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Krónan
mælir með!

Besta 
uppskeran 

núna!

Formenn ríkisstjórnarf lokkanna kynntu, á blaðamannafundi í Ráðherrabústaðnum, viðbragðsaðgerðir vegna þeirra efnahagslegu af leiðinga sem COVID-19 faraldurinn hefur í för með 
sér. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir að aðgerðirnar muni hafa neikvæð áhrif á ríkissjóð, en að hann standi þó vel og ríkið sé í góðri stöðu til lántöku. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

VIÐSKIPTI Stefnt er að því að gengið 
verði frá sölu á öllu hlutafé í Borgun 
í vikunni, samkvæmt heimildum 
Markaðar ins. Er kaupandinn 
erlenda greiðslumiðlunarfyrir-
tækið Salt Pay og nemur kaupverðið 
um fimm milljörðum króna, eftir 
því sem heimildir blaðsins herma.

Seljendur eru Íslandsbanki, sem 
setti 63,5 prósenta hlut sinn í Borg-
un í söluferli í byrjun síðasta árs, 
eignarhaldsfélagið Borgun, sem er 
samlagsfélag í eigu meðal annars 
Stálskipa og Einars Sveinssonar 
fjárfestis, með 32,4 prósenta hlut 
og félag í eigu stjórnenda Borgunar. 
með um tveggja prósenta hlut.

Forgangshlutabréf í Visa, sem 
Borgun eignaðist við sölu á hlut 
sínum í Visa Europe 2016, fylgja 
ekki með. – hae, kij / sjá Markaðinn

Sala á Borgun 
að klárast

COVID -19 Ellefu ný tilfelli af 
COVID -19 sjúkdómnum voru 
greind hér á landi í gær. Minnst 
sex þeirra eru innanlandssmit. 
Fjöldi smitaðra var því kominn í 76 
þegar Fréttablaðið fór í prentun og 
eru allir í einangrun. Auk þeirra eru 
um 600 manns í sóttkví.

Faraldurinn hefur æ meiri áhrif á 
dagleg störf í landinu. Málflutningi 
sem fara átti fram í Hæstarétti í dag 
hefur verið frestað þar sem einn 
dómaranna er í sóttkví.

„Það er auðvitað mikil óvissa 
uppi og við munum í raun og veru 
þurfa að vera í mjög reglulegu mati 
á aðstæðum,“ segir Katrín Jakobs-
dóttir forsætisráðherra. Formenn 

ríkisstjórnarf lokkanna kynntu 
efnahagsaðgerðir vegna áhrifa 
COVID-19 á blaðamannafundi.

Aðgerðirnar eru í sjö liðum. Fyrir-
tækjum í erfiðleikum verður veitt 
svigrúm vegna skatta, gistinátt-
agjald afnumið tímabundið, Ísland 
markaðssett, ráðstafanir gerðar til 
að örva einkaneyslu, opinberum 
framkvæmdum f lýtt, innistæður 

ÍL-sjóðs í Seðlabankanum fluttar á 
innlánsreikninga og efnt verður til 
samráðs við fjármálafyrirtæki um 
viðbrögð við greiðsluerfiðleikum.

„Við getum komist í gegnum það 
tímabil með markvissum aðgerð-
um,“ segir Bjarni Benediktsson fjár-
málaráðherra.

Viðbrögð stjórnarandstöðu eru 
blendin. Þorgerður Katrín Gunn-
arsdóttir, formaður Viðreisnar, 
segist undrandi á að ríkisstjórnin sé 
ekki undirbúin og meira afgerandi 
aðgerða sé þörf. Undir það tekur 
Logi Már Einarsson, formaður Sam-
fylkingarinnar. „Þetta eru ágætis 
fyrstu skref en það þarf að gera 
meira,“ segir hann. – sar / sjá síðu 4

Aðgerðir í sjö liðum
Ellefu ný tilfelli af COVID-19 voru greind í gær. Ríkisstjórnin kynnti efnahags-
aðgerðir vegna faraldursins en viðbrögð stjórnarandstöðunnar eru blendin.

Þetta eru ágætis 
fyrstu skref en það 

þarf að gera meira.

Logi Már Einarsson,  
formaður Samfylkingarinnar

VIÐSKIPTI Á meðal tillagna sem 
viðskiptabankarnir hafa kynnt 
Seðlabanka Íslands, sem viðbragð 
til að bregðast við fyrirsjáanlegum 
lausafjár- og greiðsluerfiðleikum 
fyrirtækja, er að Seðlabankinn 
beiti efnahagsreikningi sínum með 
því að kaupa sértryggð skuldabréf 
fyrirtækja, svo sem fasteignafélaga, 
á markaði. Slíkar aðgerðir eru sam-
bærilegar þeim sem seðlabankar 
beggja vegna Atlantsála réðust í 
eftir alþjóðlegu fjármálakreppuna 
í þeim tilgangi að lækka langtíma-
vexti og auka lausafé í umferð.

Þá er einnig lagt til að ríkið muni 
bera hluta af þeirri útlánahættu 
sem fylgir því ef bankarnir koma 
til móts við fyrirtæki, einkum í 
ferðaþjónustu, með aukinni lausa-
fjárfyrirgreiðslu. – hae / sjá Markaðinn

Bankinn kaupi  
bréf fyrirtækja 



Ég leyfi mér að trúa 
því, þótt skilaboðin 

hafi verið mjög óskýr miðað 
við tilefnið, að stjórnvöld 
bregðist við með öðrum 
hætti en var gert hér í 
niðursveiflunni eftir hrun.

Ragnar Þór Ingófsson, formaður VR

Veður

Norðaustan 13-23 m/s, hvassast 
NV-til. Talsverð snjókoma  N- og 
A-lands fram á kvöld en áfram 
þurrt að mestu SV-vert. Dregur 
úr vindi og ofankomu annað 
kvöld og kólnar. SJÁ SÍÐU 16

Styrkja varnirnar

Á dögunum vann vaskur hópur að því að styrkja móttökuvarnir þar sem Magni, hinn nýi dráttarbátur Faxaf lóahafna, leggur að bryggju í Reykja-
víkurhöfn. Magni var smíðaður í Hi Phong í Víetnam og var siglt heim nýlega, en þaðan er ríf lega tíu þúsund sjómílna sigling. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

Finndu okkur á 

Fermingarskraut í úrvali!
■ Myndaveggir
■ Nammibarir
■ Kortakassar
■ Servíettur
■ Borðrenningar
■ Blöðrur (fyrir loft/helíum)

■ Blöðrubogar/lengjur/hringir  
 (fyrir loft)
■ Súkkulaðiegg í þemalitum   
 veislunnar
■ Kerti
■ Og margt fleira

■ Veggborðar þar sem hægt er að raða bókstöfum saman  
í hvaða orð sem er, t.d. nafn fermingarbarns,  
„Ferming“, „Myndaveggur”, „Kort”, „Nammibar”

Vöruúrvalið er að finna á facebook síðu Partýbúðarinnar

KJARAMÁL  Efling samdi við Reykja
víkurborg í fyrrinótt og lauk þar 
með rúmlega þriggja vikna verk
falli sem náði til um 1.850 borgar
starfsmanna. Í samningnum felst 
hækkun á lágmarkslaunum sem er 
umfram hækkanir í svokölluðum 
Lífskjarasamningi sem gerður var 
í fyrra.

Ragnar Þór Ingólfsson, formaður 
VR, segir of snemmt að segja til um 
hvort samningur Eflingar hafi áhrif 
á Lífskjarasamninginn sem VR á 
aðild að.

„En nú er enn mikilvægara að við 
náum að vinna að öðrum mark
miðum samningsins með stjórn
völdum,“ segir Ragnar. Hann nefnir 
þar hlutdeildarlán, bann við 40 ára 
verðtryggðum jafngreiðslulánum 
og leiguvernd. Á þessu verði Alþingi 
að taka á vorþinginu ef samningar 
eigi almennt að halda í haust.

Hlutdeildarlánin snúast að sögn 
Ragnars um það að ungt fólk og þeir 
sem komu illa út úr hruninu og hafa 
ekki fengið fyrirgreiðslu fái greiða 
leið inn á húsnæðismarkaðinn. 
Samtök atvinnulífsins leggi sömu
leiðis áherslu á þetta.

„Þessi úrræði munu veita mjög 
mikilvæga innspýtingu í bygg
ingariðnaðinn. Sá eftirspurnar
hópur sem mun myndast mun ein
göngu beinast að nýju eða nýlegu 
húsnæði þannig að það eru nánast 
engar líkur á það hafi neikvæð áhrif 
á fasteignaverð,“ segir formaður VR. 
Þetta verði hvati fyrir verktaka að 
byggja hagkvæmt húsnæði og ekki 
dýrt húsnæði sem sé ekki að seljast 
í dag í miðbæ Reykjavíkur.

Aðspurður kveður Ragnar það 
ekki hlutverk VR hafa áhyggjur 
af þeim fjölda nýrra íbúða sem nú 
standa óseldar. „Ég get ekki leyst 

vanda fjárfesta sem veðjuðu á rán
dýrar lúxusíbúðir. Ég vænti þess að 
verðið á því húsnæði muni þrýstast 
eitthvað niður – sem ég held að sé 
bara nauðsynlegt,“ segir formaður
inn. Ekki sé eftirspurn eftir slíku 
húsnæði í dag.

„Það er búið að liggja fyrir í mörg 
ár að braskarar eru ekki að byggja 

það sem markaðurinn er að kalla 
eftir. Við erum ekki að skera mark
aðinn úr snörunni með þessum 
nýju úrræðum heldur erum við að 
kalla eftir að búa til eftirspurnar
hlið þannig að byggingaiðnaðurinn 
þurfi ekki að pakka saman eins og 
hann gerði 2009 og iðnaðarmanna
stéttin nánast f lutti úr landi eins og 
hún lagði sig,“ segir Ragnar.

Aðspurður um útspil ríkisstjórn
arinnar í gær vegna áhrifa kóróna
veirunnar á efnahagslífið segir 
Ragnar þau hafa verið mjög óljós. 
„En ég leyfi mér að trúa því, þótt 
skilaboðin hafi verið mjög óskýr 
miðað við tilefnið, að stjórnvöld 
bregðist við með öðrum hætti en 
var gert hér í niðursveiflunni eftir 
hrun,“ segir formaður VR. 
gar@frettabladid.is

Eflingarsamingur fellir 
vart Lífskjarasamning
Formaður VR segir óljóst hvort nýr samningur Eflingar og Reykjavíkurborgar 
hafi áhrif á Lífskjarasamninginn. Mikilvægast sé að Alþingi gangi frá efndum 
um húsnæðislán og fleiri úrræði svo Lífskjarasamningurinn falli ekki í haust.

„Braskarar eru ekki að byggja það sem markaðurinn er að kalla eftir,“ segir 
Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

REYK JANES Síðustu sólarhringa 
hefur dregið verulega úr skjálfta
virkni við fjallið Þorbjörn við 
Grindavík. „Það mælist enn talsvert 
af minni skjálftum en samanborið 
við fyrri vikur hefur dregið úr virkn
inni. Að sama skapi hefur ekki mælst 
frekara landris undanfarna daga,“ 
segir Einar Gestsson, náttúruvár
sérfræðingur á Veðurstofu Íslands.

Á vef Veðurstofunnar kemur 
fram að líklegasta skýringin sé sú 
að kvikuinnflæði á svæðið sé lokið 
í bili. Óvissustig er þó enn í gildi 
á svæðinu en fundað verður um 
stöðu mála næstkomandi fimmtu
dag. – bþ

Kvikuinnflæði 
er lokið í bili

Fjallið Þorbjörn við Grindavík.

KJARAMÁL Ef ling og Reykjavíkur
borg skrifuðu undir kjarasamning 
í gær eftir mánaðar verkfall. Sólveig 
Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, 
segir niðurstöðuna sigur og viður
kenningu á að leiðréttingar var þörf 
fyrir verst setta hópinn. Leiðréttingin 
er gerð með töflubreytingum og sér
stöku álagi.

„Allir sáu að viðræðurnar gengu illa 
en það var þetta langa verkfall sem 
skilaði árangri,“ segir Sólveig.

Aðspurð um hvort verkfallið 
væri farið að reyna á fólk segir hún 
svo vissulega vera. „En það sem 
gerði þetta á endanum svo ótrúlega 
skemmtilegt, gefandi og merkilegt var 
að samninganefndin var samstíga, og 
að sjá baráttuanda trúnaðarmanna 
sem við hittum á hverjum morgni og 
andinn á baráttufundum. Meira að 
segja eftir að þetta dróst á langinn og 
þrýstingur um að semja jókst.“

Samkvæmt samningunum hækka 
byrjunarlaun um 112 þúsund krónur 
á samningstímanum og sérgreiðslan 
15 þúsund í lægstu f lokkunum. Þá 
náðist stytting vinnuvikunnar og 
fleiri kjarabætur fram.

Sólveig telur að aðrir nýundirrit
aðir samningar og tilmæli sóttvarna
teymis hafi haft áhrif, sér í lagi samn
ingur Eflingar við ríkið. Sumir hafa 
gert athugasemd við að Eflingarfólk 
noti orðið sigur í kjaradeilunni. „Það 
er fáránlegt að kalla niðurstöðuna 
eitthvað annað en sigur fyrir okkur. 
Lengst af var okkur aðeins boðin 90 
þúsund króna hækkun, sem við hefð
um borgað sjálf með yfirvinnunni, og 
aðeins væga styttingu vinnuviku,“ 
segir hún. – khg

Segir verkfallið 
hafa skilað sínu

Það er fáránlegt að 
kalla niðurstöðuna 

eitthvað annað 
en sigur fyrir 
okkur.
Sólveig Anna 
Jónsdóttir, for-
maður Eflingar
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Láttu sjá þig með Niro.
Kia Niro er einstaklega rúmgóður og vel búinn borgarjepplingur með einstaklega 
góðu aðgengi. Niro er fáanlegur sem 100% rafbíll, Plug-in Hybrid og Hybrid og 
við eigum eintök af öllum gerðum til afhendingar. 
Einnig fylgir Niro hin einstaka 7 ára verksmiðjuábyrgð Kia. 

Komdu í heimsókn og láttu sjá þig með Niro.
Við tökum vel á móti þér.

7 ára ábyrgð framleiðanda
á öllum nýjum Kia bílum
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4.150.777 kr.
Kia Niro Hybrid tilboðsverð:

Afborgun á mánuði 31.394 kr.**

Niro hefur  
aldrei verið betri.

fáanlegur sem

hybrid100% rafbíll plug-in hybrid

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

ASKJA · Krókhálsi 11-13 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.



Við erum að reyna 
að lágmarka áhrifin 

fyrir alla, fyrirtækin og 
heimilin, en líka ríkissjóð og 
sveitarfélög.
Bjarni Benediktsson

Til fulltrúaráðs launamanna
Birtu lífeyrissjóðs
Kjörfundur 2020
Kjörfundur fulltrúa launamanna í Birtu lífeyrissjóði,  
vegna stjórnarkjörs í lífeyrissjóðnum verður haldinn  
miðvikudaginn 25. mars kl. 17 að Stórhöfða 31,  
Reykjavík.

Ársfundur Birtu lífeyrissjóðs verður haldinn  
fimmtudaginn 2. apríl kl. 17 á Grand Hóteli Reykjavík.  
Dagskrá er samkvæmt samþykktum sjóðsins. 
Vakin er athygli á því að Birta lífeyrissjóður mun fylgja fyrirmælum  
Landlæknis ef grípa þarf til varúðarráðstafana vegna COVID-19 veirunnar.

COVID -19 „Það er auðvitað mikil 
óvissa uppi og við munum í raun og 
veru þurfa að vera í mjög reglulegu 
mati á aðstæðum. Það var okkar mat 
að það væri mikilvægast núna að tala 
með skýrum hætti um að stjórnvöld 
eru reiðubúin að styðja atvinnulífið 
til viðspyrnu,“ segir Katrín Jakobs-
dóttir forsætisráðherra.

Oddvitar ríkisstjórnarflokkanna 
kynntu í gær aðgerðir til að mæta 
efnahagslegum áhrifum veirunnar 
sem veldur COVID-19. Einnig verður 
unnið að sérstöku fjárfestingaátaki 
sem myndi hækka fjárfestingastig 
ríkissjóðs á næstu árum verulega.

„Þetta eru samþættar aðgerðir 
til þess að stjórnvöld geti stutt við 
atvinnulífið í gegnum tímabundið 
ástand sem er samt þeirri óvissu 
háð að við vitum ekki hversu tíma-
bundið það er,“ segir Katrín.

Bjarni Benediktsson, fjármála- og 
efnahagsráðherra, segir mikilvægt 
að gera sér grein fyrir því að staða 
íslenska hagkerfisins sé mjög sterk 
þótt því standi til skamms tíma ógn 
af veirunni.

„Við getum komist í gegnum það 
tímabil með markvissum aðgerð-
um. Það verður ekki án áhrifa en 
við getum dregið úr þeim. Síðan 
eru allar forsendur fyrir því að við 
getum sótt fram frá nýjum stað,“ 
segir Bjarni.

Þá hefur verið ákveðið að fresta 
fjármálaáætlun þar sem forsendur 
gildandi ríkisfjármálastefnu séu 
brostnar. 

„Það kallar á viðbrögð og samtal 
við þingið og það bréf hefur farið til 
Alþingis. Við boðum þá nýja stefnu 
í maí til þess að aðlaga okkur að 
þessum aðstæðum,“ segir Bjarni.

Forsendur fjármálastefnu 
brostnar vegna COVID-19
Forsætisráðherra segir eðlilegt að ríkissjóður taki á sig tímabundið högg við þær aðstæður sem eru uppi 
í hagkerfinu vegna kórónafaraldursins. Ríkisstjórnin kynnti í gær aðgerðir til stuðnings atvinnulífinu. 
Aukinn kraftur verður settur í opinberar framkvæmdir og unnið verður að sérstöku fjárfestingaátaki.

Sigurður Ingi Jóhannsson og Bjarni Benediktsson á fundinum í Ráðherra-
bústaðnum þar sem aðgerðirnar voru kynntar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

1.  Fyrirtækjum sem lenda í erfið-
leikum veitt svigrúm til greiðslu 
á sköttum og gjöldum.

2.  Gistináttaskattur afnuminn 
tímabundið. Önnur tekjuöflun 
íþyngjandi fyrir ferðaþjónustu 
skoðuð.

3.  Markaðsátaki hleypt af stokk-
unum erlendis um Ísland sem 
áfangastað þegar aðstæður 
skapast.

4.  Ráðstafanir til að örva einka-
neyslu og eftirspurn.

5.  Aukinn kraftur í opinberar fram-
kvæmdir.

6.  Efnt til virks samráðs við fjár-
málafyrirtæki um viðbrögð við 
fyrirsjáanlegum lausafjár- og 
greiðsluerfiðleikum.

7.  Innstæður ÍL-sjóðs í Seðlabank-
anum fluttar á innlánsreikninga 
í bönkum.

✿   Aðgerðir stjórnvalda

Katrín segir ljóst að aðgerðirnar 
muni hafa neikvæð áhrif á hag ríkis-
sjóðs þótt of snemmt sé að segja til 
um umfangið.

