamótum Háholts og Miðholts 03.03. 2000, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur í Þverholti 06.03. 2000, mæting bifreiða við erfiðar aðstæður.
Vinnuslys á verkstæði bifreiðaumboðs 23.08. 1997, ágreiningur um bótaskyldu.
Árekstur á Hringbraut 07.03. 2000, ágreiningur um staðsetningu bifreiða sem ekið var í
samhliða.
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Ágreiningur um bótaskyldu úr slysatryggingu launþega vegna slyss 21.12. 1989, 29. gr.
laga um vátryggingarsamninga, krafa fyrnd.
Árekstur á gatnamótum Grensásvegar og Miklubrautar 05.11. 2000, ágreiningur um stöðu
umferðarljósa.
Umferðaróhapp á Garðahrauni í Garðabæ þegar bifreið lenti í holu á malbiki 09.02. 2000,
ábyrgðatrygginga sveitarfélagsins.
Árekstur á Skemmuvegi í Kópavogi 22.02. 2000, ágreiningur um staðsetningu bifreiða.
Árekstur á þjóðvegi nr. 1, Suðurlandsvegi í Kömbum 28.02. 2000, 1. mgr. og b og h-liðir
2. mgr. 36. gr. umfl., ekið á kyrrstæða bifreið.
Árekstur á gatnamótum Suðurlandsbrautar og Álfheima 15.11. 1998, ljóslausu bifhjóli
ekið á ofsahraða, meint ölvun við akstur 45. gr. umfl., nytjastuldur.
Árekstur á Réttarholtsvegi 11.02. 2000, aftanákeyrsla.
Árekstur í Klukkurima 07.03. 2000, 14. gr. - 15. gr. umfl., þröng vinstri beygja, mæting
við þrengsli á vegi í beygju.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna niðurfellingar á vátryggingu vegna vanskila, í tilefni af
árekstri 21.08. 1999, varðar túlkun á 2. mgr. 5. gr. reglugerðar um lögmæltar
ökutækjatryggingar.
Árekstur á Snorrabraut 02.04. 2000, ekið aftur á bak á móti einstefnu.
Árekstur á gatnamótum Suðurgötu og Túngötu Seyðisfirði 21.02. 2000, 2. mgr. 25. gr.
umfl.
Vinnuslys um borð í skipi 01.06. 1998, ábyrgðartrygging útgerðar, hönd tjónþola festist í
netamöskva þegar híft var.
Ágreiningur lánastofnunar og faseignasala um bótaábyrgð vegna verðmats fasteignasölu á
árinu 1997, starfsábyrgðartrygginga fasteignasala.
Árekstur á Miðnesheiði 19.02. 2000, 1. mgr. 22. gr. umfl., c-liður 23. gr. reglugerðra um
umferðarmerki og notkun þeirra og 2. mgr. 15. gr. og 1. mgr. 31. gr. umfl., framúrakstur.
Árekstur í Þórunnarstræti á Akureyri 06.03. 2000, framúrakstur.
Árekstur á Kaupvangsstræti á Akureyri 13.03. 2000, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á Bíldshöfða við bifreiðastæði 03.04. 2000, 89. gr. umfl.
Árekstur á Vesturlandsvegi sunnan við Leirsogsá í Mosfellsbæ 11.02. 2000, 1. - 2. mgr.
17. gr. og 2. mgr. 20. gr. umfl.
Árekstur á Suðurlandsbraut 31.03. 2000.
Árekstur á Stekkjarhvammi í Hafnarfirði 07.02. 2000, snjór þrengdi akstursleiðir.
Árekstur á Stykkishólmsvegi 03.12. 1999, 30. gr. og 36. gr. umfl., ekið á kyrrstæða bifreið
sem hafi stöðvast vegna bilunar.
Árekstur á Eiðistorgi 18.3. 2000.
Árekstur á mótum Ekrusíðu og Stapasíðu á Akureyri 28.03. 2000, báðum bifreiðum ekið
of mikið til vinstri.
Árekstur á Hjallabraut við Skjólvang í Hafnarfirði 01.04. 2000, framúrakstur.
Árekstur á gatnamótum Hjallabrautar og Reykjavíkurvegar i Hafnarfirði 08.12. 1999, ekið
í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Hverfisgötu 30.03. 2000, ekið af stað úr bifreiðastæði í veg fyrir bifreið.
Vinnuslys í verksmiðju 20.08. 2000, kaðall slitnaði og olli líkamstjóni.
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
Tjón vegna vatnsflóðs í kjallaraíbúð 05.02. 1999, ábyrgðartrygging fjölskyldutryggingar.
Árekstur á Höfðabakka 14.04. 2000, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur í Háagerði í Reykjavík 15.03. 2000, mæting bifreiða.
Árekstur á Barðavogi 28.01. 2000, mæting bifreiða.
Árekstur á Suðurlandsvegi á móts við Langholtsveg 19.03. 2000, framúrakstur.
Árekstur á gatnamótum Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar 12.02. 2000.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna skemmda á bifreið 18.01. 2000, ábyrgðartrygging
bónda, gleymdist að loka hliði á girðingu og hestar komist út.
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Árekstur á Hverfisgötu 12.04. 2000, 2. mgr. 17. gr. og 3. mgr. 14. gr. umfl., aftanákeyrsla,
bifreið stöðvuð til að hleypa út farþega þrátt fyrir grænt ljós á götuvita.
Árekstur á bifreiðaplani á móts við Hólmgarð í Reykjavík 15.03. 2000.
Líkamstjón við vinnu við byggingu 04.12. 1999, ábyrgðartrygging einstaklings. Aðili féll
af þaki á annan aðila sem slasaðist.
Árekstur á Kringlumýrarbraut á móts við Sléttuveg 01.03. 2000, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Vinnuslys þegar sagarblað fór í hönd starfsmanns 04.03. 1998, ábyrgðartrygging
atvinnureksturs.
Árekstur á Dalshrauni 29.03. 2000, óvíst um aðdraganda árekstursins.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna banaslyss um borð í skipi 11.12. 1996,
ábyrgðartrygging útgerðar.
Árekstur á horni Miklubrautar og Engihlíðar 24.04. 2000, 2. mgr. 27. gr. og 1. - 2. mgr.
25. gr. umfl.,
Árekstur í Skeifunni 01.02. 2000, 2. gr. og 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Búðavegi á Fáskrúðsfirði 16.04. 2000, 1. mgr. 25. gr. umfl.
Líkamstjón við störf um borð í skipi 30.06. 1999, slysatrygging, ágreiningur um hvort slys
hafi orðið í skilningi vátryggingaskilmála, tjónþoli hlaut meiðsl í baki er hann tók undir
endann á færibandi sem hann var að færa til.
Ágreiningur um bótaskyldu sjúkra- og slysatryggingar í tengslum við slys sem varð þann
06.06. 1999, varðar gildi vátryggingarinnar.
Árekstur á Miklubraut við Rauðarárstíg 24.02. 2000, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur sem rekja mátti til þess að ökumaður missti stjórn á bifreið sinni eftir að hann ók
utan í snjóruðning 03.03. 2000.
Árekstur á Garðatorgi í Garðabæ 17.04. 2000, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á hringtorgi við Vesturlandsveg 15.03. 2000.
Tjón þegar maður féll af hesti vegna ágangs graðhests 18.06. 1995, ábyrgðartrygging
eiganda hestsins,
Umferðaróhapp á Túngötu 08.11. 1999, ökumaður ók á ljósastaur, ósannað að það megi
rekja til bifreiðar sem kyrrstæð var við biðskyldumerki.
Árekstur á mótum Reykjavíkurvegar og Hraunbúnar 20.03. 2000, umferðarljós.
Árekstur á Austurvegi á Selfossi 26.04. 2000, framúrakstur.
Vinnuslys 16.12. 1997, ábyrgðartrygging vinnuveitanda, búnaði sem notaður var til að
hífa einangrunarplötur ábótavant.
Árekstur á brú yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi 06.04. 2000.
Vinnuslys í eldhúsi við atvinnurekstur 17.05. 1993.
Tjón þegar fiskkör lentu á bifreiðum 30.03. 2000, ábyrgðartrygging atvinnureksturs.
Árekstur á Breiðvangi í Hafnarfirði 13.12. 1999, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Öldugötu 21.03. 2000, 3. mgr. 15. gr. umfl.
Árekstur á brú í Önundarfirði á þjóðvegi nr. 60, 05.02. 2000.
Árekstur í Ártúnsbrekku 14.04. 2000, skipt um akrein.
Árekstur á Nýbýlavegi 12.03. 2000, framúrakstur.
Árekstur á Melatorgi 25.04. 2000, biðskylda.
Árekstur á Reykjavíkurvegi í Hafnarfirði við gatnamót Stakkarhrauns 05.03. 2000.
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
Árekstur á bifreiðastæði á Suðurströnd Seltjarnarnesi 27.04. 2000, 4. mgr. 25. gr. umfl.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna vatnstjóns 31.12. 1999, húseigendatrygging.
Árekstur á Lækjagötu við Fríkirkjuveg 29.04. 2000, ábyrgðartrygging sveitarfélags, hola í
malbiki.
Árekstur í Nóatúni 07.05. 2000, aftanákeyrsla.
Umferðaróhapp á Nethyl í Reykjavík 11.05. 2000, ábyrgðartrygging sveitarfélags vegna
ástands á malbiki.
Meiðsl farþega í leigubifreið 09.10. 1998, ósannað.
Árekstur á Reykjanesbraut 24.04. 2000, ekið aftan á bifreið sem á undan fór.
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Umferðaróhapp á Arnarnesvegi á móts við Faxaholt 25.04. 2000, ábyrgðartrygging
fjölskyldutryggingar, 88. gr. og 1. mgr. 90. gr. umfl.,
Árekstur á Hringbraut 18.04. 2000, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á bílastæði í Skeifunni 11.04. 2000, ekið í veg fyrir bifreið.
Skemmdir á bifreið af völdum steinkasts á Miklubraut 29.03. 2000, ósannað.
Árekstur á bifreiðastæði (plani) við Suðurströnd Seltjarnarnesi 21.20. 2000.
Árekstur á bifreiðastæði við Reykjavíkurveg í Hafnarfirði 13.03. 2000, ekið á hurð
bifreiðar.
Árekstur á Kringlumýrarbraut 20.05. 2000, bifreiðar rákust saman í akstri í sömu átt.
Slys í frítíma þar sem vátryggður var í vinnu í eigin fyrirtæki 10.09. 1994, slysatrygging
launþega. Vátryggingafélagið hafnaði niðurstöðu nefndarinnar.
Árekstur á hringtorgi við Vesturlandsveg og Álafossveg 10.06. 2000. Vátrygginga-félagið
hafnaði úrskurði nefndarinnar. Vátryggingafélagið hafnaði niðurstöðu nefndarinnar.
Hafnað beiðni um endurupptöku.
Árekstur í hringtorgi við Digranesveg og Borgarholtsbraut í Kópavogi 07.06. 2000.
Árekstur á gatnamótum Lönguhlíðar og Flókagötu 19.05. 2000, ekið á móti rauðu ljósi.
Árekstur á Stekkjarbaka 06.06. 2000, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur við bensínstöð við Ártúnshöfða 21.05. 2000.
Árekstur í Drangahrauni Hafnarfirði 13.04. 2000, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á Reykjavíkurvegi 26.05. 2000, ekið í veg fyrir bifreið, of hraður akstur.
Árekstur á Suðurlandsvegi á brú yfir Núpsvötn Kirkjubæjarklaustri 29.05. 2000.
Árekstur á Reykjanesbraut í Kópavogi 09.05. 2000, skipt um akrein í veg fyrir bifreið.
Árekstur á bifreiðaplani við Hverafold 08.06. 2000, bifreiðum ekið aftur á bak á móti hvor
annarri.
Árekstur við gatnamót Eiðsgranda og Grandavegar 06.06. 2000, framúrakstur við
beygjuakrein, ekið á kyrrstæða bifreið.
Árekstur á Hafnargötu við hafnarsvæðið á Eskifirði 07.06. 2000, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Vátryggingafélag hafnaði úrskurði nefndarinnar.
Slys um borð í skipi 22.11. 1996, frítímaslysatrygging fjölskyldutryggingar.
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
Árekstur á bifreiðastæði 23.06. 2000, bifreiðum ekið aftur á bak á móti hvor annarri.
Árekstur á Smiðjuvegi í Kópavogi 04.10. 1999, ekið í veg fyrir bifreið, of hraður akstur
við framúrakstur.
Árekstur á Háaleitisbraut 25.09. 1999, ekið á kyrrstæða bifreið.
Eldur í bifreið á bílastæði við Flétturima Reykjavík 12.06. 2000, sem olli tjóni á bifreið
sem lagt var.
Ágreiningur um réttarstöðu í tengslum við slys sem varð í skólaferðalagi 20.05. 1996,
slysatrygging skólabarna, m.a. ágreiningur um bótafjárhæð.
Árekstur í Safamýri 25.06. 2000, of hraður akstur.
Árekstur á Teigasíður á Akureyri 10.03. 2000, mæting bifreiða.
Árekstur á Suðurlandsvegi í Varmadal á brú yfir Hróarslæk 12.06. 2000.
Árekstur á gatnamótum Háaleitisbrautar og Kringlumýrarbrautar 30.06. 2000, akstur á
móti rauðu ljósi.
Árekstur á gatnamótum í Skeifunni 16.05. 2000, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á gatnamótum Hlíðarvegar og Vogatungu í Kópavogi 26.05. 2000, 2. mgr. 25. gr.
umfl.
Árekstur á Strandvegi Vestmannaeyjum 20.03. 2000, framúrakstur.
Árekstur á Hafnargötu í Grindavík 14.07. 2000, framúrakstur.
Tjón á kyrrstæðri bifreið sem varð er rúða brotnaði af völdum veðurs í Vestmannaeyjum
þann 28.02. 2000, húseigendatrygging.
Árekstur á Strandvegi í Vestmannaeyjum 17.04. 2000, torfæruhjól og bifreið.
Árekstur á Suðurlandsvegi við Seljavelli undir Eyjafjöllum 09.07. 2000, framúrakstur.
Tjón á bifreið sem ekið var á grindverk 08.06. 2000, ábyrgðartrygging sveitarfélags.
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Líkamsmeiðsl 30.12. 1999, ábyrgðartrygging fyrirtækis, tjónþoli slasaðist er hann kom inn
í húsnæði vátryggingartaka þegar hann féll um enda tepparennings.
Árekstur á Mjóafjarðarvegi 21.06. 2000, ekið of innarlega á vegi við mætingu bifreiða.
Ágreiningur um tjónvald vegna skemmda á bifreið 25.06. 2000.
Árekstur við Landsspítalann 12.07. 2000, framúrakstur.
Árekstur á þjóðvegi 96, Reyðarfirði 05.06. 2000, ekið aftan á heyvagn.
Árekstur á afleggjara frá hesthúsum í Nesjum Skaftafellssýslu 07.03. 2000, þrenging á
vegi.
Vinnuslys 12.01. 1998, ábyrgðartrygging sveitarfélags.
umferðaróhapp á gatnamótum Reykjanesbrautar og Álftanesvegar 30.06. 2000, er bifreið
sem var í togi lenti á ljósastaur, 88. gr. umfl.
Árekstur á bílastæði í Laugardal 28.03. 2000, 14. og 19. gr. og 36. gr. umfl.
Árekstur við bensínstöð við Gagnveg 24.06. 2000, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur við Djúpavog við afleggjara að Fagrahvammi 13.07. 2000, ekið aftan á bifreið.
Árekstur á Reykjanesbraut í Reykjavík 03.08. 2000, ekið gegnt rauðu umferðarljósi.
Umferðaróhapp á Reykjanesbraut í Reykjavík þegar bifreið ók á steypurör 04.10. 2000,
ábyrgðartrygging verktaka.
Umferðaróhapp, milli reiðhjóls og bifreiðar, við Traðarland 27.07. 2000.
Umferðaróhapp í Hestfirði við Ísafjarðardjúp 12.07. 2000, ágreiningur um tjónvald.
Árekstur á gatnamótum kaldárselsvegar og Reykjanesbrautar 07.08. 2000, 22. gr. umfl.
Umferðaróhapp á gatnamótum Reykjanesbrautar og Vífilsstaðavegar 15.07. 2000, ekið
gegnt rauðu umferðarljósi.
Umferðaróhapp Fáskrúðsfirði austan við Ölfusmel 19.07. 2000, ósannað um tjónvald.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna hálkuslyss í sundlaug 05.01. 2000, ábyrgðartrygging
sveitarfélags.
Umferðaróhapp í Múlagöngum við Ólafsfjörð 04.05. 2000, ölvun við akstur,
kaskótrygging, reynir á undanþáguákvæði skilmála. Vátryggður (eigandi bifreiðarinnar) á
rétt til greiðslu bóta þrátt fyrir ölvun ökumanns. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði
nefndarinnar.
Demantshring stolið á hóteli í Búdapest 31.05. 2000, farangurstrygging.
Árekstur á Bæjarbraut i Garðabæ 23.07. 2000, ógætilegur akstur beggja, framúrakstur.
Árekstur á gatnamótum Reykjanesbrautar og Stekkjarbakka 05.07. 2000.
Árekstur í Lækjargötu sunnan Bókhlöðustígs 25.08. 2000, óvarlega beygt/ekið fram úr.
Árekstur á gatnamótum Kirkjuvegar og Norðfjarðargötu 01.06. 2000, 4. mgr. 25. gr. umfl.
Ágreiningur um bótaskyldu úr húftryggingu vegna tjóns 14.04. 2000, lakkskemmdir vegna
foks.
Árekstur í hringtorgi við Suðurgötu og Hringbraut 29.06. 2000.
Árekstur bifreiðar og hlaupahjóls með hjálparmótor á Tangarhöfða 14.07. 2000,
fjölskyldutrygging, skráningarskylt ökutæki.
Árekstur við Fjarðarkaup í Hafnarfirði 22.04. 2000.
Árekstur á Garðatorgi í Garðabæ 02.08. 2000.
Ágreiningur um bætur fyrir öryggishjálm úr innbústryggingu vegna atburðar sem varð
þann 17.08. 2000, er bifhjólamaður féll í götuna.
Árekstur á Þverárbrú á Suðurlandsvegi 03.09. 2000.
Árekstur í Vestfjarðagöngum 09.08. 2000.
Árekstur á gatnamótum Hafnarbrautar og Skíðabrautar á Dalvík 09.08. 2000.
Umferðarslys á gatnamótum Akurgerðis og Kirkjubrautar á Akranesi 13.06. 2000, of
hraður akstur.
Árekstur á Nesvegi við Eiðistorg Seltjarnarnesi 29.11. 1999, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Vesturhúsum í Reykjavík 03.09. 2000, þröng gata, mæting bifreiða.
Umferðaróhapp á Suðurlandsvegi 22.06. 2000, ágreiningur um tjónvald.
Árekstur á gatnamótum Þingvallastrætis og Mýrarvegs á Akureyri 12.09. 2000, 5. mgr. 34.
gr. reglugerðar nr. 289/1995 um umferðarmerki og notkun þeirra, umferðarljós.
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Árekstur á Vesturlandsvegi við Hvamm í Borgarbyggð 16.08. 2000, 3. mgr. 14. gr. umfl.
Árekstur á þjóðvegi 92 í Hólmahálsi 14.08. 2000, ógætilegur framúrakstur.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna hvarfs á munum á baðströnd á Spáni 18.08. 2000,
ferðatrygging fjölskyldutryggingar.
Árekstur á Bústaðavegi norðan gatnamóta við Litluhlíð 27.08. 2000, biðskylda.
Árekstur á gatnamótum Eyrarlands og Bústaðavegar 06.07. 2000, ekið á móti rauðu ljósi.
Árekstur á vegi sem liggur að Dyrhóley 24.06. 2000.
Árekstur á bifreiðastæði við verslun í Kópavogi 24.05. 2000.
Árekstur á Hringbraut 27.05. 2000, ekið aftan á bifreið.
Árekstur við Jöfrabakka 06.10. 2000. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
Árekstur á Tjörnesvegi 08.06. 2000, ekið í veg fyrir bifreið sem var í framúrakstri.
Árekstur á bifreiðastæði við Borgarholtsskóla í Reykjavík 05.09. 2000, 4.-5. mgr. 25. gr.
umfl.
Árekstur á bifreiðastæði við Rofabæ 12.09. 2000, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Umferðaróhapp þegar bifreið ók á malbikshrúgu við Sjómannaskólann 05.09. 2000,
ábyrgðartrygging verktaka.
Árekstur við vörumóttöku vöruflutningamiðstöðvar 14.09. 2000.
Árekstur á Hringbraut 14.06. 2000, 2.-3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á bifreiðastæði við Furuvelli á Akureyri 31.08. 2000.
Meiðsl við knattspyrnuiðkun 18.03. 2000, sjúkra- og slysatrygging.
Árekstur á Hafnargötu í Keflavík 05.09. 2000, framúrakstur.
Árekstur á Bústaðavegi 07.10. 2000, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar 14.10. 2000, 7. mgr. 25. gr.
umfl.
Árekstur á bílaplani 15.09. 2000.
Árekstur á Laugarvatnsvegi 14.09. 2000, framúrakstur.
Árekstur á Strandgötu í Hafnarfirði, ekið í veg fyrir bifreið.
Umferðaóhapp á Reykjanesbraut norðan Bústaðavegar 12.10. 2000, 3. mgr. 14. gr. umfl.
Ágreiningur um réttarstöðu í framhaldi af slysi 29.11. 1999, vanrækt upplýsingaskylda, 1.
mgr. 6. gr. laga um vátryggingarsamninga.
Árekstur við Lágmúla 27.09. 2000, 1. mgr. 17. gr. og 3. mgr. 25. gr. umfl.
Vinnuslys í ostagerð 11.08. 1997, ábyrgðartrygging atvinnureksturs.
Árekstur á Rauðarárstíg 12.09. 2000, U-beygja óvarlega tekin.
Árekstur á gatnamótum Sóleyjargötu og Njarðargötu 27.08. 2000, skipt um akrein í veg
fyrir bifreið.
Umferðaróhapp á þjóðvegi 51, Akrafjallsvegi 28.09. 2000, ekið á nautgrip, 56. vegalaga
54/1994 og 88. gr. umferðarlaga, ábyrgðatrygging bónda,
Umferðaróhapp við Trönuhraun og Stakkahraun í Hafnarfirði, óvarlegur akstur, ekki
óvarleg staðsetning brunahana.
Árekstur á bílaplani 29.09. 2000, ekið á kyrrstæða bifreið.
Umferðaróhapp á Aðalgötu Stykkishólmi 31.07. 2000, húftrygging bifreiðar, stórkostlegt
gáleysi ökumanns kemur ekki í veg fyrir bótaábyrgð gagnvart eiganda.
Árekstur við verslun í Hamraborg í Kópavogi 06.10. 2000, ekið gegnt einstefnu.
Óhapp er lampi féll í gólf og brotnaði 24.12. 2000, ábyrgðartrygging heimilistryggingar.
Árekstur á Dalsvegi í Kópavogi 13.02. 1999, framúrakstur.
Árekstur á Mímisvegi á Dalvík 03.09. 2000, óvarlega ekið frammeð bifreið.
Vinnuslys við nýbyggingu 04.01. 2000, ábyrðartrygging vinnuveitanda, smiður féll úr
álstiga niður á gólf, ekki gætt nægjanlegs öryggis sbr. 1. mgr. 8. gr. reglna 547/1996 um
aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á vinnustað.
Árekstur á Bæjarhrauni í Hafnarfirði 18.10. 2000, framúrakstur.
Tjón á bifreið vegna áfoks á Suðurlandi 14.04. 2000, húftrygging bifreiðar.
Ágreiningur um tjón á bifreið af völdum steinkasts frá vörubifreið 08.06. 2000, ósannað
um tjónvald.
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Árekstur við Ytri Bægisá í Glæsibæjarhreppi 28.07. 2000, framúrakstur.
Árekstur í Bolholti 11.08. 2000, framúrakstur.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna tjóns á bifreið 11.08. 2000, nægjanlega sannað um
tjónvald.
Slys við hífingu á röri við Svartsengi 24.11. 1999, ábyrgðartrygging atvinnureksturs.
Árekstur á Sunnubraut í Kópavogi 25.10. 2000, bakkað á bifreið í innkeyrslu, ekið gegnt
einstefnu.
Árekstur á Fjallkonuvegi við Gullinbrú, ekið of nærri bifreið sem beygt var.
Skemmdir á bifreið þegar fauk af palli annars bíls við Saltvík 01.11. 2000.
Árekstur á Hringbraut 26.09. 2000, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Ólafsfjarðarvegi 18.07. 2000, 2. mgr. 15. gr. og 31. gr. umfl.
Árekstur á Hringbraut 18.11. 2000, ekið ógætilega aftur á bak.
Óhapp á gangstétt á Barónsstíg 07.07. 2000, ábyrgðartrygging verktaka, misfella á
gangstétt. Frágangur hellulagnar ekki virtur verktakanum til sakar.
Árekstur á Austurvegi á Selfossi 03.11. 2000, framúrakstur.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna skemmda á glerborði 27.10. 2000, ábyrgðartrygging
fjölskyldutryggingar.
Árekstur á Vogabraut á Akranesi 04.09. 2000, 2. mgr. 15. gr. umfl., framúrakstur.
Óhapp er stigi við vinnupall féll á bifreið við Ljósuvík í Reykjavík 17.09. 2000,
ábyrgðartrygging verktaka.
Árekstur á Ólafsfjarðarvegi 10.09. 2000, framúrakstur.
Árekstur á Hafnarfjarðarvegi á móts við Kópavogslæk 12.11. 1999, ekið aftan á bifreið.
Árekstur á bifreiðaplani í Skútuvogi 19.10. 2000.
Árekstur á Réttarholtsvegi 22.11. 2000, 3. mgr. 25. gr. umfl., einnig of hraður akstur.
Árekstur í hringtorgi við Esjubraut á Akranesi 21.10. 2000.
Árekstur bifreiðar og vinnuvélar á Árvegi Selfossi 09.12. 2000.
Eignatjón af völdum leka úr fráveitukerfi sveitarfélag, ábyrgðartrygging.
Meiðsl við klettaklifur 26.05. 2000, slysatrygging.
Umferðaróhapp á Dalvík 31.03. 2000, ábyrgðartrygging vinnuvélar, bakkað á bifreið.
Árekstur Austurvegi Selfossi 22.10 2000, framúrakstur.
Árekstur við Reykjavíkurveg 29.11. 2000, 3. mgr. 15. gr. umfl., þröng vinstri beygja.
Árekstur Háaleitisbraut við Fellsmúla 13.11. 2000, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á bílaplani við Hlíðarenda 17.11. 2000.
Árekstur Hólmgarði 03.12. 2000, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á Eyrarvegi á Selfossi við gatnamót Lágheiðar 21.11. 2000, 2.- 3. mgr. 15. gr. og
1. mgr. 16. gr. og 2. og 4. mgr. 31. gr. og 1. mgr. 21. gr. umfl.
Árekstur við bensínstöð við Geirsgötu 13.10. 2000, ekið gegnt einstefnu.

Hafnað endurupptöku málskota nr. 64/2000 og 73/2000 og 170/2000.
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Yfirlit um þau mál sem lokið er afgreiðslu á vegna ársins 2001.
1/2001 Árekstur á akleið við Suðurlandsbraut 52 15.11. 2000, varúð frá hægri.
