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Útdráttur 

 

Þann 29. maí 2008 reið jarðskjálfti yfir Suðurland. Mældist styrkur hans 6,3 á Richter. Skjálftinn 

olli engu manntjóni en eignatjón varð gífurlegt. Mikið mæddi á björgunaraðilum sem og þeim 

aðilum er komu að matsstörfum á skemmdum er orðið höfðu. Stjórnvöld og matsaðilar lögðust á 

eitt til að sem best og hraðast mætti bæta það tjón sem orðið hafði og reisa samfélagið við að 

nýju. Í þessu verkefni var kannað hvernig til tókst að mati tjónþola. Rætt var við fulltrúa tveggja 

matsaðila er að málinu komu og sex tjónþola og bækur þeirra bornar saman. Fulltrúar matsaðila 

annars vegar og tjónþolar hinsvegar fengu sömu spurningar og voru samræður skapaðar út frá 

því. Ljóst er að mikill metnaður fulltrúa stjórnsýslu og tryggingafélaga sem og lærdómur er 

dreginn var af fyrri hamförum skilaði sér í góðu og skilvirku starfi sem leiddi af sér ánægju 

flestra tjónþola. Er það aðdáunarverður árangur miðað við svo erfiðar aðstæður sem raun ber 

vitni. Mikilvægt er þó að yfirfara og uppfæra vinnureglur og vinnuferla reglulega til að þeir séu 

ávallt í takt við samfélagsmyndina hverju sinni. 
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Formáli 

Óttinn við jarðskjálfta lætur engan, sem velur sér búsetu á Suðurlandi, ósnortinn þrátt fyrir að 

sem betur fer nái flestir að láta það ekki trufla daglegt líf sitt. Lega svæðisins er þannig að alltaf 

getur verið von á „þeim stóra“. Þeir sem hafa upplifað að vera á staðnum þegar það gerist gleyma 

þeirri reynslu seint. Að upplifa sjálfan skjálftann, uppnámið sem skapast í kjölfarið þegar íbúar 

reyna að ná í nánustu aðstandendur til að athuga með þá og horfa upp á veraldleg gæði sín og 

sinna nánustu stórskemmd eða ónýt er eitthvað sem vel er hægt að hugsa sér að vera án. Á hinn 

bóginn er líka magnað að sjá þá samhygð sem ríkir á meðal íbúa þar sem allir eru boðnir og 

búnir til aðstoðar nánast á hvaða tíma sólarhringsins sem er og við hvað sem er. 

Þar sem viðfangsefnið snertir höfund þessa verkefnis, borins og barnfædds Selfyssings, mikið þá 

lá það beint við að gera lokaverkefni um einn hinna „stóru“, nánar tiltekið Suðurlandsskjálftann 

sem reið yfir þann 29. maí árið 2008. Það tjón sem hlaust af hamförunum var gríðarlegt og í 

kjölfarið var sett af stað ferli til að meta og bæta það tjón sem hafði orðið. Margar stofnanir 

ásamt yfirvöldum komu þar að málum til þess að greiða sem best götu þeirra sem lent höfðu í 

tjóni. Mikill metnaður var lagður í starfið og áhugavert að skoða hvort sá metnaður hafi skilað 

sér til jákvæðrar upplifunar tjónþola í þessum annars ömurlegu aðstæðum.  

Það er von höfundar að ritgerð þessi veki áhuga þeirra sem lesa á viðfangsefninu og einnig að 

það veiti góða innsýn í það ferli sem fer af stað þegar náttúruhamfarir á borð við jarðskjálfta eiga 

sér stað á Íslandi.  

Verkefni þetta telur 12 ECTS einingar og er lokaritgerð höfundar til BA-gráðu í Alþjóðafræði frá 

Háskólanum á Bifröst. Höfundur þakkar leiðbeinanda sínum, Eiríki Bergmann, lipurð og góð ráð 

við vinnslu verkefnisins. Þá eru sérstakar þakkir færðar Vilborgu Halldórsdóttur fyrir góða 

hvatningu, leiðbeiningar við uppsetningu og yfirlestur á ritgerðinni. Einnig vill höfundur þakka 

fjölskyldu sinni fyrir góða hvatningu á meðan skrifin stóðu. 

Selfossi, 19. mars 2014 

___________________________ 

Gunnar Ólason 
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Inngangur 

Segja má að á Íslandi búi fólk við stöðuga yfirvofandi hættu á ýmiss konar tjóni af völdum 

náttúruhamfara. Þar á meðal eru jarðskjálftar sem verða með reglulegu millibili, þeir hörðustu á 

flekamótum á Suðurlandi og fyrir Norðurlandi (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 

1990, bls. 197). Þannig urðu stærstu skjálftar sem mælst hafa undan norðurströndinni árið 1910, 

á Rangárvöllum 1912 og fyrir mynni Skagafjarðar árið 1963 en allir mældust um 7 á 

Richterkvarða. Gerð jarðskorpunnar undir Íslandi veldur því að ekki er við sterkari skjálftum að 

búast hér á landi (Páll Einarsson, 2012). Jarðskjálftar af þessari stærðargráðu eru þó nægilega 

öflugir til að valda töluverðu tjóni eins og raun hefur borið vitni hér á landi.  

Stjórnvöld hafa brugðist við hættu á náttúruhamförum á borð við jarðskjálfta með ýmsum hætti. 

Þar má telja lagasetningu um almannavarnir („Lög um almannavarnir“, 2008) þar sem kveðið er 

á um skipulagningu og skyldur stjórnvalda og borgara, uppsetningu samhæfingar- og 

stjórnstöðvar, valdheimildir og viðbragðsáætlanir á hættutímum. Undirstofnanir stjórnsýslu hafa 

síðan útbúið hjá sér verklagsreglur með stoð í umræddum lögum. Ennfremur hafa verið gefnar út  

leiðbeiningar til almennings þegar hamfarir verða, þar á meðal jarðskjálfti („Viðbrögð við 

jarðskjálfta“, e.d. og „Viðbrögð eftir jarðskjálfta“, e.d.).  

Þann 29. maí 2008 reið öflugur jarðskjálfti yfir Suðurland sem átti upptök sín undir Ingólfsfjalli. 

Mældist hann 6,3 á Richerkvarða („Jarðskjálfti við Ingólfsfjall“, 2012). Einungis urðu 

minniháttar meiðsl á fólki en strax varð ljóst að eignatjón hefði orðið umtalsvert. Um leið og 

skjálftinn var liðinn hjá var samhæfingarstöð almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra virkjuð og 

í gang settar yfirgripsmiklar aðgerðir. Fólu þær í sér upplýsingamiðlun, útkall björgunarsveita, 

virkjun rýmingaráætlana, skipulagningu vatnsdreifingar, áfallahjálp, mat á líkams- og eignatjóni 

og önnur tengd verkefni (Víðir Reynisson, 2008). Því má með sanni segja að í kjölfar skjálftans 

hafi reynt á þá verkferla og þær viðbragðsáætlanir, sem unnar höfðu verið af stjórnvöldum, bæði 

hvað varðaði áfallahjálp og aðra mannlega þætti en ekki síður með tilliti til mats á eignatjóni og 

úrbóta mála hjá tjónþolum. 

Tilgangur þessa verkefnis er að skoða þá verkferla sem stjórnvöld hafa sett fram til að takast á 

við það hættuástand sem skapast við stóra jarðskjálfta, þá úrbótavinnu sem fylgir slíkum 

hamförum og hvort vinnubrögð stjórnvalda eru í samræmi við það sem tjónþolar vænast. Verða 
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viðbrögð í kjölfar Suðurlandsskjálftans árið 2008 notuð til þess að kanna hvernig þessum málum 

er háttað. Fjallað verður um hlutverk hverrar undirstofnunar innan stjórnsýslunnar er að málum 

komu, hver ferillinn var innan hverrar stofnunnar við úrvinnslu tjóns og hvernig tjónþolar 

upplifðu skilvirkni og gæði stofnanavinnu við úrvinnslu mála. Er markmið verkefnisins þannig 

að varpa ljósi á rannsóknaspurninguna „Stóðst úrvinnsla mála í kjölfar Suðurlandsskjálftans 

2008 væntingar tjónþola?“. 

1. Aðkoma og inngrip stjórnvalda/hins opinbera á tímum náttúruhamfara. 

Skilgreiningu á hinu opinbera má skipta í þrennt: Ríki, sveitarfélög og almannatryggingar. Þessi 

skilgreining er notuð af alþjóðlegum stofnunum til þess að bera saman þjóðhagsstærðir þó svo að 

sumir telji að almannatryggingar falli undir ríkið og í raun sé hið opinbera aðeins tvennt, ríki og 

sveitarfélög („Hið opinbera“, e.d.). 

Þegar náttúruhamfarir á borð við jarðskjálfta hafa riðið yfir er rökrétt að áætla að eitt það fyrsta 

sem almenningur vænti séu viðbrögð fulltrúa ríkis og sveitarfélaga. Fróðlegt er að skoða hvaða 

ástæður liggja að baki út frá ýmsum hliðum, áhrif mismunandi þátta á ákvarðanatöku sem og 

hvaða afleiðingar aðgerðir eða aðgerðaleysi þeirra geta haft með tilliti til endurreisnar samfélaga 

eftir slíkar hamfarir.  

1.1. Pólitískt mikilvægi aðkomu stjórnvalda 

Hættuástand (e. Crisis) er staða sem, skv. skilgreiningu, ógnar grunngildum samfélaga. Hér getur 

verið um að ræða ógnun við mannslíf, efnahagslega hagsæld, lýðræði eða aðra samfélagslega 

þætti (Svedin og Bernhardsdottir, 2004, bls. 17). Það liggur því beint við að aðkomu stjórnvalda 

viðkomandi ríkis og/eða svæðis, eftir því sem við á, sé þörf.  

Ennfremur koma persónulegir hagsmunir við sögu sem oft eru ekki síður mikilvægir þeim 

aðilum sem eiga í hlut. Þar má nefna helsta einstaka stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka 

(Svedin og Bernhardsdottir, 2004, bls. 17). Ísland er lýðræðisríki sem kýs sér aðila til að stjórna í 

landinu á fjögurra ára fresti. Frammistaða þeirra í stórum pólitískum málum er því lykilatriði 

fyrir þá sjálfa til að halda atvinnu sinni og þar með lífsviðurværi. Fá mál teljast líklega 

mikilvægari í því samhengi en einmitt hvernig brugðist er við á viðkvæmum tímum líkt og 

skapast þegar atburðir á borð við náttúruhamfarir verða sem ógna velferð þeirra þegna sem fyrir 
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verða. Ljóst er að allra augu beinast á slíkum tímum að þeim sem landinu stjórna og hvert þeirra 

verk er undir smásjá kjósenda.  

1.2. Stærð samfélags 

Ísland er smáríki með langa hefð fyrir lýðræði og lífsgæðastaðall er hár (Svedin og 

Bernhardsdottir, 2004, bls. 21). Rannsókn Baldurs Þórhallssonar og Anders Wivel á smáríkjum í 

Evrópusambandinu gefur til kynna að ákveðin samfélagseinkenni smáríkja leiði af sér ólíka ferla 

við ákvarðanatöku en þekkist í stórum ríkjum. Þar á meðal má nefna meiri sveigjanleika og 

óformlegheit í stjórnsýsluákvörðunum, meira frumkvæði einstakra starfsmanna stjórnsýslunnar 

og meiri möguleika til að bregðast skjótt við breytingum á utanaðkomandi aðstæðum 

(Thorhallsson og Wivel, 2006), svo sem þegar náttúruhamfarir verða. Áhugavert er að skoða til 

viðmiðunar hvernig stórríkið Bandaríkin tókst á við afleiðingar fellibyljarins Katrina sem reið 

þar yfir árið 2005. Horft verður til New Orléans, Louisiana, þar sem  mannfall varð mest og 

strandbæja Mississippi, þar sem eignatjón varð mest, í því samhengi („Hurricane Katrina“, e.d.).  

Á Íslandi var strax hafist handa við að veita fyrstu hjálp, tryggja að allir hefðu húsaskjól, veita 

sálrænan stuðning og safna upplýsingum um tjón. Mikil áhersla var lögð á að úrvinnsla mála 

gengi hratt fyrir sig. Um mánuði eftir skjálftann var búið að koma úrbótavinnu að mestu í ferli og 

lífið farið að ganga sinn vanagang og um ári eftir skjálftann var störfum að mestu lokið utan 

nokkurra mála er þurftu sérumfjöllunar við (Ólafur Haraldsson, 2010).  