„Við teljum hins vegar að áhrifin 
séu tímabundin vegna þess að við 
erum í mjög góðri stöðu til lántöku. 
Hins vegar erum við með fyrir-
ætlanir um að selja hlut í Íslands-
banka þegar hagfelld skilyrði eru 
fyrir hendi. Þannig teljum við að 
það sé fullkomlega eðlilegt að rík-
issjóður taki á sig högg þegar svona 
aðstæður eru uppi því við höfum 
trúverðugar áætlanir til þess að 
höggið verði til skemmri tíma,“ 
segir Katrín.

Bjarni bendir á að búið hafi verið 
vel í haginn fyrir versnandi tíma 
og ríkissjóður þegar rekinn með 
halla. „Við getum gert það og við-
haldið þeirri stöðu í einhvern tíma. 
En það er mikilvægt að við komum 
fram með áætlun um að vinda ofan 
af þeirri stöðu.“

Aðspurður segir Bjarni að stjórn-
völd hafi verið í samtali við Seðla-
bankann vegna aðgerðanna. Það 
sé fyrst og fremst gert til að reyna 
leggja sameiginlegt mat á stöðuna 
og líklegustu sviðsmyndir. „Við 
erum að reyna að lágmarka áhrifin 
fyrir alla, fyrirtækin og heimilin, 
en líka ríkissjóð og sveitarfélög. 
Þess vegna getur slíkt samtal skipt 
miklu máli.“ sighvatur@frettabladid.is

Logi Már Einarsson
formaður Samfylkingarinnar
„Þetta eru ágætis 
fyrstu skref en 
það þarf að gera 
meira. Ég tel að 
það hefði átt að 
stíga strax fastar 
í að lækka álögur 
á fyrirtæki og beina 
til bankanna að sýna fólki og fyrir-
tækjum umburðarlyndi. Ég hef 
miklar áhyggjur af þeim hópum 
sem búa við kröppustu kjörin. Hér 
verður að jafna kjörin og fjárfesta í 
atvinnuskapandi verkefnum.“

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
formaður Viðreisnar
„Ég er undrandi á 
að ríkisstjórnin, 
vitandi af niður-
sveiflunni, sé 
ekki undirbúin. 
Við sjáum fækk-
un ferðamanna, 
samdrátt í innkaup-
um og aukið atvinnuleysi. Þríeykið 
Alma, Þórólfur og Víðir standa 
sig vel og svara öllu á staðnum. 
Þríeykið í ríkisstjórninni gefur hins 
vegar loðin fyrirheit en þjóðfélagið 
þarf svör núna. Ég fagna niðurfell-
ingu gistináttagjalds, sem er þó 
aðeins milljarðu r. Ég vil afgerandi 
aðgerðir strax, lækka trygginga-
gjald eða afnema tímabundið.“

Inga Sæland
formaður Flokks fólksins
„Mér finnst þetta 
mjög jákvætt, 
sérstaklega 
hvernig á að 
halda utan um 
ferðamanna-
auðlindina 
dýrmætu. Nú á að 
fleyta lífvænlegum fyrirtækjum 
í gegnum skaflinn. Ég er sam-
mála fjármálaráðherra um að við 
stöndum óvenju sterkt, með 800 
milljarða gjaldeyrisvaraforða, 
og höfum því svigrúm til að gera 
ýmsa hluti.“

Smári McCarthy
formaður Pírata
„Aðgerðirnar 
virka ekki mjög 
sterkar en þetta 
er enn svolítið 
óljóst. Þarna 
eru ekki mjög 
mikið af áþreifan-
legum aðgerðum, og 
ég myndi vilja sjá þær sem fyrst, 
helst núna í vikunni. Sjálfur myndi 
ég vilja sjá breytingu á lögum um 
opinber fjármál, sem hamla því 
að við getum sett fjármagn í upp-
byggingu.“

Meira afgerandi 
aðgerða þörf

HAFNARFJÖRÐUR Fulltrúi Við-
reisnar í skipulags- og byggingar-
ráði Hafnarfjarðabæjar telur að 
bærinn brjóti lög með því að ætla 
að ráðstafa gatnagerðargjöldum til 
uppbyggingar íþróttamannvirkja 
bæjarins. Óli Örn Eiríksson lét 
bóka þessa skoðun sína í fundar-
gerð ráðsins en meirihluti Sjálf-
stæðismanna og Framsóknar og 
óháðra brást illa við bókuninni. 
Var Óli Örn sakaður um að reyna 
að leggja stein í götu uppbygg-
ingarinnar hjá Haukum.

Deilan kviknaði þegar lögð var 
fram greinargerð skipulagsfulltrúa 
bæjarins um deiliskipulag svæðis í 
kringum Haukasvæðið á Ásvöllum. 
Í samkomulagi Hafnarfjarðarbæjar 
við Hauka er kveðið á um að gatna-
gerðargjöld svæðisins renni í upp-
byggingu á knatthúsi við Ásvelli.

„Það er að mínu mati skýrt sam-
kvæmt lögum um gatnagerðar-
gjöld að slík ráðstöfun sé ólögleg.  

Tilgangurinn var einungis sá að 
benda á að breyta þyrfti þessu 
ákvæði svo að verkefnið myndi 
ekki tefjast síðar meir. Ég taldi rétt 

að óska eftir lögfræðiáliti á þessum 
lið samkomulagsins,“ segir Óli Örn.

Í bókun meirihlutans kemur 
fram að það sé með ólíkindum 
að Viðreisn skuli á þessum tíma-
punkti gera tilraun til að leggja 
stein í götu Hauka til að hefja upp-
byggingu á íþróttasvæði sínu. 

„Þetta mál á sér langa forsögu. 
Í einfölduðu máli vildu Haukar 
byggja íbúðir á svæðinu en bærinn 
tók það ekki í mál. Að endingu 
varð niðurstaðan sú að bærinn 
sér um uppbygginguna en Haukar 
njóta góðs af tekjum sem skapast í 
nauðsynlegar fjárfestingar hjá sér. 
Þetta hefur verið í ferli í um tvö ár 
hjá borginni og var staðfest í bæjar-
stjórn fyrir nokkrum mánuðum. 
Okkur fannst því einkennilegt að 
leggja fram þessa bókun um sam-
komulagið sem var ekki á dagskrá 
fundarins,“ segir Ólafur Ingi Tóm-
asson, formaður ráðsins og bæjar-
fulltrúi Sjálfstæðisf lokksins. – bþ

Hafnarfjörður brjóti gatnagerðarlög

Ólafur Ingi Tómasson, bæjarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins. 

DÓMSMÁL Málflutningi í endurupp-
tökumálum Sigurjóns Árnasonar og 
Sigríðar Elínar Sigfúsdóttur, sem fara 
átti fram í Hæstarétti í dag, hefur 
verið frestað þar sem einn dómar-
anna er í sóttkví.  

Ellefu ný tilfelli af COVID-19 sjúk-
dómnum voru greind á sýkla- og 
veirufræðideild Landspítala í gær. 
Staðfest er að sex þeirra eru innan-
landssmit og að eitt megi rekja til 
skíðasvæða í Ölpunum. Unnið er 

að því að rekja önnur smit. Fjöldi 
smitaðra var því kominn í 76 þegar 
Fréttablaðið fór í prentun í gær, þar 
af voru 18 innanlandssmit. Allir 
smitaðir eru í einangrun en auk 
þeirra eru 598 í sóttkví, langflestir á 
höfuðborgarsvæðinu.

Fram kom á fundi almannavarna í 
gær að fyrsta svokallaða þriðja stigs 
COVID-smitið hefði verið staðfest 
hjá maka einstaklings sem átti í sam-
skiptum við fólk sem kom að utan. 

Faraldurinn er farinn að hafa æ 
meiri áhrif á dagleg störf í landinu. Í 
fyrradag var greint frá því að starfs-
maður í forsætisráðuneytinu hefði 
greinst og tekin hafa verið sýni úr 
tveimur samstarfsmönnum hans. 
Fundarhöld eru víða takmörkuð.

Þótt smit hafi verið greind í 
menntaskólum hafa sóttvarnayfir-
völd ekki talið þörf á því að nem-
endur og starfsmenn fari í sóttkví 
að svo stöddu. – aá

Sóttkví dómara hefur áhrif á dagskrá Hæstaréttar

Einn setudómara í máli Sigurjóns og 
Elínar fór í sóttkví eftir skíðaferð.
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JAGUAR
HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK
SÍMI: 525 6500 

FJÓRHJÓLADRIF, RAFMAGN, 470 KM* DRÆGI, 
400 HESTÖFL, LOFTPÚÐAFJÖÐRUN
Þrír efstu bílarnir sem kepptu um toppsætið í vali Bandalags íslenskra bílablaðamanna á „Bíl ársins 
2020 á Íslandi“ voru allir í flokki sportjeppa. Jaguar I-Pace varð hlutskarpastur með 775 stig. Í öðru 
sæti var Audi e-Tron með 754 stig og þriðja sætið kom í hlut Mercedes-Benz EQC sem hlaut 714 
stig. Það voru einkum framúrskarandi aksturseiginleikar, mikið afl og þægindi I-Pace sem heilluðu 
dómnefndina og skiluðu Jaguar sportjeppanum í toppsætið.

HEIMAHLEÐSLUSTÖÐ** OG VETRARDEKK
fylgja nýjum I-Pace út mars! 
Verð frá 9.790.000 kr.

jaguarisland.is
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KÍNA Xi Jinping, forseti Kína, segir 
að yfirvöld hafi svo gott sem náð 
tökum á kórónaveirunni í kínverska 
héraðinu Hubei. Þetta er haft eftir 
honum í fyrstu heimsókn hans til 
Wuhan síðan faraldurinn braust 
þar út.

Xi kom í gær til borgarinnar sem 
hefur verið í sóttkví svo vikum 
skiptir. Hann var kominn til að 
kynna sér varúðarráðstafanir vegna 
faraldursins en heimsóknin þykir 
gefa til kynna að ástandið þarlendis 
fari batnandi. 

Forsetinn heimsótti meðal ann-
ars Huoshenshan-neyðarspítalann 
sem yfirvöld byggðu í janúar vegna 
faraldursins. Þar ræddi hann við 
starfsfólk og sjúklinga samkvæmt 
ríkisreknum fjölmiðlum.

Kínversk yfirvöld sögðu nánast 
engin ný tilfelli hafa greinst utan 
héraðsins þrjá daga í röð. Þá hefðu 
aðeins 19 tilfelli greinst í gær, sem er 
lægsti fjöldi greindra á einum degi 
síðan tölur voru fyrst birtar í janúar.

Af tilfellunum sem greindust í gær 
voru 17 í Wuhan en hin tvö í öðrum 
borgum og var þá um að ræða fólk 
sem var að koma frá öðrum löndum.

Héraðsstjórn Hubei hefur til-
kynnt að fólk við góða heilsu megi 
ferðast innan héraðsins á ný. Ferða-
bann hefur verið í Hubei síðan í 
janúar en þar búa 56 milljónir.

Íbúar munu fá app sem f lokkar 
heilbrigði þeirra með litakóða. 

Ástandið sagt betra í Hubei
Kínversk yfirvöld segja fjölda greindra með kórónaveiruna í Kína lægri en verið hefur frá því að fyrstu 
tölur birtust. Xi Jinping, forseti landsins, heimsótti Wuhan í fyrsta skipti frá því að faraldurinn braust út.

Maður læknaður af COVID-19, sótthreinsaður af heilbrigðisstarfsfólki fyrir utan neyðarspítala í Hubei. MYND/GETTY

n Heilbrigður

n Hefur verið í návist við  
smitaðan einstakling

n	Greindur eða grunaður um smit

ÍRAN Íranskir fréttamiðlar segja að 
minnsta kosti 27 manns látna þar 
í landi af völdum áfengiseitrunar í 
tilraun til að sporna gegn kóróna-
veirunni.

Áfengisdrykkja er ein þeirra 
óvísindalegu meðferða sem deilt 
hefur verið á samfélagsmiðlum sem 
mögulegri forvörn gegn veirunni. 
Þar sem áfengisbann er í Íran hefur 
fólk tekið upp á að nota ýmiss konar 
iðnaðaralkóhól sem er til dæmis 
notað við sótthreinsun.

Yfir 200 manns dvelja nú á spítala 
í Íran vegna áfengiseitrunarinnar og 
herma fréttir að einn sjúklinganna 
hafi orðið blindur.

Minnst 54 létust úr COVID-19, 
sem kórónaveiran veldur, í Íran í 
gær sem er hæsta dánartala þar í 
landi síðan faraldurinn hófst. Alls 
hafa greinst yfir sjö þúsund tilfelli 
COVID-19 í Íran og hafa 290 látist af 
völdum sjúkdómsins. – atv

Halda að áfengi 
drepi veiruna

Mikil útbreiðsla í Íran. MYND/GETTY

✿   COVID-19 appið
Íbúar munu fá smáforrit sem 
flokkar heilbrigði þeirra með 
litakóða

Aðeins heilbrigðir einstaklingar fá 
grænan lit sem veitir þeim leyfi til 
að ferðast innan héraðsins á svæði 
þar sem smithætta er lítil. Þeir sem 
hafa verið í kringum smitaða fá 
gulan lit, og þeir sem eru greindir 
eða grunaðir um smit fá rauðan lit 
og verða að fara í sóttkví.

Ekkert bendir til að fólk muni 
fá leyfi til að yfirgefa héraðið og 
virðast þessar ráðstafanir um aukið 
ferðafrelsi ekki ná til fólks innan 
Wuhan. 

Fjöldi látinna í Kína af völdum 
veirufaraldursins er kominn yfir 
þrjú þúsund og hafa yfir 80 þúsund 
verið greindir. Kínversk stjórnvöld 
hafa mótmælt notkun Trump-
stjórnarinnar á hugtakinu „Wuh-
an-veiran“ sem þeir segja rasískt 
og sverta ímynd landsins. Utan-
ríkisráðherra Bandaríkjanna, Mike 
Pompeo, notaði hugtakið í síðustu 
viku í viðtali við sjónvarpsstöðina 
FOX news.
arnartomas@frettabladid.is

RÚSSLAND Vladímír Pútín, for-
seti Rússlands, studdi tillögu á 
rússneska þinginu sem gæti gert 
honum kleift að vera forseti til 
ársins 2036.

Samkvæmt rússnesku stjórnar-
skránni þarf forsetinn, sem situr 
nú annað kjörtímabil sitt, að stíga 
til hliðar eftir forsetakosningarnar 
2024. Valentina Tereshkova, þing-
maður í stjórnarf lokknum og 
fyrsta konan til að fara út í geim, 
lagði til breytingar á stjórnar-
skránni sem myndu í grunninn 
núllstilla fjölda kjörtímabila Pút-

íns svo hann geti boðið sig fram að 
nýju.

Lagði Tereshkova til að hámark 
kjörtímabila væri annaðhvort 
afnumið eða að stjórnarskránni 
yrði breytt svo Pútín gæti boðið 
sig fram á nýju.

„Í meginatriðum væri þessi val-
kostur mögulegur en með einu skil-
yrði – ef stjórnlagadómstóll kveður 
upp opinberan úrskurð um að slík 
breyting myndi ekki stangast á 
við meginreglur og meginákvæði 
stjórnarskrárinnar,“ sagði Pútín í 
ræðu á þinginu. – atv

Valentina Tereshkova 
ryður braut fyrir Pútín

Tereshkova lagði til breytingar á stjórnarskrá Rússlands. MYND/GETTY

Skaftryksuga

Fullt verð: 29.900 kr.

Tækifærisverð:

BBHL 2214122.900 kr.

Mjög öflug, 21,6 V. Ryksuga með skafti 
og handryksuga. Auðveld í notkun, létt 
og lipur. Hver hleðsla endist í allt að 
45 mín.

Tæki fæ
ri

Uppþvottavél,
Serie 4

Fullt verð: 134.900 kr.

Tækifærisverð (hvít): SMU 46FW01S

99.900 kr.

14 manna. Zeolith®-þurrkun: Áhrifarík 
þurrkun, einnig fyrir plast. Sex kerfi,
þar á meðal hraðkerfi á 60° C 
(klukkustund). Þrjú sérkerfi, meðal 
annars tímastytting. Hljóð: 44 dB. 
Hnífaparaskúffa. „AquaStop“-flæðivörn. 

A

ÍTALÍA Tómlegt var um að litast við 
hringleikahúsið í Róm, Spænsku 
tröppurnar, skakka turninn í Pisa og 
í hátískuverslununum í Mílanó í gær 
eftir að algert ferða- og samkomu-
bann sem var sett á á mánudag og 
gildir til 3. apríl. 

Aðgerðirnar, sem forsætisráðherr-
ann Giuseppe Conte tilkynnti, eru 
mesta inngrip sem ríki hefur gripið 
til vegna COVID-19 faraldursins. „Ég 

held mig heima,“ sagði Conte.
Ekki eru þó allir tilbúnir að fylgja 

fyrirmælunum. Á Sikiley eiga tæp-
lega 50 manns yfir höfði sér sektir 
og þriggja mánaða fangelsisvist fyrir 
það eitt að mæta í jarðarför. Staðan 
í landinu er grafalvarleg og um 460 
manns hafa látist af völdum veir-
unnar, það næstmesta á eftir Kína.

Auk ferðamannastaða eru öll 
kvikmyndahús, söfn, veitinga-

staðir og næturklúbbar lokaðir. 
Kirkjur eru opnar, en gestir þurfa 
að hlýða ströngum fyrirmælum og 
sitja einum metra frá næsta manni. 
Skírnir, giftingar og jarðarfarir eru 
bannaðar. Til að ferðast milli staða 

með lest, flugvél eða bíl um fjölfarna 
þjóðvegi þurfa íbúar að fylla út sér-
stakt eyðublað og fá leyfi.

Ástandið tekur vitaskuld sinn toll 
af pyngju landsins. Stefano Patu-
anelli efnahagsmálaráðherra gerir 
ráð fyrir að fjárlagahallinn verði 
þrjú prósent af landsframleiðslu á 
þessu ári en ríkisstjórnin hefur til-
kynnt að 10 milljörðum evra, eða 
1.450 milljörðum króna, verði varið 

í mótvægisaðgerðir vegna COVID-
19. Þá þurfa íbúar ekki að greiða af 
húsnæðislánum á meðan ástandið 
er viðvarandi.

Matteo Salvini, leiðtogi hins þjóð-
ernispopúlíska Norðurbandalags og 
einn ákafasti andstæðingur Conte, 
fagnaði aðgerðum stjórnvalda en 
hann hafði kallað eftir því að bannið 
yrði sett á. „Loksins hlustar einhver,“ 
sagði Salvini. – khg

Tómlegt um að litast á gervallri Ítalíu eftir ferða- og samkomubann
50 Sikileyingar eiga yfir 

höfði sér 3 mánaða fangelsi 
fyrir að mæta í jarðarför.