2
Árekstur í Efstasundi 22.12. 2000, 19. gr. umfl., óvarlegur akstur beggja.
3
Árekstur á gatnamótum Miklubrautar og Háaleitisbrautar 13.12. 2000, óvarleg hreinsun
gatnamóta.
4
Tjón á bifreið við Félagsstofnun stúdenta Hringbraut 15.02. 2000, ósannað um tjónvald.
5
Árekstur á Garðskagavegi 29.11. 2000, framúrakstur 22. gr. umfl.
6
Árekstur á húsagötu (bifreiðastæði) við Glerárgötu Akureyri 08.11. 2000, ekið of hratt.
7
Árekstur á þjóðvegi nr. 1 Suðurlandsvegi í Ölfusi 13.10. 2000, 2. og. 4. mgr. 31. gr. umfl.
og . mgr. 15. gr. umfl.. framúrakstur.
8
Árekstur á gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar 02.12. 2000.
9
Árekstur við hringtorg á mótum Vesturlandsvegar og Leirutanga í Mosfellsbæ 18.12.
2000.
10
Tjón á bifreið sem ekið var ofan í holu 05.05. 2000, ábyrgðartrygginga sveitarfélags.
11
Árekstur á Ölduslóð við Selvogsgötu Hafnarfirði 26.11. 2000, 2. mgr. 25. gr. umfl.
12
Árekstur í hringtorgi við Langatana og Vesturlandsveg 14.12. 2000.
13
Árekstur í Bolholti 28.11. 2000. 3. mgr. 25. gr. umfl.
14
Árekstur á bifreiðaplani bílasölu í Nóatúni 18.12. 2000, 4. mgr. 25. gr. umfl.
15
Tilraun til innbrots og eyðilegging á útstöð dyrasíma 26.08. 2000, 37. gr. laga um
vátryggingarsamninga og ákvæði skilmála húseigendatryggingar. Vátryggingafélagið
hafnaði úrskurði nefndarinnar.
16
Árekstur á gatnamótum Reykjanesbrautar og Breiðholtsbrautar 26.12. 2000, ágreiningur
um stöðu umferðarljósa. (endurupptaka óbreytt niðurstaða).
17
Vinnuslys 10.05. 1999, ábyrgðartrygging sveitarfélags og einnig vinnuveitanda.
18
Ágreiningur um bætur úr glertryggingu vegna tjóns sem varð við flutning 27.09. 2000.
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
19
Árekstur í hringtorgi við Gnoðarvog og Skeiðarvog 06.12. 2000.
20
Árekstur á Móasíður á Akureyri 25.11. 2000, 1. mgr. 17. gr. umfl.
21
Árekstur á gatnamótum Drottningarbrautar og Aðalstrætis á Akureyri 21.12. 2000,
stöðvunarskylda. Endurupptaka óbreytt niðurstaða.
22
Árekstur í Lækjargötu Hafnarfirði 14.07. 2000, 1. mgr. 17. gr. umfl.
24
Árekstur á Miklubraut 15.12. 2000, bifreið rásaði til í akstri inn á aðra akrein
25
Árekstur á Vesturlandsvegi við Víkurveg 16.12. 2000, ekið á kyrrstæða bifreið.
26
Árekstur á Sæbraut 09.02. 2000, akreinaskipti.
27
Árekstur á gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar 13.12. 2000, ekið gegnt
rauðu umferðarljósi.
28
Árekstur á Flókagötu 15.01. 2001, 1. og 3. mgr. 25. gr. umfl.
29
Slys þegar maður féll þegar hann missti tak á járnrás við undirbúning undirvagnsþvotts á
bifreið þann 15.06. 1998, ábyrgðartrygging vinnuveitanda.
30
Vinnuslys við undirbúning undirvagnsþvotts á bifreið þann 24.06. 1998, ábyrgðartrygging
vinnuveitanda.
31
Árekstur í Fellsmúla 18.01. 2001, beygt í veg fyrir bifreið.
32
Skemmdir á bifreið sem ekið var ofan í holu 16.10. 2000, ábyrgðartrygging verktaka,
ófullnægjandi merkingar.
33
Árekstur á gatnamótum Laugarnesvegar og Laugalækjar 10.10. 2000, 25. gr. umfl.
34
Árekstur í hringtorgi við Borgarbraut og Hlíðarbraut á Akureyri 24.11. 2000.
35
Árekstur 31.12. 1999, ekið gegnt rauðu umferðarljósi.
36
Tjón á gluggaþvottakústi 15.01. 2001, 88. gr. umfl.
37
Árekstur á gatnamótum Tryggvagötu og Geirsgötu 16.10. 2000, 25. gr. umfl., staða
umferðarljósa. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
38
Ágreiningur um bótarrétt úr málskostnaðartryggingu vegna vinnuslyss 14.12. 1999, skv.
skilmálum bætist ekki málskostnaður er tengist atvinnu vátryggðs.
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39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Umferðarslys á gatnamótum Stóragarðs og Ketilsbrautar á Húsavík 17.08. 2000, 2. mgr.
25. gr. og 3. mgr. 88. gr. umfl.
Árekstur á Elliðavatnsvegi Garðabæ 10.01. 2001.
Umferðaróhapp á Miklubraut 31.12. 2000, 2. mgr. 17. og 3. mgr. 14. gr. umfl.
Bifreið stolið af bílasölu í október 2000, ágreiningur um réttarstöðu vegna
starfsábyrgðartryggingar bílasölunnar.
Árekstur í hringtorgi við Hátún og Nóatún 10.01. 2001.
Árekstur við Stallasel 27.11. 2000, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur í hringtorgi Digranesvegar og Borgarholtsbrautar í Kópavogi 12.01. 2001.
Ágreiningur um bótaskyldu úr fjölskyldutryggingu vegna þjófnaðar úr bifreið 19.09. 2000.
Árekstur á gatnamótum Sæbrautar og Snorrabrautar 14.11. 2000.
Árekstur á Háaleitisbraut við Lágmúla 14.11. 2000, 2. mgr. 25. gr. umfl., einnig of hraður
akstur og óvarlega skipt um akrein.
Árekstur á gatnamótum Suðurgötu og Hringbrautar 07.12. 2001.
Árekstur á Hofsvallagötu við gatnamót Reynimels 06.02. 2001.
Ágreiningur um gildi húftryggingar vegna slyss þann 09.04. 1999, ölvun við akstur.
Ágreiningur um bótaskyldu úr húftryggingu bifreiðar vegna ákeyrslu 01.05. 2000, ekki
fallist á að bifreið hafi verið tekin ófrjálsri hendi.
Árekstur á gatnamótum Suðurhóla og Austurbergs 16.02. 2001.
Árekstur á Bústaðavegi við gatnamót Flugvallarvegar 12.01. 2001, aftanákeyrslur.
Umferðarslys, aftanákeyrsla á Suðurlandsvegi í Kolavatnsmýri 21.12. 2000, ljóslaus
bifreið stöðuð óvarlega, ekið of hratt.
Árekstur í Byggðaholti í Mosfellsbæ 28.02. 2001, 15. gr. umfl. óvarlega beygt.
Árekstur á Hraunbæ 26.09. 2000, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Bótakrafa vegna slyss í Eyrardal við Súðavík 28.02. 2000, sveitarstjórnartrygging.
Árekstur á Vífilsstaðavegi í Garðabæ 02.02. 2001, ekið af einkalóð inn á aðalbraut.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna þjófnaðar úr bifreið 29.12. 2000, fjölskyldutrygging,
engin ummerki.
Árekstur á Breiðvangi í Hafnarfirði 06.02. 2001, 3. mgr. 15. gr. umfl., þröng vinstri
beygja.
Árekstur á bifreiðastæði við Laugaveg 02.03. 2001, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Bústaðavegar og Hringbrautar 16.12. 2000.
Vinnuslys þegar tjónþoli steig á kubb og skrikaði fótur 20.11. 1999, slysatrygging,
brjósklos undanskilið bótaskyldu.
Árekstur á mótum Kringlumýrarbrautar og Listabrautar 27.12. 2000, ágreiningur um stöðu
umferðarljósa, óupplýst.
Árekstur á gatnamótum Höfðabakka og Bílshöfða 23.02. 2000, 6. mgr. 25. gr. umfl.,
ágreiningur um stöðu umferðarljósa.
Árekstur á gatnamótum Dalvegar og Hlíðarhjalla í Kópavogi 15.12. 2000, 2. mgr. 25. gr.
umfl.
Árekstur á Miklubraut 12.03. 2000, skipt um akrein, of hraður akstur.
Ágreiningur um bótaskyldu úr slysatryggingu fjölskyldutryggingar, tjónþoli féll ofan af
brú þann 08.05. 1999.
Árekstur á Suðurströnd 05.10. 2000, framúrakstur.
Árekstur í hringtorgi á Vesturlandsvegi við Langatanga í Mosfellsbæ 12.02. 2000.
Árekstur á Norðurbraut í Hafnarfirði 20.01. 2001, ekið á opna hurð bifreiðar.
Árekstur á bifreiðastæði við Akranesti á Akranesi 24.02. 2001, 4. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Grensásvegi 03.11. 2000.
Ágreiningur um bótaskyldu úr húftryggingu 13.09. 2000, skemmdir á bifreið er lenti út í á.
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
Árekstur á mótum Grænugötu og Norðurgötu Akureyri 26.02. 2001.
Árekstur á Eyrabakkavegi 14.12. 2000. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði
nefndarinnar.
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Árekstur við Lyngmóa í Garðabæ 14.02. 2001, 4. mgr. 25. gr. umfl.
Þjófnaður úr íbúð 26.01. 2001, þjófnaður úr ólæstri íbúð.
Árekstur við bílastæði Mjólkursamsölunnar í Reykjavík 21.01. 2001, þröng vinstri beygja,
forgangur ekki virtur.
Þjófnaður úr íbúð í Reykjavík 07.01. 2001, innbústrygging, engin ummerki.
Árekstur á plani bensínstöðvar í Garðabæ 22.02. 2001. Vátryggingafélagið hafnaði
úrskurði nefndarinnar.
Árekstur á gatnamótum Hlíðarvegar og Vallarbrautar Hvolsvelli 01.02. 2001, þröng
vinstri beygja.
Árekstur á Dalvegi í Kópavogi 23.03. 2001, biðskylda.
Árekstur á gatnamótum Þverholts og Skeiðholts í Mosfellsbæ 19.03. 2001.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna tjónsatburðar 13.09. 1999, rekstrarstöðvunartrygging.
Árekstur á gatnamótum Strandvegar og Friðarhafnar í Vestmannaeyjum 23.11. 2000.
Árekstur á Höfðabakka sunnan Fálkabakka 20.03. 2001, farið yfir á rangan vegarhelming
við beygju.
Bifreið ekið á hross í Holtshverfi Eyjafjallahreppi 15.02. 2000, ekki sýnt fram á
ófullnægjandi vörslur.
Árekstur í Þverholti 13.11. 2000, 5. gr. umfl., 19. gr. lögreglulaga 90/1996, ökumaður virti
ekki fyrirmæli lögreglu um stöðvun, skemmdir á lögreglubifreið, réttindaleysi og ölvun
við akstur. Lögreglan á rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu bifreiðar.
Árekstur á Hafnargötu í Keflavík 28.02. 2001, 1. mgr. 17. gr. og 3. mgr. 25. gr. umfl.,
framúrakstur.
Árekstur í Skeifunni skammt frá Faxafeni 23.01. 2001, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur í Ármúla 31.08. 2000, framúrakstur.
Árekstur á Strandgötu í Hafnarfirði 14.01. 2001, takmörkuð gögn.
Árekstur á Rauðalæk, mæting bifreiða.
Árekstur á vinnusvæði 01.03. 2001, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur í hringtorgi við Suðurlandsbraut og Skeiðarvog 28.03. 2001.
Árekstur við verkstæði á Básaskersbryggju í Vestmannaeyjum 26.01. 2001, dráttartaug
milli bifreiða, 4. gr. reglugerðar 394/1994 um tengingu og drátt ökutækja, takmörkuð
gögn, beygt á milli bifreiða sem kyrrstæðar voru.
Árekstur í Hamrabrekku Kópavogi 18.01. 2001, mæting bifreiða.
Árekstur í Lækjargötu í Hafnarfirði 21.04. 2001, ekið í veg fyrir bifreið.
Tannbrot vegna meints aðskotahlutar í rúgbrauði 12.08. 2000, ábyrgðartrygging
framleiðanda. Ósannað.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna slyss 08.10. 2000, bifreið ekið á gangandi vegfarendur,
slysa- og sjúkratrygging. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
Skemmdir á húseign við flutning 22.08. 2000, flutningstrygging innanlands.
Ágreiningur um bótaskyldu úr ábyrgðartryggingu verktaka vegna tjóns á bifreið 15.03.
2001, 86. gr. umfl., ófullnægjandi merking um vegavinnu.
Árekstur á Hamarsstíg á Akureyri 04.04. 2001, mæting bifreiða.
Árekstur í Síðumúla 02.04. 2001, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á bílastæði við Efstaleiti 22.03. 2001.
Skemmdir á bifreið sem hafði tekið niðri í akstri 02.03. 2001, húftrygging.
Slys þegar starfsmaður féll af færibandi við fermingu flugvélar 10.01. 1997,
ábyrgðartrygging vinnuveitanda.
Árekstur á gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Suðurlandsbrautar 31.01. 2001,
ágreiningur um stöðu umferðarljósa.
Árekstur við Rjúpufell 02.03. 2001, ekið aftur á bak.
Árekstur á Norðfjarðarvegi Fagradal 14.04. 2001, óupplýst um staðsetningu bifreiða.
Árekstur á gatnamótum Norðursunds og Gæðisbrautar í Vestmannaeyjum 28.01. 2000.
Árekstur á Leifsgötu 23.03. 2001, beygt í veg fyrir bifreið.
Árekstur í Ármúla 16.05. 2001, ekið á kyrrstæða bifreið.
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Árekstur við vöruafgreiðslu á Patreksfirði 23.09. 2000, óupplýst um staðsetningu bifreiða.
Árekstur á Suðurströnd 16.05. 2001, óupplýst um staðsetningu bifreiða.
Umferðaróhapp þegar bifreið var ekið á hross á Skeiðavegi 30.12. 2000, 56. gr. vegalaga,
3. mgr. 88. gr. umfl., vörslur hrossa ófullnægjandi.
Arekstur á bifreiðastæði við Strandgötu Hafnarfirði 14.05. 2001, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur í Vestfjarðargöngum 10.04. 2001, ekið á kerru.
Árekstur við bensínstöð Ártúnsbrekku 22.05. 2001, 4. mgr. 25. gr., 2. mgr. 84. gr., og 27.
gr., 31. gr. umfl., varúð frá hægri.
Árekstur á bifreiðastæði við Menntaskólann í Kópavogi 26.03. 2001.
Fall af hestbaki 02.09. 2000, ábyrgðartrygging hestaleigu, ekki fallist á bótaábyrgð.
Árekstur á Stórhöfða í Reykjavík 21.05. 2001, 2. mgr. 15. gr. og 1. mgr. 16. gr. umfl.
Árekstur á þjóðvegi frá Varmahlíð til Sauðárkróks 14.10. 2000, 2. mgr. 15. gr. umfl.,
sakarskipting, framúrakstur.
Árekstur á gatnamótum Skemmuvegar og tengivegar í Kópavogi 17.10. 2000.
Áfok á girðingu í febrúar 2001, húseigendatrygging, undanskilin áhætta.
Tjón á bifreið vegna áfoks undir Hafnarfjalli 12.01. 2001, húftrygging, undanskilin
áhætta.
Árekstur á Breiðholstbraut vestan Stekkjarbakka 22.03. 2001, aftanákeyrsla.
Skemmdir vegna áfoks frá vörubifreið á Suðurlandsvegi 26.05. 2001, ósannað.
Árekstur á gatnamótum Krinlumýrarabrautar og Borgartúns 01.06. 2001, ekið gegn rauðu
ljósi.
Árekstur við gatnamót að Lögmannshlíð við Akureyri 15.04. 2001, framúrakstur, 22. gr.
og 20. gr. umfl. og 22.-23. gr. reglugerðar um umferðarmerki nr. 29/1995.
Gildi ábyrgðartryggingar bifreiða, vanskil á greiðslu iðgjalds, réttaráhrif.
Árekstur á Miklubraut í Ártúnsbrekku 01.06. 2001, bifreið varð eldsneytislaus í akstri.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna skemmda á fráveitulögn 25.08. 1999, ábyrgðartrygging
sveitarfélags.
Árekstur á þjóðvegi 54, sunnan við Staðarstað í maí 2001, framúrakstur.
Slys þegar ökumaður féll af vélsleða 22.03. 2001, slysatrygging ökumanns.
Ágreiningur um bótaskyldu verktaka við vegagerð vegna tjóns á fólksbifreið 26.02. 2001,
ábyrgðartrygging verktaka.
Andlát 15.01. 2001, fjölskyldutrygging, ekki slys í skilningi skilmála.
Slys þegar kona féll á gólf í snyrtistofu 21.06. 2000, ábyrgðartrygging, ekki fallist á
bótaábyrgð.
Árekstur á Njarðarbraut 02.01. 2001, 6. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Undirhlíð Akureyri 10.06. 2001, framúrakstur.
Féll niður/afturkallað.
Árekstur á hringtorgi á gatnamótum Strandvegar, Mosavegar og Víkurvegar 13.11. 2000.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna vatnstjóns í október 2000, húseigendatrygging.
Árekstur á Ólafsfjarðarvegi við innakstur að íþróttasvæði 21.05. 2001, framúrakstur.
Árekstur á Hringbraut 05.04. 2001, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á Hofsvallagötu við gatnamót Sólvallagötu 17.06. 2001, framúrakstur.
Árekstur á Kirkjubraut Akureyri 05.05. 2001, ekið utan í bifreið.
Árekstur á Spönginni í Reykjavík 24.01. 2001, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Álfabyggðar og Byggðavegar Akureyri 31.05. 2001.
Árekstur á Langholtsvegi 09.07. 2001, bifreið staðsett of innarlega á vegi.
Árekstur á Miðbakka Reykjavík 16.07. 2001, óupplýst.
Árekstur á Breiðholstbraut 04.07. 2001, 25. gr. umfl.
Árekstur við Smyrlahraun 16.07. 2001, ekið afturábak.
Árekstur á gatnamótum Fjarðarhrauns og Reykjanesbrautar 11.06. 2001, ekið gegnt rauðu
ljósi.
Árekstur á Skútuvogi, 2. mg. 17. gr. umfl.
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Ágreiningur um bætur úr húseigendatryggingu vegna leka frá svölum, 19.01. 2001,
undaskilin áhætta skv. skilmálum.
Árekstur á Suðurlandsvegi skammt frá Hvolsvelli 16.07. 2001, framúrakstur.
Umferðaróhapp á þjóðvegi 1 við Hvamm við Höfn Hornafirði 05.05. 2001.
Árekstur á Hamarsstíg á Akureyri vestan Víðimýrar 15.03. 2001, ekið við erfiðar
aðstæður vegna snjóruðnings.
Árekstur í Lágmúla 04.07. 2001, 3. mgr. 15. gr. og 2. mgr. 31. gr. umfl.
Árekstur bifreiðar og reiðhjóls á Laugavegi 01.08. 2001.
Árekstur á Hringbraut við gatnamót Birkimels 21.04. 2001.
Árekstur á gatnamótum Fjarðarhrauns og Helluhrauns í Hafnarfirði 13.07. 2001.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna bakmeiðsla í október 1998, slysatrygging launþega,
ábyrgðartrygging fyrir atvinnurekstur.
Árekstur á Vesturlandsvegi, Ártúnsbrekku 08.08. 2001, aftanákeyrsla.
Árekstur á húsagötu á móts við Háaleitisbraut 123 03.08. 2001, ekið í veg fyrir bifreið.
Tjón þegar pallhýsi fauk á bifreið á Seyðisfirði 15.05. 2001.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna innbrots 17.06. 2001, innbrots- og rekstrarstöðvunartrygging, m.a. ágreiningur um vátryggingastað.
Árekstur í Ármúla 01.02. 2001.
Árekstur á Vesturlandsvegi við hringtorg hjá Langatanga í Mosfellsbæ 07.08. 2001,
ósannað um staðsetningu bifreiðanna.
Árekstur á Reykjanesbraut sunnan Nýbýlavegar 24.09. 1999, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Fjarðartorgi Hafnarfirði 28.08. 2001, ekið utan í bifreið.
Árekstur við Kópavogshæli 21.08. 2001, ógætilegur akstur beggja ökumanna við mætingu
bifreiðanna.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna forfallatryggingar, febrúar 2000, forföll vegna
þungunar.
Umferðaróhapp við gatnamót Hringbrautar og Vesturgötu Keflavík 09.05. 2001.
Árekstur á þjóðvegi 60 við vegamót Vogalands 20.07. 2001.
Árekstur á Skagfirðingabraut á Sauðárkróki 26.07. 2001, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur í Stangarhyl Reykjavík 20.06. 2001, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Fagrabergs og Hamrabergs í Hafnarfirði 10.08. 2001, 1. mgr. 4.
gr. og 1. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á athafnasvæði á bryggju í Grundarfirði 16.08. 2001, ógætilegur akstur beggja
ökumanna.
Ágreiningur um rétt til afnotamissis í kjölfar áreksturs bifreiða í júlí 2000.
Vatnstjón þegar heitavatnsrör fór í sundur í bílskúr 13.01. 2001, frjáls ábyrgðartrygging
sveitarfélags.
Árekstur á gatnamótum Túngötu og Eyrargötu á Siglufirði 15.07. 2001, 2. mgr. 25. gr.
umfl.
Árekstur í Dýrafirði skammt frá Höfða 15.07. 2001, aftanákeyrsla.
Árekstur á bifreiðastæði við Fjarðarhraun Hafnarfirði 09.09. 2001.
Tjón á kæli- og frystivörum í matvöruverlsun vegna rofs á vatnsleiðslu 15.09. 2000,
ábyrgðartrygging verktaka.
Árekstur á Glerárgötu á Akureyri 12.09. 2001, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á Ólafsfjarðarvegi í Fljótum 12.08. 2001, 2. mgr. 15. gr., 1. mgr. 16. og 31. gr.
umfl., framúrakstur.
Vinnuslys á bifreiðaverkstæði á Akureyri 08.06. 2001, ábyrgðartrygging ökutækis.
Árekstur á Kringlumýrarbraut við Suðurver 02.09. 2001, skipt um akrein í veg fyrir
bifreið.
Árekstur á Háaleitisbraut við Lágmúla 08.05. 2001, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Umferðaróhapp á Vesturlandsvegi þegar grjót lenti á bifreið 30.08. 2001, ósannað.
Umferðaróhapp, ekið á kálf á Eyrarbakkavegi 09.08. 2001, 56. gr. vegalaga, ófullnægjandi
vörslur.
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Ágreiningur um bótaskyldu vegna meiðsla í skemmtisiglingu 24.06. 2001, ábyrgðartrygging farsala.
Árekstur í Síðumúla september 2001, 25. gr. umfl.
Vinnuslys 28.11. 2001, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, starfsmaður féll úr tröppu sem
hann notaði við framkvæmd verks.
Umferðaróhapp þegar ekið var á hest í Gnúpverjarhreppi 01.09. 2001, 78. gr. umfl.,
ábyrgðartrygging einstaklings.
Árekstur á Þórunnarstæti Akureyri 21.08. 2001, ekið á bifreið sem á undan fór.
Árekstur á Hringbraut 22.09. 2001, 1. - 2. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Bústaðavegar og Flugvallarvegar 26.05. 2001, ekið gegnt rauðu
ljósi.
Vinnuslys við fiskpökkunarvél 13.03. 2001, ábyrgðartrygging atvinnureksturs.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna umferðarslyss í Lögbergsbrekku Suðurlandsvegi 31.03.
2001.
Árekstur í Þórunnarstræti Akureyri 31.08. 2001, 1. og 2. mgr. 20. gr. umfl.
Árekstur á bifreiðastæði við Skipholt í maí 2001, ekið yfir á rangan vegarhelming.
Árekstur Borgartúni 29.08. 2001, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Hávegi í Kópavogi við útkeyrslu frá menntaskóla 29.08. 2001, 3. mgr. 25. gr.
og 1. mgr. 4. gr. umfl.
Árekstur á Bústaðavegi 28.09. 2001, tilefnislaus stöðvun bifreiðar, ógætilegur akstur.
Árekstur á bifreiðastæði við Fjarðarkaup 04.09. 2001.
Slys þegar starfsmaður leikskóla var að hreinsa klaka úr tröppum 11.01. 2001,
ábyrgðartrygging sveitarfélags, byggingareglugerð nr. 441/1998.
Ágreiningur um bótaskyldu úr farangurstryggingu vegna þjófnaðar í borðsal hótels 26.08.
2001, undanskilin áhætta.
Árekstur á Vesturlandsvegi við Borgarfjarðarbraut Borgarbyggð 23.09. 2001 ekið í veg
fyrir bifreið.
Vegfarandi féll á bifreiðastæði við verslunarmiðstöð 13.11. 2001, ábyrgðartrygging
húseiganda.
Vinnuslys á byggingarsvæði við Smáratorg í Kópavogi 14.11. 1997, ábyrgðartrygging
fyrir atvinnurekstur.
Ágreiningur um bótaskyldu í tengslum við slys erlendis 21.02. 1998, almenn
slysatrygging, vátryggður ekki lagt fram tilskilin gögn.
Umferðaróhapp þegar kona á reiðhjóli hjólaði á kantstein á Seyðisfirði 10.06. 1997, frjáls
ábyrgðartrygging verktaka.
Árekstur á gatnamótum Skeiðaráss og Vífilsstaðavegar 01.10. 2001, ekið í veg fyrir
bifreið.
Árekstur á Strandvegi í Vestmannaeyjum 22.02. 2001, aftanákeyrslur, skyndistöðvun.
Umferðaróhapp þegar bifreið ók á kýr í Svalbarðseyrarhreppi 22.08. 2001.
Árekstur á Bíldshöfða 07.08. 2001, ógætileg hægri beygja.
Ferðarofstrygging. Ágreiningur um endurgreiðslu orlofsferðar.
Árekstur á gatnamótum Skeifunnar og Faxafens 16.10. 2001. Vátryggingafélag hafnaði að
hlíta niðurstöðu nefndarinnar.
Árekstur á Skólavegi Fáskrúðsfirði30.08. 2001. Báðir ökumenn óku óvarlega.
Vatnstjón í íbúð á Bárugötu 17.06. 2001, ábyrgðartrygging verktaka.
Árekstur á gatnamótum Fjarðarhrauns og Flatahrauns 09.10. 2001.
Skemmdir á innbúi 21.09. 2001, efri hluti stofukáps féll niður, fjölskyldutrygging.
Árekstur á Vesturlandsvegi 10.08. 2001, framúrakstur.
Vatnstjón í nýbyggingu þann 13.07. 2001, ábyrgðartrygging verktaka.
Árekstur í innkeyrslu við Skagfirðingabraut Sauðárkróki 19.06. 2001.
Árekstur á bifreiðastæði við Smáralind 20.10. 2001.
Árekstur Fákafeni við Folafen 14.11. 2001.
Árekstur á Aðalgötu á Sauðárkróki 25.09. 2001.
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Árekstur á Grensásvegi við innkeyrslu þann 03.11. 2001, 1mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á Illugagötu Vestmannaeyjum 10.10. 2001, ekið aftur á bak.