New Orléans er ein fátækasta borg Bandaríkjanna og félagslegt bakland barna, gamalmenna og 

þeirra sem minna mega sín með því versta sem gerist þar í landi. Borgin var því einkar viðkvæm 

fyrir þeim hörmungum sem fellibylurinn Katrina kallaði yfir hana. Ríkisstjórn George W. Bush 

þótti bregðast seint og illa við vegna náttúruhamfaranna og mun verr en fordæmi voru fyrir hjá 

fyrri ríkisstjórnum í  hamförum er riðið höfðu yfir landið. Þannig var ekki farið af stað í að rýma 

borgina um leið og lá fyrir að fellibylurinn væri væntanlegur þrátt fyrir að vitað væri að 100.000 

manns hefðu ekki tök á að komast burt úr borginni af sjálfsdáðum. Þá voru litlir sem engir 

fjármunir settir í að reyna að koma samfélaginu á fót á nýjan leik með því að efla varnir eða 

hvetja aðila atvinnulífsins til að snúa þangað aftur með starfsemi sína. Matar- og vatnssendingar 

bárust í miklu minna mæli en lofað hafði verið, tveimur mánuðum eftir hamfarir höfðu 20.000 

nemendur ekki enn hafið nám að nýju og hálfu ári eftir fellibylinn hafði um 14% af lofuðum 
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húsnæðisúrræðum borist. Til samanburðar höfðu íbúar Mississippi fengið rúm 86% þess 

húsnæðis sem þar hafði verið lofað en ríkisstjóri Mississippi hafði góð tengsl við Hvíta húsið 

(Dreier, 2006). Með ólíkindum verður að teljast að bandarískur almenningur hafi horft 

aðferðarlaus upp á sinnuleysið en freistandi er að álykta að þar hafi fjarlægð, stærð og fjöldi haft 

mikið að segja. Hæpið verður að teljast að stjórnvöld á Íslandi kæmust upp með slíkt hið sama í 

svo langan tíma.   

1.3. Efnahagsleg aðkoma stjórnvalda 

Á Íslandi hefur ríkisstjórnin brugðist við ófyrirséðum áföllum, á borð við Suðurlandsskjálftann 

2008, með aukafjárveitingu til handa viðkomandi sveitarfélögum og tjónþolum. Er framkvæmdin 

á þá leið að fjármálaráðherra leggur fram frumvarp til fjáraukalaga til að mæta ófyrirséðum 

útgjöldum vegna náttúruhamfara og uppbyggingarstarfs í kjölfar þeirra (Sólveig Þorvaldsdóttir 

o.fl., 2008, bls 84). 

Strax í kjölfar Suðurlandsskjálftans samþykkti ríkisstjórnin að veita 100 milljónum í aðstoð 

vegna fyrstu viðbragða á svæðinu. Í desember sama ár var síðan ákveðin viðbótarfjárveiting til 

að bæta tjón sem voru utan tryggingakerfis og án möguleika á nokkrum styrkjum til 

uppbyggingar. Samtals var um 733 milljónir króna að ræða sem faldar voru Jarðskjálftasjóði til 

úrvinnslu (Ólafur Örn Haraldsson, 2010, bls. 1). Velta má fyrir sér réttmæti slíkra fjárveitinga af 

skattpeningum almennings út í hið óendanlega. Ekki verður deilt um þær siðferðislegu skyldur 

sem hvíla á stjórnvöldum í velferðarríki að tryggja aðgengi allra að aðföngum er uppfylla 

lágmarksþörf fólks, s.s. matvælum, húsnæði og menntun og eru þær skyldur stjórnvalda bundnar 

í lög, t.d. 7. gr. sveitastjórnarlaga nr. 138/2011.  Á hinn bóginn má velta fyrir sér hversu langt 

ríki á að ganga í að tryggja til að mynda búnað og mannvirki er ekki falla undir aðrar tryggingar.   

2. Mikilvægir stjórnmálalegir þættir við úrvinnslu mála í kjölfar náttúruhamfara. 

Fjölmargar skýrslur, rannsóknir og greiningar hafa verið gerðar á því til hvaða þátta er mikilvægt 

að horfa, hvaða mistök hafi verið gerð og hvað megi almennt fara betur varðandi aðkomu 

stjórnvalda og annarra aðila í kjölfar náttúruhamfara. Til eru heilu bækurnar um málefnið sem 

sýnir ef til vill um hversu mikilvægt mál er að ræða, bæði pólitískt, efnahagslega og siðferðilega.  
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Árið 1997 var the Crisis Management (CM) Europe program sett á laggirnar. Tilgangur þess er 

að safna saman vísindalegum fróðleik sem nota má til að þjálfa sérfræðinga er koma að málum 

þegar hvers kyns hamfarir verða. Í fyrstu var aðaláherslan á Eystrasaltsríkin (e. Baltic Sea area) 

en um 5 árum síðar var verkefnið útvíkkað til að ná yfir alla Evrópu (Stern og Sundelius, 2003, 

bls. 71).  

Undir CM Europe verkefninu hefur einnig verið útbúið ákveðið rannsóknarform sem byggir á 

fjögurra þrepa rannsóknaráætlun. Þá hafa 10 mikilvægir greiningarþættir verið skilgreindir til að 

byggja megi vel skipulagða greiningarskýrslu. Tilgangurinn er að auðvelda samanburð á milli 

mismunandi atburða eftir atvikum í mismunandi löndum til að sem mestan fróðleik megi draga 

af þeim (Stern og Sundelius, 2003, bls. 71). Vel á annað hundrað atburðir hafa verið greindir 

með þessu formi. Þar á meðal var framkvæmd úttekt á þremur stórum atburðum á Íslandi: 

Strandi Vikartinds árið 1997, Suðurlandsskjálftunum árið 2000 og viðbrögðum íslenskra 

yfirvalda við tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (e. European Commission) um 

tímabundið bann á notkun fiskimjöls í dýrafóðri en litið var á tillöguna sem mögulega 

yfirvofandi efnahagskreppu á Íslandi (Svedin og Bernhardsdottir, 2004, bls. 19).  

Áhugavert er að skoða nánar þá 10 greiningarþætti sem reynst hafa haft mikilvæg áhrif á hvernig 

til tekst þegar tekist er á við hamfarir. Verður það gert hér að neðan og skoðað í samhengi við 

íslenskar aðstæður, með áherslu á Suðurlandsskjálftann 2008. 

2.1. Viðbúnaður, hindrun, úrbætur (e. Preparedness, Prevention and Mitigation)  

Hér er horft til þess hversu vel yfirvöld og stofnanir eru viðbúnar því að þurfa að takast á við þær 

hamfarir sem eiga sér stað hverju sinni. Þar skiptir máli hvort sömu aðstæður hafi komið upp 

áður og þá hvort og hvaða lærdómur hafi verið dreginn af úrvinnslu mála eftir þá atburði. Þá 

skiptir máli hvort til séu leiðbeiningar um hvernig takast skuli á við aðstæður sem og hvort 

gerðar hafi verið tilhlýðilegar ráðstafanir til að lágmarka tjón (Svedin og Bernhardsdottir, 2004, 

bls. 16).  

Á Íslandi er hætta á jarðskjálftum vel þekkt og því ekki hægt að segja að þeir komi sérstaklega á 

óvart. Eftir Suðurlandsskjálftana árið 2000 var gerð úttektarskýrsla fyrir almannavarnir ríkisins 

(Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2002) og aðrir hlutaðeigandi aðilar 

fóru einnig yfir sína vinnuferla, t.a.m. innan tryggingafélaga (Kristján Már Gunnarsson, 
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umboðsmaður Tryggingamiðstöðvarinnar fyrir Selfoss og nágrenni, munnleg heimild, 7. 

nóvember 2013). Þá hefur mátt nálgast leiðbeiningar um viðbrögð við jarðskjálftum fyrir 

almenning í símaskrám eða á síðu almannavarna í áraraðir („Viðbrögð við og eftir jarðskjálfta“, 

e.d.). Því má segja að aðilar hafi verið ágætlega í stakk búnir til að takast á við það sem fylgdi í 

kjölfar Suðurlandsskjálftans árið 2008. Það var þó ekki fyrr en eftir hann sem lög um 

almannavarnir nr. 82/2008 litu dagsins ljós sem og yfirgripsmikil skýrsla sem ætluð er til 

leiðbeiningar fyrir sveitarfélög um langtímaviðbrögð við náttúruhamförum sem tekur á öllum 

þáttum samfélagsins er horfa þarf til (Sólveig Þorvaldsdóttir o.fl., 2008).  

2.2. Ákvörðunaraðilar (e. Decision Units) 

Hér er horft til hverjir hafa heimildir til hvers konar ákvarðanatöku innan þeirrar flóknu 

skipulagningar sem afleiðingar náttúruhamfara krefjast. Í sumum tilfellum er um einstaklinga að 

ræða, tiltekin samtök, sveitastjórn eða jafnvel sjálfa ríkisstjórnina (Svedin og Bernhardsdottir, 

2004, bls. 16). Strax í kjölfar Suðurlandsskjálftans voru samþykkt lög á Alþingi er tilgreina 

ítarlega hlutverk og skyldur ríkisvalds, sveitarfélaga, almannavarna, almennings og annarra 

hlutaðeigandi aðila á neyðartímum. Þá er kveðið á um hvar skipulagning aðgerða skuli fara fram 

sem og heimildir til stofnunar þjónustumiðstöðvar er taki yfir það hlutverk að hluta þegar það á 

við („Lög um almannavarnir“, 2008).  

2.3. Forysta (e. Leadership) 

Hér er horft til hvernig stjórnunarháttum leiðtoga er háttað í náttúruhamförum. Forysta getur 

verið mjög virk þar sem leiðtogi tekur beinan þátt í aðgerðum og samhæfingum aðgerða eða 

táknræn þar sem orð og verk viðkomandi leiðtoga sýna að þeir sem eru við stjórnvölinn séu 

einnig þátttakendur í hamförunum og sýni hluttekningu með fórnarlömbum þeirra (Svedin og 

Bernhardsdottir, 2004, bls. 16). Á Íslandi er gert ráð fyrir virkri forystu enda á forsætisráðherra 

sæti í almannavarna- og öryggismálaráði og er jafnframt formaður þess. Því má gera ráð fyrir 

virkri þátttöku hans í ákvarðanatöku og skipulagningu aðgerða á hættutímum („Lög um 

almannavarnir“, 2008).  

2.4. Skynjun og römmun ástands (e. Problem Perception and Problem Framing) 



16 
 

Hér er huglæg og félagsleg atburðarás í hamförum rannsökuð. Stjórnendur taka ákvarðanir sínar 

byggðar á upplifun sinni og eigin túlkun á því sem er að gerast frekar en óvéfengjanlegri og 

hlutlægri þekkingu á ástandinu sem þeir standa frammi fyrir. Á hvaða hátt stjórnandi svo rammar 

ástandið í huga sér hefur mikil áhrif á hvaða ákvarðanir hann tekur í framhaldinu, einkum ef um 

óreyndan stjórnanda er að ræða. Þannig má segja að við römmun ástands sé strax búið að útiloka 

ákveðnar mögulegar aðgerðir og að mjög skýrar línur verði til um ákvarðanir stjórnandans. 

Vitsmunalegir og félagslegir þættir sem og þekking á sambærilegum atburðum, upplýsingaflæði 

og menning hafa þarna mikil áhrif.  

Við könnun á þessum þætti skoða rannsakendur gjarnan upplifun og römmun stjórnenda á 

tilteknum tímamótum í hamförum eða atburðum (Svedin og Bernhardsdottir, 2004, bls. 17).  

2.5.  Gildisárekstrar (e. Value Conflict) 

Hér er um að ræða stóran þátt í römmun vandamáls. Þegar náttúruhamfarir eða stórslys ríða yfir 

skapast oft aðstæður þar sem ákveðin togstreita myndast milli mismunandi gilda. Þá þarf að 

forgangsraða og kortleggja hvað virkilega skiptir máli og hér er talið mikilvægt að stjórnendur og 

aðrir hlutaðeigandi ráði ráðum sínum vel svo ekki skapist hætta á að horft sé framhjá 

mikilvægum gildum. Ennfremur geta hér tekist á í huga stjórnenda hvort vegur þyngra, eigin 

hagsmunir eða almannahagsmunir. Þekkt er að stjórnendur ýmist kjósi að hundsa ákveðin gildi 

sem getur leitt af sér slæma stefnumörkun, velji að viðurkenna vandann og takast á við hann eða 

jafnvel kjósi að fresta eða afneita vandanum og vona að hann hverfi (Svedin og Bernhardsdottir, 

2004, bls 17).  