Yfir 200 manns dvelja 
nú á spítala í Íran vegna 
áfengiseitrunarinnar. 
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Hindúar fögnuði í gær Holi, vorhátíð litanna, í Allahabad, borg við Ganges-fljót á Indlandi. Þessi líflega og litríka vor- og gleðihátíð hindúa einkennist af ærslum og prakkaraskap. Þá brjóta 
hindúar hefðir og höft sem tengjast stétt, kyni, stöðu og aldri og það skemmta sér allir saman. Galsi og gleði minnir á grallaraeðli guðsins Krishna. MYND/AFP

Fjárfestir horfir upp á vísitölur hlutabréfaverðs í fjármálamiðstöð Dúbaí 
borgar í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, í gær. Stjórnvöld Dúbaí, 
sem er miðstöð ferðaþjónustu og viðskipta í Mið-Austurlöndum, hvöttu  
íbúa til að forðastu ferðalög vegna Covid-19 veirunnar. MYND/ GETTY

Topplausir aðgerðasinnar úr loftslagsaðgerðarhópnum „Extinction Rebellion“ trufluðu í gær þingstörf danska 
þjóðþingsins með borgaralegri óhlýðni. Á brjóst þeirra er ritað „segið sannleikann“. Samtökin ná til meira en 
fimmtíu landa. Hryðjuverkadeild bresku lögreglunnar hefur sett samtökin á lista yfir samtök með öfgafulla hug-
myndafræði sem ber að tilkynna á til yfirvalda. MYND/ AFP

Jan Burian, forstöðumaður Tékkneska þjóðleikhússins í Prag, Tékklandi, 
ræddi við blaðamenn í gær í tómum sal leikhússins. Yfirvöld þar hafa sett á 
samkomubann sem nær til leik-, tónlistar- og kvikmyndahúsa, íþrótta- og 
trúaratburða. Skólum og háskólum verður einnig lokað. MYND/EPA

Mótmælt í 
höfuðborg Alsír 
í gær. Fjölmenn 
mótmæli gegn 
stjórnvöldum 
hafa farið þar 
fram í viku 
hverri síðan 16. 
febrúar 2019 
þegar Abdel-
aziz Bouteflika 
tilkynnti um 
framboð sitt til 
forseta fimmta 
kjörtímabilið í 
röð. MYND/GETTY
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Nýr Dacia Duster

Verð frá: 3.690.000 kr.
Gerðu virkilega góð kaup!

Staðalbúnaður í Comfort útgáfu er meðal annars: 16” álfelgur, leiðsögukerfi með Íslandskorti, þokuljós, miðstöð með loftkælingu, brekkuhemlun (eingöngu í 4x4), 
hraðastillir með hraðatakmörkun, fjarlægðarskynjarar að aftan, neyðarhemlunarhjálp, start/stopp búnaður, skyggðar rúður að aftan, hiti í framsætum. 
Aukalega í Prestige útgáfu: 17” álfelgur, Multiview 360° myndavélakerfi, sjálfvirk miðstöð með loftkælingu, lykillaust aðgengi, leðuráklæði á sætum.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881
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Hvorki er 
unnið að 
uppbygg-
ingu trausts 
hjá ríkis-
stjórn eða 
Alþingi. 
Landsréttur 
er í tilvistar-
kreppu og 
Hæstiréttur 
í sóttkví.

 

Um þriðjung-
ur þeirra sem 
greiða af 
náms lánum 
skuldar 
meira meira 
en sex millj-
ónir króna og 
um fimmt-
ungur meira 
en átta 
milljónir.

Aðalheiður  
Ámundadóttir
adalheidur 
@frettabladid.is

Þórunn  
Sveinbjarnard.
formaður BHM

Segja má að fólk sem leggur fyrir sig langskólanám 
fórni dýrmætum árum á vinnumarkaði samanbor-
ið við þau sem byrja fyrr að vinna. Háskólanemar 

hafa almennt ekki tekjur né ávinna sér lífeyrisréttindi 
meðan á námi stendur og þurfa flestir að taka námslán 
til að fjármagna framfærslu sína. Eftir að námi lýkur 
þarf fólk svo að greiða um fjögur prósent af launum 
sínum í afborganir af lánunum. Þetta getur verið þung 
byrði á sama tíma og fólk er að fóta sig á vinnumarkaði, 
stofna fjölskyldu og koma sér þaki yfir höfuðið. 

BHM hefur lengi barist fyrir því að dregið verði úr 
endurgreiðslubyrði námslána og að eftirstöðvar slíkra 
lána falli niður þegar lífeyristökualdri er náð eða 
greitt hefur verið af láni í 40 ár. Eins og staðan er nú 
eru námslán ótímabundin og fyrnast ekki.

Í viðhorfskönnun sem BHM lét nýlega gera meðal 
félagsmanna aðildarfélaga sögðust 40 prósent svarenda 
sem skulda námslán finna mikið fyrir greiðslubyrðinni 
eða telja hana verulega íþyngjandi fyrir heimilið. Tæp-
lega helmingur sagðist finna nokkuð fyrir henni og um 
eitt prósent sagðist ekki ráða við að greiða af náms-
lánum sínum. Einungis 12 prósent sögðust finna lítið 
fyrir greiðslubyrðinni. Niðurstöðurnar undirstrika enn 
frekar mikilvægi þess að stjórnvöld komi til móts við 
greiðendur námslána með ráðstöfunum til að minnka 
greiðslubyrði þeirra. Rétt er að minna á tillögur sem 
starfshópur á vegum forsætisráðherra skilaði á síðasta 
ári. Þær fela m.a. í sér að endurgreiðsluhlutfall námslána, 
þ.e. það hlutfall af launum sem lánþegi greiðir í afborg-
anir, verði lækkað og vextirnir sömuleiðis. BHM treystir 
að þessum tillögum verði hrint í framkvæmd hið fyrsta.

Í áðurnefndri könnun kom einnig fram að stór hluti 
lántakenda skuldar háar fjárhæðir. Um þriðjungur 
þeirra sem greiða af námslánum skuldar meira meira 
en sex milljónir króna og um fimmtungur meira en átta 
milljónir. Þetta þýðir að margir núverandi lántakendur 
munu ekki ná að greiða upp námslán sín áður en þeir 
ná lífeyristökualdri. Mikilvægt er að reglum verði 
breytt þannig að eftirstöðvar falli niður ef lántaki hefur 
ekki náð að greiða upp lán sín þegar starfsævi hans eða 
hennar lýkur.

Greiðslubyrðin er of þung
Lopapeysum fækkar
Loksins er Handprjónasam-
bandið búið að fá viður-
kennt hvað telst vera íslensk 
lopapeysa. Ullin þarf að vera 
af íslenskri sauðkind, hand-
prjónuð á Íslandi, úr nýull 
og prjónuð í hring án sauma 
en má vera opin eða heil. Nú 
þegar þetta liggur fyrir er ljóst 
að íslenskum lopapeysum 
hefur stórfækkað í landinu, 
því margar þeirra sem áður 
töldust íslenskar eru það ekki 
lengur því þær voru prjón-
aðar erlendis, og ekki í hring. 
Enn er óljóst hvort peysa 
sem prjónuð er af íslenskum 
höndum en á erlendri grund 
telst íslensk. Úr því þarf að 
skera sem fyrst.

Fínafólksveiran
Það er mildi að afstýra tókst 
áformum um að kenna Covid-
19 við Wuhan og Ítalíu, hér 
á Íslandi allavega, þótt verst 
þokkuðu þjóðarleiðtogar 
heims keppist enn við að sverja 
hana af sjálfum sér. Fólkið 
á götunni hefur fyrir löngu 
fundið veirunni nafn. Það 
kennir hana við fína fólkið sem 
hefur ráð á að skreppa á skíði 
í Ölpunum í miðju skamm-
deginu. Þótt verkfallsaðgerðum 
Sólveigu Önnu hafi verið 
kennt um útbreiðslu veirunnar 
er staðreyndin sú að hún er 
mest á heldrimannaheimilum 
landsins.
kristinnhaukur@frettabladid.is

ára

Á morgun er eitt ár síðan Mannréttinda-
dómstóll Evrópu kvað upp dóm í Lands-
réttarmálinu. Við vitum enn ekki hvaða 
áhrif niðurstaðan hefur fyrir dóms-
kerfið. Við bíðum endanlegrar niður-
stöðu frá yfirdeild dómsins.

Áhrif þeirrar biðar eru öllum ljós.
Fjölmargir bíða í óvissu um endanlega úrlausn sinna 

mála. Þriðjungur dómara við Landsrétt er með tíma-
bundna skipun og dómstóllinn á mörkum þess að upp-
fylla skilyrði um sjálfstæðan og óháðan dómstól. Að 
auki gekk hann svo lengi á skertum mannafla að málin 
hafa hrannast upp.

Ríkisstjórnin óskaði eftir endurskoðun yfirdeildar 
með vísan til mikilsverðra hagsmuna en þeir hagsmunir 
eru óljósir í augum flestra borgara landsins. Það er 
langsótt að telja dómarastöður og valdsvið ráðherra til 
mannréttinda á pari við réttindi sakaðra manna og enn 
lengra sótt að það sé göfugt hlutverk íslenskra stjórn-
valda að styðja dómstólafúsk í Póllandi og Ungverja-
landi. Yfirlýsingar valdhafa hafa litlu bætt við traustið á 
þessari vegferð. Ráðherrar í sömu ríkisstjórn hafa ýmist 
ítrekað mikilvægi þess að ríkið virði dóma MDE eða lýst 
því yfir að Ísland sé ekki bundið af niðurstöðum hans.

Landsmenn verða að umbera niðurstöður kosninga. 
Alþingi er misvel skipað og af því leiða misgóðar ríkis-
stjórnir. Lýðræðið er illskást, eins og Churchill sagði. 
Til mótvægis við hið pólitíska vald gerir stjórnskip-
unin hins vegar ráð fyrir að borgararnir geti reitt sig á 
stöðugt dómsvald sem haggast ekki þótt misvitrir taki 
við pólitískum stjórnartaumum; sjálfstæðu dómsvaldi 
sem er útvörður réttinda borgaranna og stendur eins 
og klettur þótt ríkisstjórnir komi og fari.

En Mannréttindadómstóllinn hefur ekki látið sitja 
við skipun Landsréttar, því ofan í þá óvissu eru stjórn-
völd gerð afturreka með uppgjör hrunsins í hverju 
málinu á eftir öðru. Og enn fleiri endurupptökubeiðnir 
refsidóma hrannast upp sem bætast við halann sem 
Landsréttarmálið skapaði.

Og þar sem ríkisstjórnin hættir að rækta óvissu taka 
dómstólarnir við. Hæstiréttur hefur þegar vísað endur-
upptöku eins máls frá dómi, þrátt fyrir niðurstöðu 
MDE um brot á banni við tvöfaldri refsimeðferð. Frá-
vísunarkröfur í tveimur málum um vanhæfi dómara 
bíða meðferðar. Í húfi er raunveruleg þýðing aðildar að 
Mannréttindadómstólnum fyrir borgarana.

Undirbúningur nýs millidómsstigs tók áratug. Mark-
miðið var aukin mannréttindavernd og réttlát máls-
meðferð í samræmi við Mannréttindasáttmála Evrópu. 
En borgarar landsins fá ekki lausn sinna mála í kjölfar 
sigurs í Strassborg. Meginreglur um skipun dómsvalds-
ins riða á brauðfótum og samsæriskenningar grassera. 
Traust á dómstólum fer minnkandi, og var ekki af 
miklu af taka. Af hálfu valdhafa stígur enginn fram til 
að slá á óvissuna. Hvorki virðist unnið að uppbyggingu 
trausts hjá ríkisstjórn eða sökudólgnum Alþingi, né af 
hálfu dómstólanna sjálfra nema síður sé. Landsréttur 
er í tilvistarkreppu og Hæstiréttur í sóttkví.

Ár í óvissu
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Nemendur þurfa að fá ríku-
leg tækifæri til að rökræða 
og skrifa um viðfangsefni 
námsins, tengja nútíð við 
fortíð og framtíð og vinna 
þvert á námsgreinar.

Stór hlut vistmanna á hjúkr-
unarheimili er rólfær og 
getur farið allra sinna ferða 
um samfélagið að vild, eftir 
sinni getu eða með aðstoð.

Lesskilningur nú á tímum er 
allt annar en hann var fyrir 
20 árum. Breytingar vegna 

hraðrar þróunar í tækni, sem er nú 
hluti af daglegu lífi okkar, má í raun 
kalla byltingu. Tæknin hefur áhrif 
á samskipti á milli einstaklinga, 
innan samfélaga og á milli þjóða, 
sem og þau tækifæri og þær aðferðir 
sem við höfum til að nálgast þekk-
ingu og afþreyingu. Tæknin markar 
einnig þær leiðir sem arðbærastar 
eru í framleiðslu og starfsháttum 
hjá fyrirtækjum.

Óhják væmilega hafa þessar 
breytingar áhrif á þá sýn sem við 
höfum á menntun, hvað það er sem 
nemendur þurfa að þjálfa og öðlast 
færni í, til að þeir njóti velgengni í 
lífi, námi og starfi um alla framtíð. 
Því má segja að í skólastarfi þurfi að 
verða bylting.

Nú er ekki lengur þörf á utanbók-
arlærdómi því staðreyndir er hægt 
að leita uppi á augabragði, snjall-
síminn er alltaf við höndina. Þegar 
leitað er þekkingar er framboðið 
óendanlegt, fjölbreytilegt efni er 
sett fram á margvíslegan hátt. Þá 
reynir á getu lesenda til að átta sig 
á því hvað skiptir máli, hvað er satt 
og hvað er ósatt, hvað eru skoðanir 
og hvað eru staðreyndir. Draga þarf 

ályktanir og meta upplýsingar eftir 
uppruna og hagsmunum höfunda, 
greina mun á innihaldi og tilgangi 
texta. Lesendur þurfa að bera 
saman og samþætta upplýsingar 
sem eru settar fram frá ólíkum sjón-
arhornum, geta greint hliðstæður 
og andstæður, gert greinarmun á 
aðalatriðum og aukaatriðum.

Í skólastarfi þurfa nemendur 
tækifæri til að þjálfa slíkan lestur 
en á þann hátt má leitast við að 
byggja upp sjálfstæða nemendur, 
að þeir þrói með sér gagnrýninn 
hug og forvitni. Skólastarf þarf að 
taka mið af þessum áskorunum, 
náms- og kennsluhættir verða að 
byggja á þeim.

Það er einmitt þessi færni sem 
lesskilningshluti PISA mælir á efstu 
hæfniþrepunum. Árið 2018 sýndu 
aðeins 7% íslenskra nemenda færni 
af þessum toga en 26% íslenskra 
nemenda gátu aðeins leitað að og 
fundið upplýsingar sem voru settar 
greinilega fram í einföldum stutt-
um texta. Þá sýna skimunarpróf 

Menntamálastofnunar að á meðal 
15 ára unglinga eiga 30% erfitt með 
að tengja saman bókstafi og hljóð 
og kalla fram orð og setningar, þeir 
hafa ekki öðlast tæknilega lestrar-
færni sem er nauðsynleg til að geta 
lesið áreynslulaust og einbeitt sér að 
innihaldi textans.

Þó grundvallarlestrarfærni sé 
forsenda þess að hægt sé að skilja 
og vinna með texta þarf í nútíma-
samfélagi og skólastarfi að leggja 
enn meiri áherslu á hugvitið, að ein-
staklingar nái að eflast vitsmuna-
lega. Nemendur þurfa að fá ríkuleg 
tækifæri til að rökræða og skrifa um 
viðfangsefni námsins, tengja nútíð 
við fortíð og framtíð og vinna þvert 
á námsgreinar. Þá er nauðsynlegt 
að geta nýtt sér tæknina til að þróa 
nýja þekkingu í þeirri viðleitni að 
efla færni og afrakstur starfs síns, 
sér til framdráttar. Með síauknum 
möguleikum gervigreindar verða til 
nýjar kröfur og öðruvísi, sem gerðar 
eru til einstaklinga, starfsfólks og 
þjóðfélagsþegna sem mynda sam-
félög.

Vegna þess að breytingarnar eru 
svo örar og ófyrirsjáanlegar er það 
hagsmunamál fyrir einstaklingana 
sjálfa svo og samfélögin í heild að 
nemendur, framtíðarþjóðfélags-
þegnar, nái þeirri hæfni sem nýir 
lífshættir og áskoranir kalla á – og 
ekki síður sem reynir á í samkeppni 
á milli einstaklinga, hópa og þjóð-
félaga. Við þurfum að geta tekið 
virkan þátt í og ekki síður hagnast á 
auknum samskiptum á milli þjóða á 
heimsvísu á tímum þegar þekking, 
og einnig falsfréttir, aukast á leiftur-
hraða sem aldrei fyrr.

Að lesa og skilja
Sigríður  
Ólafsdóttir
lektor á 
mennta- 
vísindasviði 
Háskóla  
Íslands

JAGUAR - LAND ROVER
Hesthálsi 6-8 / 110 Reykjavík
525 6500 / jaguarlandrover.is

Allir bílar sem merktir eru APPROVED hafa farið í gegnum 
gæðaferli notaðra Jaguar og Land Rover bíla. 
Sjón er sögu ríkari – komdu í reynsluakstur strax í dag. 
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LAND ROVER Discovery  
5 HSE lux 
Nýskr. 11/2017, ekinn 34 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 10.990.000 kr. 
Rnr. 420302. 

RANGE ROVER SPORT HSE 
Dynamic SDV6 
Nýskr. 4/2014, ekinn 111 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 7.390.000 kr. 
Rnr. 420345. 

RANGE ROVER SPORT SE
Nýskr. 2/2017, ekinn 17 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 10.590.000 kr. 
Rnr. 420324. 

RANGE ROVER Evoque 
Nýskr. 11/2019, ekinn 1 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 8.190.000 kr. 
Rnr. 420347. 

JAGUAR I-PACE S EV400 AWD 
Nýskr. 7/2019, ekinn 6 þús. km,  
rafmagn, sjálfskiptur.
Verð: 8.790.000 kr. 
Rnr. 420346. 

JAGUAR F-PACE R sport
Nýskr. 5/2017, ekinn 28 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Verð 7.490.000 kr. 
Rnr. 146285. 

JAGUAR XF Prestige AWD
Nýskr. 7/2018, ekinn 32 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 6.490.000 kr. 
Rnr. 420237.

BMW X3 Xdrive20D
Nýskr. 1/2018, ekinn 15 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 7.990.000 kr. 
Rnr. 420338. 

NOTAÐIR LÚXUSBÍLAR
SÝNINGARSALUR - HESTHÁLSI 6

Coronaveiran hefur f lætt yfir 
heiminn og hægt hefur verið 
að fylgjast með viðbrögðum 

um allan heim á erlendum frétta-
stöðvum.

Ég tel að aðgerðir Landlæknis-
embættisins og yfirvalda hafi að 
mörgu leyti verið góðar en sumt 
mótsagnakennt.

Nokkrum sinnum var sagt að 
þegar smit sannaðist innanlands 
yrði sett á samkomubann. Nú hafa 
nokkur smit verið staðfest og enn 
er óljóst um samkomubann sem 
vissulega er afdrifarík ákvörðun. 
Almennar ráðleggingar gegn sam-
komum og mannfagnaði hafa seint 
komið fram. Félagasamtök hafa að 
eigin frumkvæði fellt niður atburði.

Vegna Corona-veirufaraldursins 
var heimsóknarbann ættingja á 
sjúkrastofnanir sett á 6. mars. Ég hef 
hvergi séð getið um slíkt erlendis.

Á fundi Corona-veirunefndar á 
sunnudag 8. mars hélt Pétur Magn-
ússon forstjóri Hrafnistu því fram 
að mikil ánægja væri hjá aðstand-
endum með að þurfa ekki að hitta 
ættingja sína a.m.k. á Hrafnistu og 
kallaði það „velferð“. Hann stakk 
upp á tölvusamskiptum gamal-
mennanna við ættingja!

