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Slysatryggingar slökkviliðsmanna

• 18. gr. Slysatrygging slökkviliðsmanna.

Slökkviliðsmenn og aðrir sem vinna að brunavörnum eftir 
kvaðningu slökkviliðsstjóra eða lögreglustjóra skulu 
tryggðir við æfingar og önnur störf í þágu brunavarna eða 
vegna mengunaróhappa á landi í samræmi við áhættu 
starfsins. Lágmarkstrygging þeirra skal vera í samræmi við 
skilmála um slysatryggingar starfsmanna sveitarfélaga 
samkvæmt kjarasamningum. Þeir sem verða fyrir tjóni við 
störf samkvæmt lögum þessum eiga rétt á að fá tjónið 
bætt úr sveitarsjóði, enda verði tjónið ekki bætt af 
vátryggingafélagi. Náist ekki samkomulag um bætur skal 
tjónið metið af dómkvöddum mönnum.



Slysatrygging slökkviliðsmanna

• Greiðsla bóta óháð sök.

– Slys í starfi

– Frítímaslysatrygging (atvinnumenn)

– Ekki réttur til bóta ef slys verður í öðru starfi

• Fjárhæðir bóta svipaðar og hjá öðrum 
starfsmönnum sveitarfélaga.

– Dánarbætur

– Bætur vegna varanlegrar örorku



Slysatrygging slökkviliðsmanna

• Réttur slökkviliðsmanna er svipaður og 
annarra stétta

• Stéttir sem njóta betri réttar, ýmist skv. 
kjarasamningi eða lögum:

– Sjómenn

– Flugmenn

– Lögreglumenn

– Rökin eru að um hættuleg störf sé að ræða



Fjárhæðir örorkubóta 
slysatryggingar slökkviliðsmanna

• Kjarasamningur LSS og sveitarfélaganna 
(miðað við janúar 2014):

– Bætur fyrir 100% örorku /miska:     44 milljónir

– Bætur fyrir 50% örorku/miska: 14,7 milljónir

– Bætur fyrir 25% örorku/miska: 4,9 milljónir

• Óháð aldri eða tekjum fyrir slys



Slys í starfi

• Slökkviliðsmenn eru tryggðir vegna slysa 
sem þeir verða fyrir í starfi

– Öll störf sem þeim eru falin af vinnuveitanda

– Líka þau störf sem ekki falla undir 
brunavarnalögin

– Rétturinn byggist annars vegar á 18. gr. laga 
um brunavarnir og hins vegar á kjarasamningi

– Eiga rétt á bótum þó að slysið falli undir 
undanþágur skv. vátryggingaskilmálum



• Ef tjón fæst ekki bætt úr vátryggingu sem 
vinnuveitandi hefur keypt þá greiðast 
bætur úr sveitarsjóði



Dæmi um takmarkanir bótaskyldu skv. 
vátryggingarskilmálum

• Íþróttakeppni eða æfingar f. keppni í 
frítíma

• Fjallaklifur, bjargsig, fallhlífastökk og köfun

• Í flugi, nema áætlunar- og leiguflugi

• Af völdum eitrunar, nema eitrunin hafi 
orðið skyndilega og án vilja vátryggðs

• Slys verður í starfi hjá öðrum

• Vegna hryðjuverka



Slysatrygging slökkviliðsmanna

• Ef slys verður í starfi gilda takmarkanir á 
bótaskyldu í vátryggingaskilmálum ekki

• Sveitarfélag gæti þá þurft að greiða úr 
eigin vasa

• Geta keypt viðbótarvernd hjá 
tryggingarfélaginu



Slysatrygging slökkviliðsmanna

• Hlutastarfandi:

– Slys í starfi: örorku- og dánarbætur eins og 
aðrir.

– Ekki frítímaslysatrygging

– Vinnuslys: Veikindaréttur. Laun f. 100% starf í 
3 mán.



Skaðabætur sem reiknaðar eru á 
grundvelli skaðabótalaga

• Miðast við að tjónþoli fái tjón sitt að fullu 
bætt

• Ef tjóni er valdið með saknæmum hætti 
(ásetningur eða gáleysi)

• Mun hærri bætur en skv. slysatryggingu 
launþega



Skaðabætur á grundvelli 
sakarreglunnar

• Skaðabótalög gilda ef tjóni er valdið með 
saknæmum hætti

– Geti starfsmaður sem slasast við störf sýnt 
fram á sök, t.d. slökkviliðsstjóra eða 
verkstjóra, þá gæti hann átt rétt á bótum skv. 
skaðabótalögum

– Slíkar bætur gæti sveitarfélag þurft að greiða 
að hluta til úr eigin vasa – nema það hafi keypt 
sérstaka ábyrgðartryggingu 



Samanburður bótafjárhæða
Slysatrygging skv. 

kjarasamningi

• 100% örorka
– 44 milljónir

Bætur skv. 

skaðabótalögum

• 100% örorka
– 86 milljónir (varanleg 

örorka)

– 9 milljónir (varanlegur miski 
90%)