Árekstur á Lönguhlíð 31.05. 2001, varúð frá hægri.
Árekstur á bifreiðastæði við Höfðabakka 298.09. 2001, 4. mgr. 25. gr. umfl.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna brunatjóns á íbúð 07.02. 2001, ósannað að rekja megi
tjónsatburð máls þessa til áhættu sem undanskilin er ábyrgð.
Umferðaróhapp í Ármúla 31.08. 2001. Ósannað um meintan tjónvald.
Árekstur við Stíflusel í júlí 2001, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Reykjanesbrautar og Arnarnesvegar í Hafnarfirði 07.11. 2001.
Ágreiningur um rétt til greiðslu bóta vegna afnotamissis í kjölfar áreksturs 31.08. 2001.
Umferðarslys á Eyrarvegi Selfossi 13.08. 2000, ágreiningur um réttarstöðu gagnandi
vegfarenda sem ekið var á, 2. mgr. 88. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Miklubrautar og Kringslumýrarbrautar 05.11. 2001, skipt um
akrein, bifreið á sumardekkjum sem áhrif hafði á aksturseiginleika.
Árekstur á gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Laugavegar 09.10. 2001, 36. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Lönguhlíðar og Miklubrautar 16.08. 2001.
Árekstur við blómabúð í Mosfellsbæ 21.09. 2001, 14. gr. umfl., ekki gætt að þeirri umferð
sem á undan fór.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna skemmda á bifreið sem mættust austan við
Almannaskarð þann 12.10. 2001. Ósannað um tjónvald.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna tjóns á bifreið af völdum malbiksskemmda í götu,
16.09. 2001, ábyrgðartrygging sveitarfélags.

Höfnun úrskurða.
15
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
18
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
37
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
70
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
76
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
78
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
83
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
103
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
116
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
133
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
171
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
224
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
226
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
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Yfirlit um afgreiðslu mála vegna ársins 2002.
1/2002 Árekstur á Þingvallastræti Akureyri 02.11. 2001, 6. mgr. 25. gr. umfl., of hraður akstur.
2
Slys þegar plastflaska sprakk 26.04. 2000, slysatrygginga launþega og ábyrgðartrygging
vinnuveitanda.
3.
Árekstur í Fellsmúla 08.21. 2001, ekið í veg fyrir bifreið.
4
Árekstur í Kirkjustræti við gatnamót Aðalstrætis 10.11. 2001, óupplýst um málsatvik.
5
Slys þegar maður datt í hálku í útitröppum 17.02. 2000, ábyrgðartrygging.
6
Árekstur við Nýbílaveg Kópavogi 27.07. 2001, aftanákeyrsla.
7
Ágreiningur um bótaskyldu vegna skemmda á eldhúsinnréttingu veg bruna 16.10. 2001,
brunatrygging, hið bótaskylda tjón nær til innréttingarinnar í heild. Vátryggingafélagið
hafnaði úrskurði nefndarinnar.
8
Skemmdir á bifreið sem ekið var um óslétta akbraut við Laugardaglhöll 07.10. 2001,
ábyrgðartrygging.
9
Ágreiningur um bótarétt úr málskostnaðartryggingu, í kjölfar umferðarslyss 1987.
10
Árekstur á gatnamótum Skutulsfjarðarbrautar og Múlalands Ísafirði 26.11. 2001, ekið í
veg fyrir bifreið, einnig kom merkjagjöf til athugunar sbr. 5. - 6. mgr. 31. gr. umfl.
11
Árekstur á Kringlumýrarbraut við gatnamótin við Suðurlandsbrautar og Laugaveg þann
07.12. 2001, skipt um akrein, ósannað um málsatvik.
12
Árekstur á gatnamótum Heiðarhvamms og Heiðarbrautar 04.05. 2001, þröng vinstri
breygja og ógætilegur akstur.
13
Árekstur á Víkurbraut í Reykjanesbæ 03.12. 2001, ekið á bifreið sem á undan fór.
14
Ágreiningur um afnotamissi í kjölfar áreksturs 02.09. 2001.
15
Árekstur á brúnni yfir Laugá, Biskupstungnabraut 03.11. 2001.
16
Árekstur á Seiðakvísl 24.11. 2001, þröng beygja, of hraður akstur.
17
Árekstur á Hverfisgötu 23.11. 2001, 3. mgr. 25. gr. umfl.
18
Árekstur á Kringlumýrarbraut í Fossvogi á móts við göngubrú 03.12. 2001.
19
Árekstur á Garðatorgi, Garðabæ 19.12. 2001, 3. mgr. 25. gr. umfl.
20
Árekstur á gatnamótum Flókagötu og Lönguhlíðar 16.11. 2001, ágreiningur um stöðu
umferðarljósa.
21
Ágreiningur um bótaskyldu vegna sjúkdómatryggingar, tjónsdagur í janúar 2001.
22
Vinnuslys (vegna vélsagar) 24.07. 2001, ábyrgðartrygging.
23
Ágreiningur um hvort rekja megi tjón á bifreið til notkunar flutningabifreiðar 14.08. 2001,
mæting bifreiða, nægjanlega sannað.
24
Árekstur á gatnamótum Jaðarsels og Seljabrautar 07.01. 2001, ekið á bifreið sem á undan
fór, ósönnuð víð U-beygja.
25
Árekstur á gatnamótum Reykjanesbrautar og Smiðjuvegar 03.09. 2001, framúrakstur.
26
Árekstur í Ártúnsbrekku 07.12. 2001, fólksbifreið og hjólagrafa. Vátryggingafélagið
hafnaði úrskurði nefndarinnar.
27
Meiðsl við reykköfunaræfingu, ábyrgðartrygging slysavarnarfélags.
28
Gatnamót Sóleyjargötu og Bragagötu 26.12. 2001, ekið í veg fyrir bifreið.
29
Árekstur á lóð Landspítalans við Eiríksgötu 03.01. 2001, ekið gegn merktri akleið,
ógætilegur akstur beggja.
30
Árekstur á Smiðjuvegi 04.01. 2001, ekið í veg fyrir bifreið.
31
Árekstur í Lækjargötu í Hafnarfirði 16.12. 2001, framúrakstur.
32
Árekstur á Rauðarárstíg 10.01. 2002, framúrakstur hægra megin.
33
Ágreiningur um bætur vegna afnotamissis í framhaldi af árekstri 28.07. 2001.
34
Árekstur þriggja bifreiða sem ekið var um Vatnaleið á Snæfellsnesi 16.12. 2001, bifreið
ekið utan í þær bifreiðar sem undan fóru.
35
Árekstur á Stórhöfða 06.11. 2001, hálka, vanbúnaður.
36
Árekstur Reykjanesbraut 20.12. 2001, 2. –3. mgr. 17. gr. umfl.
37
Árekstur Vesturlandsvegi 25.12. 2001, biðskylda.
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Árekstur á bifreiðastæðum við Víkurbraut Höfn 01.10. 2001, bifreið ekið um húsasund
sem átti að víkja fyrir umferð um bifreiðastæði.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna sjúkdóms á árinu 2001, sjúkdómatrygging. Vátryggður
greindist ekki með sjúkdóm sem tilgreindur er í vátryggingaskilmálum og átti því ekki rétt
til bótagreiðslu.
Skemmdir á bifreið sem ekið var út af kvartmílubraut 25.09. 2001, kaskótrygging,
stórkostlegt gáleysi ökumanns, kappakstur undanskilin áhætta.
Ágreiningur um bótafjárhæð vegna slits á ljósleiðarasteng 04.07. 2001, ábyrgðartrygging
(frávísun).
Ágreiningur um bótaskyldu vegna forfallatryggingar.
Árekstur við bensínstöð við Lækjargötu í Hafnarfirði 02.11. 2001, nægjanlega sannað um
tjónvald.
Árekstur á Háaleitisbraut við gatnamót Lágmúla 05.12. 2001, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Skemmdir á bifreið af völdum hunds þann 14.11. 2001, ábyrgðartrygging bónda.
Sandfokstjón 10.11. 2001, ábyrðgartrygging byggingaraðila vegna tjóns á bifeið.
Umferðaróhapp á húsagötu við Hringbraut 04.02. 2002, hurð opnuð í veg fyrir bifreið.
Umferðaróhapp, skemmdir á bifreið er henni var ekið yfir hraðahindrun 26.10. 2001,
ábyrgðartrygging sveitarfélags.
Árekstur á gatnamótum Kleppsmýrarvegar og Skútuvogs 07.01. 2002, ekið í veg fyrir
bifreið.
Umferðaróhapp á bílastæði við Fjarðarkaup 14.12. 2001, 5. mgr. 27. gr. umfl., ekið á opna
hurð bifreiðar.
Vinnuslys á lager verslunar 14.12. 1997, ábyrgðartrygging vinnuveitanda, líkamstjón af
völdum lyftara. Bótaábyrgð en skert réttarstaða vegna eigin sakar.
Árekstur á gatnamótum Höfðabakka og Stórhöfða 01.01. 2002, ekið á móti rauðu ljósi.
Árekstur á bifreiðastæði, Sauðárkróki 30.01. 2002, ógætilega bakkað úr stæði.
Árekstur á Breiðholtsbraut skammt frá Stekkjarbakka 15.02. 2002, skipt um akrein.
Umferðaróhapp, skemmdir á tengivagni 06.01. 2002, undanskilin áhætta.
Vatnstjón í sumarhúsi á tímabilinu ágúst 2001 –janúar 2002, vatnstjónstrygging.
Árekstur á Grettisgötu 11.02. 2002, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur bifreiðar og gröfu Engihjalla Kópavogi 19.01. 2002, óupplýst.
Árekstur á Austurvegi Selfossi 15.02. 2002, ekið í veg fyrir bifreið einnig of hraður
akstur.
Vinnuslys, maður féll af þaki þegar unnið var við þakmálun 30.10. 2000, ábyrðartrygging
vinnuveitanda, ekki þörf á sérstökri fallvörn miðað aðstæður.
Árekstur á gatnamótum Reykjanesbrautar og Smiðjuvegar ö7.02. 2002, ósannað um stöðu
umferðarljósa, framburður farþegar gat ekki ráðið niðurstöðu málsins.
Árekstur á gatnamótum Miklaholts og Hvaleyrarbrautar Hafnarfirði 06.02.2002, ekið í veg
fyrir bifreið.
Árekstur á bifreiðastæði við Skemmuveg 07.02. 2002, 4. mgr. 25. gr. og 1. mgr. 14. gr. og
1. mgr. 36. gr. umfl.
Umferðaróhapp á Miklubraut 31.08. 2001, nægjanlega sannað að ökumaður hafi ekið í
veg fyrir bifreið.
Árekstur á Fjarðarheiði 20.01. 2001, erfiðar aðstæður vegna veðurs, ekki aðgæsluleysi,
bifreið stöðvuð á röngum vegarhelmingi.
Tjón á bifreið þegar lok fauk af sandkassa 10.11. 2001, foktrtygginga heimilistryggingar.
Árekstur í Skipasundi 27.02. 2002, 2. mgr. 17. gr. umfl., áhersla lögð á tjónstilkynningu.
Árekstur á Suðurlandsvegi 22.02. 2002, ósannað um málsatvik.
Umferðaróhapp á þjóðvegi 1 Austur Húnavatnssýslu 27.09. 2001, ábyrgðartrygging
búfjár, vörslur ófullnægjandi.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna þjófnaðar úr bifreið 14.01. 2002, fjölskyldutrygging,
ekki fullnægt ákvæði skilmála um greinileg og óvtvíræð ummerki.
Árekstur í Fjallalind Kópavogi 14.02. 2002, 2. mgr. 17. gr. umfl.
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Árekstur á hringtorgi við Höfðatún og Nóatún 06.02. 2002. Vátryggingafélagið hafnaði
úrskurði nefndarinnar.
Vinnuslys í líkamsræktarstöð 04.10. 1999, ábyrgðartrygging vinnuveitanda.
Árekstur Geirsgötu 21.02. 2002, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur Álfheimum 25.02. 2002, 1. mgr. 17. gr. umfl., framúrakstur.
Árekstur á Vífilsstaðavegi við Skeiðarás 05.12. 2001, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á horni Vatnsmýrarvegar og Njarðargötu 08.02. 2002, biðskylda.
Vinnuslys á Keflarvíkurflugvelli 01.12. 2001, ábyrgðartrygging vinnuveitanda, fall úr
stiga.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna vatnstjóns 06.01. 2002, vatnstjónstrygging og
ábyrgðartrygging, frávísun að hluta.
Krafa um greiðslu bóta úr ábyrgðartryggingu fjölskyldutryggingar eiganda hests vegna
skaðabótaskyldu vegna hrossareksturs þann 20.08. 1998, undanskilin áhætta.
Árekstur á gatnamótum Sauðáss og Lækjaráss 05.02.2 2002, 15. gr. umfl., of þröng vinstri
beygja.
Árekstur á bifreiðastæði við Hjallahraun í Hafnarfirði 14.02. 2002, of þröng vinstri
beygja.
Árekstur Laugavegi 06.02. 2002, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur Breiðholtsbraut 08.02. 2002, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur Sæbraut vestan við gatnamótin við Laugarnesveg 14.03. 2002, skipt um akrein.
Árekstur gatnamótum Miklubrautar og Hringbrautar 30.01. 2002, ekið á móti rauðu ljósi.
Árekstur á bifreiðastæði við Lágmúla 21.12. 2001, ekið afturábak.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna þjófnaðar erlendis 20.02. 2002, farangurstrygging
fjölskyldutryggingar. Undanskilin áhætta.
Bótakrafa vegna vannýtingar á hrossum, ætlaður tjónsdagur 07.12. 1999, frjáls
ábyrgðartrygging, m.a. 6. gr. laga um búfjárhald nr. 46/1991.
Árekstur á Bústaðavegi 15.03. 2002, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á gatnamótum Bakkastaðavegar og Korpúlfsstaðavegar20.02. 2002.
Árekstur á Sæbraut 09.03. 2002, ekið gegn rauðu ljósi. Vátryggingafélagið hafnaði
úrskurði nefndarinnar.
Árekstur á Norðurgötu Akureyri 15.02. 2002, ekið af stað af röngum vegarhelmingi í veg
fyrir bifreið.
Árekstur á Breiðholtsbraut 13.03. 2002, ekið í veg fyrir bifreið, of hraður akstur.
Umferðaróhapp á Djúpvegi Staðardal skammt frá vegamótum Strandvegar 11.12. 2001,
skemmdir á bifreið við mætingu bifreiða (vegna grjótkasts), 1. mgr. 88. gr. og 1. mgr. 90.
gr. umfl. og framkvæmd dómstóla.
Árekstur á Reykjanesbraut við Stekkjarbakka 14.10. 2001, ekki nægjanlegt bil milli
bifreiða, þriggja bifreiða árekstur.
Umferðaróhapp á Vífilsstaðavegi 09.07. 2001, slysatrygging ökumanns. Ósannað.
Árekstur á gatnamótum Ármúla, Skeifunnar og Grensásvegar 07.02. 2002, 4. mgr. 15. gr.
umfl., ógætilegur akstur beggja ökumanna.
Árekstur á Álfhólsvegi við Túnbrekku Kópavogi 07.02. 2002, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur Eiríksgötu 12.03. 2002, ekið í veg fyrir bifreið, 3. gr. umfl.
Árekstur á Eskifirði 08.02. 2002 við mætingu bifreiða.
Vinnuslys 11.01. 1999, vanbúnaður á vinnustað, fall í tröppum, skert réttarstaða vegna
eigin sakar.
Árekstur á þjóðvegi 60 nærri Ljárdal 04.08. 2001, 2. mgr. 20. gr. umfl., framúrakstur.
Árekstur Smiðshöfða 12.03. 2002, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Bílvelta við Rauðuskál norðaustan við fjalli Heklu 04.08. 2001, kaksótrygging, vegleysur.
Árekstur á gatnamótum Grundarstígs og Hólavegar 15.03. 2002, varúð frá hægri.
Meint innbrot 05.11. 2001, fjölskyldutrygging, ósannað að um innbrot hafi verið að ræða.
Árekstur Ármúla 27.03. 2002, bakkað á bifreið, nægjanlega sannað.
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Árekstur á bifreiðastæði við verslunarmiðstöðina Suðurver 22.03. 2002, ekið afturábak í
veg fyrir bifreið.
Árekstur á gatnamótum Jaðarsels og Jöklasels 17.04. 2002, biðskylda.
Árekstur á bílastæði Húsasmiðjunnar við Skútuveg 11.04. 2002, bifreiðum bakkað
samtímis.
Vinnuslys 14.02. 1998, ábyrgðartrygging vinnuveitanda, starfsmaður veitingastaðar rann
til á gólfi í eldhúsi. Ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur á gatnamótum Siglufjarðarvegar og Ólafsfjarðarvegar við Ketilás 06.02. 2002, 1.
mgr. og 4. mgr. 25. gr. umfl., einnig þröng vinstri beygja.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna vinnuslyss, unnið við losun vöruflutningabifreiðar
07.02. 1997, snjór hafði myndað hálku í flutningsrými bifreiðarinnar. Frjáls
ábyrgðartrygging, ekki skilyrði bótaábyrgðar.
Árekstur á gatnamótum Nýbílavegar og Ástúns í Kópavogi 04.01. 2002.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna tjóns á bifreið í bílaþvottastöð 26.10. 2001,
ábyrgðartrygging þvottastöðvar, hurð festist í þvottavél. Ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur við Keldnaholt 23.01. 2002, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á brú yfir Héraðsvötn í Skagafirði 25.02. 2002, mæting bifreiða.
Árekstur á Lindarbergi í Hafnarfirði 16.04. 2002, 36. gr. umfl., ekið of innarlega á vegi.
Árekstur á Rauðarárstíg 08.02. 2002, 2. mgr. 15. gr. umfl.
Vinnuslys 07.06. 2002, ábyrgðartrygging golfklúbbs, meiðsl á fingrum vegna sláttuvélar.
Ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur Skeifunni 21.03. 2002, 1. mgr. 20. gr. og 2. –3. mgr. 15. gr. umfl., framúrakstur,
beygt til hægri.
Áverki á fingrum, slysatrygging ökumanns, tjónþoli rak hönd sína í viftureim bifreiðar
sinnar. Ekki bótaskylt.
Vinnuslys við losun ámoksturstækis af dráttarvél 28.01. 2002, slysatrygging ökumanns.
Árekstur á Hvammsvegi Ölfusi 23.04. 2002, bifreið lagt á öfugum vegarhelmingi, tönn ýtu
sem vörubifreið flutti skagaði inn á veginn.
Árekstur á Grindarvíkurvegi 22.02. 2002, ógætilegur framúrakstur.
Árekstur á gatnamótum Hringbrautar og Meistaravalla 04.05. 2002, 1. mgr. 17. gr. og 2.
mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Bæjarbraut Garðabæ 07.04. 2002, ógætilega staðið að U-beygju og ekki hugað
nægjanlega að umferð sem á undan fór.
Árekstur Kleppsvegi 28.04. 2002, 4. mgr. 25. gr. umfl. og óvarleg vinstri beygja tekin.
Árekstur Digranesvegi í Kópavogi 19.02. 2002, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Ágreiningur um skerðingu bóta vegna meintra rangra upplýsinga vátryggingartaka á árinu
2001, við töku sjúkdómatryggingar. Ósannað að um vanrækta upplýsingaskyldu hafi verið
að ræða.
Árekstur á Hafnarfjarðarvegi í Kópavogi 11.04. 2002, bifreiðar í akstri í sömu átt,
aðdragandi ósannaður, ekki unnt að leggja sönnunarbyrði á annan fremur en hinn.
Árekstur Arnarbakka við Breiðholtsskóla 27.05. 2002, óvarlegur akstur beggja.
Árekstur Breiðholtsbraut sunnan Stekkjarbakka 15.01. 2002, ekið í veg fyrir bifreið.
Ágreiningur um greiðslu málskostnaðar úr málskostaðartryggingu fjölskyldutryggingar, í
tengslum við fasteignaviðskipti.
Umferðaróhapp er ekið var á hross á Eyjarfjarðarbraut eystri 06.01. 2002, 1. og 3. mgr.
88. gr. umfl., ábyrgðartrygging bónda, ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur við vegamót að Korpudal á Vestfjörðum 18.05. 2002, 1. mgr. 22. gr. umfl.,
framúrakstur.
Árekstur á Strandgötu Eskifirði 22.04. 2002, 2. mgr. 15. gr. umfl.
Fasteignaviðskipti, ágreiningur um réttarstöðu, starfsábyrgðatrygging fasteignasala.
Frávísun vegna vanreifunar.
Ágreiningur um greiðslu líftryggingar vegna andláts vátryggingartaka 08.11. 2001.
Ágreiningur um rétthafa.
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Skemmdir á bifreið er unnið við hreinsun götu 26.09. 2000, ábyrgðartrygging
sveitarfélags. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
Árekstur Mímisvegi rétt sunnan við Eiríksgötu 23.12. 2001, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Vinnuslys um borð í skipi 06.06. 2002, ábyrgðartrygging útgerðar, tjónþoli rann til á hálu
gólfi og slasaðist. Ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur á gatnamótum Glerárgötu og Strandgötu Akureyri 05.05. 2002, ágreiningur um
stöðu umferðarljósa.
Umferðaróhapp Austurvegi Selfossi 20.04. 2002, kaskótrygging, ökuhraði langt umfram
leyfileg mörk, stórkostlegt gáleysi ökumanns, bótaábyrgð ekki fyrir hendi.
Árekstur á Útnesvegi sunnan Hellissands 03.05. 2002, 3. mgr. 25. gr. og 36. gr. umfl.
Árekstur Hringbraut 26.05. 2002,27. gr. og 4. gr. og 3. mgr. 14. gr. umfl., skyndileg
hemlun, ökumaður reyndist vera skyggn og gaf þá skýringu að hann hafi séð manneskju
ganga út á akbrautina.
Árekstur á Lækjargötu við Ráðhústorg Siglufjarðar 25.05. 2002, ekið afturábak.
Skemmdir á bifreið vegna umferðaóhapps 02.03. 2002, ábyrgðartrygging sveitarfélags,
ekið ofan í holu á akbraut. Fallist á greiðsluskyldu.
Slysatrygging sjómanna vegna atburðar um borð í skipi 29.09. 2001, tjónþoli var að vinna
við að lyfta þungri bakstoffukeðju er hann kveðst hafa fengið hnikk á bakið. Ekki sýnt
fram á bótaábyrgð.
Árekstur Síðumúla 24.06. 2002, 2. mgr. 15. gr. og 1. mgr. 16. gr. og 2. og 4. mgr. 31. gr.
umfl., framúrakstur heimill, óvarlega beygt.
Árekstur Flatahrauni Hafnarfirði 30.05. 2002, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur við miðstöð Skrúðgarða Reykjavíkur 24.06. 2002, ekið of innarlega á vegi, hægri
réttur.
Árekstur á Fjallkonuvegi 05.06. 2002, óvarlegur framúrakstur hægra megin.
Ágreiningur um bótaskyldu úr kaskótryggingu vegna tjóns þann 28.04. 2002 er bifreið var
ekið um Kollafjörð, möl fauk á bifreiðina. Undanskilin áhætta.
Árekstur á bifeiðastæði við Geislagötu Akureyri 07.06. 2002, sameiginleg tjónstilkynning
lögð til grundvallar.
Árekstur á vegi að Miðhúsaskógi 05.06. 2002, við mætingu bifreiða.
Árekstur undir Hvalsárshöfða Hólmavík 07.07. 2002, við mætingu bifreiða.
Árekstur Hjallahrauni Hafnarfirði 14.07. 2002, röng vinstri beygja, varúð frá hægri.
Árekstur bifreiðar og dráttarvélar á Borgarfjarðarbraut 23.07. 2002, framúrakstur.
Árekstur gatnamót Skeljabrekku, Kársnesbrautar og Nýbýlavegar 17.10. 2002, ákvarlega
ekið í hálku. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
Árekstur Hátúni 30.10. 2001, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur í Brautarholti 12.06. 2002, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Ágreiningur um bótaskyldu úr slysatryggingu launþega og úr ábyrgðartryggingu verktaka
og ábyrgðartryggingu sveitarfélags vegna líkamstjóns sem málskotsaðili varð fyrir 12.10.
2001, tjónþoli féll við á gangstétt við veitingahús. Ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur Vesturlandsvegi við Rjúpnaás 25.05. 2001, framúrakstur.
Árekstur Suðurfjarðarvegi Reyðarfirði 10.05. 2002, mæting bifreiða, blindhæð, óvarlegur
akstur beggja.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna slyss um borð í skipi 01.09. 1999, ábyrgðartrygging
útgerðar, frávísun vegna þess að útgerðin var ekki með ábyrgðartryggingu.
Árekstur á gatnamótum Bárugötu og Breiðgötu Akranesi 12.07. 2002, biðskylda.
Tjón á vélsleða 09.03. 2002, kaskótrygging, akstur á ósléttri akbraut, sérskildagi, fallist á
bótaskyldu.
Árekstur Lindasmára í Kópavogi 29.06. 2002, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Þjófnaður á byssum í maí 2001, innbústrygging.
Bótakrafa vegna þess að hásin slitnaði 16.12. 2001, í kjöflar þess að tjónþoli var að setja
upp gardinutappa, slysatrygging. Undanskilin áhætta.
Árekstur Reykási 25.07. 2002, þröng beygja.
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Árekstur Borgarfjarðarvegi við mót Þrándarstaðavegs 16.05. 2002, 2. mgr. 37. gr., 3. mgr.
25. gr. umfl. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
Ágreiningur um bótarétt úr ábyrgðartryggingu vinnuveitanda vegna vinnuslyss 08.01.
2002, slys um borð í skipi, unnið var við að draga fisikkör í lest. Vátryggingafélagið
hafnaði úrskurði nefndarinnar.
Umferðaróhapp í Herjólfsdal Vestmannaeyjum 03.08. 2002, hurð bifreiðar opnuð í veg
fyrir bifreið.
Árekstur á Kjalvegi 02.08. 2002, óvarlega ekið um blindhæð.
Skemmdir á bifreið, ágreiningur um réttarstöðu, ábyrgðartrygging fölskyldutryggingar.
Farþegi í bifreið olli skemmdum á bifreiðinni. Undanskilin áhætta.
Maður snéri sig og datt í stigagangi við flutning á búslóð 18.12. 2000, slysatrygging,
brjósklos undanskilin áhætta.
Ágreiningur um bótarétt vegna hvarfs á stafrænni myndavél 18.06. 2002,
farangurstrygging greiðslukorts. Varsla farangurs ófullnægjandi.
Árekstur á Hvaleyrarvöllum á Eyrarbakka 18.07. 2002, framhlið tjónstilkynningar lögð til
grundvallar, aftanákeyrsla.
Árekstur á gatnamótum Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar 10.08. 2002, 7. mgr. 25. gr.
og 2. mgr. 34. gr. umfl., óvarlega ekið um gatnamótin.
Árekstur við gatnamót Fjarðarhrauns og Reykjanesbrautar 31.01. 2002, óupplýst um
aðdraganda.
Árekstur á gatnamótum Álfatanga og Þverholts í Mosfellsbæ 25.07. 2002, 3. mgr. 25. gr.
umfl.
Árekstur á Skólabraut Akranesi 17.08. 2002, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur í Hraunbæ 10.05. 2002, 2. mgr. 15. gr. umfl.
Meintur tjónvaldur á bifreið 23.03. 2002, ósannað.