Vegna ástvinar á hjúkrunar-

heimili mótmælti ég banninu strax 
morguninn eftir með bréfi til land-
læknis. Benti ég á að hvað mikil-
vægast væri fyrir velferð sjúklinga 
með vaxandi minnissjúkdóm að sjá 
ástvini sína og bað um lausn. Svar 
hefur ekki borist.

Stór hlut vistmanna á hjúkrunar-
heimilum er rólfær og getur farið 
allra sinna ferða um samfélagið að 
vild, eftir sinni getu eða með aðstoð.

Flestir einstaklingar innan hjúkr-
unarheimilis að degi til eru starfs-
fólk eða þjónustuaðilar sem hafa 
óheft ferðafrelsi í samfélaginu og 
umgengni á viðkomandi stofnun. 
Möguleikar á að smit berist eru því 
alltaf nokkrir.

Bann við því að til dæmis Alz-
heimer-sjúklingar með dvínandi 
minni fái að sjá ættingja sína sem 
þeir enn þekkja á sér enga hlið-
stæðu erlendis og er nánast ómann-
úðlegt. Illmögulegt er að sjá hvað 
það hjálpar við veirufaraldur.

Heimsóknarbann
Birgir  
Guðjónsson
læknir
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Aðalfundur Símans hf.
verður haldinn fimmtudaginn 12. mars 2020
kl. 16:00 að Nauthól við Nauthólsvík 

Ítarlegri upplýsingar um efni fundarins, þar á meðal skjöl og tillögur sem lögð verða fyrir fundinn, 
eru aðgengilegar á vefsíðu félagsins siminn.is/umsimann/fundir

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi 
 félagsins á liðnu starfsári.

2. Staðfesting ársreiknings samstæðu 
 og móðurfélags og tekin ákvörðun 
 um hvernig fara skuli með hagnað 
 eða tap félagsins á reikningsárinu. 

3. Ákvörðun um greiðslu arðs.

4. Tillögur til breytinga á samþykktum 
 félagsins í tengslum við skipun 
 nefndarmanna í tilnefningarnefnd 
 og breyting á starfsreglum 
 tilnefningarnefndar.

5. Kosning einstaklinga 
 í tilnefningarnefnd.

6. Kosning stjórnar félagsins.

7. Kosning löggilts endurskoðanda 
 eða endurskoðunarstofu.

8. Ákvörðun um þóknun til stjórnar-
 manna félagsins fyrir störf þeirra 
 sem og þóknun nefndarmanna í 
 undirnefndum og í tilnefningarnefnd.

9. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu 
 félagsins.

10. Tillaga um lækkun á hlutafé og 
 breytingu á samþykktum félagsins.

11. Tillaga um að heimila félaginu 
 kaup á eigin hlutabréfum skv. 
 55. gr. hlutafélagalaga.

12. Önnur mál.

Tillaga um breytingar á samþykktum 
félagsins varða greinar 10.12, 11.2 og 11.4, 
en allar breytingarnar lúta að því að gera  
breytingar á skipan tilnefningarnefndar 
þannig að allir þrír nefndarmenn verði 
kjörnir á hluthafafundi. Þá er lögð til sú 
breyting að stjórn tilnefni aðila í nefndina 
þegar boðað er til aðalfundar og að 
hluthafar geti komið með tilnefningar 
eigi síðar en sjö dögum fyrir aðalfund. 
Enn fremur er lögð til breyting á grein 
4.1 vegna lækkunar á hlutafé félagsins. 

Þá er lögð til breyting á viðauka við 
samþykktir sem tengjast heimild til 
kaupa á eigin hlutum félagsins.

Stjórn Símans hf.

Dagskrá
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FÓTBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið kvaddi æf ingabúðirnar á 
Spáni með 1-0 sigri á Úkraínu í gær. 
Ísland vann því tvo leiki af þremur á 
æfingamótinu sem var hluti af und-
irbúningi liðsins fyrir næstu leiki í 
undankeppni EM. Eina mark leiks-
ins kom eftir snarpa sókn þar sem 
Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir stýrði 
fyrirgjöf Fanndísar Friðriksdóttur 
í netið.  Líkt og í fyrri leikjum móts-
ins fjaraði undan sóknarleiknum 
þegar líða tók á leikinn.

Þetta var tíunda mark Gunnhild-
ar fyrir landsliðið og hennar fyrsta 
í tæp tvö ár. Með því varð Gunn-
hildur þrettánda konan sem nær að 
skora tíu mörk fyrir A-landsliðið og 
deilir 12.-13. sæti á markalistanum 
með Katrínu Ómarsdóttur.

„Spilamennska liðsins á mótinu 
var kaf laskipt. Það jákvæða er 
að við vinnum tvo leiki, höldum 
hreinu í þeim báðum, þar fengu 
leikmenn fyrstu leiki sína og aðrar 
fengu mikilvægar mínútur eftir of 
langt hlé frá landsleikjum,“ sagði 
Jón Þór Hauksson, þjálfari kvenna-
landsliðsins, um spilamennsku 
liðsins á mótinu. 

Aðspurður sagði þjálfarinn til-
finninguna blendna eftir mótið og 
tók undir að það væri margt sem 
betur mætti fara.

„Að sama skapi er það rétt að  

við vorum ekki að skora nægilega 
mikið og ekki að skapa nógu mörg 
færi. Spilamennska liðsins í gær var 
sú besta á mótinu en eins og í fyrri 
leikjunum vantaði oft lykilsending-
una til að komast í færi. Það skrifast 
kannski á skort á leikformi, bæði 
eru lykilleikmenn búnir að vera að 
glíma við meiðsli og margar á undir-
búningstímabili. Á þessum árstíma 
vantar oft aðeins upp á leikformið 
hjá okkur og það dró verulega af 
okkur undir lok leikjanna.“ 

Á sama tíma var stúlknalandslið 
ið í U19 að gera gott mót og vann 
Ítalíu, Þýskaland og Sviss á æfinga-
móti á Spáni. Jón Þór tók undir að 
það væri gleðiefni að sjá þessi úrslit.

„Við náðum að sjá tvo leiki hjá 
þeim ásamt því að hitta hópinn og 
funda með þeim. Það er ljóst að við 
eigum gríðarlega efnilega leikmenn 
sem eru að vaxa, dafna og þroskast 
sem leikmenn í þessum U-19 verk-
efnum. Framtíðin ætti að vera mjög 
björt hjá okkur.“ – kpt

Margt sem má betur fara
Jón Þór ásamt Hlín og fyrirliðanum Söru Björk. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Við vorum ekki að 
skora nægilega 

mikið og ekki að skapa nógu 
mörg færi.

Jón Þór Hauksson

FÓTBOLTI „Rúmenar ætla að fjöl-
menna þó einhverjir séu búnir að 
af bóka sig. Eins og staðan er mun 
þó nokkur fjöldi koma því það er 
svakalega mikill áhugi fyrir leikn-
um í landinu. Ég hef fundið fyrir 
því,“ segir Jafet Ólafsson, ræðis-
maður Rúmeníu hér á landi.

Jafet er eðlilega í miklu sam-
skiptum við þá Rúmena sem áætla 
komu sína til landsins vegna lands-
leiks Íslands og Rúmeníu sem settur 
er á þann 26. mars, verði ekki komið 
á samkomubann og hann leikinn 
fyrir luktum dyrum. Jafet segir að 
áhuginn á leiknum sé mikill í Rúm-
eníu. „Ísland er mjög þekkt í Rúm-
eníu vegna þess hvað við erum góð 
í handbolta. Rúmenar urðu þrisvar 
heimsmeistarar í handbolta og áttu 
mjög sterkt landslið. Það fylgdust 
allir Rúmenar með EM 2016 þegar 
við unnum Englendinga og héldu 
með okkur,“ segir hann léttur.

Frekar fá tilfelli af COVID-19 hafa 
fundist í Rúmeníu en engu að síður 
hafa yfirvöld ákveðið að loka öllum 
skólum til 22. mars og fótboltaleikir 
verða spilaðir fyrir luktum dyrum.

Jafet segir að staðan breytist ört 

og þeir sem hann hefur verið í sam-
skiptum við ætla að taka stöðuna 
þegar nær dregur leik. „Það eru 
engin takmörk á komu rúmenskra 
stuðningsmanna til landsins eins og 

er. Ég hef fengið mörg símtöl, meðal 
annars frá fólki sem var að spyrjast 
fyrir um hvernig staðan væri hér á 
landi varðandi þessa veiru.“

Jafet, sem þekkir vel til íþrótta 

eftir veru sína í hinum ýmsu stjórn-
um, en hann gegnir nú forseta-
embætti Bridgesambands Íslands 
og bauð sig fram til formanns KSÍ 
árið 2007, segir að Ísland ætti vinna 

þennan leik. „Rúmenar eru að 
endurreisa landsliðið og eiga sína 
vonarstjörnu í Hagi. Þeim hefur 
gengið vel með yngri landsliðin sín 
en Ísland er með sterkara lið og á 
góðum degi eigum við að vinna þá.“

Á blaðamannafundi almanna-
varnadeildar Ríkislögreglustjóra 
var Víðir Reynisson spurður út í 
leikinn og hvort hann yrði leik-
inn fyrir luktum dyrum. „Það er 
ómögulegt að segja. Rúmenía er 
ekki skilgreint áhættusvæði og eins 
og staðan er þá getur fólk frá Rúm-
eníu ferðast til Íslands.“

Víðir benti þó á að ef samkomu-
bann yrði sett á hér á landi félli 
leikurinn svo sannarlega undir þá 
skilgreiningu enda löngu uppselt 
og um 10 þúsund manns munu þá 
streyma í Laugardalinn.

Á samráðsfundi á mánudag, sem 
Víðir og Þórólfur Guðnason sótt-
varnalæknir héldu með fulltrúum 
Íþrótta- og Ólympíusambands 
Íslands og fulltrúum sérsambanda 
innan ÍSÍ, kom fram að áhorfendum 
væri áfram óhætt að mæta á íþrótta-
leiki hér á landi. 
benediktboas@frettabladid.is

Stuðningsmenn Rúmena hætta við
Jafet Ólafsson, ræðismaður Rúmeníu hér á landi, segir að nokkrir stuðningsmenn landsliðsins hafi afbókað ferð sína til Íslands 
vegna COVID-19. Rúmenía er ekki skilgreint hættusvæði og allir Rúmenar velkomnir, segir Víðir Reynisson yfirlögregluþjónn.

Fjölmargar þjóðir hafa bannað áhorfendur á fótboltaleikjum að undanförnu, meðal annars Rúmenar. Hér á landi er 
þó ekkert slíkt við lýði og vonandi fá 10 þúsund manns að syngja í Laugardalnum 26. mars. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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KYNNINGARBLAÐ

Einhverjir muna eftir 
mjólkursendlinum og 
flestir þekkja pitsu-
sendilinn en báðir eru 
samofnir hugmyndinni 
um heimsendingar. 
Hægt er að rekja sögu 
þessarar þjónustu langt 
aftur í tímann. ➛6
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Fæst í apótekum, heilsubúðum  
og www.heilsanheim.is

VERTU LAUS 
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BÓLGUEYÐANDI, VÖÐVASLAKANDI  
OG VERKJASTILLANDI

Gunnar Egill Sigurðsson er framkvæmdastjóri verslunarsviðs Samkaupa sem reka meðal annars verslunina Nettó. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fólk og umhverfi nýtur 
góðs af heimsendingum
Heimsendingarþjónusta Nettó nýtur gífurlegra vinsælda og sífellt fleiri sjá 
sér hag í því að gera matarinnkaup vikunnar á netinu. Með heimsendingu er 
allt að vinna, það er umhverfisvænt, sparar tíma, fyrirhöfn og peninga. ➛2



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
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Undanfarna daga hefur orðið 
sprenging í heimsendingu 
á matvöru í Nettó og við 

finnum að fólk hefur fækkað 
ferðum sínum í búðirnar en fyllir 
stærri körfurnar í hverri ferð. Það 
er gríðarleg ásókn í vefverslunina 
og í gær var okkar stærsti dagur frá 
upphafi, og sá stærsti þar á undan 
var í fyrradag,“ segir Gunnar Egill 
Sigurðsson, framkvæmdastjóri 
verslunarsviðs Samkaupa.

Hann mældi áður aðsókn í 
vefverslun og heimsendingar
þjónustu Nettó í mánuðum en nú 
mælist hún í vikum og dögum.

„Þetta er bæði vegna kóróna
veirunnar en líka vegna aukinnar 
tilhneigingar til netverslunar 
í þjóðfélaginu. Fólki er ráðlagt 
að forðast mannmergð og taka 
óþarfa áhættu og beina verslun 
sinni frekar í gegnum vefverslanir 
og heimsendingar. Því höfum við 
sprengt allt utan af okkur á liðnum 
dögum, okkur vantar enn fleiri 
bílstjóra í heimsendingarnar og 
Aha bætti við fjórum nýjum bílum 
í síðustu viku en þau kaup eru 
þegar sprungin,“ upplýsir Gunnar 
Egill.

Allt keyrt út á rafbílum
Þegar kemur að heimsendingu 
matvara er Nettó í samstarfi við 
markaðstorgið Aha.

„Lykill að góðum árangri í 
heimsendingum er skilvirkni. Því 
ákváðum við strax í upphafi að 
efna til samstarfs við Aha því við 
vildum úthýsa þeim þætti starf
seminnar frá rekstri vefverslunar. 
Umhverfisvernd er sömuleiðis 
leiðarljós okkar í heimsendingum 
og því eru allar sendingar frá 
Nettó keyrðar út á raf bílum Aha,“ 
segir Gunnar Egill, en í raf bílaflota 
Aha eru nú alls tuttugu bílar og tíu 
hleðslustöðvar.

Vefverslun og heimsendingar
þjónusta Nettó var opnuð haustið 
2017 og var strax tekið fagnandi 
hjá neytendum. Nú þegar er keyrt 
með vörur heim á öllu höfuð
borgarsvæðinu, Suðurnesjum og 
Akureyri og í skoðun eru nýjar 
leiðir í dreif býlinu, til dæmis í 
Eyjafirði og á Suðurlandi.

„Við finnum fyrir vaxandi 
eftirspurn eftir heimsendingu 
hjá íbúum í dreifðari byggðum 
landsins en líka hjá aðilum í 
ferðaþjónustu sem vilja nýta sér 
þjónustu okkar frekar en stærri 
birgja í nærsamfélaginu,“ upplýsir 
Gunnar Egill.

Sparnaður í alla staði
Heimsendingarþjónusta Nettó er 
einkar hagstæð fyrir viðskipta
vini.

„Ef keyptar eru vörur fyrir 15 
þúsund krónur eða meira kostar 
ekkert að fá vörurnar sendar heim, 
og aðeins 1.490 krónur ef keypt 
er fyrir lægri upphæð. Reynslan 
sýnir að hver viðskiptavinur fer að 
meðaltali þrisvar í viku í matvöru
verslun en séu vikuinnkaupin gerð 
í vefverslun Nettó sparast bæði 
akstur, tími og fyrirhöfn ásamt því 
sem innkaupin verða umhverfis
vænni og heimsendingin frí,“ 
útskýrir Gunnar Egill.

Hann segir skýr merki um að 
þessi neysluhegðun sé að breytast 
hjá landsmönnum.

„Með því að versla á netinu er 
hægt að spara sér 20 kílómetra 
akstur á viku og fá heimsending
una fría. Sá skilningur er að verða 
æ útbreiddari, f lestir vilja versla 
á sem umhverfisvænastan máta 
og við sjáum fólk nota netið í æ 
meiri mæli til að gera stórinnkaup 
en svo stekkur það eina eða tvær 
ferðir í búðina til að kaupa eitt
hvað smálegt sem vantar. Í fram
tíðinni mun því fólk gera stórar 
pantanir fyrir heimilið einu sinni 

í viku og verslunarhúsnæði mun 
dragast saman.“

Aðgerðir vegna kórónaveiru
Nettó hefur gert aðgerðaáætlanir 
vegna Covid19 þegar kemur að 
öllu ferli heimsendingarþjónust
unnar.

„Það á við um starfsfólkið sem 
tínir til pantanirnar og bílstjórana 
sem sækja pantanir og fara með 
heim til viðskiptavina. Því eru 
allar sendingar Nettó orðnar 
snerti lausar og við afhendum 
engar vörur beint í hendur við
skiptavina heldur skiljum þær 
eftir fyrir utan á umsömdum tíma. 
Þá erum við með sóttvarna áætlun 
í búðunum og bílum Aha, þrífum 
og sótthreinsum alla álagsfleti, 
körfur og innkaupakerrur á 
fjögurra tíma fresti og bílarnir eru 
sótthreinsaðir á milli sendinga. 
Við tókum ákvörðun um að 
setja bílstjórana ekki í hættu við 
að afhenda vörurnar sjálfir og 
fólk skrifar einfaldlega í athuga
semdum við innkaupin á netinu: 
Ég er í sóttkví. Vinsamlegast skiljið 
vörurnar eftir fyrir utan,“ útskýrir 
Gunnar Egill.

Er jákvæður að eðlisfari
„Ég held, þegar upp er staðið, 
að kórónaveiran muni breyta 
neysluhegðun landsmanna. 
Margir eru vanir því að kaupa sér 

fatnað, skó og raftæki á netinu en 
matarkaup eru aðeins f lóknari 
og þarf þrjú til fimm skipti til að 
verða vanur netkúnni. Á síðustu 
tveimur vikum hafa þúsundir 
viðskiptavina gert matarinn
kaupin í vefverslun Nettó og það 
eru miklar líkur á að þeir hætti 
ekki að gera innkaup sín á netinu 
þegar faraldurinn gengur yfir. 
Fyrsti þröskuldurinn er kannski 
erfiður en ekki sá næsti og eftir 
fimm pantanir verður leikur einn 
að panta stóra sendingu,“ segir 
Gunnar Egill.

Hægt er líka 
að sækja vörur 
sem pantaðar 
eru í vefverslun 
Nettó í læsta 
skápa í verslun 
Nettó í Mjódd. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIG-
TRYGGUR ARI

Starfsfólk Nettó leggur alúð við að tína til gæða vörur sem viðskiptavinir Nettó hafa pantað á netinu og býr það til heimsendingar.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Það tekur þrjú til fimm skipti að komast upp á lagið með að panta á netinu.

Ég held að kóróna
veiran muni 

breyta neysluhegðun 
landsmanna. Á undan
förnum tveimur vikum 
hafa þúsundir gert 
matarinnkaup í vef
verslun Nettó og miklar 
líkur á að þeir hætti því 
ekki þegar faraldurinn 
gengur yfir.

Framhald af forsíðu ➛

Nú sem fyrr þurfi að passa upp 
á gæði og þjónustuupplifun við
skiptavina á netinu.