2.6. Pólitískur samstarfsvilji og –ágreiningur (e. Politico-Bureaucratic Cooperation and 
Conflict) 

Hér eru skoðaðir þeir þættir sem leiða til pólitísks samstarfsvilja í kjölfar hamfara og svo þeirra 

þátta sem valdið geta deilum eða sundrungu. Þekkt er að í kjölfar hamfara eykst oft tímabundið 

stuðningur við stjórnvöld og gagnrýni á störf þeirra minnkar (e. „Rally around the flag effect“), 

leiðtogahylli eykst og samhugur verður ríkjandi. Þættir sem á hinn bóginn valda deilum og 

sundrungu eru varnarviðbrögð stjórnenda og tilhneiging til að finna sökudólga þegar mistök 

verða. Þá spila eigin pólitískir hagsmunir inn í og allir vilja eiga heiðurinn af því sem vel tókst 

til. (Svedin og Bernhardsdottir, 2004, bls. 17).  
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Af þeim úttektum sem finna má um Suðurlandsskjálftann virðist fyrst og fremst hafa ríkt 

samhugur um úrlausn mála. Lög um almannavarnir voru strax samþykkt á Alþingi og aðgerðir 

gengu fljótt og vel fyrir sig (Ólafur Örn Haraldsson, 2010). Ástæðu þessa má hugsanlega finna 

meðal annars í smæð Íslands með mikilli nánd íbúa þar sem umhyggja fyrir náunganum á 

hættutímum verður yfirsterkari öllum öðrum gildum.  

2.7. Traust og upplýsingaflæði (e. Crisis Communication and Credibility) 

Hér er horft til sambandsins á milli stjórnenda aðgerða, ríkis- og sveitastjórna, fjölmiðla og 

almennings. Í lýðræðisríkjum er það grundvöllur góðra stjórnunarhátta að traust ríki milli aðila 

sem og að lögmætis sé gætt í öllum aðgerðum. Stjórnendur fara inn í neyðartíma með mismikið 

traust í forgjöf og hvernig þeir spila úr málum ræður svo úrslitum um hvort traustið eykst eða 

minnkar með tímanum. Afstaða fjölmiðla er stór þáttur í þessu samspili (Svedin og 

Bernhardsdottir, 2004, bls. 18). 

Í Suðurlandsskjálftanum 2008 var frá upphafi lögð áhersla á að upplýsingum væri komið ítarlega 

og skipulega til almennings í gegnum fjölmiðla (Ólafur Örn Haraldsson, 2010). Bæði stjórnendur 

og tjónþolar upplifðu almennt ánægju með upplýsingagjöf sem og úrvinnslu mála og bendir það 

til þess að sú afstaða yfirvalda sem þarna var tekin hafi orðið til þess að skapa traust og trú 

gagnvart þeirri úrbótavinnu sem þar var unnin (sjá niðurstöður).  

2.8. Milliríkjasamskipti (e. Transnationalization and Internationalization) 

Hér er skoðað hvaða áhrif hamfarir hafa á pólitísk, efnahagsleg, félagsleg og umhverfisfræðileg 

samskipti milli ríkja í heimi þar sem lönd verða sífellt háðari hvert öðru. Þannig geta hamfarir átt 

upphaf sitt í einu landi en haft mikil áhrif á lífið í öðrum löndum, jafnvel svo að yfirvöld þurfi að 

vinna saman við aðgerðir (Svedin og Bernhardsdottir, 2004, bls. 18). Sem nærtæk dæmi þar sem 

Ísland kemur við sögu má nefna þau eldgos sem hafa haft áhrif á flugsamgöngur sem og 

svínaflensufaraldurinn sem geisaði árið 2009 og olli ótta og óvissu um allan heim (Teitur 

Guðmundsson, 2009).  

2.9. Áhrif tíma (e. Temporal effects) 
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Hér er skoðað hvaða áhrif tímasetning hamfara og atburða hafa á úrlausn mála. Annars vegar er 

um að ræða röð atburða (e. Sequencing) þar sem ákvarðanir í upphafi hættuástands hafa 

tilhneigingu til að hafa áhrif á eða takmarka möguleika í síðari ákvarðanatöku. Hinsvegar er um 

að ræða tilhneigingu innan mismunandi atburða til að hafa áhrif á ákvarðanatöku vegna hvors 

annars. Þarna getur verið um að ræða innan sömu hamfara þar sem takast þarf á við mörg 

vandamál samtímis, á milli hamfara á tveimur stöðum eða á milli hamfara og annars mikilvægs 

atburðar (s.s. kosninga) (Svedin og Bernhardsdottir, 2004, bls. 19).  

2.10. Lærdómur (e. Learning) 

Hér er skoðað upp að hvaða marki stjórnendur geta lært af hamförum eða stórum atburðum sem 

hafa gengið yfir. Ýmist getur verið um að ræða lærdóm sem dregin er eftir að úrbótavinnu er 

lokið eða viðbrögð við jákvæðum eða neikvæðum athugasemdum á meðan á úrvinnslu stendur 

(Svedin og Bernhardsdottir, 2004, bls. 19). Á Íslandi hafa farið fram margar rannsóknir og 

úttektir á viðbrögðum við hamförum sem riðið hafa yfir (t.d. „Viðlagatrygging Íslands“, 2013; 

Sólveig Þorvaldsdóttir o.fl., 2008; Kristján Már Gunnarsson, umboðsmaður 

Tryggingamiðstöðvarinnar fyrir Selfoss og nágrenni, munnleg heimild, 7. nóvember 2013) þar 

sem farið hefur verið yfir verkferla og lærdómur dreginn af því sem vel gekk sem og því sem 

betur mætti fara. Var Suðurlandsskjálftinn 2008 þar engin undantekning.  

3. Almennt um úrvinnslu tjóna í kjölfar Suðurlandsskjálftans. 

Til að átta sig betur á því ferli sem blasti við tjónþolum í kjölfar Suðurlandsskjálftans árið 2008 

verður hér að neðan fjallað stuttlega um þau lög sem aðstoð og tjónaúrvinnsla byggist á í kjölfar 

náttúruhamfara á borð við jarðskjálfta sem og þær stofnanir sem helst koma við sögu áður en 

lengra er haldið.  

3.1. Lög um almannavarnir nr. 82/2008 

Frumvarp til laga um almannavarnir var fyrst lagt fram á Alþingi þann 8. nóvember 2007 af 

Birni Bjarnasyni, þáverandi dómsmálaráðherra. Athygli vekur að önnur og þriðja umræða fóru 

fram þann 29. maí 2008, sama dag og skjálftinn reið yfir Suðurland, atkvæðagreiðsla daginn eftir 

og lögin tóku svo gildi þann 1. júní 2008. Öruggt verður að teljast að jarðskjálftinn hafi valdið 

þeirri skyndilegu afgreiðslu sem frumvarpið fékk („Lög um almannavarnir > Ferill máls“, 2008). 
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Markmið laganna er að samþætta almannavarnir í landinu með tilliti til undirbúnings, 

skipulagningar og framkvæmdar hvers kyns ráðstafana er lúta að því að tryggja öryggi 

landsmanna og lágmarka umhverfis- og eignatjón á tímum neyðar af hvers kyns tagi, þar með 

talið jarðskjálfta, eins og unnt er.  

Við embætti ríkislögreglustjóra starfar í Reykjavík samhæfingar- og stjórnstöð undir sérstakri 

stjórn sem skilgreind er í lögunum. Samhliða rekstri hennar er ríkislögreglustjóra heimilt að 

stofna tímabundið þjónustumiðstöð vegna yfirstandandi hættuástands. Hlutverk hennar er að 

veita almenningi upplýsingar, aðstoð og þjónustu af ýmsu tagi sem og að sjá um upplýsingagjöf 

til fjölmiðla („Lög um almannavarnir“, 2008). Í kjölfar jarðskjálftans 29. maí 2008 var þessi 

lagaheimild nýtt og þjónustumiðstöð sett upp í Hveragerði og á Selfossi sem hundruðir manna 

sóttu aðstoð í. Í júlí sama ár voru þjónustumiðstöðvarnar sameinaðar í Tryggvaskála á Selfossi 

og starfrækt þar til ársloka 2009 (Ólafur Örn Haraldsson, 2010, bls. 3). 

Af ofangreindu má sjá að lög um almannavarnir taka, eðli málsins samkvæmt, til allra þátta 

samfélagsins. Verklagsreglur ráðuneyta og annarra stofnana byggja á lögum þessum, sem og 

takmörkunum og ákvæðum annarra laga er um hvert og eitt svið gilda.  

3.2. Þjónustumiðstöð vegna Suðurlandsskjálftans 2008 

Strax á fyrstu dögunum eftir skjálftann var, eins og áður sagði, sett á laggirnar þjónustumiðstöð 

vegna jarðskjálfta á Suðurlandi í samræmi við 14. gr. laga nr. 82/2008. Verkefnisstjóri var settur 

Ólafur Örn Haraldsson en Víðir Reynisson, deildarstjóri almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra, 

var yfirmaður hennar. Aðrir starfsmenn voru á vegum ýmissa hjálparsamtaka, bæjarfélaga og frá 

öðrum stöðum. Meginhlutverk þjónustumiðstöðvarinnar var að samræma viðbrögð og verkferla 

innan þeirra sveitarfélaga sem lentu í tjóni vegna skjálftans og gæta jafnræðis tjónþola á 

mismunandi svæðum við úrvinnslu mála, vera tengiliður sveitastjórnanna við viðkomandi 

ráðuneyti og hafa yfirumsjón með viðeigandi upplýsingagjöf til fjölmiðla, almennings og 

ákveðinna hópa.  

Upphaflega fólust verkefni þjónustumiðstöðvarinnar í að takast á við úrlausn brýnna vandamála 

s.s. að veita áfallahjálp, aðstoð við útvegun bráðabirgðahúsnæðis og útdeilingu nauðsynja. Þegar 

frá leið fólst aðstoðin í að leiðbeina tjónþolum um hvert leita skyldi réttar síns til bóta ýmiss 

konar, aðstoðar við lagfæringar og viðgerðir og annað tilfallandi. Var það mat verkefnisstjóra að 
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uppsetning þjónustumiðstöðvar hefði verið mikil bragarbót miðað við Suðurlandsskjálftana sem 

riðu yfir árið 2000. Einna helst var talið til að með tilkomu miðstöðvarinnar hefðu erindi fengið 

mun skjótari og skilvirkari afgreiðslu og að eftirfylgni aðila innan hennar hefði orðið til þess að 

mál voru til lykta leidd í stað þess að veltast um og týnast „í kerfinu“ (Ólafur Örn Haraldsson, 

2010).  

3.3. Hlutverk sveitarfélaga 

Sveitarfélög sem stofnanir gegna lykilhlutverki þegar kemur að viðbrögðum við 

náttúruhamförum. Þau sinna stórum hluta af opinberri þjónustu gagnvart íbúum og fyrirtækjum á 

staðnum. Þeirra hlutverk er meðal annars að draga úr tjóni og auka öryggi íbúa með ýmsum 

hætti.  

Auknar skyldur voru lagðar á sveitarfélög með lögum nr. 82/2008 sem kveða meðal annars á um 

uppsetningu viðbragðsáætlana til afnota á hættutímum. Þessar viðbragðsáætlanir miðast við 

starfsemi sveitarfélaga og stofnanir í þeirra umdæmum. Þá skulu sveitastjórnir skipa 

almannavarnanefndir í samvinnu við ríkislögreglustjóra í samræmi við lögin. Fram að þeim tíma 

er lögin voru sett höfðu aðaláherslur almannavarnanefnda snúið að leit og björgun og að veita 

svokallaða fyrstu aðstoð en ekki á endurreisn sveitarfélaga eftir náttúruhamfarir og því má segja 

að með lagasetningunni sé brotið blað í sögu stjórnar sveitarfélaga („Almannavarnir 

sveitarfélaga“, e.d.).  

Í skýrslunni ,,Langtímaviðbrögð við náttúruhamförum“ er greint í fyrsta sinn hér á landi hvernig 

uppbyggingarstarfi hefur verið háttað eftir að náttúruhamfarir hafa riðið yfir samfélög. Leitað var 

til einstaklinga sem hafa starfað  hjá hinu opinbera auk þeirra sem tengjast fyrirtækjum, 

stofnunum og félagasamtökum sem koma að málum sem þessum. Tilgangur skýrslunnar var að 

útbúa leiðbeiningar fyrir sveitarfélög til að notast við þegar náttúruhamfarir hafa átt sér stað 

(Sólveig Þorvaldsdóttir o.fl., 2008).  