Tjón af völdum eldsvoða 08.05. 2002, barn (5 ára) var að fikta með eldfæri,
ábyrgðartrygging heimilistryggingar, undanskilin áhætta.
Árekstur á gatnamótum Eiðsgranda og Seilugranda 08.08. 2002, ljóslaus bifreið,
sakarskipting.
Árekstur í Langadal við Jökulkinn 26.04. 2002, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Féll niður.
Árekstur Vesturlandsvegi við Borgarbyggð 26.07. 2002, framúrakstur.
Vinnuslys 16.12. 1997, ábyrgðartrygging vinnuveitanda, tjónþoli féll ofan af vinnupalli,
ófullnægjandi vinnuaðstaða, skerðing á réttarstöðu vegna eigin sakar. Vátryggingafélagið
hafnaði úrskurði nefndarinnar.
Umferðaróhapp 07.10. 2002, kaskótrygging. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði
nefndarinnar.
Árekstur á Tjörnesi 31.07. 2002, ekið aftan á bifreið, bifreið stöðvuð án nægjanlegra
varúðarráðstafana.
Viðskiptavinur verslunar féll við og handarbrotnaði 01.07. 2002, ábyrgðartrygging
verslunar. Ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur Askalind Kópavogi 01.08. 2002, 1. mgr. 20. gr. og 3. mgr. 14. gr. umfl.,
framúrakstur hægra megin.
Árekstur á Kaldárselsvegi Hafnarfirði 29.08. 2002, framúrakstur, ógætilegur akstur
ökumanna.
Handleggsbrot, þegar verið var að hífa varning af bíl 28.08. 2001, ábyrgðartrygging vegna
beltagröfu. Ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur Kleppsvegi 21.08. 2002, ekið gegn einstefnu og ekið aftur á bak.
Ágreiningur um réttarstöðu í kjölfar ofnæmis og starfsorkuskerðingar í janúar1999,
sjúkra- og slysatrygging. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
Þjófnaður á fartölvu 04.07. 2002, fjölskyldutrygging.
Árekstur í hringtorgi í Mosfellsbæ 07.07. 2002.
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Árekstur á bifreiðastæði við Reykjaneshöllina að Krossmóum Reykjanesbæ 06.05. 2002,
ógætilega ekið aftur á bak.
Árekstur á gatnamótum Fjarðarhrauns og Reykjanesbrautar 23.08. 2002, ekið í veg fyrir
bifreið, ökumaður verður að gefa gaum að umferð sem á móti kemur við hreinsun
gatnamóta.
Árekstur á Suðurlandsbraut 15.08. 2002, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Þjófnaður á fiski og fiskivog í júní 2002, innbrotstrygging. Ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur í hringtorgi 19.05. 2002.
Árekstur á Þjórsárdalsvegi 06.07. 2002,3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Reykjanesbraut 02.06. 2002, ekið í veg fyrir bifreið.
Umferðaróhapp, skemmdir á bifreið sem ekið var utan í kantstein, 09.08. 2002,
ábyrgðartrygging sveitarfélags. Ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Umferðaróhapp, skemmdir á bifreið 02.12. 2001, ábyrgðartrygging verktaka og vegna
sjálfsábyrgðar kaskótryggingar.
Árekstur á gatnamótum Glerárgötu og Strandgötu Akureyri 03.09. 2002, ekið í veg fyrir
bifreið, of hraður akstur.
Bifhjólaslys á Húnabraut Blönduósi 03. 10. 1994, slysatrygging ökumanns. Samhengi
milli réttindaleysis ökumanns og slyss, hann hafði ekki stjórn á bifhjólinu.
Árekstur í Skeifunni 24.09. 2002, beygt í veg fyrir bifreið.
Kona datt og skall á gluggakistu 06.08. 2002, fjölskyldutrygging, undanskilin áhætta ekki
slys í merkingu vátryggingaskilmála.
Umferðaróhapp á Vesturlandsvegi skammt norðan við Borgarnes 11.05. 2002, 1. mgr. 17.
gr. umfl., gul blikkandi ljós, bifreið beygt í veg fyrir bifreið, framúrakstur, sakarskipting.
Árekstur við gatnamót Lyngbergs og Hlíðarbergs Hafnarfirði 31.05. 2002, ekið of
innarlega á vegi.
Árekstur á bryggju í Færeyjum 14.08. 2002, ökumenn hugðust aka um borð í ferju, 2. mgr.
17. gr. umfl. hurð opnuð í veg fyrir bifreið sem ekið var af stað.
Árekstur á Vesturlandsvegi, Víkurvegur norðan við, 28.07. 2002, ekið í veg fyrir bifreið.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna þjófnaðar úr íbúð 01.08. 2002, innbúsliður
fjölskyldutryggingar.
Vinnuslys 21.12. 2000, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, starfmaður féll á hálu gólfi
lagers er unnið var við ræstingu. Ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Krafa um bætur úr slysatryggingu fjölskyldutryggingar vegna andláts aðila sem var
farþegi í bifreið sem ekið var út af bryggju 16.12. 2000, undanskilin áhætta.
Árekstur á gatnamótum Hverfisgötu og Rauðarárstígs 11.09. 2002, staða umferðarljósa.
Árekstur á Súðarvogi 03.10. 2002, óvarlega beygt.
Árekstur á Reykjanesbraut 03.10. 2002, aftanákeyrslur.
Ágreiningur vegna tjóns á bifreið af völdum grjótkasts 03.07. 2002, ósannað um tjónvald.
Meiðsl 26.07. 2000 og 14.12. 2000, slysatrygging heimilistryggingar, ágreiningur um
hvort um slys hafi verið að ræða. Fallist á bótaábyrgð.
Árekstur á gatnamótum Óseyrarbrautar og Lónsbrautar Hafnarfirði 28.09. 2002, 22. gr.
umfl., ekki skilyrði til farmúraksturs.
Búpeningur olli skemmdum á bifreið sem lagt var við bóndabæ 09.08. 2002,
ábyrgðartrygging bænda. Ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur á gatnamótum Grindavíkurvegar og Reykjanesbrautar 29.05. 2002, ekið í veg
fyrir bifreið.
Árekstur á Austurvegi Selfossi 09.07. 2002, framúrakstur.
Umferðaróhapp á þjóðvegi 1, Austurlandsvegi austan við Jökulsárlón, 28.04. 2002,
ábyrgðartrygging bifreiðar. Bifreið ekið út af vegi, hún var með vélsleðakerru í eftirdragi,
sem í voru tveir vélsleðar. Engin haldbær rök til að unnt sé að líta á vélsleðakerruna sem
hluta af bifreiðinni, þannig að ábyrgðartryggingin taki ekki til tjónsins. Fallist á
bótaábyrgð ábyrgðartryggingar.
Árekstur við einbreiða brú, Síkárbrú, Norðurlandsvegi 09.08. 2002.
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Árekstur á Hofsvallagötu 31.07. 2002 mgr. 15. gr. og 36. gr. umfl.
Afturkalla –fellt niður.
Innbústrygging vegna meints innbrots 31.08. 2001, engin ummerki um innbrot.
Árekstur í Nóatúni 28.10. 2002.
Kona féll í gólf á heimili sínu í febrúar 1998, slysatrygging fjölskyldutryggingar.
Árekstur á Bústaðavegi 17.10. 2002, ekið á móti rauðu ljósi.
Árekstur fólksbifreiðar og lyftara á athafnasvæði timburverslunar í Kópavogi 01.10. 2002.
Vinnuslys 06.03. 2000, ágreiningur um bótaskyldu, unnið ofaní skurði þegar
skurðarbarminn féll á starfsmann vegna hreyfingar frá beltagröfu.
Árekstur á Suðurlandsbraut þann 21.09. 2002, bakkað úr stæði.
Árekstur á Austurvegi Selfossi 04.10. 2002, 20. og 22. gr. umfl.
Árekstur í hringtorgi Suðurgötu og Hringbrautar 31.08. 2002.
Árekstur í hringtorgi Skeiðarvogs og Suðurlandsbrautar 15.10. 2002.
Skemmdir á bifreið er unnið var ivð að hífa nót af skipi 27.07. 2002, kaskótrygging.
Árekstur á Vesturlandsvegi við Kattarhrygg á Holtavörðuheiði 01.11. 2002. Röng
ljósanotkun.
Árekstur Vesturbergi 29.10. 2002.
Ágreiningur um bótarétt úr málskotsnaðartryggingu.
Slys á golfvelli 20.09. 2002, ábyrgðartrygging atvinnureksturs.
Bifreið ekið út af Sauðárkróksbraut 25.08.2002, meint ölvun við akstur, slysatrygging
ökumanns og kaskótrygging.
Árekstur Háholti við Akurholt Hafnarfirði 11.10. 2002, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Tjón á bifreið í bifreiðastæði við Reykjavíkurflugvöll 27.04. 2002, kaskótrygging.
Vinnuslys, ábyrgðartrygging vinnuveitanda vegna slyss 10.07. 2001.
Andlát, ágreiningur um réttarstöðu, tjónsaburður 05.01. 2002, undanþáguákvæði skilmála.
Kona varð fyrir slysi á lóð nýbyggingar 27.01. 2002, ábyrgðartryggingar.
Umferðaróhapp á Skúlagötu við útkeyrslu frá bílageymslu 17.07. 2002, ábyrgðartrygging
fjölskyldutryggingar, 12 ára stúlka á reiðhjóli.
Árekstur í hringtorgi við Dalsmára Kópavogi 02.08. 2002.
Gatnamót Dverghöfða og Stórhöfða 16.10. 2002, ábyrgðartrygging sveitarfélags.
Árekstur á Hverfisgötu við Frakkastíg 11.09. 2002, óvarlega ekið af stað á gatnamótum.
Árekstur á bifreiðastæði við Njarðarbraut Reykjanesbæ 28.06. 2002, ekið á kyrrstæða
bifreið.
Meint tjón af völdum bifreiðar vegna sandkasts þann 04.07. 2002.
Árekstur á Sæbraut við Skeiðarvog 02.11. 2002, óvarlega skipt um akrein.
Ágreiningur um rétt til greiðslu bóta vegna afnotamissis bifreiðar, ábyrgðartrygging
sveitarfélags.
Árekstur á Akranesvegi við hringtorg 08.10. 2002, tilefnislaus stöðvun, aftanákeyrsla.
Árekstur á gatnamótum Reykjanesbrautar og Stekkjarbakka 23.11. 2002, ágreinjngur um
stöðu umferðarljósa.
Árekstur á gatnamótum Hlíðardalsvegar og Hvammsvegar 19.10. 2001, framúrakstur.
Árekstur á Flatahrauni Hafnarfirði 28.09. 2002, óupplýst.
Meint tjón af völdum bifreiðar venga steinkasts 27.09. 2002, nægjanlega upplýst.
Árekstur á gatnamótum Vífilsstaða- og Hafnarfjarðarvegar 19.10. 2002, biðskylda.
Ekið á hross við Saurbæ á Hvalfjarðarströnd 04.10. 2002.
Bifreið ekið á hund á Miðnesheiði 05.07. 2002, ábyrgðartrygging ökutækja og
ábyrgðartrygging vegna hunds.
Ágreiningur vegna skemmda á tröppum í nóvember 2002, vatnstjónstrygging.
Árekstur á Hafnarfjarðarvegi sunnan við Nesti 11.01. 2002.
Árekstur á Eyrarvegi Selfossi 12.10. 2002, aftanákeyrsla.
Árekstur á Reykjanesbraut við Álftanesveg 25.10. 2002. 3. mgr. 14. gr. umfl.
Tjón á upptökuvél 15.07. 2002, ábyrgðartrygging fjölskyldutryggingar.
Árekstur bifreiðar og reiðhjóls við Laufengi þann 10.10. 2002.
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Umferðaróhapp á aðrein frá Reykjanesbraut að Miklubraut 06.11. 2002, ábyrgðartrygging
sveitarfélags, skemmdur kantsteinn.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna tjóns á bílþvottatækjum þvottastöðvar 13.11. 2002.
Bakpoki glatast í Kaupmannahöfn 19.07. 2002, fjölskyldutrygging.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna hvarfs á myndavél 01.11. 2002, fjölskyldutrygging.
Árekstur á vegi 35 hjá Svínahrauni 24.09. 2002.
Ágreiningur um ábyrgð fasteignasölu vegna sölu fasteignar.
Umferðarslys við aksturskeppni vélhjóla 15.06. 2002, ábyrgðartrygging bílaklúbbs.
Árekstur á Fjarðarbraut á Stöðvarfirði 19.10. 2002, 2. mgr. 15. gr. umfl.
Árekstur á Lækjargötu Hafnarfirði við bensínstöð ESSO 25.11. 2002.
Árekstur við Menntaskólann í Kópavogi 01.11. 2002.
Ekið á hross á Eyjafjarðarbraut eystri 09.09. 2002.
Árekstur á Ægissíðu 29.11. 2002, 1. –2. mgr. 17. gr. umfl.

Höfnun úrskurða.
7
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
26
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
72
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
92
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
141
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
161
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
174
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
175
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
193
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
194
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
201
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
208
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
241
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
258
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
261
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
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Yfirlit um afgreiðslu mála vegna ársins 2003.
1/2003 Vinnuslys við fiskvinnslu 18.11. 2000, ábyrgðartrygging.
2
Skemmdir á bifreið sem ekið var um Galtarholt Vesturlandsveg 24.06. 2002, ágreiningur
um tjónvald.
3
Árekstur við Andakílsbrú Borgarfirði 15.11. 2002.
4
Árekstur á gatnamótum Fellsmúla og Grensásvegar 13.07. 2002, ágreiningur um stöðu
umferðarljósa.
5
Umferðaróhapp á Grandagarði við Bakkaskemmu 22.11. 2002, ábyrgðartrygging bifreiðar
og ábyrgðartrygging vörulyftara, óvarlega ekið um vinnusvæðí.
6
Ágreiningur um réttarstöðu í tilefni laseraðgerða 09.10. 1998 og 06.09. 2000,
starfsábyrgðartrygging.
7
Ágreiningur um bótaskyldu vegna umferðarslyss á Aðaltjörn Selfossi, ölvun við akstur,
réttarstaða farþega. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
8
Ágreiningur um bótaskyldu vegna vinnuslyss á hafnarsvæði 14.12. 2001, fall úr stiga.
9
Gleraugu skemmdust við fall á gólf 26.07. 2002, ábyrgðartrygging fjölskyldutryggingar.
10
Árekstur Bíldshöfða 18.06. 2002, ábyrgð bifreiðar sem var með aðra í eftirdragi.
11
Umferðaróhapp við Suðurbraut Hafnarfirði 25.10. 2002, ábyrgðartrygging verktaka.
12
Árekstur á Bústaðavegi skammt frá Flugvallarvegi 10.10. 2002, aftanákeyrsla.
13
Þjófnaður á videóvél og hleðslutæki 07.06. 2002, fjöldskyldutrygging, ekki forsenda að
ummerki séu á vettvangi.
14
Ágreiningur um bótaskyldu vegna vinnuslyss 15.11. 1999, ábyrgðartrygging
hjúkrunarheimilis, meiðsl sjúkraliða.
15
Árekstur Vesturlandsvegi móts við Grafarholt 11.01. 2003, óvarlega ekið, vanbúnaður,
aftanákeyrsla.
16
Slys við bensínstöð þegar viðskiptavinur rann í bleytu og fótbrotnaði 14.06. 2002,
ábyrgðartrygging atvinnureksturs, ekki sýnt fram á vanbúnað.
17
Tjón á bifreið 06.03. 2002, ábyrgðartrygging verktaka.
18
Ágreiningur um réttarstöðu vegna innbrots í september 2002, fjölskyldutrygging.
19
Krafa um skaðabætur úr starfsábyrgðartryggingu byggingarstjóra vegna meints tjóns á
árinu 2000. Frávísun. Ekki lögð fram gögn um meinta galla fasteignar.
20
Umferðaróhapp Tryggvagötu 22.09. 2002, ekið á opna hurð bifreiðar.
21
Árekstur Lækjargötu Hafnarfirði við bensínstöð þann 12.10. 2002.
22
Árekstur á gatnamótum við Furumel og Neshaga 21.12. 2002, 2. mgr. 15. gr. umfl.
23
Árekstur Hringbraut 30.12. 2002, aftanákeyrslur.
24
Ágreiningur um hvort fasteignasali hafi sýnt gáleysi við gerð kaupsamnings 19.05. 2000
og um tjón vegna þessa, starfsábyrgðartrygging.
25
Ágreiningur um bótakröfu úr ábyrgðartryggingu sveitarfélags vegna tjóns á bifreið 20.09.
2002, málskotsaðili gerði endurkröfu vegna launagreiðslna til ökumanns, endurkrafan
náði ekki fram að ganga.
26
Óhapp í skipulagðri skemmtiferð á vegum þjónustufyrirtækis, ábyrgðartrygging, tjónþoli
stökk fram af kletti en þeir sem það gerðu voru á eigin ábyrgð.
27
Umferðaróhapp 20.12. 2002, ágreiningur um tjónvald. Vátryggingafélagið hafnaði
úrskurði nefndarinnar.
28
Árekstur á gatnamótum Grensásvegar og Miklubrautar 26.09. 2002 snögghemlun vegna
misskilnings á stöðu umferðarljósa.
29
Árekstur á bílastæði við spítala 21.01. 2003, ógætilegur akstur beggja ökumanna.
30
Árekstur á Héraðsvatnabrú eystri 07.01. 2003.
31
Árekstur gatnamótum Auðbrekku og Skeljabrekku 25.10. 2002, 25. gr. umfl.
32
Árekstur Stóragerði 24.12. 2002, ekið á móti rauðu ljósi. Vátryggingafélagið hafnaði
úrskurði nefndarinnar.
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Tjón á bifreið sem ekið var utan í túðu frá hitaveitustokki, ábyrgðartrygging sveitarfélags.
Umferðaróhapp þegar ekið var á hross á Ólafsfjarðarvegi 02.10. 2002.
Árekstur gatnamótum Dalsvegar og Hlíðarhjalla 16.01. 2003, ekið á bifreið sem ekki var
komin fram fyrir biðskyldumerki.
Vinnuslys 18.09. 2000, ágreiningur um réttarstöðu, ábyrgðartrygging atvinnureksturs,
tjónþoli féll af þaki.
Árekstur í Fagradal Múlasýslu 18.01. 2002, óvíst um staðsetningu bifreiða.
Rekstrarstöðvunartrygging. Frávísun, ágreiningur um bótafjárhæð.
Árekstur Hverafold 02.01. 2003, óvarlega ekið afturábak úr stæði.
Árekstur Hafnarfjarðarvegi 29.01. 2003, mikill ágreiningur milli ökumanna.
Árekstur Hafnarfjarðarvegi við Kópavogslæk 19.12. 2002, akreinaskipti.
Árekstur við söluturn á Vesturlandsvegi Reykjavík 13.01. 2003, varúð frá hægri en báðir
ökumenn óku ógætilega.
Árekstur Arnarbakka 21.08. 2002, framúrakstur.
Árekstur Skagfirðingabraut 14.01. 2003, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur Vífilsstaðavegi 18.01. 2003, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Ágreiningur um bótaskyldu úr slysatryggingu vegna líkamstjóns 15.07. 2000, aðili sem
var að ræsta húsnæði lyfti plaspoka og fékk tognunaráverka.
Árekstur Reykjanesbraut, Bústaðavegur sunnan við, 11.01. 2003, akreinaskipti.
Árekstur Hjallavegi 17.12. 2002, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur gatnamótum Súðarvogs og Sæbrautar 27.01. 2003, staða umferðarljósa.
Vinnuslys um borð í skipi 07.10. 1998, ábyrgðartrygging útgerðar, fall úr stiga.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna foktjóns á bifreið í óveðri 02.02. 2002, húftrygging.
Vinnuslys 12.04. 2002, ábyrgðartrygging vinnuveitanda, fall úr stiga.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna líkamstjóns af völdum bráðaofnæmis í desember 2000,
frítímaslysatrygging, tjónþoli brenndi sig á lófa við heimilisstörf, sýking í sárið og
blóðeitrun. Læknismeðferð sem framkvæmd var á síðara stigi var ekki vegna bótaskylds
slyss.
Árekstur Holtavörðuheiði 06.02. 2003, ekið á vörubifreið sem var við björgunarstörf.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna hvarfs á farangri 11.09. 2001, taska tekin úr móttöku
hótels.
Krafa um bætur vegna meintra mistaka við greiningu bilunar í vél 04.07. 2002,
ábyrgðartrygging.
Árekstur á bílastæði við Hulduland 04.02. 2002, ekið afturábak.
Meint mistök við viðgerð á bifreið 15.11. 2002, ábyrgðartrygging vélsmiðju.
Árekstur Tjarnargötu Siglufirði 13.02. 2003, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna vinnuslyss 14.05. 2002, ábyrgðartrygging verslunar,
afgreiðslumaður slasaðist á timburlager, féll úr álstiga.
Ágreiningur um réttarstöðu, barn klemmdist milli starfs og hurðar í leikskóla þann 29.08.
2002, ábyrgðartrygging sveitarfélags.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna vinnuslyss í fiskvinnsluhúsi 28.08. 2002,
ábyrgðartrygging vinnuveitanda, lyftara ekið á starfsmann.
Ekið á hross 24.01. 2003, eigandi hrossins ber enga sök og hafði ekki með rekstur að gera.
Árekstur Kópavogshálsi við Tónlistarhús Kópavogs 18.01. 2003, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna malarfoks 13.07. 2002, ábyrgðartrygging sveitarfélags.
Árektur Kleppsvegi 13.02. 2003, ekið á móti boðaðri akstursleið, hvorugur ökumanna
gætti nægjanlegrar aðgæslu.
Árekstur á gatnamótum Dalbrekku og Nýbýlavegar Kópavogi 02.03. 2003, ekið í veg fyrir
bifreið og of hraður akstur.
Árekstur þjóðvegi nr. 1, Norðurlandsvegi 03.02. 2003, 4. mg. 31. gr., 15. gr. og 1. mgr.
16. gr. umfl., stefnumerkjagjöf, of hraður akstur. Óbrotin lína hulin snjó.
Skemmdir á bifreið sem ekið var á nautgrip undir Austur Eyjafjöllum 04.12. 2000.
Ósannað um eiganda nautgripsins.
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Vinnuslys í fiskeldisstöð 25.08. 2002, fall úr stiga, vanbúnaður á vinnustað og eigin sök.
Ágreiningur um gildi húftryggingar er bifreið skemmdist við bruna þann 08.01. 2003,
húftryggingin var fallin úr gildi vegna vanskila á iðgjaldi.
Árekstur Grensásvegi við Fellsmúla 04.03. 2003, nægjanlega sannað að tiltekinn
ökumaður hafi ekið á bifreið.
Árekstur gatnamótum Gullinbrúar og Fjallkonuvegar 27.02. 2003, ágreiningur um stöðu
umferðarljósa.
Árekstur á Sæbraut við Skeiðarvog 07.12. 2002, skipt um akrein í veg fyrir bifreið.
Árekstur Ægisgötu Ólafsfirði 25.01. 2003, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur Kirkjubraut Akranesi 28.02. 2003, röng hægri beygja.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna ráðstöfunar á greiðslu 01.10. 2002,
starfsábyrgðartrygging fasteignasala.
Ágreiningur um greiðslu bóta úr sjúkdómatryggingu vegna tilviks þann 11.09. 2001,
rangar upplýsingar gefnar við töku vátryggingarinnar, brottfall vátryggingaverndar.
Árekstur hringtorgi á Vesturlandsvegi 24.01. 2003, aftanákeyrsla.
Árekstur Faxafeni 31.01. 2003, 4. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur Snæfellsvegi vestan Skógarnesvegar 02.02. 2003, óupplýst um staðsetningu
bifreiða, mæting bifreiða.
Árekstur gatnamótum Hringbrautar og Njarðargötu 29.03. 2003, ekið aftur á bak á bifreið.
Árekstur bílastæði við Kringluna Reykjavík 19.03. 2003, 17. gr. umfl.
Árekstur Óshlíðarvegi 28.01. 2003, ekið ökutæki sem vann við snjómokstur og hálkuvörn.
Árekstur Fellsmúla 19.03. 2003, 3.m gr. 15. gr. og 1. mgr. 20. gr. umfl., hægri beygja,
framúrakstur.
Árekstur Ólafsfjarðarvegi Dalvík 30.03. 2003, beygt í veg fyrir bifreið, framúrakstur.
Árekstur Bústaðavegi 21.02. 2003, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna þjófnaðar 24.11. 2002, innbústrygging, ósannað að um
innbrot hafi verið að ræða.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna innbrots í geymslu í kjallara fjölbýlishúss 15.01. 2003,
innbústrygging, sérgreint innbú bætist ekki við þjófnað úr geymslu utan íbúðar.
Árekstur Austurvegi Selfossi 18.04. 2003, beygt til vinstri, framúrakstur.
Árekstur Hafnargötu Seyðisfirði 04.02. 2003, ökumaður missti stjórn á bifreið í hálku.
Árekstur Hlíðarhjalla Kópavogi 21.93. 2003, ökumaður blindaður af sól.
Árekstur gatnamótum Lönguhlíðar og Miklubrautar 01.04. 2003, beygt í veg fyrir bifreið.
Ósannað að ekið hafi verið á móti rauðu ljósi. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði
nefndarinnar.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna töku muna við sorphirðu 19.03. 2003, ábyrgðartrygging
sveitarfélags.
Árekstur Njálsgötu 22.04. 2003, ekið aftur á bak á móti einstefnu, sakarskipting.
Árekstur Biskupstungum 13.04. 2003, framúrakstur.
Árekstur bílastæði við Lautarsmára 13.03. 2003, ekið aftur á bak.
Vinnuslys í litunardeild fyrirtækis 14.02. 2002, ábyrgðartrygging vinnuveitanda,
ófullnægjandi öryggisbúnaður á loki.
Árekstur Þingvallastræti Akureyri 27.11. 2002, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur Háholti Mosfellsbæ 13.03. 2003, óupplýst um staðsetningu bifreiða.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna málskostnaðartryggingar, bótaábyrgð fyrir hendi.
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
Umferðaróhapp, bifreið og reiðhjól, ábyrgðartrygging fjölskyldutryggingar. Bifreiðinni
var ekið í veg fyrir reiðhjólið sem fór um gangstétt.
Ágreiningur um bótaábyrgð er tjónþoli féll af vinnupalli við nýbyggingu 04.10. 2001,
ábyrgðartrygging vinnuveitanda, vinnupallur notaður, tjónþoli féll af göngubrú.
Sakarskipting, eigin sök en undirlag vinnupalls ófullnægjandi.
Árekstur Vesturlandsvegi við Hafnará Borgarfirði 03.05. 2003, aftanákeyrsla.
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Árekstur gatnamótum Hjallavegi og Ásvegi 25.04. 2003, bifreið og létt bifhjól, 4. mgr. 25.
gr. umfl., ökuréttindaleysi, of hraður akstur, sakarskipting.
Ágreiningur um umfang tjóns vegna þjófnaðar erlendis 13.01. 2003, farangurstrygging.
Sönnunarbyrði. Takmörkuð gögn, ekki sýnt fram á umfang tjóns.
Ekið á gangandi vegfaranda á gatnamótum Seljaskóga og Ársels 17.10. 2002, stórkostlegt
gáleysi og ölvun vegfaranda. Ógætilegur akstur ökumanns, 2. mgr. 88. gr. umfl.