„Fólk er óðum að tileinka sér 
matarinnkaup á netinu og við 
fáum mörg skemmtileg ummæli 
í athugasemdum vefverslunar 
Nettó, eins og: „Hvar hefur þú 
verið allt mitt líf?“ og „Ég trúi því 
ekki hvað þetta er auðvelt og hve 
gæðin eru góð!“.“

Framtíðin er spennandi
Slagorð Nettó er: „Lægra verð. 
Léttari innkaup.“

„Okkar hugmyndafræði er 
að létta fólki lífið. Verðið er jafn 
lágt og áður og ef maður hugsar 
út í sparnaðinn með því að fara 
bara einu sinni til tvisvar í viku í 
búðina er maður strax búinn að 
spara sér hálftíma á viku. Það gerir 
tvær klukkustundir á mánuði og 
heilan sólarhring á ári sem annars 
færi í búðaráp. Á þessu græða allir; 
umhverfið, neytandinn og fjöl
skyldan, við eyðum ekki dýrmæt
um tíma í að sækja okkur aðföng, 
við gerum auðveld vikuinnkaup 
á netinu, fáum matinn sendan 
frían heim og eignumst f leiri 
gæðastundir í lífinu og með okkar 
nánustu,“ segir Gunnar Egill.

Hann horfir líka til framtíðar
„Nú þegar erum við með raf bíla 
í heimsendingarþjónustu Nettó 
en hvað svo? Menn tala um sjálf
virkar sendingar með róbótum og 
drónum og í fyrrasumar gerðum 
við tilraunir með heimsendingu 
með dróna. Margir hlæja þegar 
talað er um þetta en samt er þetta 
raunveruleikinn og alls engin Mat
rixumræða úr fjarlægri framtíð. 
Nú þegar eru til róbótar sem fara 
með heimsendingar og sjálf
keyrandi Teslur og því ekki að láta 
þær keyra matinn heim? Verkefni 
framtíðarinnar eru spennandi 
og hvernig skyldi hún verða eftir 
fimm ár? Ég efast um að þá verði 
100 bílar frá Domino’s eða Nettó á 
ferðinni en hver lausnin verður er 
enn ómögulegt að segja.“

Heimsendingarþjónusta og vef-
verslun Nettó er á netto.is.
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Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Eftirspurnin er því 
sífellt að aukast og 

að undanförnu hefur 
orðið algjör sprenging í 
fjölda pantana, sendinga 
og fyrirspurna.

Litlu bílarnir frá 
Neolix hjálpa 

viðskiptavinum að 
takmarka líkamlega 
snertingu og mæta 
vinnuaflsskortinum sem 
einangrun í sóttkví og 
ferðatakmarkanir 
skapa.

Kórónavírusinn hefur 
valdið efnahagssamdrætti 
í mörgum geirum, en heim

sendingarþjónusta virðist ekki 
hafa orðið fyrir samdrætti. Kín
verska sprotafyrirtækið Neolix, 
sem framleiðir sjálfkeyrandi sendi
bíla, hefur séð gríðarlega aukningu 
í eftirspurn eftir bílunum þeirra að 
undanförnu, samkvæmt frétta
veitu Bloomberg.

Fyrirtækið er nú komið í við
skipti við ýmis kínversk stórfyrir
tæki og samkvæmt stofnanda 
þess, Yu Enyuan, hefur 
það bókað pantanir fyrir 
meira en 200 bíla síðustu 
tvo mánuði, en fyrir það 
höfðu aðeins 125 bílar 
verið framleiddir síðan 
framleiðsla hófst í maí á 
síðasta ári.

Kórónavírusinn hefur 
því veitt sjálfstýrðum 
vöruflutningum óvænta 
innspýtingu. Litlu 
bílarnir frá Neolix 
hjálpa viðskiptavinum 
að takmarka líkam
lega snertingu og mæta 
vinnuaflsskortinum 
sem einangrun í sóttkví 
og ferðatakmarkanir 
skapa.

Allir bílar Neolix eru nú í 

notkun, en þeir eru notaðir til að 
flytja sjúkragögn til sjúkrahúsa, 
meðal annars í Wuhan, þar sem 
faraldurinn hófst. Bílarnir eru líka 
notaðir til að sótthreinsa götur 
og flytja mat til fólks sem er í 
fremstu víglínu í baráttunni gegn 
vírusnum.

„Eftirspurn hefur rokið upp 
síðan faraldurinn hófst og það 
sem skiptir enn meira máli er að 
viðhorf fólks gagnvart sjálfstýrðri 

heimsendingu hefur alveg snú
ist við,“ sagði Yu. „Fólk gerir 

sér grein fyrir því að slíkir bílar 
geta gert hluti sem væru hættu
legir fyrir fólk.“

Breytingar á regluverki
Milljarðamæringurinn Jack Ma 
spáði því fyrir þremur árum 
að innan áratugar myndi einn 
milljarður heimsendinga fara 
fram á degi hverjum í Kína og að 
tæknin fyrir sjálfkeyrandi sendla 
gæti komið að gagni í þróun sjálf
keyrandi bíla til fólksflutninga. 
Hingað til hafa samt verið strangar 
takmarkanir á slíkum ökutækjum 
á vegunum í Kína, en vegna farald

ursins eru göturnar auðar og því 
hefur verið slakað á reglunum.

Bill Russo, forstjóri ráðgjafar
fyrirtækisins Automobility, segir 
að stafræni þjónustugeirinn í Kína 
hafi blómstrað í faraldrinum og að 
það muni flýta fyrir markaðssetn
ingu sjálfkeyrandi heimsendinga.

Kínversk stjórnvöld niðurgreiða 
nú kaup og rekstur á sjálfkeyrandi 
sendibílum um allt að 60%, sam
kvæmt Neolix. Fyrirtækið segir að 
þessar niðurgreiðslur muni flýta 
fyrir kynningu ökutækjanna og að 
það geri ráð fyrir að selja 1.000 bíla 
á árinu.

Það sem koma skal?
Þróun sjálfkeyrandi sendibíla er 
ekki bara að verða sífellt hraðari 
í Kína. Fyrirtækið Nuro, sem 
framleiðir vélmenni fyrir heim
sendingar og er aðalkeppinautur 
Neolix í Bandaríkjunum, fékk 
nýlega leyfi til að framleiða öku
tæki sín og það gerir þeim kleift að 
hefja heimsendingar á matvöru.

Leyfi Neolix gildir í tvö ár og 
gefur til kynna að bandarísk yfir
völd telji sjálfkeyrandi sendibíla 
eiga heima á götum Bandaríkjanna.

Mögulega hægist á þróuninni 
þegar faraldurinn er að baki, 
því vinnuafl er ódýrt í Kína. En 
kannski er þetta vísir að því sem 
koma skal og að nú séu nýjar þarfir 
og neysluvenjur að myndast sem 
þarf að halda áfram að mæta þegar 
faraldurinn er genginn yfir.

Mun meiri heimsending í Kína
Kórónavírusfaraldurinn hefur valdið mikilli aukningu í eftirspurn eftir heimsendingar þjónustu í 
Kína. Gæti endað með því að faraldurinn flýti fyrir þróun og framleiðslu sjálfkeyrandi sendibíla. 

Bílar Neolix 
eru notaðir í 
verkefni sem 
gætu reynst 
hættuleg fólki, 
eins og að flytja 
sjúkragögn og 
mat til sjúklinga 
og heilbrigðis
starfsfólks og 
sótthreinsa 
götur á svæðum 
þar sem fólk er 
sýkt af kóróna
vírus.  
MYND/GETTY

Að sögn Kristins Jens Bjart
marssonar, rekstrarstjóra 
hjá aha.is, er fyrirtækið á 

vissan hátt brautryðjandi á sínu 
sviði, það er í því að bjóða upp á 
lausn fyrir almenn fyrirtæki til að 
selja vörur sínar á netinu og senda 
heim til viðskiptavina. „Við not
umst við hugbúnað sem við höfum 
sjálf þróað og þykir einstakur á 
heimsvísu. Hann tengir saman 
marga mjög ólíka verkþætti og 
manneskjur í rauntíma sem gefur 
stjórnendum skýra yfirsýn yfir 
verkefnin og nýtir gervigreind til 
að styðja frekar við réttar ákvarð
anir hjá stjórnendum. Yfir þúsund 
manns eiga samskipti í rauntíma 
í gegnum kerfið á hverjum degi – 
hlutir sem voru áður gerðir með 
símtölum og póstsamskiptum. Frá 
árinu 2017 notum við eingöngu 
rafmagnsbíla,“ segir Kristinn og 
bendir á að fyrirtækið hafi alltaf 
lagt mikla áherslu á að veita góða 
þjónustu og eiga heiðarlegt og gott 
samstarf við söluaðila og við
skiptavini.

Meira frí fyrir fjölskyldur
„Við leggjum líka mikið upp úr því 
að framkvæma sendingarnar á 
umhverfisvænan hátt. Á hverjum 
degi keyrum við vegalengd sem 
samsvarar fjarlægðinni til London 
á rafmagnsbílum. Frá því að við 
skiptum yfir í rafmagnsbíla höfum 
við keyrt sem nemur til tunglsins 
og til baka tæplega tvisvar. Þegar 
fólk nýtir sér þjónustu okkar getur 
það átt mun meiri frítíma með 
fjölskyldu sinni. Eftirspurnin er 
því sífellt að aukast og að undan

förnu hefur orðið algjör sprenging 
í fjölda pantana, sendinga og fyrir
spurna,“ segir Kristinn.

Starfsemi aha.is hefur gjörbreyst 
frá því fyrirtækið var stofnað árið 
2011. „Fyrst var þetta heimasíða 
með ýmis tilboð sem síðan hefur 
þróast mikið. Til dæmis fórum við 
að senda veitingar frá veitinga
stöðum yfir í að tengja almennar 
verslanir við netið og sameina 
þær í eins konar markaðstorg á 
netinu. Sífellt bætast f leiri sölu

aðilar í hópinn. Samstarf við stórar 
verslanir eins og Nettó hefur svo 
verið lykillinn að stöðugum vexti 
undanfarin ár. Við höfum alltaf 
haft það að leiðarljósi að vaxa á 
þeim hraða sem við teljum okkur 
geta ráðið við og leggjum áherslu 
á góð tilboð og framúrskarandi 
þjónustu.

Matinn heim að dyrum
Íslendingar eru fljótir að tileinka 
sér nýjungar en þeir eru einnig 

kröfuharðir og vilja að hlutirnir 
gangi fumlaust fyrir sig. Við höfum 
sent matvöru heim að dyrum á 
höfuðborgarsvæðinu síðan í maí 
2016 með Iceland og frá árinu 2017 
með Nettó. Í dag er hægt að kaupa 
matvöru á aha.is í 14 verslunum 
Nettó um allt land. Við sendum 
heim frá höfuðborgarsvæðinu, 
Reykjanesbæ og á Akureyri. Þar 
fyrir utan sendum við auðvitað 
mat heim frá um 100 veitingastöð
um og þó nokkrum verslunum, 

en það færist stöðugt í aukana að 
fólk sé að redda hlutunum þegar 
þá vantar í gegnum aha. Í kjölfar 
frétta af Covid19 höfum við sett 
upp ákveðna viðbragðsáætlun en 
starfsfólk okkar hefur brugðist 
eldsnöggt við að breyta ferlum og 
lágmarka áhættuna. Við verðum 
samt á sama tíma að biðja fólk 
afsökunar á því að við höfum ekki 
náð að halda uppi því þjónustu
stigi sem við höfum viljað á 
háannatímum síðustu vikuna, en 
við erum að fjölga bílum og ráða 
inn fólk eins hratt og við getum,“ 
segir Kristinn og bætir við að mat
vörur séu vinsælasta vara þeirra 
á eftir veitingum frá veitinga
stöðum. „Við sendum ólíkar vörur 
til fólks, það getur verið nýtt hjól, 
fallegt úr eða eitthvað annað. Við
skiptahópur okkar er kominn yfir 
130 þúsund. Gjafabréf á hótel, veit
ingastaði og snyrtistofur eru alltaf 
vinsæl og um þessar mundir er 
til dæmis hægt að kaupa tilboðs
gjafabréf á Holtið, Humarhúsið og 
Höfnina. Á næstunni munum við 
kynna sérstök heimsendingartil
boð frá völdum veitingahúsum.“

Matvörur eru langvinsælastar
Aha.is hefur starfað í tæpan áratug en á þeim tíma hefur reksturinn og netverslun þróast og 
breyst. Aha.is er í senn netverslun, dreifingarfyrirtæki, auglýsingastofa og hugbúnaðarfyrirtæki.

Kristinn Jens Bjartmarsson, rekstrarstjóri hjá aha.is, segir heimsendingar stöðugt aukast. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Seðlabankinn kaupi  
skuldabréf á markaði
SFF kynnt Seðlabankanum meðal 
annars tillögur er lúta að því að 
hann kaupi sértryggð skuldabréf 
fyrirtækja.

2

Óvissan er eitur  
í beinum fjárfesta
Framkvæmdastjóri LSR segist ekki 
búast við því að núverandi lægð á 
hlutabréfamarkaði verði lang
varandi.

4

Kvartað undan  
stjórnarháttum í Borgun
FME hefur borist erindi þar sem 
gerðar eru athugasemdir við 
starfshætti stjórnarformanns 
Borgunar.

6

Dragast aftur úr  
í stafrænni þróun
SVÞ vilja koma á samstarfsráði á 
milli atvinnulífs, háskóla og hins 
opinbera um stafræna stefnu til 
að efla samkeppnishæfni Íslands.

12

Gjörbreyttar efnahagsaðstæður
„Óháð aðgerðum ríkisstjórnar til 
að draga úr væntum efnahags
erfiðleikum þarf einnig að nýta 
hefðbundin stýritæki Seðlabank
ans,“ segir Birgir Haraldsson.

16

Verið velkomin í nýja og glæsilega
verslun okkar á Hafnartorgi

Hafnartorg - 511 1900 - michelsen.is

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Eyrir Invest fer fyrir fjárfesting-
um í sprotafyrirtækjum fyrir 
um tíu milljarða króna í 15 fyr-
irtækjum. Sum fyrirtækjanna 
eru að stíga sín fyrstu skref á 
meðan önnur velta á þriðja 
milljarð króna. „Hlutverk Eyris 
er að leiðbeina,“ segir Þórður 
Magnússon, stjórnarformaður 
fjárfestingafélagsins.  10

  Lærifaðir  
frumkvöðla

Tímapantanir í síma 511 5800
Sjónmælingar eru okkar fag
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Félög á vegum viðskiptafélag-
anna Gunnars Sverris Harðar-
sonar og Þórarins Arnars 

Sævarssonar, sem eru meðal ann-
ars eigendur fasteignasölunnar RE/
MAX á Íslandi, seldu í byrjun vik-
unnar um 2,7 prósenta hlut í Kviku 
fyrir um 440 milljónir króna, sam-
kvæmt heimildum Markaðarins. 
Sigurður Bollason fjárfestir keypti 
meginþorra bréfanna.

Gunnar Sverrir og Þórarinn 
Arnar seldu á mánudagsmorgun 
alls 54 milljónir hluta í Kviku banka 
á genginu 8,18 krónur á hlut en um 
var að ræða bréf sem viðskiptafé-
lagarnir áttu í gegnum framvirka 
samninga hjá Íslandsbanka. Salan 

kom ekki til vegna veðkalls, eftir því 
sem heimildir Markaðarins herma.

Viðskiptafélagarnir, sem komu 
fyrst inn í hluthafahóp Kviku banka 
síðla árs 2017, áttu fyrir söluna um 
9,25 prósenta hlut í fjárfestingar-
bankanum.

Fram kom í f löggunartilkynn-
ingu sem eignarhaldsfélagið RES II, 
í eigu hjónanna Sigurðar og Nönnu 

Bjarkar Ásgrímsdóttur, sendi Kaup-
höllinni í fyrradag að félagið hefði 
bætt við sig í Kviku í gegnum fram-
virka samninga og ætti nú liðlega 
6,5 prósenta hlut í bankanum.

Auk eignarhlutarins í Kviku eru 
Gunnar Sverrir og Þórarinn Arnar 
á meðal stærstu hluthafa Skeljungs 
með um 8,5 prósenta hlut og þá eiga 
þeir nærri þrjátíu prósenta hlut í 
fasteignaþróunarfélaginu Kaldalón.

Hlutabréfaverð í Kviku hækkaði 
um 0,5 prósent í viðskiptum gær-
dagsins eftir skarpa 5,8 prósenta 
lækkun á mánudag og stóð í 7,95 
krónum á hlut við lokun markaða. 
Gengi bréfanna hefur fallið um 
fjórðung frá áramótum. – hae, kij

Seldu nærri þriggja prósenta hlut í Kviku

Gunnar Sverrir 
Harðarson, einn 
eigenda RE/MAX 
á Íslandi.

Stefnt er að því að gengið verði 
frá sölu á öllu hlutafé í Borgun 
í vikunni, samkvæmt heimild-

um Markaðarins. Er kaupandinn 
erlenda greiðslumiðlunarfyrir-
tækið Salt Pay og nemur kaupverðið 
um fimm milljörðum króna, eftir 
því sem heimildir blaðsins herma.

Seljendur eru Íslandsbanki, sem 
setti 63,5 prósenta hlut sinn í Borg-
un í söluferli í byrjun síðasta árs, 
eignarhaldsfélagið Borgun, sem er 
samlagsfélag í eigu meðal annars 
Stálskipa og Einars Sveinssonar 
fjárfestis, með 32,4 prósenta hlut, 
og félag í eigu stjórnenda Borgunar 
með tveggja prósenta hlut.

Samkvæmt samkomulagi um 
kaupin, sem gert er ráð fyrir að 
skrifað verði undir síðar í vikunni, 
munu forgangshlutabréf í Visa Inc. 
ekki fylgja með. Bréfin, sem Borgun 
eignaðist þegar það seldi hlut sinn 
í Visa Europe á árinu 2016, eru 
bókfærð um þrjá milljarða króna í 
bókum félagsins en markaðsvirði 
þeirra er hins vegar talið verið 
lægra.

Eins og greint hefur verið frá í 
Markaðinum stóðu viðræður um 
kaupin um nokkurt skeið við tvö 
erlend félög, þar á meðal greiðslu-
þjónustufyrirtæki sem er meðal 

annars í eigu og stýrt af Ali Mazan-
derani, stjórnarmanni í Creditinfo 
Group. Í þeim viðræðum var gert 
ráð fyrir að kaupverðið fyrir Borgun 
yrði í kringum sjö milljarðar króna 
en ekki lá þá fyrir hvort áðurnefnd 
forgangshlutabréf í Visa Inc. yrðu 
látin fylgja með í kaupunum.

Corestar Partners hefur verið 
Íslandsbanka til ráðgjafar í sölu-
ferlinu.

Rekstur Borgunar hefur gengið 
erfiðlega á síðustu árum en til 
marks um það tapaði félagið ríf-
lega 972 milljónum króna á síðasta 
ári borið saman við 1.069 milljón 
króna tap árið 2018.

Rekstrartekjur greiðslumiðlunar-
fyrirtækisins voru alls 2.603 millj-
ónir króna í fyrra, eftir því sem 
fram kom í ársreikningi Íslands-
banka fyrir árið, samanborið við 
2.128 milljónir króna árið áður. 
Þá jukust launatengd gjöld félags-
ins um níu prósent á síðasta ári og 
námu þá 2.260 milljónum króna. 
Annar rekstrarkostnaður félagsins 
var 1.359 milljónir króna.