Í sveitarfélaginu Árborg var samþykkt sú ákvörðun að nýta sér efnivið skýrslunnar og notast við 

verkfæri hennar þó að hún hafi ekki enn verið fullunnin á þeim tíma. Í skýrslunni er gert ráð fyrir 

að svokölluðu endurreisnarteymi sé komið á laggirnar og að þeir fulltrúar sem í því séu starfi 

undir bæjarstjóra hverju sinni. Miðað er við þrjá klasa sem falla undir endurreisnarteymið: 

Velferðar-, umhverfis- og efnahagsklasa. Sveitarfélagið Árborg ákvað hinsvegar að hafa 
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skiptinguna öðruvísi og er eftirfarandi bein tilvitnun í fyrrverandi bæjarstjóra Árborgar, 

Ragnheiði Hergeirsdóttur, úr erindi hennar sem birt er í skýrslunni (Sólveig Þorvaldsdóttir o.fl., 

2008, bls. 149): 

„...Við tókum ákvörðun um að setja upp fimm klasa innan okkar teymis, þ.e. klasa um 
stjórnsýslu, fjármál, velferð, veitur og eignir og loks umhverfismál, sem tekur m.a. til 
skipulags- og byggingamála. Hlutverk þeirra skiptast sem hér segir: Stjórnsýsluklasi 
vinnur með ástand og burði stjórnkerfis sveitarfélagsins.Velferðarklasi með líkamlegt, 
andlegt og félagslegt ástand íbúanna. Veitu- og eignaklasi vinnur með ástand 
mannvirkja sem hýsa starfsemi sveitarfélagsins, veitukerfa og fjarskipta. Skipulags- og 
byggingarklasi vinnur með ástand mannvirkja í sveitarfélaginu almennt, eftirlit með 
aðgerðum, áhrif á umhverfið m.t.t. mengunarhættu o.fl. og loks vinnur Fjármálaklasi 
með áhrif á efnahag sveitarfélagsins, einstaklinga og fyrirtækja…“  

3.4. Viðlagatrygging Íslands. 

Viðlagatrygging Íslands (VTÍ) tók til starfa þann 1. september 1975. Stofnunin tók við hlutverki 

þess sjóðs er nefndur var Viðlagasjóður sem settur var á laggirnar í kjölfar eldgossins í 

Vestmannaeyjum árið 1973. VTÍ starfar eftir sérlögum nr. 55/1992 og reglugerð nr. 83/1993 og 

heyrir nú undir fjármála- og efnahagsráðuneytið („Saga VÍ“, e.d.). Hlutverk stofnunarinnar er að 

bæta það tjón sem hlýst af náttúruhamförum eins og jarðskjálftum, eldgosum, snjóflóðum, 

skriðuföllum og vatnstjónum.  

Samkvæmt lögunum er skylt að vátryggja allar húseignir og lausafé sem er brunatryggt hjá 

vátryggingafélagi sem starfsleyfi hefur hér á landi. Ennfremur kveða lögin á um tryggingaskyldu 

annars konar mannvirkja óháð brunatryggingaskyldu. Þar má nefna hitaveitur, skólpveitur, brýr, 

fjarskiptamannvirki og fleira („Lög um Viðlagatryggingu Íslands“, 1992; „Reglugerð um 

Viðlagatryggingu Íslands“, 1993). Að auki tilgreina lögin sérstaklega að sjálfsábyrgð tjónþola 

skuli nema 5% af hverju tjóni eða ákveðnum skilgreindum lágmarksupphæðum eftir því hvort 

um lausafé, húseign eða mannvirki er að ræða („Lög um Viðlagatryggingu Íslands“, 1992).  

3.5. Jarðskjálftasjóður 

Í kjölfar Suðurlandsskjálftans 2008 var samþykkt, með fjáraukalögum á sama ári, fjárveiting til 

að takast á við afleiðingar skjálftans („Styrktargreiðslum vegna tjóna“, 2010). Nam hún alls 733 

milljónum króna (Ólafur Örn Haraldsson, 2010, bls. 1). Var fjármunum sjóðsins ætlað að standa 

straum af kostnaði vegna fyrstu viðbragða við afleiðingum skjálftans og til reksturs 
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þjónustumiðstöðvarinnar. Einnig fóru fjármunir hans í að styrkja sveitarfélög til að mæta hærri 

útgjöldum vegna skjálftans sem og til einstaklinga, stofnana og fyrirtækja vegna tjóna af ýmsu 

tagi sem hvorki VTÍ né almenn tryggingafélög bættu („Styrktargreiðslum vegna tjóna“, 2010).  

3.6. Fasteignaskrá Íslands 

Hlutverk Fasteignaskrár Íslands er halda til haga skráningu á fasteignum og mati á þeim („Um 

fasteignaskrá“, e.d.). Hjá útibúi stofnunarinnar á Selfossi var gert nýtt brunabótamat á þeim 

fasteignum sem skemmdust í Suðurlandsskjálftanum árið 2008 vegna hækkandi markaðsverðs 

fasteigna. Ef fram kom beiðni um endurmat á tjónaðri eign kom það í hlut Fasteignaskrár Íslands 

að verða við þeirri beiðni. (Ólafur Örn Haraldsson, 2010, bls. 15). Sá mismunur sem myndaðist á 

milli skráðs brunabótamats og endurmatsins var greiddur tjónþola úr jarðskjálftasjóði.  

4. Rannsóknarspurning 

Af því sem hér hefur fram komið er ljóst að eftir Suðurlandsskjálftann 2008 blasti við 

fórnarlömbum mikil vinna við að koma lífinu aftur í eðlilegan farveg. Auk hins andlega áfalls 

sem margir urðu fyrir var ljóst að eignatjón næmi milljónum króna (Ólafur Örn Haraldsson, 

2010). Í mörg horn var að líta og mikilvægt að standa rétt að málum til að tryggja réttindi sín sem 

best, ekki síst þegar kom að því að fá verðmæti bætt, að einhverju leyti að minnsta kosti. 

Áhugavert er að velta fyrir sér hversu aðgengilega tjónþolar upplifðu þá aðstoð sem boðið var 

upp á sem og hvort úrvinnsla tjóna stóðst þær væntingar sem þeir höfðu. Því verður sett fram 

eftirfarandi rannsóknarspurning: 

Stóðst úrvinnsla mála í kjölfar Suðurlandsskjálftans 2008 væntingar tjónþola? 

5. Framkvæmd 

Til að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna var farin sú leið að taka viðtöl við einstaklinga sem 

lentu í tjóni í jarðskjálftanum 2008. Gengið var út frá tilteknum skilgreindum spurningum en 

tjónþolum jafnframt gefið svigrúm til að koma á framfæri eigin athugasemdum. Upplýsingar eru 

ekki persónugreinanlegar nema sérstakt tilefni gefi til, svo sem að tjónþoli óski eftir að koma 

fram undir nafni. Samhliða viðtölunum var rætt við ákveðna aðila (nafngreindir síðar) til að 

varpa ljósi á raunverulegt ferli tjónatilkynninga og –úrvinnslu og átta sig þannig enn betur á 
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umfangi þeirrar vinnu er blasti við tjónþola, hversu langan tíma mátti búast við að það tæki að fá 

tjón bætt og hvaða hindranir helstar blöstu við. Jafnframt eru viðtölin notuð til að bera saman 

hvernig fulltrúar stofnana telja að tekist hafi til við upplifun tjónþola.  

5.1. Úrtak 

Samkvæmt 30. og 31. gr. laga nr. 82/2008 er óheimilt að birta opinberlega persónugreinanleg 

gögn tjónþola. Það þýðir að hvergi er hægt að nálgast lista yfir þá aðila er lögðu fram bótakröfu í 

kjölfar Suðurlandsskjálftans 2008. Því þurfti að fara aðra leið til að velja úrtak en að taka 

slembiúrtak úr hópi allra tjónþola.  

Reynt var að fara þá leið að velja af handahófi tvær götur á Selfossi og ganga þar hús úr húsi og 

spyrja íbúa hvort þeir hefðu lent í tjóni og þá hvort þeir væru tilbúnir til viðtals um það. Þessi 

leið reyndist ekki vænleg til árangurs. Erfiðlega gekk að ná í suma íbúa, aðrir höfðu ekki verið 

búsettir á Selfossi þegar skjálftinn reið yfir eða ekki lent í tjóni. Þá neituðu sumir íbúanna að 

svara því hvort þeir hefðu lent í tjóni og nokkrir sem höfðu lent í því voru ekki tilbúnir til viðtals. 

Eftir nokkrar tilraunir var fallið frá því að nota þessa aðferð enda skilaði hún einungis tveimur 

aðilum sem voru tilbúnir til að tjá sig um tjón sín.  

Þegar þetta lá fyrir var ákveðið að setja saman úrtak eftir ábendingum frá íbúum á Selfossi um 

aðila er hefðu lent í tjóni og væru e.t.v. tilbúnir til að tjá sig um það. Auk þeirra var þeim sem 

komið höfðu fram við fyrri tilraun til úrtaks boðið að vera með. Höfundur þekkir vel til á Selfossi 

og tókst að setja saman úrtak 6 manna með þessari aðferð. Um er að ræða fimm karla og eina 

konu á aldrinum 59-65 ára. Einn var búsettur í parhúsi en hin í einbýlishúsi þegar skjálftinn reið 

yfir. Innan úrtaksins er að finna allar mögulegar útgáfur á tjóni, þ.e.a.s. eingöngu innbústjón, 

bæði innbús- og fasteignatjón, viðgeranlegt tjón á fasteign, altjón á fasteign og hús sem strax var 

dæmt ónýtt.  

5.2. Viðtöl við fulltrúa stofnana er komu að tjónaferlum 

Útbúnar voru fjórar spurningar sem lagðar voru fram til grundvallar fyrir viðtöl við fulltrúa 

stjórnenda og umræður svo skapaðar út frá þeim. Eftirfarandi spurningar voru lagðar fram: 

1. Getur þú lýst ferlinu sem fór í gang frá því að tjón var tilkynnt og fram að úrlausn 
mála með tilliti til stofnunarinnar sem þú ert í forsvari fyrir? 
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2. Voru mörg mál sem kröfðust sérstakrar athugunar fyrir utan hefðbundið tjónaferli og 
ef svo var í hverju lá sá munur helst? 

3. Voru kröfur tjónþola oft umfram þau úrræði sem lög gera ráð fyrir og ef svo var hvað 
fólu þessar kröfur þá helst í sér? 

4. Var eitthvað í ferlinu sem hefði mátt betur fara að þínu mati? 

5.3.  Viðtöl við tjónþola 

Útbúnar voru sjö spurningar sem lagðar voru fram til grundvallar fyrir viðtöl við tjónþola og 

umræður svo skapaðar út frá þeim. Eftirfarandi spurningar voru lagðar fram: 

1. Hvers eðlis var það tjón sem þú varðst fyrir í jarðskjálftanum sem varð 29. maí árið 
2008? 

2. Getur þú lýst tjóninu í grófum dráttum? 
3. Varst þú ánægður/óánægður með þær stofnanir og fyrirtæki sem þú áttir í samskiptum 

við sem tjónþoli eftir jarðskjálftann þann 29. maí 2008 og það ferli sem fylgdi í 
kjölfarið eftir að tjón var tilkynnt? 

4. Ertu ánægður/óánægður með úrlausn mála varðandi þitt tjón? 
5. Var eitthvað í ferlinu sem hefði mátt betur fara að þínu mati? 
6. Var upplýsingaflæðið til þín sem tjónþoli ásættanlegt og voru þessar upplýsingar 

aðgengilegar fyrir þig? 
7. Stóðust tímamörk varðandi ferlið sem fór í gang eftir að tjón var tilkynnt og voru 
þessi tímamörk ásættanleg að þínu mati? 

6. Niðurstöður 

Rætt var við Huldu Ragnheiði Árnadóttur, framkvæmdastjóra Viðlagatryggingar Íslands og 

Kristján Má Gunnarsson, umboðsmann Tryggingamiðstöðvarinnar fyrir Selfoss og nágrenni, sem 

fulltrúa tryggingafélaganna sem við sögu komu í kjölfar skjálftans. Þar sem fyrir liggur 

greinargóð skýrsla Ólafs Haraldssonar þar sem meðal annars er fjallað um aðkomu 

Jarðskjálftasjóðs og hvernig unnið var úr málum þar var ákveðið að óska ekki sérstaklega eftir 

viðtali heldur voru notaðar upplýsingar úr skýrslunni um úrvinnslu mála.  