Árekstur við bifreiðaverkstæði Dalshrauni 09.05. 2003, framúrakstur.
Árekstur bifreiðastæði við Skautahöllina í Laugardal 16.05. 2003, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur gatnamótum Digranesvegar og Hlíðarvegar Kópavogi 29.03. 2003, U-beygja.
Árekstur bifreiðastæði við Lágmúla 25.02. 2003, ekið aftur á bak.
Árekstur gatnamótum Reykjanesbrautar og Lækjargötu Hafnarfirði 28.03. 2003, 6. mgr.
26. gr. umfl. Ágreiningur um stöðu umferðarljósa.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna slysatryggingar, vanrækt upplýsingaskylda við töku
vátryggingar 13.03. 2002, 6. gr. laga um vátryggingarsamninga.
Árekstur Flateyrarvegi 25.10. 2002, óvarleg stöðvun bifreiðar, aftanákeyrsla.
Umferðaróhapp þegar bifreið var ekið ofan í brunn 22.04. 2003, ábyrgðartrygging
sveitarfélags. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
Árekstur Nóatúni rétt norðan við Stangarholt 27.05. 2003, óupplýst um aðdraganda.
Slys þegar maður datt við klifur á klifurvegg 19.01. 2000, ábyrgðartrygging verslunar.
Árekstur Grundarbraut Ólafsvík 18.02. 2003, ógætilegur akstur beggja ökumanna.
Ágreiningur um réttarstöðu í kjölfar þjófnaðar á ólæstri bifreið 23.04. 2003, húftrygging.
Árekstur bifreiðastæði við Sunnuhlíð Akureyri 28.05. 2003, ógætilegur akstur beggja.
Árekstur Miðbakka 24.05. 2003, U-beygja, sakarskipting.
Árekstur gatnamótum Stekkjarbakka og Grænastekks 28.05. 2003. Ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur gatnamótum Laufbrekku og Bröttubrekku Kópavogi 27.05. 2003, bifreiðum ekið
of innarlega við mætingu.
Árekstur Reykjavíkurvegi Hafnarfirði 23.04. 2003, of hraður akstur, bifhjól og bifreið, Ubeygja. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
Umferðaróhapp Vesturlandsvegi, dráttarvél ók á hest 18.03. 2003, 3. mgr. 88. gr. umfl.
Ágreiningur um bótaábyrgð vegna líftryggingar, vanrækt upplýsingaskylda skv. 4. og 6.
gr. laga um vátryggingarsamninga. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
Árekstur gatnamótum Suðurgötu og Skothúsvegar 03.06. 2003, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur Miklubraut við gatnamót Reykjahlíðar 22.03. 2003, þriggja bifreiða árekstur.
Ágreiningur um hvort líftrygging og sjúkdómatrygging hafi verið í gildi 04.01. 2002
vegna vanskila (14. –15. gr. vátryggingarsamningalaga).
Árekstur Gilsbúð Garðabæ 04.04. 2003, 1. mgr. 20. gr. og 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 16. gr.
umfl., framúrakstur hægra megin, óvarlega beygt til hægri.
Árekstur Vitastíg 20.06. 2003, bifreiðum ekið aftur á bak.
Árekstur Brautarholti 09.04. 2003, óvarlega ekið fram úr röð bifreiða.
Vinnuslys þegar maður féll milli hæða í nýbyggingu 28.07. 2001, tjónþoli var að stikla á
milli loftbita áður en hann féll niður, skerðing á réttarstöðu vegna eigin sakar.
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
Árekstur Reykjanesbraut skammt frá Smiðjuvegi 17.06. 2003, ökumenn skiptu um akrein.
Árekstur Ásbraut í Hafnarfirði 23.06. 2003, beygt yfir óbrotna línu á akbrautinni.
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
Ágreiningur um bótraskyldu vegna hásinarslits við badmintoniðkun 10.03. 2003,
slysatrygging fjölskyldutryggingar, ekki skyndilegur utanaðkomandi atburður.
Árekstur Stekkjarbakka 18.06. 2003, c. lið 2. mgr. og 4. mgr. 20. gr. umfl., óvarlega ekið
fram úr ökutæki við vegavinnu.
Umferðaróhapp bílastæði við Smáralind 16.04. 2003, ekið á opna hurð bifreiðar.
Árekstur gatnamótum Hrísateigs og Sundlaugarvegar 21.06. 2003, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Ágreiningur um ábyrgð vörubifreiðar á steinkasti í Bitrufirði 18.05. 2003, ósannað.
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Árekstur gatnamótum Brekkutraðar og Hvaleyrarbrautar Hafnarfirði 03.07. 2003, beygt í
veg fyrir bifreið.
Vinnuslys 10.05. 1999, unnið við dráttarfestingu á dráttarkerru sem notuð er til að draga
bifreiðar með ónýtan hjólabúnað, 92. gr. umfl., tjónþoli slasaðist við vinnu sína en ekki
við stjórn dráttarbifreiðarinnar í skilningi slysatryggingar ökumanns.
Árekstur Hólatúni 03.04. 2003, bakkað á kyrrstæða bifreið, sameiginleg tjónstilkynning
lögð til grundvallar.
Ekið á kind 30.05. 2003 á leið til Dalvíkur, þar sem lausaganga búfjár er bönnuð, eigandi
búfjárins gerði ekki nægjanlegar varúðarráðstafanir, tjón á bifreið bótaskylt úr
ábyrgðartryggingu viðkomandi bónda.
Árekstur Hafnarfjarðarvegi 30.04. 2003, helmingaskipti, ekki sýnt fram á að annar
ökumaður beri meiri sök en hinn.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna vinnuslyss 02.08. 2001 er tjónþoli féll úr áltröppu er
hann vann við að mála kennslustofu, ábyrgðartrygging vinnuveitanda sveitarfélags.
Ósannað að líkamsmeiðsl megi rekja til skaðabótaábyrgðar vinnuveitanda.
Árekstur gatnamótum Aðalgötu og Iðavalla Keflavík 20.06. 2003, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Afturkallað.
Árektur gatnamótum Stakkarhíðar og Háteigsvegar 02.07. 2003, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Umferðarslys á Vesturlandsvegi 05.04. 2003, þegar ekið var á gangandi vegfaranda sem
var ölvaður, skerðing á réttarstöðu með vísan til 2. mgr. 88. gr. umfl. vegna stórkostlegs
gáleysis vegfarandans.
Árekstur hringtorgi við Dalveg og Smáratorg á árinu 2003, biðskylda ekki virt.
Bótaskylda vegna báts sem sökk fyrirvaralaust á hafnarsvæði í Kópavogi, rangar
upplýsingar við töku vátryggingar sbr. 6. gr. laga um vátryggingarsamninga.
Vinnuslys á hafnarbryggju, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, tjónþoli vann við að losa
gám er ker féll á hann sem var í gámnum.
Tjón á bifreið sem verið var að koma fyrir í bát þann 29.05. 2003, ábyrgðartrygging báts
og ábyrgðartrygging farsala, ábyrgðartrygging farmflytjanda sbr. 68. gr. siglingalaga nr.
34/1985. Bótaskylda úr ábyrgðartryggingu bátsins undanskilin í undanþáguákvæði
skilmála. Tjón af völdum bifreiðarinnar bætist úr ábyrgðartryggingu hennar og tjón á
bifreiðinni bætist úr ábyrgðartryggingu farsala. Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði
nefndarinnar.
Vinnuslys í kúfiskverksmiðju 23.05. 2002, ábyrgðartrygging vinnuveitanda. Unnið við
þrif á færibandi. Slysið rakið til vanbúnaðar á vinnustað. Takmörkuð eigin sök.
Ágreiningur um bótaskyldu úr ábyrgðartryggingu byggingarstjóra vegna meintra galla við
húsbyggingu. Kaupsamningur 30.09. 1999, þann 28.11. 2002 voru kröfur settar fram um
bætur, varðar 3. mgr. 51. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og
byggingarreglugerð nr. 441/1978. Ekki sýnt fram á bótaskyldu.
Árekstur gatnamótum Breiðhöfða og Straums 27.05. 2003, þröng beygja sem tekin var olli
árekstrinum.
Árekstur Hjallabraut Hafnarfirði 07.07. 2003, ekið á kyrrstæða bifreið.
Andlát 20.10. 2002, ágreiningur um réttarstöðu vegna upplýsingaskyldu, líftrygging, 4. og
6. gr. laga um vátryggingarsamninga (vanrækt upplýsingaskylda).
Árekstur í nágrenni Landmannalauga 14.02. 2003, helmingaskipti.
Ágreiningur um bótakyldu vegna hvarfs á hitamyndavél 17.03. 2003, lausafjártrygging.
Varðar m.a. skýringu skilmála. Bótaábyrgð fyrir hendi.
Vinnuslys við þrif á steikingarofni í kjötvinnslu 08.03. 2002, ábyrgðartrygging
vinnuveitanda, ekki sýnt fram á ábyrgð.
Árekstur Sæbraut 27.07. 2003, beygt í veg fyrir bifreið.
Árekstur Kollafirði 13.07. 2003, mæting bifreiða í krappi beygju, ágreiningur um
staðsetningu.
Árekstur Skagfirðingabraut 02.04. 2003, beygt í veg fyrir bifreið, framúrakstur.
Árekstur Húnabraut við Melabraut Blönduósi 18.07. 2003, ekið í veg fyrir bifreið.
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Árekstur Hafnarbraut Höfn í Hornafirði 01.06. 2003, ekið í veg fyrir bifreið, of mikill
ökuhraði sbr. hemlunarvegalengd og harður árekstur, sakarskipting.
Árekstur Norðulandsvegi við afleggjara að bæ 14.06. 2003, 2. mgr. 17. gr. umfl.,
sakarskipting, of mikill ökuhraði sbr. hemlungarvegalend og harður árekstur.
Ekið á gangandi vegfaranda á Bústaðavegi 28.06. 2003. Vátryggingafélagið tilkynnti að
það myndi ekki hlíta úrskurði nefndarinnar en fór síðan eftir honum.
Árekstur Miklubraut 09.08. 2003, skipt um akrein í veg fyrir bifreið.
Árekstur gatnamótum Fífuhvammsvegar og Smárahvamms 09.08. 2003, ágreiningur um
stöðu umferðarljósa.
Árekstur gatnamótum Miklubautar og Háaleitisbrautar 07.04. 2000, ekið móti rauðu ljósi.
Árekstur Þingvallavegi við Ljósafossvirkjun 17.07. 2003, framúrakstur, sakarskipting.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna líkamstjóns sem rekja má til spreymassa/vegmerkingar
17.08. 2001, verklagi ekki áfátt, bótaá
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Ágreiningur um réttarstöðu vegna skemmda á bifreið af völdum áfoks 18.02. 2003,
ábyrðartrygging sveitarfélags. Ekki skilyrði bótaskyldu.
Árekstur gatnamótum Álfheima og Glaðheima 30.08. 2003, óvarlega ekið af stað.
Umferðaróhapp við bensínafgreiðslu í Borgarnesi 13.07. 2003, óvarlega ekið af stað og
hurð bifreiðar óvarlega opnuð.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna tjóns af völdum leka úr niðurfalli frá þekrennu 18.06.
2003, vatnsjónstrygging húseigendatryggingar, skýring skilmála, ekki fallist á bótaskyldu.
Málskostnaðartrygging fjölskyldutryggingar, tjónsdagur 01.03. 2003, skýring skilmála,
bótaábyrgð fyrir hendi.
Vinnuslys við hleðslu flugvélar 15.12. 2003, ábyrgðartrygging atvinnureksturs. Ekki sýnt
fram á bótaábyrgð.
Árekstur gatnamótum Flatahrauns og Fjarðarhrauns 08.07. 2003, óvarlega ekið hægra
megin fram úr bifreið.
Meiðsl við fall á timburpalli við veitingahús 01.12. 2002, ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur Eyjarfjarðarbraut 10.08. 2003, 2. mgr. 15. gr. og 16. gr. umfl. og 23. reglugerðar
um umferðarmerki nr. 289/1995, báðir ökumenn óku óvarlega.
Árekstur á Siglufjarðarvegi við heimreið að bæ 09.07. 2003, framúrakstur, óvarlega beygt
að heimreið, meginsök á þann sem beygði.
Tjónþoli sleit sin í fæti við rekstur hrossa 22.06. 2000, almenn slysatrygging. Takmörkuð
gögn. Fellur ekki undir skilgreiningu á hugtakinu slys.
Árekstur gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Suðurlandsbrautar 17.07. 2003, beygt í veg
fyrir bifreið.
Umferðaróhapp Fjarðarheiði 24.07. 2003, svartaþoka, of hraður akstur, ekið á bifreið sem
verið var að snúa við.
Árekstur Síðumúla við húsagötu 05.09. 2003, ekið á kyrrstæða bifreið.
Sjúkdómatrygging tekin haustið 2002, vanrækt upplýsingaskylda.
Árekstur Skúlagötu við lóð þvottastöðvar 23.06. 2003, ósannað með adraganda.
Ágreiningur um bótaskyldu úr slysatryggingu launþega, slys í verslun 04.01. 2003,
tjónþoli var að stafla brauðgrindum ofan á hver aðra, fékk verk í handlegg. Ekki slys í
merkingu skilmála.
Maður slasaðist er hann vann við að reisa stálsúlu 17.12. 2001, frjáls ábyrgðartrygging.
Aðbúnaði ekki ábótavant.
Árekstur Skipholti 17.04. 2003, ógætilegur akstur beggja ökumanna.
Árekstur hringtorginu við Hringbraut Ánanaust 30.08. 2003, ógætilegur akstur beggja.
Árekstur 3ja bifreiða á Hafnarfjarðarvegi 21.08. 2003, ekið á bifreið sem hafði bilað.
Umferðaróhapp Blikastíg Bessastaðahreppi 06.09. 2003, bifreiðum bakkað.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna sjúkdómatryggingar, andlát 11.09. 2003, ágreiningur
um framkvæmd upplýsingaskyldu. Sjúkdómur greindist innan 3ja mánaða frá töku
vátryggingar.
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Umferðarslys Víghólastíg í Kópavogi 11.06. 2000, tjónþoli hafði lagst ofan á vélarhlíf
bifreiðar í því skyni að hindra för bifreiðarinnar. Stórkostlegt gáleysi tjónþolans.
Umferðaróhapp á bifreiðastæði við Fjarðarsel 21.09. 2003, ekið aftur á bak.
Vinnuslys um borð í skipi 20.10. 1999, ábyrgðartrygging útgerðar, unnið við
merkingu/málum skips.
Árekstur gatnamótum Fífuhvammsvegar og Arnarnesvegar 09.04. 2003, ágreiningur um
stöðu umferðarljósa.
Árekstur við Grafningsvegamót Árnessýslu 17.09. 2003, aftanákeyrsla.
Árekstur Norðurlandsvegi við Vatnsdalsveg 22.08. 2003, ógætilegur framúrakstur á
gatnamótum.
Árekstur þjóðvegi 54, Snæfellsnesi, 03.08. 2003, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur Bústaðavegi 16.11. 2003, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, ágreiningur um
varúðarmerkingar.
Umferðarslys þegar reiðhjól lenti á bifreið 11.08. 2003, ábyrgðarliður fjölskyldutryggingar.
Árekstur gatnamótum, 14.08. 2003, ábyrgðartrygging sveitarfélags vegna bilunar í ljósum,
ágreiningur um varúðarskyldu.
Árekstur Kleppsvegi 25.07. 2003, ógætilegur akstur beggja ökumanna.
Umferðaróhapp gatnamótum Súðarvog og Dugguvogs 10.07. 2003, aftanákeyrsla.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna sjúkdómatryggingar sem tekin var á árinu 2003,
ágreiningur m.a. um hvort vátryggingin hafi verið felld niður. Vátryggingafélagið hafnaði
úrskurði nefndarinnar.
Umferðaróhapp bifreiðastæði við Völvufell 14.02. 2003, ósannað með tjónvald.
Árekstur gatnamótum Vesturgötu og Bræðraborgarstígs 08.10. 2003, ekið í veg fyrir
bifreið.
Árekstur Hofsvallagötu 31.07. 2002, aftanákeyrsla.
Árekstur gatnamótum Kaupvangsstrætis og Hafnarstrætis Akureyri 25.09. 2003, 1. mgr.
17. gr. umfl., ekki skilyrði til framúraksturs, ógætilegur akstur beggja ökmanna.
Árekstur hringtorgi Breiðholtsbrautar og Suðurlandsvegar 27.08. 2003, ekið á bifhjól sem
hafði bilað, aðgæsluleysi beggja.
Tjón á bryggjukanti og rafmagnskassa þegar gámur fauk til 11.11. 2002, ábyrgðartrygging
atvinnureksturs.
Árekstur bílastæði við Kennaraháskóla Íslands þann 18.09. 2003, varúð frá hægri.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna vinnuslyss 12.04. 2003, ekið á hliðgrind,
ábyrgðartrygging atvinnureksturs.
Árekstur Túngötu 13.10. 2003, ekið í veg fyrir bifreið.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna slits á ljósleiðarastreng þann 10.01. 2003,
ábyrgðartrygging verktaka.
Árekstur bílastæði við Garðatorg 06.10. 2003, ekið aftur á bak.
Árekstur bifreiðaplani við verslun við Vesturlandsveg 06.10. 2003, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur gatnamótum Snorrabrautar og Bergþórugötu 06.09. 2003, 1. mgr. 17. gr. og 2.
mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur Vopnafjarðarheiði 20.07. 2003. Ógætilegur akstur beggja ökumanna.
Árekstur Stífluseli 02.11. 2003, ágreiningur um staðsetningu bifreiða.
Árekstur Miklubraut vestan Kringlumýrarbrautar 18.10. 2003, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur Geirsgötu/Pósthússtræti 03.10. 2003, helmingaskipti, atvik illa upplýst.
Tjón þegar olíulampi valt og olía lak á stól 15.03. 2003, ábyrgðartrygging einstaklings,
óhappatilvik.
Tjón af völdum lausagöngu hrossa, 23.03. 2003, frjáls ábyrgðartrygging og ábyrgðartrygging ökutækis.
Vinnuslys við uppsetningu á loftklæðningu þann 04.11. 2001, ábyrgðartrygging
atvinnureksturs, ekki sýnt fram á sök samstarfsmanna.
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Skemmdir á bifreið við árekstur 20.05. 2003, kaskótrygging, ekki ráðið að bilun í dælu
hafi verið af völdum ákeyrslu.
Vinnuslys um borð í skipi 03.10. 2000, ábyrgðarliður áhafnartryggingar, hálka á dekki
sem vitað var um, ekki sýnt fram á bótaskyldu.
Vinnuslys 24.01. 2001 í flugstöð, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, vinnupallur vanbúinn
og uppfyllti ekki öryggiskröfur. Ófullnægjandi verkstjórn. Vátryggingafélagið hafnaði
úrskurði nefndarinnar.
Árekstur á akstursleið bifreiðastæða í Mjódd 06.10. 2003, 4. mgr. 25. gr. umfl.
Hurð bifreiðar opnuð í veg fyrir bifreið sem ekið var um bílastæði verslunar á Akureyri
01.11. 2003.
Árekstur gatnamótum Arnarnesvegar og Reykjanesbrautar 08.11. 2003, U-beygja tekin frá
hægri brún akbrautar án þess að huga að umferð fyrir aftan.
Árekstur hringtorgi við Skeiðarvog og Suðurlandsbraut 26.09. 2003, helmingaskipti.
Ágreiningur um tjónvald vegna skemmda á bifreið 10.11. 2003, nægjanlega sannað hver
hafi verið tjónvaldur.
Árekstur Reykjanesbraut 08.11. 2003, aftanákeyrsla.
Árekstur bifreiðar og bifhjóls Oddagötu Skagaströnd 21.05. 2003, helmingaskipti,
réttindaleysi, báðir aðilar óku óvarlega.
Árekstur Eyjafjarðarbraut norðan við Brunná 18.11. 2003, framúrakstur, óbrotin lína,
óvarlega beygt.
Hvarf farangurs sem geymdur var í handfarangursgeymslu flugvélar 06.11. 2003,
farangurstrygging kortatryggingar, skýring skilmála, ekki gætt nægjanlegs öryggis við
vörslu muna.
Árekstur Guðríðarstíg 28.10. 2003, 25. gr. umfl.
Umferðaróhapp þegar bifreið var ekið út af vegi 24.08. 2003, slysatrygging ökumanns,
ölvun við akstur. Til hliðsjónar Hrd. 28.11. 2002.
Árekstur Reykjanesbraut 03.12. 2003, ekið á vinstra afturhorn bifreiðar, ósannað að ekið
hafi verið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á brú á Vatnsendavegi við Breiðholtsbraut 13.11. 2003. Báðir óku varlega.
Slys þegar M féll á gangstétt við verslun í Hafnarfirði 29.07. 2003, ábyrgðartrygging
atvinnureksturs/fasteignafélags, ekki skilyrði bótaskyldu. Gangstéttarkantur var sýnilegur.
Þjófnaður á hnakk úr hesthúsi 21.04. 2002, fjölskyldutrygging, engin ummerki um
innbrot.
Árekstur á mótum verlunargötu og Glerárgötu sunnan Þórunnarstrætis á Akureyri 28.11.
2003, ágreiningur um stöðu umferðarljósa.

Höfnun úrskurða.
7
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
27
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
32
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
93
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
101
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
116
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
125
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar í endurupptökumáli.
128
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
135
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
137
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
156
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
(171 Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar en fór síðan eftir honum).
218
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
241
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
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Mál nr. Árið 2004.
1
Árekstur Austurvegi Selfossi 15.08. 2003, framúrakstur.
2
Skemmdir á bifreið vegna aksturs yfir grjóthnullung á Reykjanesbraut 26.02. 2003,
ábyrgðartrygging verktaka.
3
Árekstur bifreiða á Reykjanesbraut 27.09. 2003, beygt í veg fyrir bifreið.
4
Meiðsl við fall við verslun þann 06.09. 2002, ágreiningur um hvort slys megi rekja til
vanbúnaðar, ábyrgðartrygging húseigendaábyrgðar.
5
Umferðaróhapp þegar tjón varð á ökutæki við mætingu þeirra í Látravík 09.08. 2003.
Ágreiningur um tjónvald. Fallist á bótaábyrgð.
6
Ágreiningur um réttarstöðu vegna sjúkdómatryggingar sem tekin var á árinu 1998.
7
Árekstur á gatnamótum Fossháls og Hálsabrautar 12.12. 2003, þröng beygja.
8
Fjölskyldutrygging, fartölvu stolið af heimili þann 17.10. 2003, fartölvan notuð sem
atvinnutæki, því ekki fallist á greiðsluskyldu.
9
Árekstur Strandvegi Sauðárkróki 10.04. 2003, vörubifreiðum ekið á móti hvor annarri.
Helmingaskipti.
10
Árekstur Vesturlandsvegi við akrein frá Reynisvatnsvegi og Þúsöld 30.11. 2003, m.a. 1.
mgr. 17. gr. umferðarlaga. Bifreið óvarlega snúið við.
11
Árekstur Hjalteyrargötu Akureyri 01.10. 2004, beygt í veg fyrir bifreið, framúrakstur.
12
Hestur varð fyrir bifreið á Vesturlandsvegi í Borgarbyggð 01.06. 2001. Lækkunarheimild
3. mgr. 88. gr. umfl. á við í þessu máli.
13
Umferðaróhapp 30.08. 2003, ágreiningur um tjónvald.
14
Árekstur á bifreiðastæði við Kringluna 12.01. 2004, ökumanni urðu á mistök er hann steig
á bensíngjöf í stað þess að hemla.
15
Árekstur Reynigrund Kópavogi 28.12. 2003, óvarlegt af ökumanni að stytta sér leið inn á
götu.
16
Kona sleit hásin og fékk síðan drep í hásinina árið 1999, ábyrgðartrygging læknis.
17
Árekstur á bílastæði 16.10. 2003. Báðir ökumenn óku afturábak.
18
Tjón á fartölvu 25.09. 2003, ábyrgðartrygging fjölskyldutryggingar, aðili missti fartölvu er
hann hélt á. Óhappatilvik.
19
Árekstur Austurvegi Selfossi 27.11. 2003, framúrakstur.
20
Ágreiningur um bótaskyldu vegna umferðaróhapps við Stekk Njarðvík 01.09. 2003,
málsatvik sérstök. Bifreið ekið viljandi á ljósastaur. Ekki fallist á að reynt hafi á 19. gr.
vátryggingarsamningalaga. Kaskótrygging, undanskilin áhætta.
21
Ágreiningur um réttarstöðu vegna vinnuslyss 21.08. 2003, ábyrgðartrygging stofnunar.
Starfsmaður slasaðist er hann vann við sláttuvél. Eigin sök.
22
Árekstur á gatnamótum Glerágötu og Kaupvangsstrætis Akureyri 06.01. 2004, ágreiningur
um stöðu umferðarljósa.
23
Vinnuslys í byggingu skóla 21.03. 2003, ábyrgðartrygging verktaka. Fall af vinnupalli.
Eigin sök.
24
Árekstur Norðurlandsvegi 28.09. 2003, framúrakstur.
25
Árekstur Vesturlandsvegi (Ártúnsbrekku) við frárein Reykjanesbrautar 15.02. 2001.
26
Árekstur Skutulsfjarðarbraut Ísafirði 08.06. 2003. Óvarlega beygt til vinstri.
27
Árekstur gatnamótum Dynskála og Langasands Hellu 02.12. 2003, ökumaður missti stjórn
á bifreið sinni við hægri beygju. Ekki biðskyldubrot.
28
Árekstur gatnamótum Fjarðarhrauns og Flatahrauns Hafnarfirði 18.01. 2004, ekið á móti
rauðu umferðarljósi.
29
Ágreiningur um fyrningu kröfu vegna líkamstjóns af völdum umferðarslyss 16.05. 1997.
Krafa ekki talin fyrnd sbr. 97. gr. umferðlaga.
30
Vinnuslys í nýbyggingu 02.04. 2002, ábyrgðartrygging verktaka, stæða af gifsplötum féll
niður þannig að meiðsl hlutust af. Fallist á bótaábyrgð.
31
Árekstur á Spítalavegi Akureyri 12.01. 2004, bifreið rann yfir á rangan vegarhelming í
veg fyrir bifreið.
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Slys þegar maður datt um keðju við Ármúla 17.12. 2003, ábyrgðartrygging
húseigendatryggingar. Fallist á bótaskyldu. Varhugavert að hafa ómerkta keðju sem
strengd er þar sem hætta er á því að fólk geti gengið um.
Árekstur við Blikanes 16.12. 2003, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur Nýbýlavegi Kópavogi 23.12. 2003, 2. mgr. 25. gr. umfl. Stefnumerki logaði að
óþörfu og var til þess fallið að villa fyrir öðrum vegfarendum sbr. 5. mgr. 31. gr. umfl.,
sakarskipting. Til hliðsjónar úrskurður nefndarinnar í máli 82/1997.
Árekstur Suðurlandsvegi austan við Litlu kaffistofuna 27.01. 2004, ekið of hratt og ekki
hugað að því sem framundan var, ekið á bifreið með gul blikkandi ljós.
Árekstur Reykjanesbraut í Hvassahrauni 29.01. 2004, mæting bifreiða.
Árekstur Sæbraut, 18.02. 2004, milli fólksbifreiðar og gangstéttarsóp, sakarskipting.
Árekstur Suðurlandsvegi við Rauðhóla 12.12. 2003, óupplýst um aðdraganda.