Eignir Borgunar námu um 22,4 
milljörðum króna í lok síðasta árs 
en á sama tíma var eigið fé félagsins 
liðlega 6,6 milljarðar króna. 
– hae, kij

Fimm milljarða króna  
sala á Borgun að klárast

Íslandsbanki setti hlut sinn í Borgun í söluferli í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Í tillögum sem fulltrúar bank-
anna hafa kynnt fyrir Seðla-
banka Íslands, sem viðbragð 
til að bregðast við fyrirsjáan-
legum lausafjár- og greiðslu-

er f iðleikum fyrirtækja vegna 
efnahagslegra áhrifa af útbreiðslu 
kórónaveirunnar, er meðal annars 
lagt til að Seðlabankinn beiti efna-
hagsreikningi sínum með því að 
kaupa sértryggð skuldabréf fyrir-
tækja, svo sem fasteignafélaga, á 
markaði. Slíkar aðgerðir eru sam-
bærilegar þeim sem seðlabankar 
beggja vegna Atlantsála réðust í eftir 
alþjóðlegu fjármálakreppuna til að 
að lækka langtímavexti á markaði.

Þá kemur einnig fram í tillögum 
bankanna, sem hafa verið útfærðar 
á vettvangi Samtaka fjármálafyrir-
tækja (SFF), að ríkið muni bera hluta 
af þeirri útlánahættu sem fylgir því 
ef bankarnir koma til móts við fyrir-
tæki, einkum í ferðaþjónustu, með 
aukinni lausafjárfyrirgreiðslu, sam-
kvæmt heimildum Markaðarins. 
Sömuleiðis er að finna tillögur, sem 
minna um margt á „Beinu brautina,“ 
samkomulag stjórnvalda og lána-
stofnana 2010 um skuldaaðlögun 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja, 
sem lúta að því hvernig taka eigi á 
tímabundnum greiðsluvanda með 
því að endurskipuleggja skuldir líf-
vænlegra fyrirtækja í erfiðleikum.

Samkvæmt tillögunum, sem eru 
margþættar, er jafnframt lagt til að 
bindiskyldan minnki, vextir Seðla-
bankans lækki enn frekar og að svig-
rúm fjármálakerfisins til að takast 

á við tímabundinn lausafjárvanda 
atvinnulífsins verði aukið með því 
að draga úr eiginfjárkröfum og 
sveif lujöfnunaraukinn lækkaður 
verulega. Sveif lujöfnunaraukinn 
nemur nú tveimur prósentum eftir 
að hafa verið hækkaður um 0,25 
prósentur 1. febrúar, sem byggðist á 
ákvörðun Fjármálastöðugleikaráðs 
ári áður, en nýlega skipuð Fjármála-
stöðugleikanefnd kemur saman í 
fyrsta sinn síðar í þessum mánuði 
þar sem meðal annars verður rætt 
hvort endurskoða eigi eiginfjárauka 
á bankana til lækkunar.

Seðlabankinn fundaði með stóru 
bönkunum síðastliðinn mánudag, 
samkvæmt heimildum Markaðar-
ins, en fram kom á blaðamanna-
fundi ríkisstjórnarinnar í gær að 
hún myndi meðal annars beita sér 
fyrir virku samráði milli stjórnvalda 
og Samtaka fjármálafyrirtækja um 
viðbrögð þeirra við erfiðleikum 
fyrirtækja í ferðaþjónustu. Þannig 
hefur Yngvi Örn Kristinsson, hag-
fræðingur SFF, síðustu daga unnið 
náið með stýrihópi sjö ráðuneytis-
stjóra um samfélagsleg og hagræn 

viðbrögð við kórónaveirunni. Stýri-
hópurinn var settur á fót undir lok 
síðasta mánaðar. Útfærðar tillögur 
ættu að liggja fyrir á allra næstu 
dögum.

Á blaðamannafundi forystumanna 
ríkisstjórnarinnar kom fram að 
aðgerðir stjórnvalda munu miða að 
því að aðstoða fyrirtæki sem lenda í 
tímabundnum rekstrarörðugleikum, 
frestir verði veittir á opinberum 
gjöldum, skoðað verði að fella niður 
skatta sem eru íþyngjandi fyrir fyrir-
tæki landsins og setja aukinn kraft í 
opinberar framkvæmdir svo dæmi 
séu tekin. Í samtali við Markaðinn 
segir Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og 
menningarmálaráðherra, aðgerðirn-
ar vera „þýðingarmikið fyrsta skref“.

Til að slíkar efnahagsaðgerðir 
skili hins vegar sem mestum árangri 
þurfi atvinnulífið, peningamála-
yfirvöld og stjórnvöld að ganga í 
takt. „Þá þurfa aðrir, meðal annars 
sveitarfélögin, að koma til móts við 
fyrirtæki í lausafjárerfiðleikum með 
frestun fasteignagjalda,“ segir Lilja.

„Við vitum ekki hversu lengi 
þetta efnahagsástand varir vegna 
útbreiðslu kórónaveirunnar og 
hversu mikið áfallið verður,“ 
útskýrir Lilja, „af því að þetta eru 
fordæmalausar aðstæður. Þess vegna 
er mikilvægt, einkum í ljósi þess að 
ferðaþjónustan er okkar stærsta 
gjaldeyrisskapandi atvinnugrein, 
að við grípum til umfangsmikilla 
aðgerða til að milda höggið og 
tryggja um leið skjóta efnahagslega 
viðspyrnu.“ hordur@frettabladid.is

Seðlabankinn kaupi 
skuldabréf fyrirtækja 
SFF kynnt tillögur sem lúta að því að Seðlabankinn kaupi sértryggð skulda-
bréf. Ríkið taki á sig hlut útlánaáhættunnar vegna lausafjárfyrirgreiðslu til 
fyrirtækja. Lilja segir aðgerðir stjórnvalda vera „þýðingarmikið fyrsta skref“. 

Seðlabankinn hefur boðað í dag, miðvikudag, til sérstaks kynningarfundar um ákvörðun peningastefnunefndar 
bankans. Fundinum var flýtt um viku en hann átti að fara fram í næstu viku.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Við vitum ekki 
hversu lengi þetta 

efnahagsástand 
varir af því að 
þetta eru 
fordæma-
lausar 
aðstæður.
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Þó svo að það sé 
lægð á mörkuðum 

núna höfum við ekki trú á 
því að hún verði 
langvarandi.

Harpa Jónsdóttir,  
framkvæmda-
stjóri Lífeyris-
sjóðs starfsmanna 
ríkisins

Við þurfum á 
kröftugum skila

boðum og aðgerðum að 
halda enda er staðan graf
alvarleg.

Agnar Tómas 
Möller, forstöðu-
maður skulda-
bréfa hjá Júpíter

Kristinn  
Ingi Jónsson
kristinningi@frettabladid.is

Har pa Jónsdóttir, 
framkvæmdastjóri 
Lífeyrissjóðs starfs-
manna r ík isins, 
segir að þó svo að 
markaðir taki nú 

dýfu hafi hún trú á því að þeir jafni 
sig á einhverjum mánuðum. Ekkert 
hrun sé í aðsigi.

„Áfallið er tímabundið og hlut-
irnir munu jafna sig með tímanum,“ 
segir hún í samtali við Markaðinn.

Agnar Tómas Möller, forstöðu-
maður skuldabréfa hjá Júpíter, 
segir mikilvægt að Seðlabankinn 
gefi skýr skilaboð um að aðhald 
peningastefnunnar verði minna ef 
slakinn í hagkerfinu verði jafnmik-
ill og vísbendingar séu um.

„Við þurfum á kröftugum skila-
boðum og aðgerðum að halda enda 
er staðan grafalvarleg,“ segir hann.

Íslenski hlutabréfamarkaðurinn 
rétti úr kútnum í gær eftir saman-
lagða 7,8 prósenta lækkun á föstu-
degi og mánudegi en það er mesta 
tveggja daga lækkun í Kauphöll-
inni í ellefu ár. Úrvalsvísitala Kaup-
hallarinnar hækkaði um 1,7 prósent 
í viðskiptum gærdagsins en alls 
hefur hún fallið um liðlega sautján 
prósent á síðustu fimmtán dögum 
vegna áhyggna fjárfesta af efna-
hagsáhrifum kórónafaraldursins.

„Ráð til fjárfesta í svona óvissu-
ástandi eru í sama dúr og ráðlegg-
ingar heilbrigðisyfirvalda: Það 
þýðir ekkert að missa stjórn á sér af 
hræðslu heldur þarf að meta stöð-
una frá degi til dags,“ segir Sveinn 
Þórarinsson, greinandi í hagfræði-
deild Landsbankans.

Harpa nefnir að Lífeyrissjóður 
starfsmanna ríkisins sé langtíma-
fjárfestir, líkt og aðrir lífeyrissjóðir, 
og horfi sem slíkur mörg ár fram í 
tímann í sínum fjárfestingum.

„Við horfum þannig í gegnum 
efnahagssveif lur, ef svo má segja. 
Þó svo að það sé lægð á mörkuðum 
höfum við ekki trú á því að hún 
verði langvarandi,“ nefnir hún. 
Þjóðarbúið sé auk þess vel í stakk 
búið til þess að takast á við áfall af 
þessu tagi.

Samkvæmt heimildum Markað-
arins hefur Lífeyrissjóður starfs-
manna ríkisins keypt hlutabréf í 
skráðum félögum fyrir samanlagt 
meira en þrjá milljarða króna frá 
því að hlutabréfamarkaðurinn hóf 
að lækka í síðustu viku febrúarmán-
aðar en á sama tíma hafa aðrir líf-
eyrissjóðir látið minna til sín taka. 
Sjóðurinn hefur sem dæmi flaggað 
á síðustu dögum kaupum í þremur 
félögum í Kauphöllinni: Festi, Kviku 
og Regin.

Ýkja niðursveifluna
Aðspurður telur Sveinn ólíklegt að 
mörg skráð félög muni grípa til þess 
ráðs að fresta arðgreiðslum í ljósi 
stöðunnar.

„Arðgreiðslurnar eru í f lestum 
tilfellum tiltölulega hóflegar og má 
segja að staða þessara félaga á hluta-
bréfamarkaði sé nokkuð góð. Hafa 
verður í huga að þetta eru stærstu 
og stöndugustu fyrirtæki landsins 
og hafa þau því mun meiri burði en 
önnur félög til þess að takast á við 
niðursveiflu,“ segir Sveinn.

Talsvert hefur verið um að fjár-
málastofnanir hafi gert veðköll í 
hlutabréfum skuldsettra einkafjár-
festa eftir að lækkunarhrinan hófst í 
síðasta mánuði, eins og greint hefur 
verið frá í Markaðinum. Jafnframt 
hefur nokkuð verið um innlausnir í 
hlutabréfasjóðum, einkum af hálfu 
einstaklinga, en þær fjárhæðir hafa 
þó í heildina ekki verið verulegar.

Aðspurður segir Sveinn að veð-

Óvissan er eitur í beinum fjárfesta
Framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins segist ekki búast við því að núverandi lægð á hlutabréfamarkaði verði lang
varandi. Sjóðurinn hefur undanfarið keypt bréf fyrir yfir þrjá milljarða. Óvissa er um áhrif lægra olíuverðs vegna kórónafaraldursins.

Erfitt að meta hvort Icelandair þurfi aukið fé

Sveinn Þórarinsson, greinandi í 
hagfræðideild Landsbankans, 
segir aðspurður erfitt að meta 
hvort Icelandair Group muni 
þurfa að sækja sér fé á næstu 
mánuðum til þess að komast í 
gegnum niðursveifluna sem við 
blasi. 

Mikil óvissa sé um hvernig 
sumarið verði. Staðan sé flókin.

„Á meðan óvissan er eins mikil 
og raun ber vitni,“ nefnir hann, 
„tel ég að menn þar á bæ séu að 
meta stöðuna frá degi til dags. 
Það skiptir ekki meginmáli fyrir 
félagið þótt ferðamenn hætti 
við flug núna í dag, heldur snýst 
þetta fyrst og fremst um hvernig 

páskar og svo sumarið verða. Til 
dæmis hvort við sjáum fram á 
mikinn eða smávægilegan sam-
drátt í komum ferðamanna til 
landsins.“

Sveinn bendir á að Icelandair sé 
betur í stakk búið, með sínar eldri 
vélar og betri stöðu handbærs 
fjár, en mörg önnur flugfélög til 
þess að takast á við áföll af þessu 
tagi.

„Það má einnig segja að það 
sé lán í óláni að MAX-þoturnar 
séu ekki komnar í notkun. Ef 
félagið þarf að draga verulega úr 
framboði, sem það mun þurfa 
að gera, er það auðveldara með 
eldri vélum,“ segir hann.

„Gjörbreyting“ á olíumörkuðum heimsins

„Þetta er gjörbreyting á markað-
inum. Þetta breytir eðli OPEC og 
má velta því fyrir sér hvort OPEC 
sé lengur til í þeirri mynd sem 
það var fyrir aðeins nokkrum 
mánuðum,“ segir Brynjólfur 
Stefánsson, sérfræðingur í hrá-
vörum hjá Íslandssjóðum, um 
þá ákvörðun Sádi-Araba að auka 
olíuframleiðslu og hefja verð-
stríð á markaði. Hráolíuverð féll 
um nær fjórðung á mánudag.

„Ákvörðun Sádi-Araba kemur í 
kjölfar þess að það slitnaði upp 
úr viðræðum við Rússa um að 
þeir síðarnefndu tækju þátt í því 
með OPEC-ríkjunum að draga úr 
framleiðslu til þess að bregðast 

við minnkandi eftirspurn,“ segir 
Brynjólfur. Afstaða Rússa hafi 
farið öfugt ofan í Sádi-Arabana.

Það sem einnig vaki fyrir Sádi-
Aröbunum sé að dempa fram-
leiðsluvöxtinn í Bandaríkjunum.

Spurningin sé hvernig hagkerfi 
heimsins muni bregðast við.

„Það jákvæða er,“ útskýrir 
Brynjólfur, „að lægra olíuverð 
getur haft örvandi áhrif á hag-
kerfi heimsins en í núverandi 
árferði, vegna kórónaveirunnar, 
er erfitt að segja til um hver 
áhrifin nákvæmlega verða. Ef við 
værum ekki að glíma við veiruna 
og þessa minnkandi eftirspurn 
liti þetta líklega betur út.“

Hlutabréf réttu aðeins úr kútnum í gær eftir skarpar lækkanir. Úrvalsvísitalan hefur fallið um sautján prósent á fimmtán dögum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

köll og innlausnir geti ýkt hreyf-
inguna á markaðinum og ýtt undir 
frekari lækkanir.

„Þess vegna er oft ekki auðvelt 
að greina lækkanir á einhverjum 
ákveðnum félögum á milli daga. 
Þessara áhrifa gætir tvímælalaust 
á markaðinum og ýkir það niður-
sveifluna svolítið,“ nefnir Sveinn.

Mikið þyrfti að koma til
Kristrún Mjöll Frostadóttir, aðal-
hagfræðingur Kviku, segir að mikið 
þurfi að koma til ef hagkerfið eigi 

ekki að dragast saman í ár frá því í 
fyrra.

„Það er nær ómögulegt að spá 
hver áhrifin verða þar sem óviss-
an er mikil og enginn veit hve lengi 
faraldurinn mun vara. En ég myndi 
segja að við yrðum mjög heppin 
ef það yrði ekki samdráttur í ár,“ 
nefnir hún.

Kristrún segir meðal annars 
hættu á því að samdráttur í komum 
ferðamanna hingað til lands verði 
svipaður og á síðasta ári, á bilinu 
tíu til tuttugu prósent, auk þess sem 
búast megi við nokkrum samdrætti 
í vöruútflutningi þar sem hægjast 
mun á vexti í helstu viðskipta-
löndum Íslands. Til viðbótar sé 
útlit fyrir að hægjast muni á öðrum 
liðum á borð við einkaneyslu og 
fjárfestingu.

„Hagvaxtarspár fyrir árið lágu á 
bilinu hálfs til eins prósents vöxtur,“ 
segir Kristrún, „en ef faraldurinn 
gengur ekki yfir á nokkrum vikum 
er afar líklegt að talan fari niður 
fyrir núllið. Sér í lagi ef við horfum 
til þess að það sem hélt hagvexti 
upp í fyrra var útf lutningsvöxtur 
og innf lutningssamdráttur svo ef 

þær breytur snúast við og þjóð-
arútgjaldavöxtur verður neikvæður 
verða ekki margir liðir sem stýra 
hagvexti í rétta átt.“

Skoði magnaðgerðir á markaði
Agnar Tómas kallar eftir kröftugum 
skilaboðum frá Seðlabankanum og 
bendir meðal annars á að veruleg 
vaxtalækkun myndi auka ráð-
stöfunartekjur heimila og draga úr 
vaxtakostnaði fyrirtækja. Einnig 
væri hún til þess fallin – ef skila-
boðin væru sterk – að draga úr 

svartsýni á meðal fjárfesta.
„Þrátt f y r ir geng isveik ing u 

krónunnar undanfarið hafa verð-
bólguvæntingar ekki hækkað – og 
eru vel undir verðbólgumarkmiði 
– og gefur það Seðlabankanum enn 
meira svigrúm til þess að lækka 
vexti en ella,“ segir hann.

Samhliða vaxtalækkunum sé 
mikilvægt að stuðla að aukningu 
lausafjár í fjármálakerfinu.

„Sem dæmi er mjög hátt áhættu-
álag á fasteignatryggð skuldabréf 
vísbending um að þar sé pottur 
brotinn sem eykur f jármagns-
kostnað heimila og fyrirtækja að 
óþörfu. Sú ákvörðun Seðlabank-
ans að fækka þeim aðilum sem geta 
átt viðskiptareikning í bankanum 
hefur haft jákvæð áhrif en dugir þó 
ekki til ein og sér.

Ég tel að bankinn eigi að ganga 
lengra og skoða alvarlega sérstakar 
magnaðgerðir á markaði, til dæmis 
með kaupum á skuldabréfum að 
fordæmi erlendra seðlabanka. 
Reynslan sýnir, til dæmis í Banda-
ríkjunum, að slíkar aðgerðir geta 
verið árangursríkar séu þær vel 
útfærðar,“ segir Agnar Tómas.
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Það sem af er mars 
nemur verðlækkun her-
bergja 30 prósentum í 
sumum tilfellum.

Íslendingar eru 
sérstök þjóð að því 

leyti að þeir tala beint út, 
eru sparir á orðin og nota 
því sjaldan „please“ eða 
„thank you“ nema búið sé að 
stafa það ofan í þá.

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Þú get u r ver ið með 
glæsilega aðstöðu og 
lagt mikið í markaðs-
setningu en ef gestirnir 
mæta og þjónustan 
er ekki í lagi þá fellur 

þetta um sjálft sig. Þegar ferða-
þjónustan var í miklum vexti hafði 
hún vart undan en núna er tækifæri 
til að efla þjónustuna og fá meira út 
úr hverjum og einum gesti. Svo fer 
allt aftur í gang þegar veiran hefur 
gengið yfir,“ segir Margrét Reynis-
dóttir, sem rekur námskeiðs- og 
ráðgjafarfyrirtækið Gerum betur, 
í samtali við Markaðinn.

Margrét hefur þjálfað stjórn-
endur og starfsfólk fjölda ferða-
þjónustufyrirtækja í samstarfi við 
Hæfnissetur ferðaþjónustunnar í 
verkefninu Fræðsla í ferðaþjónustu. 
Hún segir mælingar sýna svart á 
hvítu að markviss námskeið og 
þjálfun hafi aukið gæði þjónustu 
margra fyrirtækja sem hafa tekið 
þátt í verkefninu.