6.1. Viðlagatrygging Íslands  

Þegar um fasteignatjón var að ræða var hægt að tilkynna tjón ýmist beint til fulltrúa VTÍ eða 

tryggingafélaganna sem komu tilkynningum áfram til skrifstofu VTÍ. Þær voru svo sendar áfram 
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á hina ýmsu matsmenn sem voru verktakar en ekki starfsmenn VTÍ. Þeir önnuðust skipulagningu 

matsstarfa, fóru og mátu tjónið og hittu tjónþola með matsgerðina undir höndum. Í flestum 

tilfellum skrifuðu tjónþolar undir matsgerðina hjá matsmanninum. Hún var svo send á skrifstofu 

VTÍ sem greiddi út bætur vegna tjóna í samræmi við niðurstöðu matsgerðar og var máli þannig 

lokið. Ef ágreiningur reis um niðurstöðu matsgerðar sem ekki var hægt að leysa á milli 

matsmanns og tjónþola endaði málið hjá þáverandi framkvæmdastjóra VTÍ til úrlausnar.   

Mál er þörfnuðust sérstakrar athugunar og/eða fóru í einhvers konar ágreiningsferil vegna 

verulegs skoðanamunar á niðurstöðu máls voru ekki mörg, eða innan við 1% afgreiddra mála. 

Þrjú einkenni eru mest áberandi í þeim málum sem ágreiningur skapaðist um bótaskyldu eða 

bótafjárhæðir: Að ástandi og viðhaldi húss hafi verið ábótavant, að grundun niðurstöðu hafi verið 

ábótavant eða að hús hafi verið skemmt fyrir af völdum fyrri jarðskjálfta og að viðgerð eftir það 

hafi ekki farið fram eða verið ófullnægjandi sem hafi aftur orðið til þess að tjón í þeim skjálfta 

sem hér um ræðir hafi orðið verra en ella. Tjónabætur eru einungis metnar til að koma húsnæði í 

það ástand sem það var fyrir tjónsatburð, en auknar kröfur í byggingarreglugerðum geta komið í 

veg fyrir að slíkar endurbætur teljist fullnægjandi.  Leiddu þessir þættir þá til þess að bótakröfur 

voru umfram metnar tjónabætur og skapaðist þá grundvöllur ágreinings enda lá fyrir að í slíkum 

tilfellum gat komið til þess að tjónþola bæri sjálfum að greiða hluta viðgerðarkostnaðar sem 

óhjákvæmilegt var að fara út í.  

Þegar skoðað er að hverju betur hefði mátt standa varðandi skipulagningu tjónamats og 

framkvæmd þess bendir Hulda á að ekki hafi legið fyrir skriflegir verkferlar um hvernig skyldi 

staðið að skipulagningu og framkvæmd tjónamats og afgreiðslu mála. Tjónþolar höfðu þannig 

ekki aðgang að skriflegum upplýsingum um úrvinnslu tjóna á einum stað og höfðu, eins og gefur 

að skilja, mismunandi burði til að leggja mat á réttmæti niðurstöðu tjónaskýrslu. Þessu hefur 

síðan verið breytt og gefnar út skriflegar leiðbeiningar sem finna má á heimasíðu VTÍ. Þannig 

sitja allir við sama borð, hafa sömu möguleika á að leita sér ráðgjafar og svigrúm til yfirferðar 

niðurstöðu áður en svarað er (Hulda Ragnheiður Árnadóttir, framkvæmdarstjóri 

Viðlagatryggingar Íslands, munnleg heimild, viðtal, 7. nóvember 2013).  

6.2. Tryggingamiðstöðin 
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Sá hluti tjóna sem urðu í kjölfar Suðurlandsskjálftans og snéru að tryggingafélögunum voru 

innbúin. Strax og skjálftinn hafði riðið yfir var opnað fyrir símann og farið að taka við 

tjónatilkynningum. Ákveðið var að veita þjónustu yfir alla helgina eftir jarðskjálftann. Starfsfólk 

í Reykjavík hófst þegar í stað handa við að útvega sérfræðinga til að meta það tjón sem hafði 

orðið. Þar sem TM hefur ekki skrifstofuhúsnæði á svæðinu var sett upp slík aðstaða í hjólhýsi 

fyrir utan NLFÍ en síðar fékkst aðstaða til afnota í húsakynnum þeirra. Matsmenn voru sendir út 

af örkinni sem síðan skiluðu tjónamatsskýrslum til skrifstofu TM þar sem þær voru yfirfarnar. 

Um leið og samþykki lá fyrir voru bætur vegna tjóna greiddar út til tjónþola. Unnið var 

sleitulaust frá morgni til kvölds og mikil áhersla lögð á að ljúka úrvinnslu mála sem fyrst. Málum 

var forgangsraðað þannig að stærstu og viðkvæmustu málin voru afgreidd fyrst. Þá var markvisst 

forðast að láta smávægileg ágreiningsefni stöðva afgreiðslu, til að mynda ef styr stóð um 

óverulegan mun á bótaupphæð (nokkur þúsund krónur).  

Afgreiðsla mála gekk hratt og vel fyrir sig. Alls var um 4500 tjón að ræða sem skiptust á 4 

tryggingafélög. Frá hverju félagi voru um það bil 10 matsmenn að störfum. Eftir um 3-4 vikur 

hafði megnið af tjónþolum fengið úrlausn sinna mála. Kristján bendir á að tryggingafélög hafi 

mikla reynslu af því að þurfa að afgreiða mál hratt og vel. Þannig séu þau að afgreiða um 80-100 

þúsund mál á ári hverju svo að það sé alvanalegt að þar á bæ þurfi hraðar hendur.  

Aðspurður sagði Kristján ekki mörg mál hafa þarfnast sérstakar skoðunar. Þau umkvörtunarefni 

sem helst bárust tryggingafélögunum lutu að því að þegar frá leið fóru tjónþolar að bera saman 

þær bætur sem þeir höfðu fengið fyrir tiltekna hluti. Þegar munur þar á uppgötvaðist var gjarnan 

haft samband við félögin og óskað skýringa. Mjög lítið var hinsvegar um að tjónþolar reyndu að 

gera óréttmætar kröfur um bætur vegna tjóns.   

Kristján bendir á að fjölmiðlar hafi haft mikilvægu hlutverki að gegna og staðið sig vel við 

upplýsingamiðlun varðandi tjónaafgreiðslu og gang mála og slíkt hafi hjálpað mikið til við 

úrvinnslu. Lögð var áhersla á að koma öllum upplýsingum, sem almenningi voru nauðsynlegar, 

til fjölmiðla með skipulegum hætti. Þannig voru tjónþolar strax upplýstir um það að halda skyldi 

skrá yfir tíma sem færi t.d. í þrif því að greitt var sérstaklega fyrir hann og lágu því nauðsynleg 

gögn þar að lútandi fyrir við afgreiðslu tjóns. Þá hafi sú hraða og jafna afgreiðsla mála sem tókst 

að ná fram orðið til þess að ávinna sér traust tjónþola og hindra að tortryggni myndaðist á milli 

þeirra og úrlausnaraðila. Ennfremur hafi yfirvöld ákveðið að lækka sjálfsábyrgð vegna tjóna um 
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u.þ.b. helming og greiðslur til tjónþola vegna vinnu þeirra við úrbætur oft náð yfir hinn 

helminginn. Almenn sátt hafi því jafnan ríkt um afgreiðslu vegna tjónaafgreiðslu innbúa.  

Varðandi hvort betur hefði mátt standa að málum segir Kristján að mikill lærdómur hafi verið 

dreginn af afgreiðslu mála eftir Suðurlandsskjálftann sem varð árið 2000. Farið hafi verið viku 

fyrr af stað við að afgreiða tjónamál en tíminn, er eins og áður segir, mikilvægur þáttur. Þá hafi 

flestu stærstu vankantarnir verið sniðnir af málaafgreiðslum eftir þá reynslu. Þó megi enn gera 

betur í ýmsum smærri atriðum, svo sem varðandi uppgjörin og hvað skuli vera inni í tjónamati. 

Varðandi mat á húseignunum sjálfum nefnir Kristján að gott væri að fara yfir, með tilliti til 

trygginga, hvernig fari skuli með búnað er tilheyrir húsum s.s. steyptar stéttir, hitalagnir í þeim 

o.þ.h. sem ekki tilheyra brunatryggingu húss og þar af leiðandi ekki viðlagatryggingu þess. Eins 

þurfi að skoða hvernig skuli vinna úr málum varðandi sérstaka viðbótartryggingu sem komið var 

á að kröfu bankanna þegar húseignir fóru að seljast á verði sem var hærra en brunabótamat 

þeirra. Misskilnings hafi gætt milli tryggingafélaga og VTÍ sem fól í sér að viðbótariðgjald vegna 

viðlagatryggingahlutans hafi verið greitt til VTÍ en VTÍ hinsvegar hafnað aukinni bótaskyldu 

vegna hás söluverðs fasteigna (Kristján Már Gunnarsson, umboðsmaður Tryggingamiðstöðvar-

innar fyrir Selfoss og nágrenni, munnleg heimild, 7. nóvember 2013).  

6.3.  Jarðskjálftasjóður 

Skilyrði fyrir bótagreiðslum voru að tjónið hefði verið tilkynnt þjónustumiðstöðinni sem sendi þá 

matsmann á vettvang sem vann matsskýrslu og miðstöðin sendi svo í kjölfarið greiðslubeiðni á 

forsætisráðuneytið sem afgreiddi erindið til fjármálaráðuneytis og á endanum fékk tjónþoli greitt 

frá Fjársýslu ríkisins að því gefnu að bótabeiðni hefði verið samþykkt. Sem dæmi um verðmæti 

sem bætt voru af ríkissjóði voru stéttir, pallar, pottar, frárennsli og vatnslagnir. Lítið bar á 

tilraunum til óréttmætra styrkja úr sjóðnum (Ólafur Örn Haraldsson, 2010).  

6.4. Viðtöl við tjónþola 

Allir tjónþolar lentu í innbústjóni. Voru þeir á einu máli um að afgreiðsla mála varðandi þau 

hefðu gengið hratt og vel fyrir sig og töldu sig hafa fengið tjón sitt að því leyti bætt að fullu og 

jafnvel rúmlega það innan vel ásættanlegra tímamarka. Er það til samræmis við það sem kom 

fram hjá fulltrúa tryggingafélaga um að ágreiningur um óverulegar upphæðir hefði ekki verið 
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látinn tefja afgreiðslu mála heldur frekar gefið eftir til að tryggja afgreiðsluhraða. Þá var aðgengi 

að upplýsingum gott og enginn lenti í vandræðum að því leyti. 

Tveir tjónþolar lentu í vel viðgerðanlegu tjóni á fasteignum sínum. Báðir voru nokkuð ánægðir 

með úrlausn sinna mála þegar á heildina er litið sem og þá fulltrúa stofnana sem þeir þurftu að 

eiga í samskiptum við. Annar tjónþolinn taldi þó að sprunga í gólfi húss hans hefði ekki verið 

athuguð nægilega heildrænt en um parhús var að ræða sem stendur á einni steyptri gólfplötu. Sá 

hinn sami var ekki sáttur við upplýsingagjöf og sagðist hafa þurft að bera sig að miklu leyti eftir 

upplýsingum sjálfur. Þegar ferlið hafi verið farið í gang hafi allt hinsvegar gengið snuðrulaust 

fyrir sig. Hinn tjónþolinn var hinsvegar mjög sáttur við aðgengi að upplýsingum. Báðir tjónþolar 

töldu uppgefin tímamörk hafa staðist sem og að þau hefðu verið ásættanleg.  

Hjá einum tjónþola varð tjón á fasteign svo alvarlegt að húsið var strax dæmt ónýtt og var það 

rifið í kjölfarið. Bílskúrinn varð þó ekki jafnilla úti en bætur engu að síður greiddar vegna tjóns á 

honum. Tjónþoli taldi sig heppinn að hafa strax fengið þessa niðurstöðu því hann taldi úrlausn 

mála hjá þeim sem lentu í viðgerðarhæfu tjóni eða altjóni hafa verið mun þyngri í vöfum. Þá taldi 

hann sig hafa notið góðs af því að lenda framarlega í úrvinnsluröð meðan enn voru til nægir 

peningar og að bætur hans vegna bílskúrsins hefðu jafnvel verið hærri en ella fyrir vikið.  Hann 

var jafnframt mjög sáttur við framkomu allra fulltrúa stofnana sem og upplýsingagjöf en taldi 

hugsanlegt að sú staðreynd að hann sé bæjarstarfsmaður hafi leitt til þess að hann væri almennt 

betur upplýstur um ferli slíkra mála en hinn almenni borgari. Tímamörk stóðust og voru vel 

ásættanleg að mati tjónþola.  