Árekstur gatnamótum Karlabrautar og Hofsstaðabrautar Garðabæ 28.01. 2004, 2. –3.
mgr. 15. gr. umfl. og 1. mgr. 22. gr. umfl., framúrakstur.
Árekstur Skeifunni 10.09. 2003, hægri beygja ranglega tekin, framúrakstur hægra megin,
sakarskipting.
Árekstur Gullinbrú við Stórhöfða 23.01. 2004, óupplýst um aðdraganda.
Árekstur Víkurvegi 19.01. 2004, annar ökumaður hemlaði skyndilega og án tilefnis hinn
ökumaðurinn gætti þess ekki að hafa nægjanlegt bil milli bifreiða, sakarskipting.
Ágreiningur um réttarstöðu, meintra þjófnaða og skemmdarverka, innbústrygging
fjölskyldutryggingar, ekki sýnt fram á bótaábyrgð. Málið illa upplýst en þrátt fyrir það var
ekki tilefni til frávísnunar skv. 4. gr. samþykkt nefndarinnar.
Árekstur 5 bifreiða Breiðholtsbraut 16.12. 2003, aftanákeyrslur. Sú bifreið sem var aftast
ber ábyrgð á árekstrinum.
Árekstur Grensásvegi 28.12. 2003, ekið í veg fyrir bifreið.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna slyss í sundlaug 14.04. 2001, ábyrgðartrygging
atvinnureksturs. Slys við notkun svokall
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Fullorðinn aðili settist upp á hringinn, missti jafnvægið og féll við og slasaðist er höfuð
hans skall í botn laugarinnar. Ekki fallist á bótaábyrgð.
Árekstur gatnamótum Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar 24.02. 2004, ekið í veg fyrir
bifreið. Þegar ökumenn hreinsa gatnamót þurfa þeir að huga sérstaklega að annarri umferð
um gatnamótin áður en þeir aka af stað.
Árekstur húsagötu við Suðurlandsbraut 24 þann 24.11. 2003. Sakarskipting.
Tjón á húseign á Akureyri 20.06. 2003, ábyrgðartrygging atvinnureksturs (tveggja
aðila/verktaka). Unnið við endurbætur á húseign. Frárennslisrör gaf sig. Ekki sýnt fram á
að skilyrði bótaskyldu séu fyrir hendi. Ekki unnt að staðhæfa að brot á frárennslisröri
megi rekja til saknæmrar háttsemi starfsmanna aðila eða pípulagningarmeistara.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna slyss þegar aðili hrasaði á hálku 30.06. 2002,
ábyrgðartrygging atvinnureksturs (sundstaðar). Hinn slasaði hrann til á trégöngustíg, ekki
sýnt fram á bótaskyldu.
Árekstur gatnamótum Hrafnagilsstrætis og Skólastígs Akureyri 24.02. 2004, ekið í veg
fyrir bifreið.
Árektur á bifreiðastæði við verlsun að Njarðarbraut Reykjanesbæ 10.01. 2004, ekið utan í
bifreið.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna tjóns við affermingu bifreiðar 23.01. 2004, ökumaður
var að sturta farmi þá valt festivagn og rakst utan í gröfu sem þarna var. Skemmdir urðu á
gröfunni og festivagninum. Festivagninn var að láni. Með hliðsjón af úrskurðum
nefndarinnar í málum 233/2002 og 20/1994 er bótaskylda fyrir hendi. Tjónið hlaust við
affermingu bifreiðarinnar og þ.a.l. notkun hennar sbr. 1. mgr. 88. gr. umfl.
Árekstur Kringlumýrarbraut 16.01. 2004, ekið í veg fyrir bifreið.
Vatnstjón á húseign 16.11. 2001, fasteignatrygging (vatnstjónstryggingar), ekki sýnt fram
á greiðsluskyldu, ekki unnt að ráða að tjónið hafi orðið vegna skyndilegs og
ófyrirsjáanlegs leka í skilningi skilmála.
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Vinnuslys þegar unnið var við að hagræða nót um borð í skipi 19.06. 1998,
ábyrgðartrygging atvinnureksturs, ekki sýnt fram á skaðabótaábyrgð.
Árekstur á Laugarvatnsvegi 05.02. 2004, mæting bifreiða, ekki nægjanlega upplýst um
aðdraganda til að unnt sé að leggja sök á annan umfram hinn.
Umferðaróhapp Vesturlandsvegi í Leirár- og Melahreppi 13.11. 2004, ábyrgðartrygging
bónda, ekið á kind, 1. mgr. 88. gr. umfl. Ekkert bendir til þess að girðingum hafi verið
áfátt.
Tjón á fartölvu sem hvarf í flutningi flugfélags 27.01. 2004, víðtæk eignatrygging,
undanskilin áhætta sbr. 2. gr. skilmála. Ósannað að vátryggingafélagið hafi gert mistök
við sölu vátryggingarinnar.
Árekstur Ráðhústorgi Akureyri 04.02. 2004, ekið á röngum vegarhelmingi.
Ágreiningur um bótaskyldu þegar maður meiddist á hendi er hann spennti glugga með
kúbeini sem small frá og þá heyrðis
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greiðsluskyldu.
Ágreiningur um bótauppgjör vegna innbrots 10.02. 2003, deilt um rétt til kröfu um
greiðslu dráttarvaxta (bótafjárhæð). Miðað við gögnin á aðili ekki rétt á greiðslu
dráttarvaxta af því sem ógreitt var. Vantaði á upplýsingagjöf hans til félagsins. Til
hliðsjónar 3. mgr. 5. gr. laga 38/2001 um vexti og verðtryggingu.
Umferðaróhapp Akrafjallsvegi 06.11. 2003, ábyrgðartrygging bónda, 1. og 3. mgr. 88. gr.
umfl., ekið á kind. Virt bónda til sakar að kindur sluppu út á þjóðveg, bótaréttur bóndans
felldur niður skv. 3. mgr. 88. gr. umfl. Tjónið á bifreið bótakylt úr ábyrgðartryggingu
bóndans.
Ágreiningur um rétt til miskabóta skv,, 1. mgr. 26. gr. skaðábótalaga nr. 50/1993,
sjúklingatrygging. Mistök gerð er hormónastafur var settur í handlegg tjónþola
(getnaðarvörn). Stórkostlegt gáleysi fyrir hendi vegna læknisaðgerðar, réttur til miskabóta
skv, a lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga sem greiðist ur sjúklingatryggingu sbr. 1. mgr. 5.
gr. laga 111/2002 um sjúklingatryggingu.
Vinnuslys er tjónþoli vann við að hreinsa vinnslulínu í sláturhúsi 15.10. 2002,
ábyrgðartrygging atvinnureksturs. Óvarlegt að hafa vinnslulínu í gangi meðan unnið var
við hreinsun hennar. Eigin sök, miðað við gögn málsins.
Árekstur Oddeyrargötu 03.02. 2004, mæting bifreiða við erfiðar aðstæður í snjó og hálku,
báðir ökumenn óku óvarlega sbr. 19. gr. og g lið og e lið 2. mgr. 36. gr. umfl.
Skemmdir á brú þann 19.10. 2003, dráttarvél var notuð til að draga brú af stöplum,
dráttarvélinni var við þetta ekið og notaður slagkraftur hennar sem byggðist á vélarafli
hennar. Dráttarvélin var í notkun sem ökutæki í umrætt sinn sbr. 88. gr. umfl. Tjónið því
bótaskylt úr ábyrgðartryggingu vélarinnar.
Árekstur Reykjanesbraut við aðrein frá Fífuhvammsvegi 25.11. 2003, ekið í veg fyrir
bifreið.
Árekstur Skipholti 07.0. 2004, 3. mgr. 15. gr. umfl., hægri beygja og framúrakstur hægra
megin. Báðir ökumenn óku óvarlega.
Maður slasaðist á öxl þegar tæplega 3 metra löng plata, sem hann tók úr plöturekka, datt á
hann 20.12. 2002, ábyrgðartrygging atvinnureksturs. Ekki sýnt fram á greiðsluskyldu.
Árekstur hringtorgi í Kópavog 13.13. 2004, ekið í veg fyrir bifreið.
Vatnstjón á húseign við Hrauntungu Kópavogi 15.10. 2003, fasteignatrygging
(vatnstjónstrygging), bótaábyrgð fyrir hendi, ekki sýnt fram á að tjónið hafi ekki átt
upptök sín innan veggja hússins og gögnin gefa til kynna skyndilegan vatnsleka í skilningi
skilmála.
Árekstur gatnamótum Garðarvegar og Hraunbrúnar 13.03. 2004.
Árekstur Reykjanesbraut Hafnarfirði skammt norðan Fjarðarhrauns 27.03. 2004, óbrotin
kantlína, a liður 25. gr. reglugerðar um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995,
óheimilt er að aka yfir slíka línu á sérstakrar aðgæslu.
Ekið á bílhurð á bílastæði við Grímsbæ Reykjavík 08.03. 2004.
Árekstur Akrafjallsvegi rétt austan við vegamót Innnesvegar 16.03. 2004, biðskylda.
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Árekstur Kringlumýrarbraut, Háaleitisbraut skammt sunnan við, þann 28.02. 2004, 2. mgr.
17. gr. umfl., akreinaskipti.
Árekstur Kirkjulundi Hafnarfirði 11.03. 2004, framúrakstur.
Féll niður –afturkallað.
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vinnupalli. Fallist á bótaskyldu.
Árekstur Reykjanesbraut 22.03. 2004, U-beygja óheimil, ekið í veg fyrir bifreið.
Efnabruni af völdum þvottaefnis, tjónsdagur október 2003, ábyrgðartrygging
atvinnureksturs. Starfsmaður hraðhreinsunar brann á hendi. Bruninn var rakinn til nýs
þvottaefnis sem fyrirtæki sem tjónþoli vann hjá hafði keypt hjá öðru fyrirtæki. Seljandi
efnisins hafði kynnt efni sem umhverfisvænt og hættulaust. Vinnueftirlit ríkisins bannaði
þegar notkun efnisins. Reglur 154/1999 um öryggisleiðbeiningar vegna efnisnotkunar á
vinnustöðum og reglugerð 288/1990 um verndun starfsmanna gegn hættu á heilsutjóni af
völdum efnafræðilegra skaðvalda á vinnustöðum. Þvottaefnið var haldið galla í merkingu
5. gr. laga nr. 25/1991 um skaðsemisábyrgð. Fallist á bótaskyldu seljanda efnisins.
Slys á íþróttaæfingu 10.11. 2003, slysatrygging. Ekki sýnt fram á að slys hafi átt sér stað
samkvæmt skilmálum. Hinn slasaði var í körfubolta.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna slyss við leikskóla 20.03. 2001, slysatrygging launþega,
starfmaður leikskóla slasaðist við vinnu sína er hannv
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Líkamsmeiðsl við fall vegfaranda 23.06. 2003, ábyrgðartrygging húsfélags, í tengslum við
ástand gangstéttar.Óhappatilvik.
Ekið á bifreið í bílastæði við Síðumúla 01.04. 2004, nægjanlega sannað um tjónvald.
Kaskótjón, árekstur 10.01. 2003, ágreiningur um hvort tjónþoli/vátryggður eigi rétt á
greiðslu bóta í peningum eða hvort vátryggingafélagið geti krafist viðgerðar á bifreiðinni.
Félagið getur ekki gert kröfu um viðgerð ef tjónþoli krefst þess að fá greiðslu áætlaðs
viðgerðarkostnaðar.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna skemmda á fartölvu í heimahúsi 03.01. 2004,
ábyrgðarliður fjölskyldutryggingar, tjónvaldur (barn) steig af rúmi og á fartölvu sem var í
hleðslu við hlið rúmsins. Óhappatilvik ekki greiðsluskylt.
Ágreiningur um hvort upplýsingaskyldu hafi verið fullnægt við töku sjúkdómatryggingar í
október 2001, tjónsdagur í nóvember 2003. Vanrækt upplýsingaskylda, 6. gr. laga um
vátryggingarsamninga nr. 20/1954, bótaréttur ekki fyrir hendi.
Sjúkdómatrygging, upplýsingaskylda vátryggingartaka, vátrygging tekin 10.10. 2001. Sótt
um bætur í maí 2003. Mistök að greina ekki frá tilteknum einkennum og lyfjanotkun við
töku vátryggingarinnar. 2. mgr. 6. gr. laga um vátryggingarsamninga, skerðing bóta sem
nemur 1/3 hluta.
Ekið á opna hurð bifreiðar á bifreiðastæði við verslun við Skemmuveg 19.04. 2004.
Sjúkdómatrygging, skilgreining á bótaskyldum atburði og upplýsingaskylda.
Kransæðastífla. Vátryggingafélagið getur ekki borið fyrir sig 6. gr. laga um
vátryggingarsamninga. Greiðsluskylda fyrir hendi.
Árekstur, aftanákeyrsla, 1. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á bílastæði 07.04. 2004, óvarlega ekið úr kyrrstöðu.
Árekstur Langeyrarvegi Hafnarfirði til móts við Skerseyrarveg 20.10. 2003, ekið utan í
kyrrstæða bifreið sem var þversum á götunni, snjór og hálka. Sakarskipting.
Árekstur Glerágötu, Kaupvangsstræti norðan við, Akureyri 03.04. 2004, óvarlega dregið
úr ökuhraða, aftanaákeyrsla.
Slys við heimaslátrun 27.09. 1997, fjráls ábyrgðartrygging, tjónþoli var að aðstoða
tengdaföður sinn. Óhappatilvik miðað við gögn málsins.
Árekstur Fossárvík Berufirði 01.08. 2003. Ekið á bifreið sem á undan fór.
Árekstur á bílastæði Kringlunnar 10.04. 2004, ljóst af tjónstilkynningu að önnur bifreiðin
var kyrrstæð. Sameiginleg tjónstilkynning lögð til grundvallar.
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Umferðaróhapp á Miklubraut 24.04. 2004, kaskótrygging, kappakstur og stórkostlegt
gáleysi ökumanns. Ekki bótaskylt.
Árekstur Listabraut 18.04. 2004, óupplýst.
Umferðaróhapp þegar bifreið valt á Spengisandsleið 05.09. 2003, kaskótrygging. Ölvun,
brottfall bótaréttar.
Árekstur á bifreiðaplani við flugfrakt innanlandsflugs 30.04. 2004, 4. mgr. 25. gr. umfl.
Krafa um bætur vegna innbrots í bifreið 31.03. 2004, fjölskyldutrygging. Ekki ummerki
um innbrot. Skilyrði samkvæmt skilmálum ekki uppfyllt.
Árekstur Vesturlandsvegi 16.04. 2004, U-beygja þar sem óheimilt er að taka slíka beygju.
Árekstur á gatnamótum Reykjanesbrautar og Stekks 11.04. 2004, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á Hafnarfjarðarvegi við gatnamót Lækjarfitjar í Garðabæ 28.03. 2004, 2. mgr.
17. gr. umfl.
Árekstur á bifreiðastæði við verslun þann 07.04. 2004, sakarskipting óupplýst um
aðdraganda og ekki hægt að láta hall á anan ökumann fremur en hinn.
Vatnstjón vegna bilunar í hitaveitukerfi 19.03. 2004, ábyrgðartrygging hitaveitu. Fallist á
bótaábyrgð hitaveitunnar. Þrýtingur of mikill á kerfinu. Starfsmenn hitaveitunnar gripu
ekki strax til varúðarráðstafana, þeir hefðu átt að geta brugðist við fyrr.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna snjómoksturs 11.02. 2004, ábyrgðartrygging
vinnuvélareiganda. Bílskurðshurð varð fyrir skemmdum vegna snjóruðnings. Fallist á
bótaskyldu, tjónvaldur fór of nærri hurðínni með vinnutæki sitt.
Umferðaróhapp á Vatnsmýrarvegi gegnt BSÍ 15.03. 2004, ökumaður varð valdur að því að
umferðarmerki féll á götuna, hann gerði ekki varúðarráðstafanir vegna þessa og ber
nokkra ábyrgð á því að annar ökumaður ók á merkið.
Umferðaróhapp er bifreið var ekið út af Skagfirðingabraut Sauðárkróki 10.11. 2002,
kaskótrygging, stórkostlegt gáleysi ökumanns, ökuhraði alltof mikill.
Árekstur Sörlaskjóli 26.05. 2005, 2. mgr. 17. gr. umfl., framúrakstur, sakarskipting.
Árekstur á bifreiðastæði í Kópavogi 01.04. 2004, varúð frá hægri, bifreið ranglega
staðsett, sakarskiptin.
Árekstur gatnamótum Höfðabakka og Stekkjarbakka 04.04. 2004, U-beygja.
Árekstur gatnamótum Arnarnesvegar og Reykjanesbrautar 12.06. 2004, ekið á móti rauðu
ljósi.
Ágreiningur um greiðslu bóta fyrir tímabundið atvinnutjón af völdum umferðarslyss sem
varð 18.09. 2003.
Árekstur Miklubraut 27.04. 2004, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur gatnamótum Háaleitisbrautar og Listabrautar 01.03. 2004, ekið í veg fyrir
bifreið.
Árekstur gatnamótum Háaleitisbrautar og Miklubrautar 17.06. 2004, 7. mgr. 25. gr. umfl.,
ekki óvarleg hreinsun gatnamóta, áreksturinn mátti rekja til ógætilegs aksturs þess sem ók
af stað, hann fylgdist ekki með umferð sem framundan var.
Árekstur Vesturlandsvegi skammt frá Suðurlandsveg 16.05. 2004, ekið í veg fyrir bifreið.
Ekki tilefni til að skerða réttarstöðu mótaðila þrátt fyrir að hann hafi verið undir áhrifum
áfengis og ekki öðlast ökuréttindi. Áreksturinn eingöngu vegna aksturslags þess sem átti
að veita umferð um Vesturlandsveg forgang.
Árekstur gatnamótum Bárukinnar og Lækjarkinnar Hafnarfirði 07.06. 2004, ekið í veg
fyrir bifreið.
Umferðaróhapp á þjóðvegi 1 á Skeiðarársandi 24.02. 2004, skemmdir af völdum sand- og
grjótkast frá bifreið, 1. mgr. 88. gr. umfl. Til hliðsjónar Hrd. 1964 bls. 138.
Árekstur gatnamótum Hringbrautar og Njarðargötu 13.11. 2003, ekið í veg fyrir bifreið.
Bótakrafa vegna þess að vatn flæddi inn um glugga á húsi 10.02. 2004, ábyrgðartrygging
sveitarfélags. Frávísun að kröfu vátryggingafélagsins.
Umferðaslys gatnamótum Bitruháls og Bæjarháls 18.06. 2004, ekið á reiðhjólamann sem
staddur var á afrein, 1. mgr. 88. gr. umfl.
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Árekstur Suðurlandsvegi við Geitháls 22.06. 2004, óupplýst um aðdraganda,
sakarskipting.
Árekstur gatnamótum Eyrarvegar og Ægisgötu Akureyri 14.01. 2004, akstursskilyrði erfið
vegna snjókomu, hægri beygja óvarlega tekin og framúrakstur, sakarskipting.
Árekstur 16.04. 2004, ekið á opna afturhurð bifreiðar þegar bakkað var úr stæði.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna ferðarofs 2003 í kjölfar þjófnaðar á húsbíl erlendis,
ferðarofstrygging fjölskyldutryggingar. Ekki unnt að rekja ferðarof til tilvika sem
bótaskyld eru í vátryggingaskilmálum.
Árekstur Klapparstíg 09.06. 2004, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur gatnamótum Réttarholstvegar og Hæðargarðs 29.05. 2004, ekið í veg fyrir
bifreið.
Árekstur Hafnarstræti við Lækjargötu 13.06. 2004, ekið úr kyrrstöðu utan í bifreið.
Umferðaróhapp Höfðabakka 11.04. 2004, óhappið rakið til aðgæsluleysis reiðhjólamanns,
hann á því ekki rétt á bótum vegna skemmda á hjólinu.
Ágreiningur um bætur úr farmtryggingu, tjónið varð á árinu 2003, hluti vantaði í gám sem
fluttur hafði verið til landsins. Bótaréttur fyrir hendi. Reyndi m.a. á 52. gr. laga um
vátryggingarsamninga nr. 20/1954 og nokkurn fjölda ákvæða skilmála farmtryggingar og
71. gr. siglingalaga nr. 34/1985.
Árekstur Ísólfsskálavegi, Vigdísarvegur skammt frá, 08.06. 2004, bifreiðum ekið á móti
hvor annarri, önnur bifreiðin var á of miklum hraða og of innarlega á veginum.
Krafa um endurgreiðslu orlofsferðar vegna ferðarof sem rekja mátti til umferðaróhapps
02.08. 2003. M.a. 13. gr. laga um alferðir. Ferðarof 15 ferðamanna sem rekja má til
umferðaróhapps. Hefði óhappið ekki komið til hefðu þeir haldið för sinni áfram. Það tjón
sem þeir urðu fyrir og máttu sækja á hendur ferðakrifstofunni M, sem var málskotsaðili,
skv. lögum um alferðir var afleiðing af tjóni sem hlaust vegna notkunar bifreiðarinnar og
er því bótakylt úr ábyrgðartryggingu bifreiðarinnar sbr. 88. gr. umfl.
Árekstur Suðurlandsvegi við Rauðavatn 06.07. 2004, ekið í veg fyrir bifreið í hringtorgi.
Árekstur Miklubraut vestan Háaleitisbrautar 01.07. 2004, skipt um akrein og ekið of hratt.
Árekstur gatnamótum Skothúsvegar og Laufásvegar 25.06. 2004, báðir ökumenn reyndu
framúrakstur við þröngar aðstæður. Óupplýst um staðsetningu. Sakarskipting.
Árekstur gatnamótum Borgarbrautar og Skallagrímsgötu Borgarnesi 07.04. 2004,
biðskylda og ekið of hratt, sakarskipting.
Árekstur bifreiðastæði við Smáralind 17.07. 2004.
Umferðaróhapp á Kirkjubraut Vestmannaeyjum 24.04. 2004, kaskótrygging, ökumaður
missti stjórn á bifreið sem hann var að prófa. Bótaréttur fyrir hendi þar sem ekki var unnt
að staðhæfa um stórkostlegt gáleysi eða ásetning.
Umferðaróhapp á Reykjanesbraut við aðrein að Miklubraut 08.02. 2004, ökumaður missti
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gáleysi sbr. 2. mgr. 18. gr. vátryggingarsamningalaga nr. 20/1954.
Árekstur á bifreiðastæði við Tryggvagötu 23.05. 2004, óvarlega ekið afturábak.
Árekstur Þverási Reykjavík 05.06. 2004, þrögn vinstri beygja, sakarskipting.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna meiðsla í líkamsræktarstöð 16.05. 2002,
ábyrgðartrygging atvinnureksturs, tjónþoli slasaðist á höfði er lóð féll á hann. Ekki
nægjanlega sannað að slysið megi rekja til atvika sem líkamsræktarstöðin ber
skaðabótaábyrgð á.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna skemmdarverks sem unnið var í september 2002,
innbúsliður fjölskyldutryggingar, fyrrverandi eiginmaður vátryggingartaka olli tjóninu.
Miðað við gögn málsins var tjónvaldur vátryggður á tjónsdegi, því undanskilin áhætta
samkvæmt vátryggingarskilmálum.
Vinnuslys 02.04. 2003, ábyrgðartrygging bensínstöðvar. Tjónþoli reyndi að setjast í
svonefndan gjaldkerastól en ekki tókst betur til en svo að stóllinn rann til þannig að
meiðsl hlutust af.
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Árekstur á bifreiðastæði við Smáratorg Kópavogi 05.06. 2004, báðir ökumenn óku
afturábak og má rekja áreksturinn til ógætilegs aksturs þeirra beggja.
Árekstur Bæjarhálsi við Höfðabakka 24.06. 2004, skipt um akrein.
Gallar í fasteign, starfsábyrgðartrygging byggingarstjóra, fjölbýlishús að Maríubaug byggt
á árinu 2002, eigendur telja hana gallaða. Ljóst af gögnum málsins að alvarlegir gallar
komu í ljós, gögn málsins bera ekki með sér hver ber ábyrgð á þessum göllum eða að þá
megi rekja til atvika sem falla undir starfsábyrgðartryggingu byggingarstjóra. Tjónið
bætist ekki úr umræddri vátryggingu vegna þessa.
Ágreiningur um bótaábyrgð vegna áreksturs 16.01. 2004, ábyrgðartrygging sveitarfélags,
árekstur þennan mátti rekja til þess að stöðvunarskyldumerki var fjarlægt. Það var á
ábyrgð sveitarfélgsins, fallist á bótaábyrgð þess á árekstrinum.
Umferðaróhapp er bifreið var ekið á hross á Norðurlandsvegi Akrahreppi 25.01. 2003, 2.
mgr. 78. gr. umfl. varðandi rekstur á búfé á vegi, ábyrgðartrygging bifreiðar, einn aðili var
á ferð við rekstur 16 hrossa í hálku á þjóðvegi. Hann sýndi ekki nægjanlega aðgæslu, með
vísan til 3. mgr. 88. gr. umfl. féll bótaréttur eiganda hrossins niður.
Árekstur við einbreiða brú yfir Jökulsá á Fjöllum 01.07. 2004, ökumaður var á of miklum
ökuhraða, hann ber því ábyrgð á árekstrinum.
Umferðaróhapp á Ólafsfjarðarvegi 09.02. 2004, ekið á hross, Girðing var nánast á kafi í
snjó, hross áttu því greiða leið út á veginn. Vörslu ófullnægjandi. Óvarlega staðið að
rekstri hrossa sbr. 2. mgr. 78. gr. umfl. Bótaréttur felldur niður sbr. 3. mgr. 88. gr. umfl.
Vinnuslys, starfsmaður hjúkrunarheimilis slasaðist er hann var að baða sjúkling 08.04.
1998, ábyrgðartrygging hjúkrunarheimilis, starfmaðurinn var einn við að baða viðkomandi
sjúkling, fékk hnikk á bakið sbr. gögn málsins. Ekki sýnt fram á skaðabótaábyrgð.
Árekstur Þorragötu við aðstöðu innanlansflugs 18.07. 2004, framúrakstur, sakarskipting.
Krafa um bætur vegna rangrar staðsetningar á húsi árið 2000, ábyrgðartrygging
sveitarfélags, fjártjón það sem mál þetta snýst um er ekki vegna skemmda á munum,
tjónið fellur utan gildissvið vátryggingarinnar.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna umferðaróhapps 30.05. 2004, kaskótrygging, þvert yfir
veg hafði lækur grafið sig nokkuð niður þannig að dæld myndaðist, bifreiðin skemmdist er
henni var ekið þar um. Sagður ökuhraði á malarveginum var 50-60 km/klst. Undanskilin
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). Að þessu athuguðu og hverjar þær tjónsorsakir sem vátryggingin bætir skv. 4. gr.
skilmála er tjónið ekki bótaskylt.
Árekstur Ólafsvíkurvegi sunnan við brúnna yfir Hítará 14.08. 2004, framúrakstur hægra
megin, 1. mgr. 20. gr. og 2. mgr. 15. gr. og 16. gr. umfl.
Árekstur við syðri munna Hvalfjarðargangna 23.07. 2004, framúrakstur, ökumenn greinir
verulega á um tildrög árekstursins, sakarskipting.
Árekstur á bifreiðastæði Kringlunnar 02.09. 2004, ósannað um staðsetningu bifreiðanna
við áreksturinn, ekið á móti aksturslínum, báðir ökumenn virðast hafa ekið óvarlega.