– Þjáningabætur

– Bætur f. tímabundið 
atvinnutjón

– Sjúkrakostnaður

– Hluti bóta úr lífeyrissjóði 
framreiknaður og dreginn 
frá

– Annar frádráttur

• Miðað við 30 ára gamlan 
einstakling með 560 þús. kr. 
tekjur að meðaltali á mánuði 
(meðalheildartekjur 
iðnaðarmanna árið 2012)



Samanburður bótafjárhæða
Slysatrygging skv. 

kjarasamningi

• 50% örorka
– 14,7 milljónir

Bætur skv. 

skaðabótalögum

• 50% örorka
– 43 milljónir (varanleg 

örorka)

– 5 milljónir (varanlegur miski 
50%)

– Þjáningabætur

– Bætur f. tímabundið 
atvinnutjón

– Sjúkrakostnaður

– Frádráttur v.  lífeyrissjóðs

– Annar frádráttur

• Miðað við 30 ára gamlan 
einstakling með 560 þús. kr. 
tekjur að meðaltali á mánuði 
(meðalheildartekjur 
iðnaðarmanna árið 2012)



Hvenær telst hegðun saknæm?

• Ef ekki er gætt þeirrar varkárni sem gegn og 
skynsamur maður telur sér skylt að gæta við 
sömu aðstæður (bonus pater)

• Mismunandi mælikvarði eftir því hver á í hlut. 
Hvaða bakgrunn og þekkingu hann á að hafa og 
hvaða áhrif átti það að hafa á framkvæmd 
starfsins. Menntun, reynsla, aldur osfrv.



Hvenær telst hegðun saknæm?

• Lög og reglugerðir fela oft í sér hegðunarreglur 
sem hafa áhrif á sakarmat. Dæmi: Umferðarlög.

• Sé sannað að reglur hafi verið brotnar ber hinn 
brotlegi yfirleitt bótaábyrgð – enda hafi reglurnar 
þann tilgang að koma í veg fyrir tjón



Vinnuverndarlög

• Vinnuveitandi ber ábyrgð á því að gætt sé fyllsta 
öryggis við framkvæmd starfs 

• Verkstjóri er fulltrúi atvinnurekanda, t.d. á 
vettvangi

• Verkstjóri skal beita sér fyrir því að starfsskilyrði 
innan þess starfssviðs sem hann stjórnar séu 
fullnægjandi varðandi aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggi

• Skyldur starfsmanna – stuðla að öryggi, benda á 
ágalla og vanbúnað



Bótaábyrgð vegna vinnuslysa

• Yfirleitt strangara sakarmat og ríkari kröfur um aðgætni ef 
starf er sérstaklega hættulegt

• Venja við framkvæmd verks leysir menn ekki endilega 
undan ábyrgð

• Dæmi um skyldur yfirmanna/verkstjóra:

• Að starfsmenn hafi fullnægjandi hlífðarbúnað

• Að sá sem framkvæmir tiltekið verk sé til þess hæfur 

• Eigin sök starfsmanns

• Hlutlæg ábyrgð (án sakar) vegna galla eða bilunar í tæki



Bótaábyrgð vegna vinnuslysa

• Viðeigandi öryggisbúnaður

– Hlífðarbúnaður, þ.m.t. reykköfunartæki

– Öryggisráðstafanir, fallvarnir

• Starfsmönnum séu falin störf við hæfi.

– Nýliðar

– Líkamlegt ástand

– Menntun og reynsla

– Þjálfun/æfingar

– Slökkviliðsmenn/almennir borgarar



Könnun Mannvirkjastofnunar á stöðu 
tryggingamála hjá sveitarfélögunum

• Fór fram árið 2011

• Svar barst frá 41 sveitarfélagi sem reka 29 
slökkvilið (af 38)

• Slökkvilið/sveitarfélög kaupa almennt 
lögbundna slysatryggingu fyrir 
slökkviliðsmenn sína

• Fjárhæðir koma fram í kjarasamningi



Könnun Mannvirkjastofnunar á stöðu 
tryggingamála hjá sveitarfélögunum

• Algengt að hlutastarfandi lið kaupi 
almenna slysatryggingu til viðbótar til að 
tryggja mönnum rétt til dagpeninga eftir 
að veikindaréttur er liðinn (3 mán)

• Bótatími var oftast 40 vikur (40-50 þús. kr. 
dagpeningar á viku)



Könnun Mannvirkjastofnunar á stöðu 
tryggingamála hjá sveitarfélögunum

• Almennt keyptu slökkvilið ekki 
viðbótarvátryggingu vegna tjóna sem 
undanþegin voru vátryggingu skv. 
skilmálum

• Undantekning: SHS

• Verði slys í starfi sem fellur þar undir þá 
þarf sveitarfélag að greiða bæturnar úr 
eigin vasa



Könnun Mannvirkjastofnunar á stöðu 
tryggingamála hjá sveitarfélögunum

• Ekki spurt um líftryggingar 

• Skv. kjarasamningi LSS eiga 
atvinnuslökkviliðsmenn að vera líftryggðir 