Einn tjónþoli lenti í altjóni á fasteign vegna sigs á henni. Var hann verulega ósáttur við afgreiðslu 

fasteignatjónshluta sinna mála og sagði augljóst að matsmenn hefðu gengið erinda VTÍ en ekki 

verið þarna fyrir hönd tjónþola. Er hann sjálfur lærður og reyndur smiður og hafði því töluverða 

burði til að leggja sjálfur mat á tjónið. Þegar hann hefði spurt matsmenn hvort þeir sjálfir mundu 

sætta sig við tillögu þá er lögð var fram um viðgerð gátu þeir ekki svarað því. Tjónið fór í 

yfirmat og lækkuðu þá bætur enn frekar. Við þetta gat tjónþoli ekki unað. Málið endaði hjá 

starfsmanni VTÍ sem náði að sætta fylkingar og endaði tjónþoli nokkuð sáttur með 

lokaniðurstöðu málsins. Tvö ár tók að fá niðurstöðu sem þýddi að tjónþoli fékk ekki greiddar 

bætur fyrr en að þeim tíma liðnum og taldi hann þau tímamörk á engan hátt ásættanleg. Sagði 

hann það hafa bjargað sér að húsið var íbúðarhæft á meðan á afgreiðslu stóð og því gat 
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fjölskyldan verið þar á meðan. Hinsvegar hefðu mikill tími og fjármunir farið í að leita réttar síns 

og sá hluti yrði ekki bættur. Tjónþoli var sáttur við aðgengi að upplýsingum.  

Einn viðmælenda kom að tjóni sem nánasti aðstandandi eiganda, aldraðs föður síns sem var illa 

haldinn af Alzheimer´s sjúkdómnum þegar skjálftinn reið yfir. Töluverðar skemmdir urðu á 

burðarveggjum og fleiru. Var hann sáttur við afgreiðslu þá og bætur sem hann fékk miðað við 

fyrirliggjandi gögn árið 2008. Hafði hann þó viljað láta rífa upp gólfefni en vegna ástands föður 

hans var látið kyrrt liggja að svo stöddu enda hefði hann fjögur ár til að sækja bætur vegna tjóns 

þessa, kæmi frekara tjón í ljós við það. Árið 2011, þegar faðir tjónþola lést, voru gólfefni 

fjarlægð og kom þá í ljós mun alvarlegra tjón er fólst í sigi og skemmd á gólfplötu. Til voru 

kallaðir matsmenn og er tjónþoli verulega óánægður með þá afgreiðslu sem mál hans fengu þá. 

Sagði hann matsmenn hafa verið hlutdræga og að vinna þeirra við matið árið 2011 hefði verið 

ónákvæm og mörgu verulega ábótavant. Hafði hann viljað láta rífa húsið, líkt og hafði verið gert 

við tvö nærliggjandi hús, þegar þessar skemmdir komu í ljós. Því hafi verið hafnað. Taldi 

tjónþoli sig ekki hafa notið jafnræðis við þá sem fengu úrlausn árið 2008 og var hann þeirrar 

skoðunar að skortur á peningum í málaflokknum árið 2011 hafi ráðið þar miklu um. Ennfremur 

sagðist hann hafa þurft að leggja töluvert á sig til að bera sig eftir upplýsingum þegar þarna var 

komið sögu og taldi upplýsingaflæði í málum sem kröfðust sérafgreiðslu, líkt og mál hans sjálfs, 

ábótavant. Ennfremur hafi tímamörk ekki staðist að því leyti að ekki virtist svigrúm í fjögurra ára 

rammanum sem gefinn var til tjónatilkynninga til að fá bætur vegna tjóns sem seinna kom fram. 

Málalyktir urðu þær að tjónþoli bara sjálfur skaðann af tjóninu vegna skemmdanna sem í ljós 

komu árið 2011 og seldi hann húsið með þeim ágöllum sem þá voru komnir fram.    

Nánari útlistingu á tjónum einstakra tjónþola má lesa á úrvinnslublöðum í fylgiskjölum. 

7. Umræður 

Þegar skoðað er hvernig vinnuferlar voru í kringum tjónamat í kjölfar Suðurlandsskjálftans árið 

2008 vekur það fyrst athygli að engar skriflegar leiðbeiningar lágu fyrir um hvernig mat skyldi 

fara fram af hálfu VTÍ. Verktakar voru sendir á vettvang og sáu þeir sjálfir um að skipuleggja og 

útfæra mat á tjóni, unnu skýrslu og mættu svo heim til tjónþola til að afla undirskriftar hans á 

staðnum. Slík vinnubrögð hljóta að kalla á mismunandi gæði vinnu með tilliti til ítarleika 

tjónaskoðana, verðmætamats á tjóni o.s.frv. Þá er ljóst að tjónþolar eru í flestum tilfellum 
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leikmenn og eru misvel í stakk búnir til að leggja sjálfir mat á hvort og hversu eðlilegt tjónamat 

er sem unnið er af matsmanni sem er sérfræðingur á sínu sviði. Jafnframt er ljóst að fólk á 

misauðvelt með að tjá mögulega óánægju sína eða efasemdir þegar staðið er andspænis þeim sem 

matið vann. Eins má segja að þeir sem þekkingu hafa og/eða ákveðni til kröftugra andmæla hafi 

þá möguleika til að ná fram breytingu á tjónamati sér í hag og beri því betri hlut frá borði en þeir 

sem ekkert segja. Í öllu falli er það svo að það vinnuferli sem viðhaft var í kjölfar skjálftans er 

um margt gagnrýnivert.  

Ákvarðanir VTÍ eru stjórnsýsluákvarðanir og lúta því ákvæðum stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 

Samkvæmt 11. grein laganna, jafnræðisreglunni, skulu stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis í 

lagalegu tilliti. 13. grein, andmælaréttur, kveður á um heimild málsaðila til að tjá sig um efni 

máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því („Stjórnsýslulög“, 1993). Varla er hægt að tala um 

að þessum ákvæðum sé framfylgt með því að matsmaður banki upp á með skýrslu til undirritunar 

án þess að tjónþoli hafi haft eðlilegan tíma til að kynna sér innihald hennar, leita sér eftir atvikum 

sérfræðiráðgjafar og íhuga niðurstöðu áður en hann samþykkir niðurstöðuna, stjórnsýslu-

ákvörðunina, með undirskrift sinni.  

Þess ber að geta að frá tíma Suðurlandsskjálftans 2008 hafa verið útbúnar innan VTÍ skriflegir 

ferlar þar sem skýrt er kveðið á um hvaða gang mál af þessu tagi skuli hafa. Þar á bæ hefur því 

nú þegar verið brugðist við þessum ágalla og vafalaust hafa þessar breytingar orðið til þess að 

auka gæði við úrvinnslu þeirra viðkvæmu mála sem tjónamál af þessu tagi eru og að betur sé 

tryggt að unnið sé í samræmi við ákvæði stjórnsýslulaga.   

Þegar horft er til þess hvernig farið var með mat á innbústjóni kemur í ljós að vinnuferlar í 

málaflokknum voru í raun með svipuðum hætti og hjá VTÍ, þ.e. fengnir voru utanaðkomandi 

matsmenn til að gera tjónamat. Sú staðreynd hinsvegar að mat á tjóni á innbúi er eðli málsins 

samkvæmt mun einfaldara og skýrara ferli gerir það ekki eins viðkvæmt fyrir því að unnið sé 

eftir ferlum af sömu nákvæmni og þegar um fasteignatjón er að ræða til að gæta jafnræðis og 

almenns réttar tjónþola, s.s. til andmæla og slíkt. Ennfremur höfðu matsmenn svigrúm til að gefa 

eftir ef deilt var um óverulegar upphæðir en slíkt er augljóslega þyngra í vöfum þegar um tjón á 

fasteignum er að ræða enda sjaldan sem upphæðir í því samhengi teljast óverulegar.  
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Í viðtalinu við Kristján Má Gunnarsson kemur fram að meðal þeirra þátta sem þurfi að skoða 

betur sé hvernig fari skuli með tjón á eignum sem ekki falla undir viðlagasjóðstryggingu. Eftir 

skjálftann árið 2008 lagði ríkissjóður fram 440 milljónir til að bæta tjónþolum þessar eignir 

(Ólafur Örn Haraldsson, 2010, bls. 4). Eðlilegt er að velta fyrir sér þeirri spurningu hvort rétt sé 

að ríkissjóður bæti tjón af þessu tagi af völdum náttúruhamfara hjá einstaklingum. Ef til vill væri 

rétt að hækka brunatryggingu húsa með tilliti til slíkra eigna tengdum viðkomandi fasteign svo 

að eigandi beri sjálfur kostnað af tryggingum í samræmi við umfang þeirra. Á hinn bóginn mundi 

það væntanlega þýða hækkun á brunatryggingum fyrir fasteignir á öllu landinu. Spyrja má hvort 

slík hækkun væri réttlætanleg þar sem hætta á svo miklum skemmdum af völdum náttúruhamfara 

er óveruleg, einkum ef horft er til þess að um sjaldgæft tjón er að ræða og á mjög fáum eignum á 

landsvísu. Ef til vill var því sú lausn sem þarna var valin sú besta og óþarft að breyta um stefnu í 

þeim efnum.  

Ánægjulegt var að sjá að fulltrúar allra stofnana er komu að tjónamati og greiðslu bóta voru 

sammála um að lítið hefði verið um að fólk reyndi að ná fram óréttmætum bótum vegna tjóns 

síns. Eðlilega er erfitt að meta með mikilli nákvæmni hversu algengar slíkar tilraunir voru þar 

sem ætla má að í einhverjum tilfellum hafi það tekist en ólíklegt er þó að það hefði farið framhjá 

sérfræðingum á sviði tjónamats ef mikið hefði verið um tilraunir til tryggingasvika. Auðvitað er 

gengið út frá að flestir séu heiðarlegir einstaklingar en þó er ljóst að í stóru hóptjóni sem þessu 

þar sem mál eru mörg og unnið er hratt að freisting til slíkra tilrauna skapast. Því má kannski líta 

á það sem merki um þann samhug sem ríkti meðal bæjarbúa að menn hafi ekki fallið í þessa 

freistni. Allir vissu að fjármunir væru takmarkaðir og langflestir virðast hafa verið samtaka í að 

bætur dreifðust á sem sanngjarnastan hátt, bæði matsaðilar og tjónþolar.   

Þegar svör tjónþola eru borin saman við svör fulltrúa stofnana er ljóst að mat fagaðila á 

útkomunni er mjög nærri lagi, bæði með tilliti til þátta sem gengu vel upp sem og þess sem betur 

hefði mátt fara. Allir tjónþolar lýstu mikilli ánægju með tjónamat á innbúum og töldu ástæðu til 

að taka sérstaklega fram hversu hratt mál hefðu gengið fyrir sig. Það undirstrikar hversu 

mikilvægur þáttur tíminn er þegar kemur að ánægju tjónþola með meðferð mála. Ennfremur 

hefur sá sveigjanleiki sem matsaðilum var gefinn til að bæta tjón frekar ríflega en hitt haft 

talsvert að segja um góða útkomu en allir tjónþolar höfðu á orði að þeir hefðu fengið heldur 

meira en minna miðað við það sem þeir höfðu áætlað fyrir skemmda hluti.  
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Þegar skoðuð eru svör tjónþola sem lentu í fasteignatjóni kemur í ljós að ánægja þeirra minnkar í 

réttu hlutfalli við aukið flækjustig tjóns. Mest er óánægja þeirra sem tók lengstan tíma að ljúka 

úrvinnslu mála hjá sem undirstrikar aftur hversu mikilvægur tíminn er. Um viðkvæmt málefni er 

að ræða enda má segja að fasteignir séu aleiga fólks í veraldlegum gæðum í flestum tilfellum og 

e.t.v. erfitt fyrir tjónþola að horfa hlutlægt á matsvinnuna. Auðvelt er að ímynda sér hversu erfitt 

getur verið að meta umfang tjóns og eðlilegar bætur við þessar aðstæður. Í því samhengi má líta 

til þess tjónþola sem fékk hús sitt strax dæmt ónýtt og leit á það sem blessun að þurfa ekki að 

fara í gegnum þá erfiðu vinnu sem beið þeirra sem stóðu frammi fyrir viðgeranlegu tjóni þrátt 

fyrir að fljótt á litið hefðu flestir e.t.v. ályktað að mun betra væri að lenda í einhverju sem mætti 

laga en að standa uppi með ónýta fasteign.  