Árekstur Skálholtsvegi við Reyki 17.07. 2004, 2. mgr. 15. gr. umfl., sá sem beygði gætti
ekki að umferð fyrir aftan sig áður en hann beygði, hann ber ábyrgð á árekstrinum.
Umferðaróhapp Skaftártunguvegi, skemmdir á bifreið, 06.06. 2004, kaskótrygging, á
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að því er sagt er. Undanskilin áhætta í skilmálum þegar laust grjót hrekkur upp undir
ökutækið í akstri. Gögnin veittu takmarkaðar upplýsingar um aðstæður.
Árekstur gatnamótum Rauðarárstígs og Skeggjagötu 14.08. 2004, biðskylda og of hraður
akstur, sakarskipting.
Árekstur á bifreiðastæði við Áland í Fossvogi 17.08. 2004, almennur umferðarréttur.
Varúð frá hægri og bifreið ranglega staðsett.
Ágreiningur um bótaskyldu úr afkomutryggingu vegna vinnuskerðingar, óvinnufærni
15.06. 2002, vanrækt upplýsingaskylda við töku vátryggingarinnar, brottfall bótaréttar.
Forstofuskápur skemmdist þegar gestkomandi maður datt á hann 10.04. 2004,
fjölskyldutrygging. Viðkomandi var að fara í skó sína þegar hann missti jafnvægið og datt
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á skápinn þannig að það kvarnaðist upp úr lömum á skáphurðinni sem var opin og gler
brotnaði. Ekki sýnt fram á að uppfyllt séu skilyrði skaðabótaábyrgðar. Varúð frá hægri og
bifreið ranglega staðsett.
Árekstur Eyrarvegi við gatnamót Fossvegar Selfossi 29.07. 2004, 2. mgr. 15. gr. og 3.
mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur Þórunnarstræti Akureyri 03.07. 2004, óvarlega beygt.
Árekstur gatnamót að Mosvegi Grafarvogi 26.08. 2004, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Jökulhæð 29.08. 2004, þröng vinstri beygja á gatnamótum, biðskylda ekki virt,
sakarskipting.
Árekstur Gjábakkavegi 08.08. 2004, bifreið of innarlega á vegi.
Árekstur á brúnni yfir Jökulsá 31.05. 2004, hraði ökumanns of mikill.
Árekstur Vegamótastíg við gatnamót Grettisgötu 10.08. 2004, ekið á móti einstefnu og á
afturhurð bifreiðar.
Krafa um bætur úr ábyrgðartryggingu auknlæknis vegn meintra læknamistaka 09.01.
2003, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, skortir á lögfulla sönnun fyrir ábyrgð.
Umferðaróhapp 27.05. 2004, hurð opnuð í veg fyrir reiðhjólamann. Eigandi bifeiðarinnar
á ekki bótarétt úr ábyrgðartryggingu reiðhjólamannsins.
Slys er maður féll niður fyrir utan verslun í Skeifunni 13.12. 2003, ábyrgðartrygging
atvinnureksturs, óhappatilvik.
Árekstur á bifreiðastæði Borgartúni 03.09. 2004, ekið í veg fyrir bifreið.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna skemmda á bifreið við bensínstöð 02.08. 2004,
ábyrgðartrygging atvinnureksturs, bifreið ekið utan í skeifulaga járngrind.
Ágreiningur um greiðslu dánarbóta vegna tjónsatburðar 23.03. 2002, frímtímaslysatrygging fjölskyldutryggingar. M átti rétt til greiðslu bóta. Mál þetta varðar skýringu
skilmála m.a. um ákvörðun bótafjárhæðar, greiðsluskylda takmarkast við 25% af fjárhæð
dánarbóta skv. skilmálum vátryggingarinnar. Ósannað að slysið megi rekja til stórkostlegs
gáleysis eða ölvunar.
Árekstur Asparfelli 23.08. 2004, bifreiðastæði við fjölbýlishús, annar ökumanna ók of
langt til vinstri og tók of þrönga vinstri beygju.
Árekstur Rauðalæk við Brekkulæk 04.07. 2004, 4. mgr. 25. gr. umfl.
Ágreiningur um bótaskyldu úr kaskótryggingu, tjónsdagur 09.09. 2004, ökumaður missti
stjórn á bifreið sinni er hann ók eftir Sæbraut til norðausturs í aflíðandi beygju.
Undanskilin áhætta vegna stórkostlegs gáleysis sbr. 8. mgr. 18. gr. laga um
vátryggingarsamninga og gr. 2.6 í skilmálum.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna líkamstjóns af völdum dyravarðar veitingastaðar 27.05.
2000, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, stórkostlegt gáleysi þess sem tjóninu olli sbr. 2.
mgr. 18. gr. laga um vátryggingarsamninga, bótaréttur ekki fyrir hendi.
Ábyrgðartrygging hjúkrunarheimilis, starfskona varð fyrir líkamstjóni við aðhlynningu
sjúklings 12.07. 1999, vinstri fótur TÞ gaf sig er hún var að aðstoða vistmann að komast á
salerni. Ekki sýnt fram á að aðstæður á vinnustað hafi verið með þeim hætti að leiði til
skaðabótaábyrgðar sbr. lög 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.
Starfskona á hjúkrunarheimili varð fyrir líkamstjóni við aðhlynningu á sjúklingi 12.07.
1999, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, ekki sýnt fram á skaðabótaábyrgð. Viðkomandi
var að aðstoða sjúkling við að komast á salerni.
Árekstur Flugvallarvegi 05.09. 2004, 22. gr. umfl. framúrakstur, ökumaður gætti ekki að
umferð sem á eftir kom áður en hann beygði inn að vegaslóða.
Árekstur á bifreiðaplani við verlsun við Hjallahraun í Hafnarfirði 21.07. 2004, hvorugur
ökumanna gætti nægjanlegrar aðgæslu.
Árekstur bifreiðar og reiðhjóls 15.06. 2004, m.a. ábyrgðarliður fjölskyldutryggingar.
Reiðhjólamaðurinn, fulltíða maður, viðurkenndi að hafa hjólað móti rauðu ljósi, því er öll
ábyrgð lögð á hann vegna máls þessa.
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Ágreiningur um bótaskyldu vegna vinnuslyss sem varð við vinduvél þann 24.06. 2003,
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ber 2/3 hluta sakar en tjónþoli 1/3 hluta eigin sök.
Árekstur Hverfisgötu 26.08. 2004, beygt í veg fyrir þá bifreið sem á eftir kom,
sakarskipting.
Árekstur í Grindavík 09.05. 2004, ökumaður gætti ekki nægjanlega að umferð fyrir aftan á
áður en beygt var og gáleysislegt að reyna framúrakstur, sakarskipting.
Ágreiningur um hvort rekja megi lakkskemmdir á bifreið til notkunar bifreiðar 23.07.
2004, sem ekið var um Reykjanesbraut, austan við afleggjara að Grindavík. Ósannað.
Tjón á bifreið í akstri í Ártúnsbrekku 30.08. 2004, ósannað um tjónvald.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna hvarfs á handfarangri 07.07. 2004, farangurstrygging,
farangur aðila tapaðist er viðkomandi stóð við innritunarborð. Varðar skýringu skilmála.
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Tímabundið atvinnutjón eftir árekstur þann 21.05. 2004, ágreiningur um bótafjárhæð.
Málskotsaðili sýndi ekki fram á að hann eigi bótarétt í samræmi við kröfu hans um
tímabundið atvinnutjón.
Umferðaróhapp á Norðurlandsvegi Kelduhverfi 02.02. 2004, ábyrgðartrygging bónda og
ábyrgðartrygging bifreiðar. Ekið á hross. 88. gr. umfl. Hlið ófullnægjandi. Lausaganga
hrossa bönnuð. Bótaréttur bóndans fellur niður skv. 3. mgr. 88. gr. umfl.
Árekstur gatnamótum við Höfðabakka, Streng og Bæjarháls 31.08. 2004, ósannað um
stöðu umferðarljósa.
Árekstur bifreiðastæði við Glæsibæ 22.09. 2005, báðir óku óvarlega.
Umferðaróhapp þegar bifreið var ekið ofan í holu á Djúpvegi 02.05. 2004, frjáls
ábyrgðartrygging atvinnureksturs, ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur á Sæbraut 20.09. 2003, 3 bifreiða árekstur.
Féll niður –afturkallað.
Slys í leiktækjum á útiskemmtun 24.05. 2003, ábyrðartrygging sveitarfélags, fallist á
bótaskyldu m.a. var vitað að leiktækið var bilað og ekki var gripið til aðgerða til að laga
það, ekki settar upp merkingar til að vara við notkun þess.
Árektur Vesturlandsvegi við gatnamót Suðurlandsvegar 09.09. 2004, ekið aftan á bifreið.
Árekstur gatnamótum Hverfisgötu og Ingólfsstrætis 29.09. 2004, óvarlega beygt til hægri
og hinn ökumaðurinn gætti ekki nægjanlega að umferð sem á undan fór, sakarskipting.
Ágreiningur um hvort bótaskylt innbrot hafi átt sér stað á heimili málskotsaðila í febrúar
2004, innbúsliður fjölskyldutryggingar, ummerki um innbrot skorti á vettvangi, virðist
sem sonur málskotsaðila hafi valdið skemmdum á svalarhurð er hann fór inn í annarlegu
ástandi. Málsatvik um margt sérstök.
Umferðaróhapp þegar ekið var á hross á Vesturlandsvegi við Svignaskarð 29.08. 2004,
ábyrgðartrygging ökutækis og ábyrgðartrygging bónda, lausaganga búfjár bönnuð, hlið á
girðingu opið þegar óhappið varð. Um hlið var að ræða þar sem fjöldi fólks fer um.
Bóndinn bar ábyrgð á tjóninu sem varð.
Árekstur á Svínvetningabraut 21.08. 2004, framúrakstur, báðir ökumenn óku óvarlega, of
hraður akstur beggja.
Árekstur gatnamótum Miklubrautar og Grensásvegar 05.10. 2004, ekið í veg fyrir bifreið,
óvarleg hreinsun gatnamóta, þeir sem hreinsa gatnamót eftir að rautt ljós er komið þurfa
að gæta aukinnar aðgæslu.
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tölvuna og rispaði tölvuskjáinn, ágreiningur um bótafjárhæð. Niðurstaðan að M eigi ekki
rétt á hærri bótum en vátryggingafélagið hefur boðist til að greiða. Á ekki rétt á nýrri
tölvu.
Tannbrot þegar kona var að matast í janúar 2004, víðtæk fjölskyldutrygging, varðar
skýringu skilmála, segir m.
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Árekstur á Miklubraut við Skaftahlíð 11.08. 2004, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur á Þórunnarstræti Akureyri 28.09. 2004, óheimilt að aka fram úr hægra megin sbr.
1. mgr. 20. gr. umfl.
Árekstur gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Milkubrautar 10.10. 2004, ekið á móti
rauðu ljósi, þrátt fyrir þetta var tilefni til sakarskiptingar (2/3 –1/3).
Ágreiningur um bótaábyrgð rafverktaka vegna tjónsatviks 08.02. 2003, ábyrgðartrygging
verktaka, ekki sýnt fram á saknæma háttsemi verktakans.
Umferðaróhapp bifreiðar og reiðhjóls við KR-heimilið Kaplaskjólsvegi 14.09. 2004, 88.
gr. og 4. mgr. 25. gr. umfl., ekki tilefni til að skerða réttarstöðu reiðhjólapilts.
Árekstur á Austurvegi Selfossi 02.10. 2004, báðir ökumenn óku óvarlega.
Árekstur gatnamótum Flókagötu og Snorrabrautar 06.10. 2004, ekið gegnt rauðu ljósi.
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Umferðaróhapp Birkigrund Kópavogi 06.08. 2004, m.a. ábyrgðartrygging fjölskyldutryggingar, 1. mgr. 88. gr. umfl., ekið á 16 ára pilt á reiðhjóli, útsýni takmarkað vegna
trjágróðurs. Reiðhjólapilturinn ber ábyrgð á óhappinu.
Ágreiningur um hvort bótaskylt slys hafi átt sér stað við sjúkranudd 15.07. 2004, slysatrygging fjölskyldutryggingar, slysið varð við lækningameðferð í skilningi skilmála,
undanskilin áhætta.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna tjóns á fartölvu, innbústrygging, aðili hrasaði á gólfi og
lenti ofan á tölvunni sem var í tölvutösku við hliðina á sjónvarpi. Fellur ekki innan
bótasviðs vátryggingarinnar. Ósannað að vátryggingafélagið hafi bakað sér viðtækari
bótaábyrgð en leiðir af skilmálum vegna rangrar eða ófullnægjandi upplýsingagjafar í
tengslum við kaup á vátryggingunni.
Árekstur á brú yfir Tungnaá 04.09. 2004, annar ökumanna ók óvarlega, hefði átt að stöðva
fyrr.
Árekstur Suðurlandsbraut 19.09. 2004, skipt um akrein, ekið of hratt, sakarskipting.
Árekstur Norðurfelli 25.10. 2004, vettvangur athugaður sérstaklega, ökumaður gætti þess
ekki að hafa nægjanlegt bil milli bifreiða og ók á bifreiðina sem á undan fór og var beygt
til hægri.
Vatnstjón í húsi á Akureyri 14.03. 2004, ábyrgðartrygging atvinnureksturs og ábyrgðartrygging húseigendatryggingar. Húseigandi ber ábyrgð á tjóni sem varð sbr. 3. tl. 2. mgr.
51. gr. laga um fjöleignahús nr. 26/1994.
Árekstur gatnamótum Nýbýlavegar og Reykjanesbrautar 03.10. 2004, ágreiningur um
stöðu umferðarljósa.
Líkamsmeiðsl við fall í hálku á steyptum palli við skemmtistað 22.03. 2003,
ábyrgðartrygging atvinnureksturs, ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur Hraunbæ 14.10. 2004, óvarlegur framúrakstur.
Árekstur Garðatorgi Garðabæ 11.06. 2004, báðir ökumenn óku afturábak úr stæðum.
Árekstur þjóðvegi 1, Norðurlandsvegi í Norðurárdal 21.09. 2004, óvarleg mæting bifreiða.
Árekstur Hringbraut við Birkimel 05.11. 2004, 6. mgr. 25. gr. umfl.
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Árekstur við verslun í Salahverfi í Reykjavík 19.08. 2004, ekið á bifreið.
Ágreiningur um bótaskyldu þegar hundur beit barn í andlitið 14.08. 2000,
ábyrgðartrygging heilbrigðiseftirlits sveitarfélags, ágreiningur um hvort eigandi hundsins
hafi sýnt af sér stórkostlegt gáleysi, hafði komið fyrir áður að hundurinn hafi glefsað í
fólk. Stórkostlegt gáleysi en skilmálar um margt sérstakir, undanskilin áhætta.
Vinnuslys, meiðsl við losun farms af sendibifreið 20.04. 2004, notkun bifreiðar skv. 88.
gr. umfl., tjónið varð í framhaldi af því að vörulyftu bifreiðarinnar var slakað niður.
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Árekstur Upphéraðsvegi, Iðavellir afleggjari þar að, Egilsstöðum 09.08. 2004, óvarlega
beygt og óvarlegur framúrakstur.
Árekstur á þjóðvegi 96 við Ölfusmela 10.10. 2004, blindhæð, bifreið óvarlega stöðvuð.
Féll niður –afturkallað.
Árekstur Réttarholtsvegi skammt frá Bústaðavegi 13.10. 2004, 3. mgr. 25. gr. umfl.,
framúrakstur.
Árekstur hringtorgi við Suðurgötu 02.11. 2004, sakarskipting.
Árekstur Klukkurima 14.10. 2004, almennur umferðarréttur.
Umferðaróhapp Vallagerði við Skálagerði Akureyri 23.08. 2004, reiðhjól og bifreið, 88.
gr. og 25. gr. umfl., ábyrgð sett á ökumann bifreiðarinnar.
Ágreiningur um greiðsluskyldu vegna tjóns á bifreið, ábyrgðartrygging vörubifreiðar, 1.
mgr. 88. gr. umfl., tjón á bifreið sem dregin var.
Árekstur bílastæði í Keldnaholti 19.11. 2004, almennur umferðarréttur.
Árekstur Höfðabakka við Fálkabakka 28.08. 2004, akreinaskipti.
Liðþjófi rifnaði þegar kona var að lyfta póstbakka 15.05. 2004, slysatrygging launþega,
ekki sýnt fram á að slys hafi orðið í merkingu skilmála.
Árekstur Höfðabakka 22.11. 2004, ekki nægjanlegt bil milli bifreiða sbr. 3. mgr. 14. gr.
umfl.
Árekstur Strandgötu Hafnarfirði í nóvember 2004, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur á bifreiðastæði við verslunarhús Holtagörðum 03.10. 2004, ósannað um tjónvald.
Árekstur Bíldshöfða 12.10. 2004, ekið utan í bifreið.
Skemmdir á bifreið sem lagt var við veiðisvæði er hross nörtuðu í 02.09. 2004, landbúnaðartrygging, ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Umferðaróhapp ekið á lausan hund 20.09. 2004, 88. gr. umfl., ekki skilyrði til að skerða
réttarstöðu eiganda hundsins.
Árekstur á bílastæði við Reykjavíkurflugvöll 19.11. 2004, almennur umferðarréttur,
bifreið ranglega staðsett.
Árekstur á Tryggvagötu 19.10. 2004, óvarlegur framúrakstur.
Meiðsl þegar aðili féll við húsnæði efnalaugar 19.07. 2000, ágreiningur um bótaskyldu,
ábyrgðartrygging efnalaugar, ekki sýnt fram á skaðabótaábyrgð.

Höfnun úrskurða.
9
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
19
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
30
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
44
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
53
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
64
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
71
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
82
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar (en bætur væntanlega greiddar).
109
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar (en bætur væntanlega greiddar)
og óskaði endurupptöku.
137
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar (en bætur væntanlega greiddar).
192
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
201
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
228
Vátryggingafélagið hafnaði úrskurði nefndarinnar.
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Árið 2005
Mál, staðsetning o.fl. (ekki tæmandi útlistun)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

Árekstur við Suðurlandsbraut 32 þann 03.11. 2004, biðskylda.
Árekstur 17.11. 2004 á Víkurvegi ekið í veg fyrir bifreið.
Ágreiningur um bótafjárhæð, skemmdir á bifreið 24.11. 2004, ábyrgðatrygging ökutækja.
Tekið var mið af tilboði vátryggingfélagsins.
Árekstur á Mýrarvegi 02.12. 2004, ekið of langt til vinstri.
Árekstur Miklubraut 06.12. 2004, aftanákeyrsla.
Árekstur Miklubraut við gatnamót Lönguhlíðar 13.11. 2004, beygt í veg fyrir bifreið.
Ágreiningur um bótaskyldu úr slysatryggingu fjölskyldutryggingar vegna slyss 08.09.
2004, var við leik og hljóp af stað í sandi þannig að meiðsl hlutust af, ekki bótaskylt.
Árekstur við verslunarmiðstöðina Austurver 02.12. 2004, 3. mgr. 25. gr. umfl., reynir m.a.
á skilgreiningu á því hvort um götu hafi verið að ræða.
Árekstur á Malarhöfða 13.12. 2004, ekið yfir á öfugan vegarhelming vegna þrengingar,
mæting bifreiða sbr. 19. gr. umfl.
Árekstur á bifreiðastæði við Garðatorg 04.12. 2004, bakkað á bifreið.
Árekstur hringtorgi við Esjubraut Akranesi 16.11. 2004.
Árekstur Norðurlandsvegi við Blönduós 23.12. 2004, ekið yfir á rangan vegarhelming,
tekið mið af dragförum.
Árekstur Reykjavíkurvegi 09.06. 2004, þjár bifreiðar sem ekið var í sömu átt.
Árekstur á einbreiðri brú í Önundarfirði 03.12. 2004.
Vinnuslys þegar maður datt í skurð þegar skurðkantur gaf sig 21.06. 2002, ábyrgðartrygging atvinnureksturs. Bótaréttur fyrir hendi.
Ágreiningur um bótaskyldu sjúkdómatryggingar, vátrygging tekin 1996. Veikindi 2004.
Fjallað um skilgreiningu ákvæðis skilmála. Tekið undir sjónarmið vátryggingafélagsins.
Árekstur Munkaþverárstræti Akureyri 15.12. 2004, 3. mgr. 15. gr. umfl., einstefnugata,
sakarskiting.
Árekstur Ártúnsbrekku 28.11. 2004, sakarskipting, hægt á ferð skyndilega.
Árekstur Álfheimum 03.01. 2005, framúrakstur.
Ágreiningur um bótaskyldu venga þjófnaðar úr geymslu 26.11. 2004, innbústrygging.ekki
bótaskylt, engin ummerki á vettvangi um innbrot.
Umferðaróhapp þegar ekið var á hross á Norðurlandsvegi 22.12. 2004, ábyrgðartrygging
bónda. Ekki sýnt fram á ófullnægjandi vörslur hrossa. Stuðst við álit í máli 90/2001.
Árekstur gatnamótum Hringbrautar og Njarðargötu 24.11. 2004, staða umferðarljósa.
Umferðarslys 10.01. 2004, ágreiningur um bætur fyrir missi framfæranda. Missir
bótaréttar vegna lyfjaneyslu ökumanns sbr. 5. gr. skilmála slysatryggingar ökumanns og
20. gr. laga um vátryggingarsamninga nr. 20/1954. Réttur til bóta fyrir missi framfæranda
er leiddur af rétti vátryggðs ökumanns.
Árekstur Fellstúni Sauðárkróki 02.01. 2005, bakkað úr frá innkeyrslu í veg fyrir bifreið.
Árekstur Barónsstíg 16.12. 2004, hægri beygja, 3. mgr. 15. gr. umfl., framúrakstur,
sakarskipting.
Árekstur gatnamótum Miklubrautar og Grensásvegar 02.01. 2005, þröng vinstri beygja.
Bifreiðunum var ekið í sömu átt eftir samliggjandi beygjuakreinum.
Árekstur Sölvhólsgötu 21.09. 2004, ábyrgðartrygging verktaka. Bótaskylda verktakans,
vanræksla við merkingar.
Tjón á bifreið af völdum kerru sem fauk á hana við Rjúpnasali Kópavogi 13.12. 2004,
ábyrgðartrygging fjölskyldutryggingar.
Þjófnaður á ólæstri bifreið 06.01. 2005, kaskótrygging, ekki bótaskylt.
Maður hrasaði um rafmagnsrör í verslun og tognaði á ökkla 10.09. 2004, ábyrgðartrygging
atvinnureksturs, ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
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31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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Ágreiningur um réttarstöðu vegna veikinda í mars 2003, hópslysa- og sjúkratrygging,
endurtekið brjósklos, 120. gr. laga um vátryggingarsamninga nr. 20/1954, bótaábyrgð fyrir
hendi.
Árekstur Fjarðarhrauni við Hólshraun Hafnarfirði 21.01. 2005, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur hringtorgi í Mofellsbæ 03.01. 2005.
Árekstur gatnamótum Álalindar og Lindarvegar 28.10. 2004, biðskylda, sakarskipting.
Árekstur við bensínstöð við Suðurgarða Reykjavík 11.01. 2005, 4. mgr. 25. gr. umfl.
Starfsmaður grunnskóla slasaðist er drengur í hans umsjá sparkaði í hönd hans 12.02.
2004, ábyrgðartrygging sveitarfélags.
Árekstur á gatnamótum Borgarbrautar og Norðurslóðar Akureyri 19.01. 2005, 2. mgr. 25.
gr. umfl.
Árekstur á bifreiðastæði Smáralindar 23.12. 2004, mæting bifreiða, vetraraðstæður.
Árekstur gatnamótum Hálsabrautar og Grjótháls 13.01. 2005, beygt í veg fyrir bifreið sem
á eftir kom.
Árekstur Reykjanesbraut norðan við afreinar frá Stekkjarbakka, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur Reykjalundarvegi 10.12. 2004, 3. mgr. 15. gr. umfl., óvarlega beygt til hægri í
bifreiðastæði og óvarlega ekið fram úr.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna innbrots og þjófnaðar á fartölvu 18.01. 2005, innbrotsþjófnaðartrygging, varðar skýringu ákvæðis skilmála um vátryggingarstað. Ekki sýnt fram
á bótaábyrgð.
Árekstur gatnamótum Þórunnarstrætis og Þingvallastrætis 15.12. 2004, ekið í veg fyrir
bifreið sem ekið var á móti gulu umferðarljósi.
Árekstur Arnarhrauni Hafnarfirði 17.01. 2005, mæting bifreiða, vetraraðstæður.
Árekstur á Gleráreyrum Akureyri 22.12. 2004, ekið yfir á öfugan vegarhelming við
mætingu bifreiða.
Umferðaróhapp 15.05. 2004, þegar hross truflaði akstur bifhjóls, ábyrgðartrygging
atvinnureksturs, vörslur hrossa ófullnægjandi.
Árekstur Reykjanesbraut í Reykjavík sunnan Bústaðavegar 04.01. 2005, 2. mgr. 17. gr.
umfl., óvarleg akreinaskipti.
Árekstur Jónsgeilsa 03.01. 2005, ökumaður missti stjórn á bifreið sinni í hálku, ók á
bifreið sem á undan fór og síðan í veg fyrir aðra.
Árekstur hringtorgi Hafnarfirði 21.01. 2005, sakarskipting, beygt úr hringtorgi við fyrstu
gatnamót.
Árekstur Suðurlandsvegi efst í Kömbum 09.02. 2005, 2. mgr. 15. gr., 1. mgr. 16. gr. og 2.
mgr. 20. gr. umfl., óvarlega beygt og óvarlegur framúrakstur.
Fall í hálku 18.12. 2004, ábyrgðartrygging sveitarfélags, óhappatilvik.
Bifreið ekið á hross á þjóðvegi 1, ábyrgðartrygging eiganda hross, fallist á ábyrgð eiganda
hrossins, vörslum áfátt.
Árekstur Garðartorgi 15.02. 2005, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur Vesturlandsvegi Ártúnsbrekku 18.02. 2005, 2. mgr. 17. gr. umfl., skipt um
akrein.
Árekstur Hlíðarvegi Kópavogi 06.01. 2005, 14. –16. gr. umfl., sakarskipting.
Árekstur gatnamótum Fríkirkjuvegar og Skothúsvegar 23.09. 2004, sveigt í veg fyrir
bifreið, sakarskipting.
Umferðaróhapp þegar bifreið var ekið yfir holu 04.01. 2005, ábyrgðartrygging
sveitarfélags, ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Ágreiningur um bætur úr kaskótryggingu vegna útafaksturs 20.02. 2005, brottfall
bótaábyrgðar sbr. ákvæði 6.3 í skilmálum.
Árekstur Norðfjarðarvegi skammt frá Egilsstöðum 12.02. 2005, framúrakstur, óbrotin lína.
Árekstur Miklubraut við Grensásveg 01.02. 2005, 2. mgr. 17. gr. umfl.
Árekstur á bifreiðaplani við Ármúlaskóla, 4. mgr. 25. gr. umfl., sakarskipting.
Vinnuslys 04.08. 1999 þegar unnið var við að steypa í veggjarmót við nýbyggingu,
ábyrgðartrygging atvinnureksturs, ekki sýnt fram á bótaábyrgð.