„Árangurinn endurspeglast í 
hærri einkunnagjöf gesta á sam-
félagsmiðlum og úttektaraðila þar 
sem hæst ber fimm stjörnur Hótel 
Grímsborga sem er fyrsta viður-
kenning þeirrar gerðar á Íslandi. 
Þau fyrirtæki sem haldið hafa 
markvisst utan um ábendingar við-
skiptavina geta státað sig af því að 
mun fleiri viðskiptavinir hafa hrós-
að fyrirtækinu og færri kvartað. Þá 
hefur tekist með markvissri þjálfun 
að minnka starfsmannaveltu og 
auka ánægju starfsfólks gagnvart 
sínu fyrirtæki,“ segir Margrét.

„Það er lykill frekari sóknar í 
ferðaþjónustu hér á landi að auka 
ánægju gesta, f jölga jákvæðum 
ummælum og fækka þar með 
kvörtunum þeirra,“ bætir hún 
við. Þetta er hægt með markvissri 
fræðslu og þjálfun.

Spurð um algeng vandamál hjá 
ferðaþjónustufyrirtækjum nefnir 
Margrét að kröfur til starfsfólks séu 
oft ekki nægilega skýrar. Margir 
erlendir starfsmenn, sem séu vanir 
skýrum reglum í heimalandi sínu, 
hafi þetta á orði.

„Ef starfsfólk fær ekki þjálfun 

og leiðbeiningar um hvernig eigi 
að veita þjónustu þá gerir það ein-
faldlega það sem heldur að sé rétt 
og þjónustan verður ólík frá einum 
starfsmanni til annars. Leikregl-
urnar þurfa að vera markvissar og 
skýrar svo starfsfólk viti til hvers er 
ætlast,“ segir Margrét.

Snýst um litlu atriðin
Til að fara fram út væntingum gesta 
þarf að huga að litlu atriðunum 
í þjónustu sem hafa áhrif á upp-
lifun þeirra. Mikilvægt er að auka 
þekkingu á gestunum, sérstaklega 
í ljósi þess að þeir koma frá ólíkum 
menningarheimum og geta því haft 
afar ólíkar þarfir.

„Það skiptir máli hvernig þú 
tekur á móti gestum og hvað þú 
getur gert aukalega til að bæta upp-
lifun þeirra. Þá hjálpar til dæmis 
að vita hvers konar gestir vilji heitt 
vatn og hverjir kalt vatn eða kalt 
vatn með klaka. Hverjir ætli að 
sitja heilt kvöld í mat og hverjir ætli 
aðeins að sitja í klukkutíma. Kín-
verjar, Japanar og Kambódíumenn 
geta tekið því sem virðingu þegar 
starfsmenn rétta þeim hluti með 
báðum höndum. Þetta getur verið 
svo ótrúlega mismunandi eftir 
þjóðum og menningarheimum,“ 
segir Margrét.

„Þetta snýst að miklu leyti um 
þessi litlu atriði sem kosta ekki 
neitt. Að gera eitthvað aukalega 
til að fara fram úr væntingum. Það 
byggist svo allt á því að starfsfólkið 
sé vel þjálfað.“

Hvernig upplifa ferðamenn þjón-
ustu á Íslandi?

„Íslendingar eru sérstök þjóð að 
því leyti að þeir tala beint út, eru 
sparir á orðin og nota því sjaldan 
„please“ eða „thank you“ nema 
búið sé að stafa það ofan í þá sem er 
einmitt hluti af þjálfuninni,“ segir 

Margrét og rifjar upp atvik sem hún 
varð vitni að í f lugstöð Keflavíkur-
f lugvallar þar sem þýskir feðgar 
voru að innrita farangurinn sinn.

„Þeir stóðu við sérfarangurs-
stæðið þar sem ungi maðurinn 
var að af henda sinn sérfarangur. 
Þegar gamli maðurinn, sem var 
með venjulega ferðatösku, ætlaði 
að gera hið sama byrjaði íslenski 
starfsmaðurinn að benda út í loftið 
og sagði ákveðið: „No, no, no, you 
have to go there!“ og gamli mað-
urinn hrökk allur við. Hann var 
kvaddur úr landinu með þessum 
hætti. Starfsmaðurinn hefði getað 
beðið hann vinsamlega um að fara 
með farangurinn á réttan stað og 
leiðbeint honum á kurteisislegan 
máta í staðinn fyrir að nota putt-
ana,“ segir Margrét og nefnir annað 
dæmi um hótelstarfsmenn.

„Ég hef margoft horft upp á 
Íslendinga í hótelafgreiðslu segja 
einfaldlega „passport“ í stað þess 
að segja „could I have your pass-
port, please?“ Auðvitað á þetta ekki 
við um alla starfsmenn en þarna 
höfum tækifæri til að bæta upp-
lifun gesta okkar.“ 

Lykillinn er þjálfað starfsfólk
Minni umsvif í ferðaþjónustu skapa tækifæri til að efla þjónustuna áður en greinin tekur aftur við sér. Leiðir 
til fleiri hrósyrða og minni starfsmannaveltu að sögn ráðgjafa. Skortur á skýrum kröfum til starfsmanna.

Margrét hefur gefið út nokkrar bækur um þjónustugæði og ólíka menningu erlendra gesta. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Stjórnendur stóru hótelfyrir-
tækjanna á Íslandi segja að 
útbreiðsla kórónaveirunnar sé 

farin að segja til sín. Af bókunum 
hafi fjölgað og bókanir fyrir sum-
arið fari hægt af stað.

„Það er hægagangur í bókunum 
inn í sumarið. Fólk virðist vera að 
halda að sér höndum með að bóka 
fram í tímann þrátt fyrir að af bók-
unarskilmálar hafi verið rýmkaðir 
til að hvetja fólk til þess að hætta 
ekki við að bóka,“ segir Ingibjörg 

Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Hót-
els Sögu. Spurð um af bókanir segir 
Ingibjörg að bókanir á herbergjum í 
mars og apríl séu að detta út.

„Ofan á það bætist hrun í mann-
fögnuðum eins og árshátíðum. 
Núna er vertíðin okkar og við erum 
með Súlnasalinn sem er vinsælasti 
árshátíðarsalurinn. Það voru allar 
helgar bókaðar í mars en þær hafa 
allar verið af bókaðar,“ bæti Ingi-
björg við.

Þá nefnir Ingibjörg að aukið fram-

boð af hótelherbergjum og minni 
eftirspurn hafi valdið því að tekjur á 
hvert herbergi hafi lækkað um tæp-
lega fjórðung á milli ára í janúar og 
febrúar. Það sem af er í mars er verð-
lækkunin í sumum tilfellum meiri 

en 30 prósent.
Davíð Torf i Ólafsson, fram-

kvæmdastjóri Íslandshótela, segir 
að af bókanir hafi byrjað þegar 
veiran fór að breiðast út í Kína. 
Jafnframt hafi ýmsum innlendum 
viðburðum verið aflýst og oft með 
mjög skömmum fyrirvara.

„Það má segja að heimurinn sé í 
biðstöðu. Fjöldi bókana sem er að 
koma inn núna er töluvert minni 
en var að koma inn á sama tíma í 
fyrra,“ segir Davíð Torfi.

„Hið jákvæða er að Kínverjar eru 
að róast svo það má mögulega horfa 
á að þetta taki um tvo til þrjá mánuði 
og ef það reynist raunin þá munum 
við vonandi sjá viðsnúning þegar 
líður að sumri,“ bæti Davíð Torfi við.

Snorri Pétur Eggertsson, fram-
kvæmdastjóri sölu- og markaðs-
sviðs hjá Keahótelum, segir að 
af bókunum hafi fjölgað aðeins í 
síðustu viku. Þá er keðjan farin að 
finna fyrir fækkunum í bókunum 
inn í næstu tvo mánuði. – þfh

Hótelrisarnir finna fyrir áhrifum faraldursins

Stjórn Arion banka verður heim-
ilt að gefa út áskriftarréttindi að 
allt að 54 milljónum nýrra hluta, 

um þriggja prósenta eignarhlut, í 
bankanum sem seldir verða í lokuðu 
útboði, ef tillaga sem stjórnin hefur 
lagt fyrir aðalfund bankans verður 
samþykkt.

Bankinn skoðar meðal annars 
hvort unnt verði að skrá áskriftar-
réttindin á First North markaðinn 
hér á landi, eftir því sem fram kemur 
í greinargerð með tillögunni sem 
kosið verður um á aðalfundi 17. mars 
næstkomandi.

Er tilgangur útgáfunnar sagður að 
stuðla að virkri verðmyndun með 
hlutabréf í bankanum og gera starfs-
mönnum og öðrum fjárfestum kleift 
að fjármagna til langs tíma kaup á 
hlutabréfum í honum með fyrir fram 
þekktri eigin áhættu.

Samkvæmt tillögunni ákveður 
stjórn Arion banka hverjir fái rétt til 
þess að taka þátt í útboði umræddra 
áskriftarréttinda en hvorki hlut-
hafar né aðrir munu njóta forgangs-
réttar til réttindanna eða þeirra 
hluta sem gefnir verða út í tengslum 
við nýtingu þeirra.

Til þess að stuðla að því að við-
eigandi verð, eins og það er orðað í 
greinargerðinni, fáist fyrir áskriftar-
réttindin er jafnframt lagt til að 
stjórn ákveði endanlegt verð þeirra á 
grundvelli tilboða sem fengin verða 
með áskriftarsöfnun (e. book-build-
ing process).

Verði tillagan samþykkt, heimild-
in fullnýtt og áskriftarréttindi nýtt 
að fullu munu nýir hlutir að öðru 
óbreyttu nema um þremur prósent-
um af útgefnu hlutafé bankans en 
miðað við núverandi hlutabréfaverð 
í bankanum er slíkur eignarhlutur 
metinn á um 4 milljarða króna. – kij

Vilja gefa út 
áskriftarréttindi 
fyrir 4 milljarða

Til skoðunar er að skrá áskriftar-
réttindin á First North markaðinn. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Fjármálaeftirlit Seðlabanka 
Íslands er nú með til skoð-
unar stjórnarhætti í Borgun 

eftir að eftirlitinu barst formlegt 
erindi fyrr í þessum mánuði þar 
sem gerðar voru athugasemdir við 
starfshætti stjórnar greiðslukorta-
fyrirtækisins. 

Samkvæmt heimildum Markað-
arins beinist kvörtunin einkum að 
því að formaður stjórnar félagsins, 
Elín Jónsdóttir, hafi farið á svig við 
hlutafélagalög með því að gæta ekki 

að jafnræði í upplýsingagjöf til hlut-
hafa Borgunar.

Í svari til Markaðarins sagðist 
Fjármálaeftirlitið ekkert geta tjáð 
sig um málið.

Stærsti hluthaf i Borgunar er 
Íslandsbanki, sem er að fullu í 
eigu ríkissjóðs, með 63,5 prósenta 
eignarhlut. Minnihlutaeigandi 
Borgunar er hins vegar Eignar-
haldsfélagið Borgun, sem er meðal 
annars í eigu Stálskipa og Einars 
Sveinssonar fjárfestis, en eignar-

hlutur þess er um 32,4 prósent.
Elín hefur verið stjórnarformað-

ur Borgunar eftir að hún var til-
nefnd í stjórn félagsins af Íslands-
banka í marsmánuði 2018. Elín, 
sem var áður forstjóri Bankasýslu 
ríkisins og framkvæmdastjóri 
VÍB hjá Íslandsbanka, var meðal 
annars kjörin í stjórn Skeljungs í 
byrjun þessa mánaðar.

Rekstur Borgunar hefur gengið 
erfiðlega á síðustu árum og tapaði 
félagið ríf lega 972 milljónum króna 

á síðasta ári borið saman við 1.069 
milljón króna tap árið 2018.

Aðalfundur Borgunar átti að 
fara fram 6. mars síðastliðinn en 
var frestað þar sem beðið væri 
niðurstöðu í söluferli félagsins. 
Samkvæmt heimildum Markaðar-
ins er gert ráð fyrir því að gengið 
verði frá samkomulagi um sölu á 
öllu hlutafé Borgunar í vikunni 
til erlenda greiðslukortafélagsins 
Salt Pay fyrir um fimm milljarða 
króna. – hae

Kvartað undan stjórnarháttum í Borgun til FME 

Elín Jónsdóttir, formaður stjórnar 
greiðslukortafélagsins Borgunar.
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Hvert er
streitustigið
á þínum
vinnustað?

——  Jafnvægi 
milli krafna, 
úrræða og 
aðstæðna

——  Mikil virkni 
og möguleiki á 
gæðum

——  Áhugi

——  Fagleg vinna

——  Vinnugleði 
og tilfinning 
fyrir stjórn á 
aðstæðum

——  Mikil orka

——  Byrjar að 
finna fyrir álagi

——  Gæðin 
minnka

——  Skýrleiki og 
yfirsýn minnkar 
lítillega

——  Núningur í 
hópnum

——  Streitu- 
einkenni gera 
vart við sig; 
breytingar í 
matarvenjum, 
talar og 
gengur hraðar, 
pirringur

——  Mikið og 
langvarandi álag

——  Vitsmunaleg 
og tilfinningaleg 
flatneskja, kulnun

——  Veruleg vangeta 
í starfi

——  Langtíma-
fjarvera vegna 
veikinda

——  Langvarandi 
álag

——  Vangeta

——  Slekkur elda

——  Slæm líðan, 
dapurleiki

——  Fjarvera vegna  
veikinda

——  Alvarleg 
streitueinkenni; 
andlegt og 
líkamlegt 
niðurbrot

——  Stöðugt álag

——  Finnur fyrir 
vangetu

——  Sjálfsálit 
minnkar

——  Slæm 
forgangsröðun og 
fleiri mistök

——  Streitueinkenni; 
erfiðleikar með 
svefn, óþægindi 
í höfði og maga, 
minni orka, 
áhyggjur

Svalur

Úrræði
Halda áfram 
á réttri leið.

 Volgur

Úrræði
Tala við samstarfs- 
fólk eða yfirmenn 
um álagið.

 Logandi

Úrræði
Leita aðstoðar hjá 
trúnaðarmanni, 
mannauðsstjóra  
eða heilbrigðis - 
starfsfólki.

 Bráðnaður

Úrræði
Minnka starfshlut- 
 fall í nokkrar vikur 
eða taka stutt 
veikindahlé.

 Brunninn 

Úrræði
Leita hjálpar 
án tafar.
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STREITA

Streitustiginn sýnir hvernig streita getur þróast. Við hvetjum

starfsfólk og vinnuveitendur til þess að kynna sér hann vel

og meta sína eigin stöðu út frá einkennum stigans.

Kynntu þér öll úrræðin velvirk.is/is/streitustigi



Stjórnvöld á Ítalíu hafa 
ákveðið að verja 10 millj-
örðum evra, jafnvirði 
rúmlega 1.500 milljarða 
króna, til að milda höggið af 
völdum veirunnar.
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Þetta flytur sig ekki sjálft!

Sixt langtímaleiga einfaldar reksturinn

ÞjónustuskoðanirTryggingar og gjöld Hefðbundið viðhaldDekk og dekkjaskipti

Kynntu þér kosti langtímaleigu á 
sixtlangtímaleiga.is eða hafðu samband 
við viðskiptastjóra Sixt í síma 540 2222 
eða á vidskiptastjori@sixt.is. 

(Atvinnubílar á langtímaleigu koma hreyfingu á hlutina)

Innifalið í langtímaleigu:

Verð frá:  

63.900 kr. á mán. án vsk.
Verð með vsk. frá: 79.236 kr. á mánuði.
Pantaðu bílinn á sixtlangtimaleiga.is. 

Evrópusambandið hefur 
til skoðunar að nota 
sveigjanleika í reglum 
sínum um ríkisaðstoð til 
að aðstoða ríkisstjórnir 
við að mæta efnahags-

legum áhrifum kórónaveirufarald-
ursins. Ursula von der Leyen, forseti 
framkvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins, sagði á mánudaginn að 
framkvæmdastjórnin væri að skoða 
leiðir til að heimila ríkisaðstoð í 
„óvenjulegum aðstæðum“.

Þetta kemur fram í umfjöllun 
Financial Times. Embættismenn 
Evrópusambandsins vinna nú að 
því að útbúa tillögur sem aðildar-
ríki geta notað til þess að styðja við 
atvinnugreinarnar sem verða fyrir 
miklu höggi. Tillögurnar verða 
lagðar fram á fundi fjármálaráð-
herra snemma í næstu viku en 
hagfræðingar hafa kallað eftir 
kröftugri viðbrögðum við efna-
hagslegum áhrifum faraldursins.

Ríkisstjórnir Evrópu undirbúa 
nú hnitmiðaðar aðgerðir til að 
styðja við tilteknar atvinnugreinar. 
Dæmi um ríkisaðstoð sem krefst 
sérstakrar heimildar frá fram-
kvæmdastjórninni eru ríkislán á 
afsláttarkjörum, skattaafslættir og 
frestun á skattgreiðslum. Svigrúm 
er fyrir ríkisaðstoð til fyrirtækja 
sem glíma við „óvenjulega atburði“ 
að sögn talsmanns framkvæmda-
stjórnarinnar.

„Framkvæmdastjórnin er tilbúin 
að vinna með aðildarríkjunum til 
að tryggja að hægt sé að grípa tím-
anlega til aðgerða í samræmi við 
reglur Evrópusambandsins,“ sagði 
talsmaðurinn.

Þá er verið að skoða leiðir fyrir 
ríkisstjórnir til að styðja við laun-
þega sem geta ekki mætt til vinnu 
vegna faraldursins. Frakkar, sem 
eru á meðal þeirra aðildarþjóða 
sem hafa kallað eftir viðbrögðum af 
hálfu Evrópusambandsins til þess 
að koma megi í veg fyrir efnahags-
kreppu, hafa auk þess farið fram 
á meiri slaka þegar kemur að van-
skilum á lánum.

Franska f jármálaráðuneytið 
hefur beðið eftirlitsyfirvöld um að 
lengja þann tíma sem tekur fyrir 
lán að vera f lokkað sem vanski-
lalán. Það muni veita fyrirtækjum, 

sem eiga erfitt með að standa í 
skilum, og bönkum, sem horfa 
fram á hærri eiginfjárauka, meira 
svigrúm.

Á meðal þess sem deilt er um 
á meðal ráðherra mismunandi 
aðildarríkja er hvort þörf sé á víð-
tækri og samræmdri innspýtingu 

í gegnum ríkisfjármálin. Sum ríki 
hafa sett sig upp á móti aðgerðum 
sem geta orðið of þensluhvetjandi 
en með frekari útbreiðslu veirunn-
ar getur sú afstaða breyst f ljótt að 
sögn viðmælanda Financial Times, 
sem vinnur innan stjórnkerfis Evr-
ópusambandsins.

Því fyrr, þeim mun betra
Mohamed A. El-Erian, yfirhag-
fræðingur Allianz og fyrrverandi 
forstjóri sjóðstýringarfyrirtækisins 
Pimco, ber verðhrunið sem nú á sér 
stað á hlutabréfamörkuðum saman 
við það sem varð í fjármálakrepp-
unni árið 2008. Í grein sem hann 

skrifar í Financial Times segir El-
Erian að hræringar á mörkuðum í 
dag megi rekja til þriggja þátta.