Eini tjónþolinn sem taldi sig aldrei hafa fengið viðunandi niðurstöðu í sitt tjónamál var sá sem 

gerði tilkall til bóta eftir að almennri úrbótavinnu var lokið. Fjögurra ára tímarammi hafði verið 

skilgreindur til að sækja bætur en miðað við reynslu umrædds tjónþola virðist sem ekki hafi 

verið gert ráð fyrir þeim tíma í raun og jafnvel ekki haldið til haga nægum fjármunum til að 

mæta tjónakröfum er kæmu fram síðar. Taldi hann sig hafa verið hlunnfarinn meðal annars 

vegna peningaskorts í málaflokknum. Til samanburðar taldi annar tjónþoli sig hafa grætt á því að 

vera framarlega í vinnsluröðinni og að greiðsluvilji hafi af þeim sökum verið meiri en ella. Að 

sjálfsögðu er þessum staðhæfingum einungis varpað fram hér sem vangaveltum en eru engu að 

síður meðal þeirra atriða sem sjálfsagt er að velta fyrir sér þegar farið er yfir hvað betur megi fara 

við úrvinnslu tjónamála af þessu tagi.  

Flestir tjónþolar töldu sig hafa haft mjög gott aðgengi að upplýsingum sem er til samræmis við 

mat fagaðila. Hlutverk fjölmiðla var þar óumdeilanlega stórt. Til samanburðar má aftur líta til 

þess tjónþola sem seinna lagði fram tjónakröfu en hann taldi upplýsingagjöf þá hafa verið mun 

minni og erfiðari að nálgast.  

Þegar horft er til yfirfæranleika niðurstöðu frá úrtaki þessu á alla tjónþola er ljóst að ekki er hægt 

að segja að hann sé til staðar. Þannig er hópurinn á tiltölulega þröngu aldursbili, karlar í 

meirihluta og nánast allir tjónþolar í sama búsetuformi. Hinsvegar er um lítið úrtak að ræða sem 

hentar umfangi verkefnis af þessari stærðargráðu svo þrátt fyrir að meiri dreifni væri innan 

hópsins, t.a.m. í aldri, þá væri úrtakið alltaf of lítið til að hægt sé að tala um að yfirfæranleiki á 

heildarhóp tjónþola sé til staðar. Niðurstöðum þessa verkefnis er því einungis ætlað að gefa 
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mynd af útkomu vinnuferla við tjónamat í kjölfar Suðurlandsskjálftans 2008 en ljóst að stærra 

úrtak þyrfti til að leggja mat á hana með nákvæmum hætti.  

8. Um heimildaöflun.   

Fyrir almenna umfjöllun um náttúruhamfarir og aðkomu stjórnvalda að þeim var flett í 

fræðibókum, –greinum og skýrslum sem fundnar voru með aðstoð alnetsins. Mest var stuðst við 

efni sem gefið hefur verið út á vegum CM Europe sem og greiningarskýrslu Sólveigar 

Þorvaldsdóttur o.fl. (2008) sem hugsuð er sem verkfæri fyrir sveitarfélög til að nýta sér við 

úrvinnslu mála eftir hamfarir.  

Grundvallarheimild til að átta sig á gangi mála í Suðurlandsskjálftanum 2008 var skýrsla Ólafs 

Haraldssonar, „Þjónustumiðstöð vegna jarðskjálfta á Suðurlandi í maí 2008“. Út frá því var svo 

útbúinn listi yfir þær stofnanir er komu að úrvinnslu mála í kjölfarið og heimasíður þeirra 

skoðaðar sem og gagnleg skjöl sem þar var að finna. Einnig var flett upp fréttum og fróðleik sem 

ýmsar stofnanir gáfu út í kjölfar skjálftans. Þá veittu viðmælendur höfundar, þau Hulda 

Ragnheiður Árnadóttir og Kristján Már Gunnarsson, ómetanlega innsýn í gang mála en þekking 

þeirra á úrvinnslu tjóna, bæði með tilliti til þeirra stofnana sem þau eru í forsvari fyrir sem og 

annarra aðkomuaðila, er yfirgripsmikil og mjög góð. Jafnframt eru upplýsingar þær sem Hulda 

veitti um vinnsluferli við tjónamat VTÍ ekki til í skriflegum leiðbeiningum þar sem þær lágu ekki 

fyrir á þeim tíma sem skjálftinn reið yfir og því lá beinast við að nálgast þær í gegnum munnlega 

heimild.  

9. Lokaorð. 

Í þessu verkefni var skoðað hversu vel tókst til í því gríðarstóra endurreisnarverkefni sem blasti 

við stjórnvöldum, viðeigandi undirstofnunum stjórnsýslunnar og tryggingafélögum eftir 

Suðurlandsskjálftann sem reið yfir þann 29. maí 2008. Farið var yfir úttekt Ólafs Haraldssonar á 

atburðinum og rætt við fulltrúa VTÍ og Tryggingamiðstöðvarinnar til að varpa ljósi á hvernig 

vinna við tjónamat og bætur fór fram. Ennfremur var rætt við tjónþola um hvernig til hefði tekist 

að þeirra mati. Ljóst er að í mörg horn var að líta og málin voru mörg og misjöfn. Við lestur 

skýrslu Ólafs og viðtölin við fulltrúa stofnana er þó ljóst að mikill metnaður og hugur hefur ráðið 

för við úrvinnslu mála. Menn virðast hafa lagt mikla vinnu í að fara yfir hvað mátti betur fara 
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eftir Suðurlandsskjálftana árið 2000 og svo aftur eftir skjálftann 2008. Skilaði þessi metnaður sér 

til tjónþola að því leyti að heilt yfir voru þeir flestir ánægðir með það sem snéri að þeim og 

samskiptum þeirra við viðeigandi stofnanir. Þó er ljóst að endalaust má fara yfir og gera betur og 

að þættir eins og breytilegt fasteignaverð, tryggingaskilmálar og slíkt gefa tilefni til að um lifandi 

ferla sé að ræða sem verður ávallt þörf fyrir að endurskoða og uppfæra eftir samfélagsaðstæðum 

hverju sinni.  
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Fylgiskjöl 

 

Vinnublað til úrvinnslu vegna tjónþola nr. 1 

Stutt lýsing á tjónþola (t.d. aldur, kyn, staða, íbúðarform (rað-/par- einbýli eða blokk)): 

Kvenkyns og býr ásamt maka í einbýli. Er hætt störfum hjá Landsbankanum, starfslok. 

Fædd árið 1954... 60 ára.  

Hvers eðlis var tjón viðkomandi (merktu við)?   

( ) Fasteignatjón ( x ) Innbústjón ( ) Bæði 

Lýsing tjóns í grófum dráttum: 

Postulín, gler, innanstokksmunir voru brotnir og það var alltsaman bætt. Innbústjón 

vegna jarðskjálftans. Viðkomandi var heima þegar skjálftinn reið yfir og það var eins og 

húsið hafði verið hrist.  

Hversu ánægður var viðkomandi með stofnanir sem komu að hans tjóni (t.d. framkomu 

starfsmanna og slíkt)?    

( x ) Mjög ánægður ( ) Nokkuð ánægður ( ) Bæði og ( ) Nokkuð óánægður ( ) Mjög 

óánægður 

Athugasemdir (ef einhverjar eru):   

Hversu ánægður var viðkomandi heilt yfir með úrlausn sinna mála? 

( x ) Mjög ánægður ( ) Nokkuð ánægður ( ) Bæði og ( ) Nokkuð óánægður ( ) Mjög 

óánægður 

Athugasemdir (ef einhverjar eru): Mjög ánægð með allt ferlið sem átti sér stað. 

Var eitthvað í ferlinu sem hefði mátt betur fara að mati viðkomandi? 

Nei. Viðkomandi tjónþoli mjög sáttur 



41 
 

Hversu ánægður var viðkomandi með upplýsingaflæði og –aðgengi? 

( x ) Mjög ánægður ( ) Nokkuð ánægður ( ) Bæði og ( ) Nokkuð óánægður ( ) Mjög 

óánægður 

Athugasemdir (ef einhverjar eru):   

Stóðust uppgefin tímamörk?  

( x ) Já ( ) Nei 

Athugasemdir (ef einhverjar eru): 

Taldi viðkomandi tímamörkin ásættanleg:  

( x ) Já ( ) Nei 

Athugasemdir (ef einhverjar eru)? Tjónið var greitt innan fárra daga. 
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Vinnublað til úrvinnslu vegna tjónþola nr. 2 

Stutt lýsing á tjónþola (t.d. aldur, kyn, staða, íbúðarform (rað-/par- einbýli eða blokk)): 

Karlkyns tjónþoli. Býr í parhúsi ásamt maka. Verkamaður fæddur árið 1950... 64 ára. 

Hvers eðlis var tjón viðkomandi (merktu við)?   

( ) Fasteignatjón ( ) Innbústjón ( x ) Bæði 

Lýsing tjóns í grófum dráttum: 

Brotnir innanstokksmunir, sprunga í gólfi og skemmd á eldhúsinnréttingu. 

Hversu ánægður var viðkomandi með stofnanir sem komu að hans tjóni (t.d. framkomu 

starfsmanna og slíkt)?    

( ) Mjög ánægður ( x ) Nokkuð ánægður ( ) Bæði og ( ) Nokkuð óánægður ( ) Mjög 

óánægður 

Athugasemdir (ef einhverjar eru):   

Hversu ánægður var viðkomandi heilt yfir með úrlausn sinna mála? 

( ) Mjög ánægður ( x ) Nokkuð ánægður ( ) Bæði og ( ) Nokkuð óánægður ( ) Mjög 

óánægður 

Athugasemdir (ef einhverjar eru):   

Var eitthvað í ferlinu sem hefði mátt betur fara að mati viðkomandi? 

Ekkert athugavert við ferlið nema kannski það að ekki var athugað nægilega vel 

sprungan í gólfi þar sem þetta er parhús og það er ein steypt gólfplata fyrir bæði húsin. 

En það er ekki skylda tjónþola að athuga annara manna eignir. 

Hversu ánægður var viðkomandi með upplýsingaflæði og –aðgengi? 

( ) Mjög ánægður ( ) Nokkuð ánægður ( ) Bæði og ( x ) Nokkuð óánægður ( ) Mjög 

óánægður 
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Athugasemdir (ef einhverjar eru):   

Þurftu að bera sig eftir upplýsingum sjálf. En þegar það var komið af stað þá gekk ferlið 

vel fyrir sig. 

Stóðust uppgefin tímamörk?  

( x ) Já ( ) Nei 

Athugasemdir (ef einhverjar eru): 

Taldi viðkomandi tímamörkin ásættanleg:  

( x ) Já ( ) Nei 

Athugasemdir (ef einhverjar eru)?  
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Vinnublað til úrvinnslu vegna tjónþola nr. 3 

Stutt lýsing á tjónþola (t.d. aldur, kyn, staða, íbúðarform (rað-/par- einbýli eða blokk)): 

Karlkyns tjónþoli. Býr ásamt maka í parhúsi í dag. Húsið sem skemmdist var dæmt altjón 

og var einbýli. Lærður smiður og hefur starfað við það í mörg ár. Fæddur árið 1950....64 

ára. 

Hvers eðlis var tjón viðkomandi (merktu við)?   

(  ) Fasteignatjón  (  ) Innbústjón  ( x ) Bæði 

Lýsing tjóns í grófum dráttum: 

Húsið seig til vesturs. Hallaði stafnanna á milli um 10 cm. Innbústjón var afgreitt strax. 

Það tók 2 ár að fá úr því skorið að húið væri altjónað og bílskúrinn var metinn í 60% tjón.  

Hversu ánægður var viðkomandi með stofnanir sem komu að hans tjóni (t.d. framkomu 

starfsmanna og slíkt)?    

(  ) Mjög ánægður  (  ) Nokkuð ánægður  (  ) Bæði og  (  ) Nokkuð óánægður  (  ) Mjög 

óánægður 

Athugasemdir (ef einhverjar eru):   

Tjónþoli segir að þeir matsmenn sem komu á svæðið höfðu eingongu verið að vinna fyrir 

Viðlagatryggingu en ekki tjónþola og tjónþoli gefur þeim ekki háa einkunn fyrir sína 

frammistöðu. Þegar tjónþoli spurði verkfræðingana sem voru að meta skemmdirnar hvort 

þeir væru tilbúnir að gera við húsin sín á þann hátt sem þeir lögðu til varðandi hús 

tjónþola þá var fátt um svör. Tjónið var sett í yfirmat og þá lækkuðu bæturnar sem að 

tjónþoli sætti sig ekki við. Það var svo maður innan Viðlagatryggingu sem tók þetta mál 

að sér og lokaði því á þann hátt að tjónþoli varð nokkuð sáttur á endanum. Það sem 

bjargaði málum var að húsið var íbúðarhæft á meðan þessu ferli stóð og gat því tjónþoli 

og hans maki búið í húsinu á meðan. 