94

ÚRSKURÐARNEFND Í VÁTRYGGINGAMÁLUM

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93

Ágreiningur um bótaskyldu vegna tjóns á húseign í mars 2004, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, réttarstaða vegna vanskila á iðgjaldi. Bótaábyrgð fyrir hendi.
Árekstur Tryggvagötu 11.11. 2004, lögð ábyrgð á aðila sem ók á bifreið sem lagt hafði
verið ólöglega.
Árekstur Miklubraut skammt frá Lönguhlíð 19.03. 2005, 2. mgr. 17. og 3. mgr. 25. gr.
umfl.
Árekstur hringtorgi við Skeiðarvog og Suðurlandsbraut 25.02. 2005, innri hringur á
forgang.
Árekstur Vesturlandsvegi 09.02. 2005, skipt um akrein í veg fyrir bifreið.
Árekstur Biskupbeygju á Holtavörðuheiði 07.02. 2005, mæting bifreiða, ökumaður vissi
ekki hvar á vegi bifreið hans var stödd.
Umferðaróhapp 20.04. 2004, ekið á hross, ábyrgðartrygging bónda, ekki sýnt fram á
fullnægjandi vörslur.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna líkamstjóns af völdum áreksturs tveggja vélsleða 19.12.
2004, 89. gr. umfl., sakarskipting.
Árekstur við gatnamót Hafnarfjarðarvegar og Vífilsstaðavegar 22.03. 2005, hemlunarvegalengd 39 metrar, akreinaskipti, sakarskipting.
Árekstur Vesturlandsvegi í Mosfellsbæ 10.09. 2004, ósannað, sakarskipting.
Ágreiningur um hvort vátryggingartaki hafi sinnt upplýsingaskyldu sinni við töku
líftryggingar, tjónsdagur 04.0.3 2004, vanrækt upplýsingaskylda á árinu 2003, bótaréttur
ekki fyrir hendi sbr. 6. gr. laga um vátryggingarsamninga nr. 20/1954.
Árekstur við framúrakstur á Biskupstungnabraut 24.01. 2005, óvarlegt að nota ekki
hljóðmerki sbr. 31. gr. umfl., aukið tilefni til aðgæslu sbr. 3. –4. mgr. 20. gr. umfl.
Ágreiningur um aðdraganda umferðaróhapps í Ölfusi 26.02. 2005, ósannað hver
tjónvaldur var.
Árekstur Vesturbergi 15.12. 2004, biðskylda, sakarskipting.
Árekstur Bæjarbraut Garðabæ 18.03. 2005, U-beygja, óbrotin lína.
Árekstur gatnamótum Miklubrautar og Lönguhlíðar 28.03. 2005, umferðarljós.
Árekstur Vættaborgum 9 við Borgarskóla 21.03. 2005, ekið utan í bifreið.
Árekstur Suðurlandsvegi við Hellu 14.12. 2004, 1. mgr. 217. gr. og 1. mgr. 33. gr. umfl.,
óvarlegt af ökumanni að gera ekki fyllri ráðstafanir til að vara við hættu, sakarskipting.
Árekstur hringtorgi á gatnamótum Lækjargötu og Reykjanesbrautar Hafnarfirði 26.02.
2005, sakarskipting.
Bifreið varð fyrir tjóni vegna áfoks 29.01. 2005, kaskótrygging, bótaréttur fyrir hendi.
Tjón á vélbáti í Sauðárkrókshöfn 07.02. 2005. Ekki bótaskylt.
Vinnuslys þegar maður slasaðist á fingri við bakstur 09.03. 2004, ábyrgðartrygging
atvinnureksturs.
Árekstur Kirkjuvegi Vestmannaeyjum 03.04. 2005, ekið í veg fyrir bifreið, óvarleg vinstri
beygja.
Vinnuslys á verkstæði 11.02. 2003, ábyrðartrygging atvinnureksturs, hjólastell féll af
vinnuborði á fót tjónþola. Ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur við útkeyrslu bifreiðastæðis verslunarmiðstöðvar í Álfheimum 20.08. 2004, ekið
aftur á bak á bifreið.
Meiðsl við fall í bílaþvottastöð 05.07. 2005, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, ekki fallist
á bótaábyrgð. Óhappatilvik.
Árekstur Laufásvegi 18.03. 2005, ekið af stað af öfugum vegarhelmingi í veg fyrir bifreið.
Árekstur Skúlagötu 06.03. 2005, ekið í veg fyrir bifreið.
Ágreiningur vegna líftryggingar í kjölfar andláts í ágúst 2004, vátrygging tekin upphaflega
1987, breyting gerð síðar, uppsögn, nýtrygging 1993, bótaréttur ekki fyrir hendi sbr. 6. gr.
laga um vátryggingarsamninga nr. 20/1954.
Afstunga, ágreiningur um tjónvald, ósannað.
Árekstur Grýtubakka 26.04. 2005, óvarlega ekið afturábak.
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Árekstur Sauðárkróksbraut 22.04. 2005, 15. og 17. gr. og 31. gr. umfl., framúrakstur,
sakarskipting.
Árekstur hringtorgi við Flatahraun 02.02. 2005, sakarskipting, óupplýst með aðdraganda.
Árekstur Skagfirðingabraut 24.04. 2005, framúrakstur, ekið í veg fyrir bifreið, ekki gætt
að umferð sem á eftir kom áður en beygt var til vinstri.
Árekstur gatnamótum Brúarvogs og Skútuvogs 29.04. 2005, biðskylda, hemlaför yfir 20
metrar, sakarskipting.
Árekstur Öldustíg Sauðárkróki 26.03. 2005, framúrakstur, ekið í veg fyrir bifreið, ekki
gætt að umferð sem á eftir kom áður en beygt var til vinstri.
Árekstur gatnamótum Sléttuhrauns og Flatahrauns 01.05. 2005, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur Skeiðarárbrú 05.09. 2005, of mikill ökuhraði og ekki gætt að umferð á móti.
Bótakrafa manns sem kvaðst hafa meiðst á olnboga 2003, almenn slysatrygging, ekki sýnt
fram á bótaábyrgð.
Árekstur Grensásvegi 09.02. 2005, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur Axarvegi milli Berufjarðar og Skriðdals 29.03. 2005, mæting bifreiða, önnur
bifreiðin á öfugum vegarhelmingi.
Árekstur Hafnarfjarðarvegi á Kópavogshálsi 20.04. 2005, 1. mgr. 36. gr. umfl., of mikill
ökuhraði, ökumanni virt til sakar að bifreið hans varð bensínlaus á fjölförnum vegi,
sakarskipting.
Reiðhjól lenti á bifreið við Bakkastaði 05.05. 2005, ábyrgðartrygging fjölskyldutryggingar, undanskilin áhætta vegna aldurs barns sem á reiðhjólinu var (yngra en 10 ára).
Árekstur á bifreiðastæði við Suðurlandsbraut 34 14.04. 2005, ekið á bifreið.
Umferðaróhapp á Norðurlandsvegi Húnaþingi 28.05. 2004, ágreiningur um tjónvald,
nægjanlega sannað hver tjónvaldur var.
Afstunga 10.05. 2005, ágreiningur um tjónvald, nægjanlega sannað.
Árekstur á bílastæði við Vegmúla 19.05. 2005, sakarskipting, ágreiningur um aðdraganda.
Ágreiningur um bótaskyldu úr kaskótryggingu vegna skemmda á bifreið 24.04. 2004 sem
stolið hafði verið. Bifreiðin var ólæst, undanskilin áhætta.
Árekstur Dalvegi 07.05. 2005, 4. mgr. 25. gr. umfl.
Ágreiningur um gildissvið málskostnaðartryggingar fjölskyldutryggingar, skýring
skilmála, bætur ekki greiddar sé um að ræða ágreining við félagið sbr. ákvæði skilmála,
m.ö.o. undanskilin áhætta.
Árekstur gatnamótum Kaupvangsstrætis og Eyrarlandsvegar 04.04. 2005, ekið í veg fyrir
bifreið.
Árekstur Reykjanesbraut 02.05. 2005, ekið á bifreið sem hafði stöðvast vegna bilunar.
Árekstur Ásabraut við Ásvelli Hafnarfirði 08.06. 2005, ekið of hratt og ekki hugað að því
sem framundan var, ekið á kyrrstæða bifreið.
Kona féll á svelli (hálku) við íþróttahús 07.02. 2004, ábyrgðartrygging sveitarfélags, ekki
sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur gatnamótum Hjallahrauns og Trönuhrauns 03.05. 2005, hægri beygja ranglega
tekin, 15. gr. umfl., framúrakstur hægra megin, sakarskipting.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna rúðubrots í bifreið 03.05. 2005, ábyrgðartrygging
einstaklings, rúðan brotnaði vegna knattspyrnuiðkunar, óhappatilvik.
Árekstur við Smiðsbúð 20.04. 2005, 3. mgr. 25. gr. umfl., sakarskipting.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna skemmda á bifreið 11.02. 2005, ábyrgðartrygging
fjölskyldutryggingar, varðandi skýringu ákvæðis skilmála um vörslur, ekki unnt að bera
fyrir sig ákvæði um undanskilda áhættu, vátryggður hafði umrædda bifreið ekki í sinni
vörslu í skilningi skilmála, fallist á bótaábyrgð.
Árekstur Skúlagötu 07.05. 2005, ekið af aðrein í veg fyrir bifreið, sakarskipting.
Vinnuslys við borun 10.04. 2003, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, bótaábyrgð fyrir
hendi, ófullnægjandi ráðstafanir við að losa borstangir, verkstjórn ábótavant.
Árekstur Vestmannabraut Vestmannaeyjum 05.06. 2005, bifreiðum ekið afturábak.
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Ágreiningur um réttarstöðu vegna sjúkdómatryggingar, krabbamein greint í ágúst 2002,
ekki sýnt fram á greiðsluskyldu.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna vinnuslyss 12.05. 2004, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, tjónþoli slasaðist er hann teygði sig í verkfæri sem hann hafði gleymt á
færibandi, ekki bótaábyrgð, aðgæsluleysi tjónþola.
Árekstur við afleggjara að Lundarskóla Öxarfirði 04.01. 2005, ógætileg vinstri beygja sbr.
15. og 17. gr. umfl., framúrakstur, óvarlegt að gefa framúrakstur ekki til kynna með
hljóðmerki sbr. 31. gr. umfl., sakarskipting.
Árekstur á bílastæði við Smáralind 25.05. 2005, 2. mgr. 17. gr. og 2. mgr. 25. gr. umfl.,
sakarskipting.
Maður hrasaði um lausan hellustein á gangstétt á Suðurgötu, ábyrgðartrygging verktaka,
umræddur hellusteinn var á merktu vinnusvæði, ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur hringtorgi á mótum Bæjar- og Fjarðarhrauns Hafnarfirði 09.05. 2005, ósannað.
Umferðaróhapp þegar hurð bifreiðar var opnuð í veg fyrir umferð á bílastæði við
Kaupvang 18.06. 2005, 5. mgr. 27. gr. umfl.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna tjóns á malarflutningabifreið af völdum grjóthruns
18.03. 2005, ábyrgðartrygginga rekstraraðila, ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur bifreiðar og bifhjóls í hringtorgi 17.05. 2005, óvarlegt af aka út úr hringtorgi við
fyrstu gatnamót, sakarskipting.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna tjóns á bifreið sem ekið var á kanstein (járn) 20.02.
2005, ábyrgðartrygging sveitarfélags, ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur hringtorgi á Suðurlandsbraut og Skeiðarvogi 03.06. 2005, ekið á kyrrstæða
bifreið.
Ágreiningur um tjónvald vegna skemmda á bifreið 14.06. 2005, ósannað um tjónvald.
Árekstur gatnamótum Hjallahrauns og Trönuhrauns 06.06. 2005, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur gatnamótum Eyjafjarðarbrautar og Hringvegarins 12.06. 2005, 2. mgr. 25. gr.
umfl.
Árekstur á bifreiðaplani við Hringbraut 09.07. 2005, ekið af stað í veg fyrir bifreið.
Árekstur Vesturbergi við gatnamót Suðurhóla og Vesturhóla 04.06. 2005, 2. mgr. 25. gr.
umfl.
Ágreiningur um bætur úr málskotsnaðartryggingu, skemmdir á bifreið 12.09. 2002,
undanskilin áhætta.
Ágreiningur um ábyrgð byggingarstjóra vegna vatnstjóns í húseign 15.10. 2001, starfsábyrgðartrygging byggingarstjóra, ekki tekið undir með málskotsaðila, tjón á parketi
bætist ekki (munatjón undanskilið) og tiltekið verðmat lagt til grundvallar.
Árekstur Berufirði 06.07. 2005, framúrakstur, beygt til vinstri, sakarskipting.
Ágreiningur um réttarstöðu vegna slyss 15.12. 2003, slysaliður fjölskyldutryggingar, ekki
bótaskylt, tjónþoli var að lyfta búnti af parketi og féll við, brjósklos undanskilin áhætta
samkvæmt skilmálum.
Vatnsskemmdir á húseigninni að Fannarhvarfi 11.05. 2005, ábyrgðartrygginga málara og
ábyrgðartrygging pípulagningarmanns, óvarlegt að hleypa vatni á án sérstakrar aðgæslu,
pípari þurfti að gera frekari ráðstafanir hann því skaðabótaskyldur, málarinn sýndi og
aðgæsleysi og ber ábyrgð að hluta, sakarskipting.
Slys þegar kona datt í bröttum stiga 27.03. 2003, ábyrgðarliður fasteignatryggingar,
tjónþola var kunnugt um aðstæður, ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur bifreiðastæði við Suðurströnd 21.07. 2005, ekið afturábak, sakarskipting.
Umferðaróhapp (árekstur og útafakstur) á Hafnarfjarðarvegi við Ásbraut 09.04. 2005,
kaskótrygging, stórkostlegt gáleysi ökumanns, brottfall bótaréttar.
Meintur árekstur á bifreiðastæði við Hamraborg 16.05. 2005, ágreiningur um málsatvik,
ósannað.
Árekstur á veginum milli Raufarhafnar og Kópaskers 03.03. 2005, mæting bifreiða, ekið á
röngum vegarhelmingi.
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Árekstur Breiðholtsbraut 09.08. 2005, ófullnægjandi staðið að flutningi
steypustyrktarjárna sem féllu af kerru, árekstur bifreiða framhaldi þessa. Sá sem var með
kerruna bar ábyrgð á árekstrinum.
Umferðarslys Fríkirkjuvegi 27.02. 2005, ekið á gangandi vegfaranda, skerðing bótaréttar
vegna ölvunar sbr. 2. mgr. –3. mgr. 88. gr. umfl.
Tjón er vatn flæddi upp um niðurföll verksmiðjuhúsnæðis 18.06. 2002, ábyrgðartrygginga
sveitarfélags (kaupstaðar), fallist á bótaábyrgð.
Ágreiningur um hvort varúðarmerkingar hafi verið fullnægjandi 20.06. 2005, ábyrgðartrygging sveitarfélags, ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur bifreiðastæði við komusal flugstöðvarinnar á Keflavíkurflugvelli 21.08. 2005,
óvarlega ekið af stað sbr. 17. gr. umfl.
Ágreiningur um bótaskyldu þegar sorpgámur fauk á bifreið 17.03. 2005, ekki sýnt fram á
skaðabótaskyldu.
Umferðaróhapp Langholtsvegi við gatnamót Álfheima 20.08. 2005, kaskótrygging,
bótaréttur fyrir hendi.
Árekstur Norðfjarðarvegi 04.02. 2005, of hraður akstur, bifreið vanbúin til aksturs í hálku,
ekið á kyrrstæða bifreið. Ekki tilefni til að leggja ábyrgð á kyrrstæða bifreið sem stöðvuð
var á röngum vegarhelmingi.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna meiðsla á knattspyrnuæfingu 17.07. 2005, hópslysatrygging og frítímaslysatrygging, ekki utanaðkomandi atburður í skilningi skilmála
hópslysatryggingar og undansilin áhætta samkvæmt frítímaslysatryggingu.
Árekstur við framúrakstur á Vesturlandsvegi vestan megin við Hafnará 05.08. 2005.
Ágreiningur um réttarstöðu í kjölfar slyss í verslun 07.07. 2004, ábyrgðartrygging
verslunar, óhappatilvik, starfsmenn vátryggingartaka vissu ekki af bleytu á gólfi í kæli.
Umferðaróhapp, ekið á opna hurð bifreiðar 13.05. 2005, hurðin opnuð í veg fyrir umferð
sbr. 5. mgr. 27. gr. umfl.
Slys þegar stóll rann undan konu 23.11. 2003, ábyrgðartrygging vistheimilis, ekki sýnt
fram á skaðabótaábyrgð.
Árekstur Austurvegi Selfossi 15.07. 2005, 3. mgr. 25. gr. og 2. mgr. 17. gr. umfl.
Vinnuslys þegar maður datt milli þaksperra 02.03. 2000, ófullnægjandi vinnuaðstaða en
jafnframt eigin sök, sakarskipting. Í umsögn Vinnueftirlits kom fram að ekki hafi verið
gerðar nægjanlegar ráðstafanir vegna vinnu á þakinu.
Ágreiningur um rétt til endurupptöku ákvörðunar bóta fyrir líkamstjón sem varð á árinu
2000, ábyrgðartrygging vinnuveitanda, endurupptaka heimil skv. 11. gr. skaðabótalaga.
Ágreiningur um rétt til endurupptöku bóta úr þremur slysatryggingum, vegna slyss 19.10.
2001. Ekki tilefni endurupptöku miðað við gögn málsins.
Árekstur Goðabyggð Akureyri 08.08. 2005, 1. mgr. 4. gr. og 3. mgr. 14. gr. umfl., ekki
nægjanlegt bil á milli bifreiða. Ekið á bifreið sem á undan fór.
Árekstur Dalvegi Kópavogi 16.08. 2005, takmörkuð gögn, óvíst með aðdraganda.
Ágreiningur um réttarstöðu í kjölfar skemmda á bifreið 21.09. 2004, kaskótrygging hafði
ekki komist á, starfsábyrgðartrygging bílasala, ekki sýnt fram á skaðabótaábyrgð.
Umferðaróhapp þegar bifreið ók út af veginum á Hellisheiði 02.08. 2004, þegar hún var
mætti lögreglubifreið í forgangsakstri, ábyrgð lögð á ökumann lögreglubifreiðarinnar, en
þeirri bifreið var ekið á röngum vegarhelmingi.
Ágreiningur um réttarstöðu í kjölfar þjófnaðar úr íbúð 15.08. 2005, fjölskyldutrygging,
ummerki vantar um innbrot, íbúð á 7. hæð fjölbýlishúss. Verktakar höfðu fært vinnupalla.
Árekstur Digranesvegi Kópavogi 04.09. 2005, U-beygja.
Vinnuslys þear brauðgrind valt 18.03. 2003, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, fallist á
bótaskyldu, aðstæður á vinnustað ófullnægjandi.
Árekstur Snæfellsnesvegi 15.06. 2005, óvarlega skipt um akrein.
Árekstur Grensásvegi 30.08. 2005, ekið í veg fyrir bifreið.
Árekstur Þingvallavegi 07.08. 2005, mæting bifreiða, ekið á röngum vegarhelmingi.
Vátryggingafélagið hafnar niðurstöður nefndarinnar.
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Umferðaróhapp Drottningarbraut Akureyri 11.09. 2005, 2. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur gatnamótum Stórhöfða og Breiðhöfa 13.09. 2005, framúrakstur.
Ágreiningur um ákvörðun bóta vegna vatnsjóns sem varð 29.03. 2005, innbústrygging og
fasteignatrygging. Tilboði vátryggingafélagsins ekki hnekkt.
Árekstur Biskupstungnabraut við Kerið 16.09. 2005, 3. mgr. 25. gr. umfl.
Umferðaróhapp þegar ökumaður torfærubifhjóls féll af hjólinu við Hlíðarfjall 08.12.
2002, slysatrygging. Ekki akstursíþrótt í skilningi skilmála því ekki undanskilin áhætta.
Umferðaróhapp þegar ekið var á opna bílhurð 29.06. 2005.
Vinnuslys þegar unnið var við sögun á frauðplasti 04.10. 2004, ábyrgðartrygging
atvinnureksturs, bótaábyrgð fyrir hendi en skerðing á réttarstöðu vegna eigin sakar (1/3).
Ágreiningur um bótaskyldu þegar kona fékk verk í baki við að lyfta manni 22.02. 2004,
slysaliður fjölskyldutryggingar.
Ágreiningur um bótaskyldu er starfsmaður slasaðist er hann stóð í skóflu vinnuvélar
08.08. 2002, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, bótaskylda sem nemur helming tjónsins.
Vinnuslys þegar brettaskífa í slípurokki brotnaði þann 24.04. 2004, ábyrgðartrygging
atvinnureksturs, fallist á bótaskyldu.
Árekstur Lágmúla 03.09. 2005, 17. gr. umfl.
Ágreiningur um bótaskyldu úr sjúkdómatryggingu, tjónsdagur á árinu 2005, varðar
skýringu skilmála, ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Féll niður, vátryggingafélagið varð við kröfu aðila.
Krafa um bætur úr ábyrgðartryggingu hitaveitu vegna tjóns á rafmagnstækjum, tjónsdagur
22.11. 2004, ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Árekstur á bifreiðastæði við verslun 27.09. 2005, 4. mgr. 25. gr. umfl.
Árekstur við bensínstöð við Suðurfell 14.10. 2005, hægri réttur ekki virtur.
Umferðaróhapp á gatnamótum Lækjargötu og Hverfisgötu 10.09. 2005, ekið í veg fyrir
bifhjól.
Vatn flæddi inn á vél bifreiðar 28.05. 2005, kaskótrygging, undanskilin áhætta.
Árekstur hringtorgi á Vesturlandsvegi við Hafravatnsveg 25.10. 2005. Einkennileg
hegðun annars ökumanns því hann ók af vettvangi.
Árekstur við framúrakstur á Vesturlandsvegi 29.08. 2005, framúrakstur, ábyrgð lögð á
ökumann sem ók fram úr og þá í veg fyrir bifreið sem var í framúrakstri.
Árekstur Fífuhvammsvegi við Reykjanesbraut 18.07. 2005, forsíða tjónstilkynningar lögð
til grundvallar þar sem merkt var við reit um að bifreið hafi verið kyrrstæð. Bifreiðarnar
voru kyrrstæðar við umferðarljós þegar sú fremri rann á þá sem fyrir aftan var.
Slys við fall inn í húsagarð 01.12. 2004, ábyrgðartrygging húseiganda, ekki sýnt fram á
bótaábyrgð, ekki sýnt fram á að kantur hafi verið vanbúinn þannig að virt verði húseigandi
til sakar.
Árekstur bifreiðastæði við Skútuvog 26.08. 2005, óvarlega ekið afturábak og á bifreið sem
einnig hafði verið ekið afturábak en hún var kyrrstæð og komin í áframakstursstefnu.
Árekstur hringtorgi við Langatanga Mosfellsbæ 30.08. 2005, ósannað með aðdraganda.
Árekstur bílastæði á Smiðjuvegi 22.07. 2005, bakkað á bifreið.
Vinnuslys 05.07. 2000, ábyrgðartrygging atvinnureksturs, ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Eldur kom upp og meiðsl hlutust af, meint einelti o.fl. Takmörkuð röksemdafærsla
málskotsaðila.
Vinnuslys við húsbyggingu 20.05. 2005, tjónþoli var að saga í sundur gólfbita í hjólsög,
vanbúnaður, bótaábyrgð fyrir hendi úr ábyrgðartryggingu atvinnureksturs.
Árekstur Súðavogi 13.10. 2005, óvarlega ekið afturábak.
Árekstur Kirkjubraut Njarðvík 03.11. 2005, bakkað út frá bílastæði.
Árekstur Eikarlundi Akureyri 30.10. 2005, 4. mgr. 25. gr. og 14. gr. umfl., hægri varúð og
röng staðsetning, sakarskpting. Snjóruðningur takmarkaði útsýni.
Árekstur á aðrein að Suðurlandsvegi austan við vegamót Ásvegar 26.08. 2005, ökumaður
á aðrein fór aldrei í veg fyrir umferð um Suðurlandsveg en ökumaður bifreiðar sem ók um
Suðurlandsveg missti stjórn á bifreiðinni þannig að árekstur varð.
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Árekstur við íþróttahús í Kaplakrika 21.09. 2005, óvarlega ekið um bílastæði, ekið á
bifreið aftanverða. Ekki talið brot á hægri varúð.
Umferðaróhapp þegar bifreið ók á múrstein við Flókagötu þann 13.07. 2005,
ábyrgðartrygging sveitarfélags, ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Óhapp á frárein Reykjanesbrautar að Bæjarlind í Kópavogi 15.07. 2005, ábyrgðartrygging
verktaka, framkvæmdir í gangi, varúðarmerki, ekki sýnt fram á bótaábyrgð.
Ágreiningur um hæfi læknis til að framkvæma örorkumat, slysatrygging, 3. gr. samþykkta
úrskurðarnefndar, frávísun.
Líkamstjón þegar sjúklingur féll úr rúmi eftir aðgerð á skurðstofu 18.02. 2004,
starfsábyrgðartrygging læknis, bótaábyrgð fyrir hendi.
Árekstu Álfabyggð við Suðurbyggð Akureyri 11.11. 2005, 4. mgr. 25. gr. umfl., hægri
varúð og röng staðsetning bifreiðar, sakarskipting.
Árekstur Reykjavegi (Laugar) 03.11. 2005, ekki hugað að umferð sem á kom áður en
beygt var til vinstri við innkeyrslu, ósannað að stefnumerki hafi verið gefið tímanlega sbr.
15.- 16. gr. umfl.
Árekstur Hverfisgötu 09.11. 2005, framúrakstur, beygt til vinstri, ósannað, sakarskipting.
Árekstur hringtorgi Suðurlandsvegar og Breiðholtsbrautar 27.10. 2005, ágreiningur um
aðdraganda, sakarskipting.
Árekstur Túngötu við Ægisgöt 16.07. 2005, biðskyldu ekki gætt sbr. 25. gr. umfl.
Árekstur Fríkirkjuvegi 06.09. 2005, ekið í veg fyrir bifreið og ökuhraði of mikill,
sakarskipting. Sá sem ók of hratt ber meginábyrgð á árekstrinum.
Árekstur á bifreiðarstæði verslunar 04.12. 2005, sakarskipting, ekki ástæða til að leggja
meiri sök á annan ökumann umfram hinn.
Árekstur Skagfirðingabraut 20.11. 2005, 2. mgr. 15. gr. og 17. gr. umfl., framúrakstur,
sakarskipting.
Árekstur á Fífuhvammsvegi 23.11. 2005, beygt til vinstri (U-beygja), 2. mgr. 15. gr. umfl.
Tjónþoli féll á skábraut við dyr verslunar 20.12. 2003 (hálkuslys), ábyrgðartrygging
atvinnureksturs. Vátryggingafélagið hafnar niðurstöður nefndarinnar.
Umferðaróhapp Nýbýlavegi 25.11. 2005, þegar ökumaður missti stjórn á bifreið sinni,
kaskótrygging, hemla- og dragför 135 metrar, stórkostlegt gáleysi, missi bótaréttar.
Ágreiningur um bótaskyldu vegna tjóns á frystikistu 29.07. 2003, ábyrgðartrygging,
undanskilin áhætta, vátryggingin tekur ekki til muna sem vátryggður tekur að sér að gera
við eða vinna við.
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