Hversu ánægður var viðkomandi heilt yfir með úrlausn sinna mála? 
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(  ) Mjög ánægður  (  x) Nokkuð ánægður  (  ) Bæði og  (  ) Nokkuð óánægður  (  ) Mjög 

óánægður 

Athugasemdir (ef einhverjar eru):   

Þegar niðurstaða fékkst loks í málið þá var tjónþoli þokkalega ánægður. Hann hefði viljað 

fá bílskúrinn líka dæmdan ónýtan en fékk það ekki í gegn. 

Var eitthvað í ferlinu sem hefði mátt betur fara að mati viðkomandi? 

Tjónþoli var ekki sáttur við matsmennina sem komu að málinu þar sem hann taldi að ekki 

hefði verið komist að réttri niðurstöðu strax í byrjun. Það var bæði tími og peningur sem 

fór í málið hjá tjónþola sem ekki var metið til fjár (og er sjaldan gert þegar svona mál eru 

í gangi).  

Hversu ánægður var viðkomandi með upplýsingaflæði og –aðgengi? 

(  ) Mjög ánægður  ( x ) Nokkuð ánægður  (  ) Bæði og  (  ) Nokkuð óánægður  (  ) Mjög 

óánægður 

Athugasemdir (ef einhverjar eru):   

Ekkert út á það að setja, innbúið var fljótt afgreitt og svo lenti tjónþoli bar í röðinni sem 

myndast í svona málum. 

Stóðust uppgefin tímamörk?  

(  ) Já  ( x ) Nei 

Athugasemdir (ef einhverjar eru): Það bjargaði því að hægt var að búa í húsinu á meðan. 

Taldi viðkomandi tímamörkin ásættanleg:  

( ) Já ( x) Nei 

Athugasemdir (ef einhverjar eru)? 
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Vinnublað til úrvinnslu vegna tjónþola nr. 4 

Stutt lýsing á tjónþola (t.d. aldur, kyn, staða, íbúðarform (rað-/par- einbýli eða blokk)): 

Karlkyns tjónþoli. Býr í raðhúsi í dag ásamt maka. Húsið sem varð fyrir tjóni var dæmt 

ónýtt og var rifið, Einbýli. Starfar hjá bæjarfélaginu Árborg. Fæddur árið 1949... 65 ára. 

Hvers eðlis var tjón viðkomandi (merktu við)?   

(  ) Fasteignatjón  (  ) Innbústjón  ( x ) Bæði 

Lýsing tjóns í grófum dráttum: 

Húsið skemmdist það illa að það var dæmt ónýtt strax fyrir utan bílskúrinn. Innbústjón á 

innanstokksmunum sem var bætt strax og fannst tjónþola jafnvel vera borgað of mikið 

varðandi innbú, hlutir sem kostuðu 500 kall út í búð voru jafnvel bættir fyrir 1000 kr. 

Hversu ánægður var viðkomandi með stofnanir sem komu að hans tjóni (t.d. framkomu 

starfsmanna og slíkt)?    

( x ) Mjög ánægður ( ) Nokkuð ánægður ( ) Bæði og ( ) Nokkuð óánægður ( ) Mjög 

óánægður 

Athugasemdir (ef einhverjar eru):   

Dæmt ónýtt strax og málið var einfalt vegna þess. Tjónþoli vill meina að hann var 

heppinn að vera framarlega i röðinni. Ef hann hefði verið aftarlega í röðinni þá hefði 

kannski verið til minna af pening til að borga út, fékk aðeins meira fyrir bílskúrinn vegna 

þessa. 

Hversu ánægður var viðkomandi heilt yfir með úrlausn sinna mála? 

( x ) Mjög ánægður  (  ) Nokkuð ánægður  (  ) Bæði og  (  ) Nokkuð óánægður  (  ) Mjög 

óánægður 

Athugasemdir (ef einhverjar eru):   

Var ánægður heilt yfir. 
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Var eitthvað í ferlinu sem hefði mátt betur fara að mati viðkomandi? 

Ekkert sem hann getur sett út á. Allt gekk það vel, dæmt ónýtt strax. Tjónþoli hefði ekki 

viljað vera í þeim sporum að vera með húið dæmt viðgerðarhæft eða altjónað. Hann vill 

meina að þeir aðilar sem voru í þeim sporum lentu í miklu meiri vandræðum og tímahraki 

við að fá lausn á sínum málum. 

Hversu ánægður var viðkomandi með upplýsingaflæði og –aðgengi? 

(  ) Mjög ánægður  ( x ) Nokkuð ánægður  (  ) Bæði og  (  ) Nokkuð óánægður  (  ) Mjög 

óánægður 

Athugasemdir (ef einhverjar eru):   

Hann vinnur hjá bænum og var því meira inni í málum en aðrir. 

Stóðust uppgefin tímamörk?  

(x ) Já ( ) Nei 

Athugasemdir (ef einhverjar eru): 

Tók innan við mánuð að klára allt ferlið. Bætur voru greiddar að fullu innan 2ja mánaða. 

Taldi viðkomandi tímamörkin ásættanleg:  

(x ) Já ( ) Nei 

Athugasemdir (ef einhverjar eru)?  
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Vinnublað til úrvinnslu vegna tjónþola nr. 5 

Stutt lýsing á tjónþola (t.d. aldur, kyn, staða, íbúðarform (rað-/par- einbýli eða blokk)): 

Karlkyns tjónþoli. Býr í einbýlishúsi ásamt maka. Starfar við að passa börn. Fæddur 

1955...59 ára.  

Hvers eðlis var tjón viðkomandi (merktu við)?   

(  ) Fasteignatjón  (  ) Innbústjón  ( x ) Bæði 

Lýsing tjóns í grófum dráttum: 

Sprungur í húsi, veggjum og gólfi. Innanstokksmunir brotnuðu. 

Hversu ánægður var viðkomandi með stofnanir sem komu að hans tjóni (t.d. framkomu 

starfsmanna og slíkt)?    

(  ) Mjög ánægður  ( x ) Nokkuð ánægður  (  ) Bæði og  (  ) Nokkuð óánægður  (  ) Mjög 

óánægður 

Athugasemdir (ef einhverjar eru):   

Hversu ánægður var viðkomandi heilt yfir með úrlausn sinna mála? 

( x ) Mjög ánægður ( ) Nokkuð ánægður ( ) Bæði og ( ) Nokkuð óánægður ( ) Mjög 

óánægður 

Athugasemdir (ef einhverjar eru):   

Var eitthvað í ferlinu sem hefði mátt betur fara að mati viðkomandi? 

Kannski mátt hlúa betur að fólki með áfallahjálp, virkja hana betur. 

Hversu ánægður var viðkomandi með upplýsingaflæði og –aðgengi? 

( x ) Mjög ánægður ( ) Nokkuð ánægður ( ) Bæði og ( ) Nokkuð óánægður ( ) Mjög 

óánægður 

Athugasemdir (ef einhverjar eru):   
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Stóðust uppgefin tímamörk?  

( x ) Já ( ) Nei 

Athugasemdir (ef einhverjar eru): Tók þann tíma sem viðkomandi fékk að vita í byrjun frá því að 

hann tilkynnir tjónið. 

Taldi viðkomandi tímamörkin ásættanleg:  

( x ) Já ( ) Nei 

Athugasemdir (ef einhverjar eru)?  
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Vinnublað til úrvinnslu vegna tjónþola nr. 6 

Stutt lýsing á tjónþola (t.d. aldur, kyn, staða, íbúðarform (rað-/par- einbýli eða blokk)): 

Karlkyns tjónþoli. Býr ásamt maka í einbýli. 

Hvers eðlis var tjón viðkomandi (merktu við)?   

( ) Fasteignatjón ( ) Innbústjón ( x ) Bæði 

Lýsing tjóns í grófum dráttum: 

. Húsið sem skemmdist var hús faðir tjónþola sem var illa haldinn af Alzheimer sjúkdómnum. 

Skemmdir á burðarveggjum og fleiru. Tjónið er metið í maí 2008 og svo lést faðir tjónþola í maí 

2011. Svo stóð til að selja húsið í ágúst-september 2011. Áður en ákveðið var að selja húsið var 

ákveðið að taka gólfefni af húsinu og þá koma í ljós fleiri skemmdir, húsið hafði sigið um 10 cm 

og gólfplatan skemmd, sem ekki var athugað með þegar tjónið var metið fyrst árið 2008. Þær 

bætur sem fengust fyrir húsið árið 2008 voru ásættanlegar að mati tjónþola. Árið 2011 voru 

kallaðir til matsmenn og var tjónþoli ekki sáttur við þær niðurstöður. Á endanum gafst tjónþoli 

upp á ferlinu og seldi húsið með þeim göllum sem á því voru. Innbústjón var bætt og engin 

óánægja með það. 

Hversu ánægður var viðkomandi með stofnanir sem komu að hans tjóni (t.d. framkomu 

starfsmanna og slíkt)?    

( ) Mjög ánægður ( ) Nokkuð ánægður ( ) Bæði og ( ) Nokkuð óánægður ( x ) Mjög óánægður 

Athugasemdir (ef einhverjar eru): Tjónþoli þurfti sjálfur að standa straum af þeim kostnaði sem 

til kom vegna gallanna sem komu í ljós árið 2011. Hann segir ennfremur að þeir aðilar sem að 

tilkynntu tjón strax árið 2008 fengu allan þann kostnað greiddann en ekki hann vegna þess að 

hann fer í þetta ferli þremur árum seinna. Það átti að vera hægt að tilkynna tjón innan fjögurra 

ára frá jarðskjálftanum, 2008 til 2012 og vill tjónþoli þá meina að ekki hafi verið gætt jafnræðis í 

hans máli. Tjónþoli talaði við framkvædarstjóra Árborgar en það var ekkert sem hann gat gert í 

þessu máli. Tjónþoli hafði viljað taka af gólfefni strax árið 2008 en faðir hans sem bjó í húsinu 

var kominn með Alzheimer og vildi bara búa í húsinu áfram og því var tekin sú ákörðun að raska 

ekki ró hans. Tjónþoli hafði einnig spurt matsmenn hvort það væri hægt að fjarlægja gólfefni 
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seinna til að athuga stöðuna og fékk þau svör að það yrði þá að vera innan fjögurra ára sem var 

raunin. 

Hversu ánægður var viðkomandi heilt yfir með úrlausn sinna mála? 

( ) Mjög ánægður ( ) Nokkuð ánægður ( ) Bæði og ( ) Nokkuð óánægður ( x ) Mjög óánægður 

Athugasemdir (ef einhverjar eru): Hann vill meina að þarna hafi peningaskortur verið ráðandi 

ferli varðandi hans stöðu. Ef hann hefði tilkynnt þessar skemmdir strax í byrjun eins og margir 

gerðu þá er tjónþoli sannfærður um að hann hefði fengið húsið dæmt ónýtt. 

Var eitthvað í ferlinu sem hefði mátt betur fara að mati viðkomandi? 

Óánægja með matsmenn árið 2011. Tjónþoli vildi láta rífa húsið eins og var gert við tvö önnur 

nærliggjandi hús. Matsmenn í vinnu hjá ríkinu hafa ágóða af því að tefja mál sem þessi að sögn 

tjónþola, eru á ríkisspenanum. Mikil óánægja með vinnubrögð matsmanna, notkun á 

hallarmálum og öðrum tólum var mikið ábótavant að sögn tjónþola. 

Hversu ánægður var viðkomandi með upplýsingaflæði og –aðgengi? 

( ) Mjög ánægður ( ) Nokkuð ánægður ( x ) Bæði og ( ) Nokkuð óánægður ( ) Mjög óánægður 

Athugasemdir (ef einhverjar eru): Með svona sérstakt mál, eins og önnur, þurfti tjónþoli að bera 

sig sjálfur eftir upplýsingum sem að aðrir þurftu ekki að gera, þeir sem voru bara með 

,,venjuleg’’ mál. 

Stóðust uppgefin tímamörk?  

( ) Já ( x ) Nei 

Athugasemdir (ef einhverjar eru):  

Taldi viðkomandi tímamörkin ásættanleg:  

( ) Já ( x ) Nei 

Athugasemdir (ef einhverjar eru)?  

 