„Í fyrsta lagi eru áhrif kórónaveir-
unnar bæði samdráttur í framboði 
og eftirspurn. Þetta grefur undan 
heimshagvexti. Í öðru lagi er ekki 
lengur litið svo á að seðlabankar 
geti minnkað sveif lur á fjármála-
mörkuðum með innspýtingu fjár-
magns og enn lægri vöxtum. Vextir 
í Evrópu eru nú þegar orðnir nei-
kvæðir,“ segir El-Erian.

„Í þriðja lagi hefur ákvörðun 
Sádi-Arabíu um að fara í olíuverð-
stríð, sem hefur lækkað olíuverð um 
meira en 20 prósent, sett rekstrar-
hæfi smærri olíufyrirtækja í hættu 
og grafið undan fyrirtækjaskulda-
bréfamarkaði.“

El-Erian segir að þar sem rót 
vandans megi ekki rekja til fjár-
málastofnana ógni það ekki tauga-
kerfi allra þróaðra hagkerfa, þ.e.a.s. 
greiðslumiðlun og uppgjörskerfum, 
eins og í fjármálakreppunni 2008. 
Aftur á móti geti stjórnvöld ekki 
gripið til jafn áhrifamikilla úrræða.

„Of lengi hafa stjórnvöld reitt 
sig á að peningastefnan styðji við 
hagvöxt. Of oft hafa hagstjórnar-
tæki verið notuð með óskilvirkum 
hætti eins og 50 punkta lækkun 
bandaríska seðlabankans í síðustu 
viku sem fékk dræmar viðtökur á 
markaðinum,“ skrifar El-Erian.

Stjórnvöld þurfi því að beita 
hnitmiðuðum aðgerðum sem hefta 
útbreiðslu veirunnar, hlúa að ber-
skjölduðum þjóðfélagshópum og 
leysa sértæk vandamál á fjármála-
mörkuðum eins og lausafjárskort. 
Aðgerðirnar þurfi að vera sam-
ræmdar innan stjórnkerfisins sem 
hefur of lengi reitt sig á hagstjórnar-
tæki seðlabanka. „Því fyrr sem þetta 
er gert, þeim mun öf lugri verður 
efnahagslega viðspyrnan,“ skrifar 
El-Erian. thorsteinn@frettabladid.is

Aðildarríkin fái að veita ríkisaðstoð
Evrópusambandið skoðar leiðir til að heimila aðildarríkjum að veita ríkisaðstoð til að bregðast við áhrifum kóróna veirunnar.  
Tillögur lagðar fram á fundi fjármálaráðherra aðildarríkja snemma í næstu viku. Óeining um víðtækar og samræmdar aðgerðir.

Tóm lestarstöð í Mílanó. Ótti við veiruna hefur lamað framboð og eftirspurn. MYND/GETTY

Óvíst hvort lækkun olíuverðs ýti undir einkaneyslu

Í umfjöllun Financial Times 
kemur fram að í venjulegu árferði 
séu heildaráhrifin af verðlækkun 
olíu jákvæð vegna aukningar í 
einkaneyslu og fjárfestingu. Á 
meðan veirufaraldurinn gengur 
yfir eru hins vegar litlar vonir um 
að einkaneysla og fjárfesting vegi 
á móti.

Evrópa er eitt af þeim svæðum 
sem gætu hugsanlega notið góðs 
af lækkun olíuverðs. Þumalputta
regla Seðlabanka Evrópu er sú 

að lækkun olíuverðs um 10 evrur 
minnki verðbólgu á evrusvæðinu 
um 0,3 prósentustig innan 
tveggja mánaða.

„Þetta mun dempa höggið,“ 
segir Holger Schmieding, hag
fræðingur hjá Berenberg, í sam
tali við bandaríska viðskiptaritið, 
en hann bætir við að áhrifin á 
fjárfestingu í Bandaríkjunum 
komi fljótlega fram en ábati til 
evrópskra neytenda sé lengur að 
skila sér.

Jennifer McKeown hjá Capital 
Economics segir að 50 prósenta 
verðlækkun á olíu frá byrjun árs 
hafi minnkað verðbólgu í OECD
ríkjunum um eitt prósentustig en 
fordæmi séu fyrir því að aukning 
í einkaneyslu vegna lægra olíu
verðs hafi verið minni en áætlanir 
hafa gert ráð fyrir. Í ljósi kóróna
veirufaraldursins sé „sérstak
lega ólíklegt að heimilin muni 
bregðast við lægri orkukostnaði 
með því að eyða meiru“.
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Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur Mercedes-Benz Ísland Atvinnubílar 
á Facebook og Instagram.

Sprinter, Vito, Citan. 
Sendibílar fyrir öll verkefni.
Sendibílarnir frá Mercedes-Benz henta fyrirtækjum af öllum stærðum og 
gerðum. Eigum úrval sendibíla sem eru tilbúnir til afhendingar. Komdu í 
heimsókn í sýningarsalinn á Krókhálsi 11 og kynntu þér möguleikana. 

Fáðu tilboð í einstakan sendibíl frá Mercedes-Benz. 
Við tökum vel á móti þér.



Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Eyrir Invest, sem hefur 
verið kjölfestufjárfestir 
Marels frá árinu 2004, 
fer fyrir tæplega tíu 
milljarða króna f jár-
festingum í sprotafyrir-

tækjum. Um er að ræða 15 fyrirtæki. 
„Hlutverk Eyris er að leiðbeina og 
leiðsegja, byggja upp stjórnenda-
teymi sem eru fær um að leiða fyrir-
tækin til frekari vaxtar og byggja 
upp sölu- og markaðsteymi til þess 
að fyrirtækin geti vaxið á grund-
velli þeirra tæknilegu lausna sem 
eru forsenda þess að fyrirtækin geti 
náð árangri,“ segir Þórður Magnús-
son, stjórnarformaður Eyris Invest 
og Eyris Sprota.

Ör n Va ld i ma r s s on , f r a m-
kvæmdastjóri fjárfestinga hjá Eyri 
Invest og framkvæmdastjóri Eyris 
Sprota, segir að Eyrir Sprotar hafi 
fjárfest fyrir um 5,5 milljarða í 
sprotum og Eyrir Invest fyrir tæp-
lega fimm milljarða. „Sum þessara 
fyrirtækja eru að stíga sín fyrstu 
skref á meðan önnur velta á þriðja 
milljarð króna,“ segir hann.

Eyrir Sprotar rekur fjárfestinga-
sjóð og kemur tæplega helmingur 
fjármagnsins frá Eyri Invest. Þórður 
og Örn skipta með sér verkum og 
sitja í stjórnum allra sprotafyrir-
tækja í eigu Eyris. Þórður og sonur 
hans Árni Oddur, forstjóri Marels, 
eru stærstu eigendur Eyris Invest. 
Þeir eiga samanlagt um 40 prósenta 
hlut í fjárfestingafélaginu.

Hefur Eyrir fullfjárfest í sprotum 
um þessar mundir?

Örn: „Eyrir Invest hefur áhuga á 
að fjárfesta áfram í sprotum en það 
er ekki búið að eyrnamerkja háar 
fjárhæðir til þess að svo stöddu. Við 
horfum fyrst og fremst til áfram-
haldandi stuðnings við fyrirtæki í 
eignasafninu og erum ekki að leita 
að nýjum verkefnum. En viljinn er 
til staðar.“

Getur krafist lagni
Þórður segir að Eyrir sé leiðandi 
fjárfestir í fyrirtækjunum. „Við 
vinnum náið með stjórnendum 
fyrirtækjanna. Okkur hefur tekist 
að byggja upp öf lug stjórnenda-
teymi í þeim fyrirtækjum sem við 
höfum komið að. Frumkvöðullinn 
er ekki endilega best til þess fallinn 
að leiða fyrirtækið áfram þótt hann 
hafi áfram þýðingarmiklu hlutverki 
að gegna. Það þarf oft að ná fram 
breytingum á rekstrinum sem getur 
krafist lagni.

Þegar við fjárfestum í sprotafyrir-
tækjum snýst verkefni okkar meðal 
annars um að efla sölu- og markaðs-
mál og byggja upp dreifileiðir fyrir 
vöruna með skipulögðum hætti. 
Það hefur reynst mörgum erfitt. 
Okkar þekking nýtist vel þar. Við 
höfum ekki endilega mikið fram að 
færa hvað tæknina snertir. En vissu-
lega leggjum við mat á hvar tæknin 
er stödd, hvernig hún passar inn á 
markaðinn og hversu líklegt það sé 
að frumkvöðlarnir geti klárað að 
þróa vöruna,“ segir hann.

Breytt landslag
Þórður segir að eiginleg vöruþróun 

sé aðeins lítill hluti vegferðarinnar. 
„Það verður ekki til ný vara eða 
lausn án sterkrar hugmyndar. En 
jafnvel þótt varan sé framúrskar-
andi skiptir aðgangur að mörkuð-
um sköpum. Aðstæður hafa breyst 
verulega frá því að Marel og Össur, 
þar sem Eyrir var á árum áður kjöl-
festufjárfestir, stigu sín skref í upp-
byggingu erlendis. Þeirra leið var 
að yfirtaka félög sem þegar höfðu 
byggt upp dreifileiðir og höfðu þess 
vegna aðgang að mörkuðum.

Fyrirtækin nutu dyggrar aðstoð-
ar bankakerfisins sem studdu við 
vöxtinn. Kaupþing aðstoðaði Össur 
og Landsbankinn Marel. Það skipti 
sköpum. Nú getur fjármálakerfið 
ekki stutt við bakið á fyrirtækjum 
í örum vexti.

Markaðurinn ekki framsýnn
Á þeim tíma horfði hlutabréfa-
markaðurinn til lengri tíma og 
lagði fé í fyrirtæki sem höfðu burði 
til að taka verulegum breytingum 
þegar fram í sótti eins og raunin 
varð með þessi tvö félög. Nú horfir 
hlutabréfamarkaðurinn einungis á 
stöðuna í dag. Íslenski markaðurinn 
er sérstaklega slæmur hvað þetta 
varðar en vandinn er líka til staðar 
alþjóðlega. Nefna má sem dæmi 
um hve skammsýnn íslenski hluta-
bréfamarkaðurinn er, að hluta-
bréfaverð Haga lækkaði ekki fyrr 
en daginn sem Costco opnaði og 
það myndaðist biðröð fyrir utan 
verslunina. Það mátti nú sjá það 
fyrir að opnun Costco hefði einhver 
áhrif á rekstur Haga. Keppinautar 
risans hafa hins vegar unnið vel úr 
stöðunni,“ segir hann.

Þórður segir að hluti af vanda 
íslenskra sprotafyrirtækja sé það 
að f lestir þeir fjárfestar sem leggi 
þeim lið séu einnig smáir og með 
takmarkaða getu til að fylgja verk-
efnum eftir til lengri tíma. Fyrir-
tækin fái því tækifæri til að þróa 
tæknina en þegar kemur að fjár-
festingum í sölu- og markaðsstarfi, 
sem sé iðulega enn meira verkefni 
en sjálf tækniþróunin, séu fáir val-
kostir hérlendis.

„Markmið okkar er að fyrir-
tækin geti fjármagnað sig á eigin 
forsendum en til þess þurfa þau að 
hafa náð árangri í sölu. Þetta er því, 
svo maður sletti á ensku, catch-22 
eða ákveðin þverstæða. Viðfangs-
efni okkar er því gjarnan að spyrja 
í hvers höndum gæti tiltekin lausn 
verið verðmætust. Hvaða fyrirtæki 
hafa greiðastan aðgang að markaði 
fyrir lausnina? Í hvaða tilvikum 
getur samstarf verið beggja hagur? 
Við það gætu sölumöguleikar vör-
unnar aukist verulega,“ segir hann.

Stærri sjóðir munu spretta fram
Er möguleiki á Íslandi að safna í 
stærri nýsköpunarsjóði sem geta 
stutt við fyrirtæki sem stefna á 
myndarlegan vöxt?

Þórður: „Það munu verða til 
vaxtarsjóðir sem taka við kef l-
inu af sprotasjóðum. Mögulega 
munum við koma á fót slíkum sjóði. 
Umhverfið hefur hins vegar ekki 
verið móttækilegt fyrir því enn 
sem komið er. En það mun koma 
að þeim degi. Ég er sannfærður 
um það. Hið opinbera hefur spurt 
hvað megi gera til að styrkja sprota-

umhverfið. Þarna kreppir að.“
Örn: „Það er óneitanlega sér-

stök staða á Íslandi að aðgangur að 
fjármagni sé veruleg hindrun fyrir 
sprotafyrirtæki. Fjármagn er lykil-
þáttur í uppbyggingu þeirra. Alls 
staðar úti í heimi þar sem vel hefur 
tekist í uppbyggingu slíkra fyrir-
tækja er aðgangur að fjármagni ekki 
eins erfiður. Og ekki síst þá er verð-
lagning á fjármagni töluvert lægri 
en hér.“

Krónan er netadræsa
Þórður: „Þar er átt við vaxtakostnað 
og annað því um líkt. Þá komum 

við að stóra fílnum í stofunni sem 
er íslenska krónan. Hún er veruleg 
hindrun í huga erlendra fjárfesta 
og því leggja þeir síður íslenskum 
fyrirtækjum til f jármagn. Gott 
dæmi er að erlendir fjárfestar sýndu 
Marel ekki verulegan áhuga fyrr en 
ljóst varð að fyrirtækið yrði skráð 
á hlutabréfamarkað erlendis. Það 
laut ekki eingöngu að seljanleika 
bréfanna heldur einnig að því að 
gengi bréfanna yrði í evrum.

Krónan er eins og netadræsa sem 
er f lækt á gólfinu og íslensk fyrir-
tæki ná ekki að losna úr. Það hefur 
verið reiknað út að krónan kosti 
samfélagið 120-180 milljarða króna 
árlega en ég tel að fjárhæðin sé enn 
hærri. Ráðist hefur verið í fjöl-
mörg verkefni byggð á tilteknum 
forsendum um gengi krónu sem 
síðan bresta. Það leiðir til þess að 
fyrirtæki færa starfsemi til annarra 
landa eða verða gjaldþrota.“

Af hverju ákvað Eyrir Invest að 
fjárfesta í sprotum þegar það stát-
aði af góðum árangri í að fjárfesta í 

fyrirtækjum sem voru komin lengra 
á veg eins og í tilviki Marels og Öss-
urar?

Örn: „Eyrir Invest hefur ætíð 
verið langtímafjárfestir sem horfir 
til fyrirtækja sem geta náð langt 
alþjóðlega. Við höfum ekki viljað 
fjárfesta í fyrirtækjum sem starfa 
eingöngu á Íslandi. Samhliða 
bankahruninu 2008 var komið 
á fjármagnshöftum og því erfitt 
fyrir okkur að fjárfesta erlendis. Að 
sama skapi var snúið að koma auga 
á fyrirtæki til að fjárfesta í sem voru 
nokkuð stór og með alþjóðlega skír-
skotun. Þess vegna var brugðið á 
það ráð að taka þátt í að byggja upp 
fyrirtæki frá grunni sem stefndu á 
að ná árangri erlendis.“

Þórður: „Á þeim tíma sköpuðust 
mikil tækifæri í ferðaþjónustu og 
á fasteignamarkaði en slík verk-
efni hæfðu ekki fjárfestingastefnu 
okkar. Eitt það mikilvægasta sem 
stefna segir manni er hvað á ekki 
að gera.“

Calidris fyrsti sproti Eyris
Hann bendir á að raunar hafi Eyrir 
fjárfest fyrst í sprotafyrirtæki árið 
2007 þegar það eignaðist ríf lega 
fjórðungshlut í Calidris sem selt 
var til bandaríska hugbúnaðar-
fyrirtækisins Sabre árið 2010. Cali-
dris þróaði hugbúnaðarlausn til að 
hámarka sætanýtingu f lugfélaga 
og Sabre þjónustar ferðaþjónustu á 
víðari grunni. „Sú fjárfesting gekk 
mjög vel. Eftir því sem ég best veit 
starfa nú um 50-60 manns hjá félag-
inu á Íslandi,“ segir Þórður.

Hann segir að horft sé til þess að 
fjárfesta í sprotum sem geri heim-
inn á einhvern hátt betri. Eyrir 

Fjárfest fyrir 
tíu milljarða  
í 15 sprotum
Eyrir Invest hóf að byggja fyrirtæki með alþjóðlega 
skírskotun frá grunni eftir að fjármagnshöftum 
var komið á. Þórður Magnússon, stjórnarformaður 
fjárfestingafélagsins, segir að hlutabréfamarkaður-
inn sé skammsýnni nú en á árunum fyrir hrun.

Örn Valdimarsson fer fyrir fjárfestingum Eyris Invest og Þórður Magnússon er stjórnarformaður fjárfestingafélaganna. Örn segir að fjárfest sé í sprotum sem státi af öflugri tækni og starfi á markaði sem fari vaxandi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI 

Of skammur tími til að bregðast við nýrri löggjöf

Örn segir að almennt talað 
sé stuðningsumhverfið fyrir 
sprotafyrirtæki hér á landi gott 
og nefnir í því samhengi styrki, 
samkeppnissjóði og skatta-
ívilnun. „Það virkar vel. Stefna 
stjórnvalda í þeim efnum lofar 
mjög góðu. Ef það ætti að benda 
á veikleika er það hvað skammur 
tími gefst til að bregðast við 
breytingum á lögum og reglu-
gerðum. Stundum virðist skorta 
á vilja eða getu hjá hinu opin-

bera til að leiðbeina um hvernig 
standa eigi að málum. Minni 
fyrirtæki eiga sérstaklega erfitt 
með að glíma við að uppfylla 
reglugerðir með skömmum fyrir-
vara því þá fer hlutfallslega mikil 
orka í að uppfylla skyldur. Sá tími 
hefði nýst betur í að sinna rekstri 
fyrirtækisins og viðskiptavinum.“

Þórður segir að oft séu hinar 
nýju reglur til bóta. „Vandinn er 
að tíminn sem fæst til að laga sig 
að þeim er lítill sem enginn.“

Krónan er eins og 
netadræsa sem er 

flækt á gólfinu og íslensk 
fyrirtæki ná ekki að losna 
úr. 

Þórður Magnússon
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horfir til sjö þema sem snúast um 
stórar breytingar sem eigi sér stað 
í heiminum við fjárfestingar. „Því 
f leiri þemum sem það fyrirtæki 
sem við erum að skoða fellur að því 
betra,“ segir hann.

Að sögn Þórðar eru þemun aukin 
áhersla á umhverfisvernd; fólk 
flytji í auknum mæli úr sveit í borg; 
aukin áhersla á upplifun sem geti 
til að mynda lotið að því að kaupa 
fisk sem veiddur var í hreinu hafi 

og því séu tækifæri í að sýna fram 
á rekjanleika fisksins; þjóðir séu 
að eldast og því sé horft til þess 
að aðstoða fólk við að öðlast betri 
heilsu; aukið öryggi á Internetinu 
en hann segir að okkur geti stafað 
mikil ógn þaðan hvort sem litið er 
til hernaðar eða viðskipta; allir séu 
nú ætíð tengdir netinu og það hefur 
þau áhrif að samskipti og viðskipta-
ferlar færist þangað og loks ber að 
nefna þemað sjálfvirknivæðingu.

Örn segir að horft sé til þess að 
fjárfesta í sprotum sem státi af öfl-
ugri tækni sem hægt sé að byggja 
ofan á og starfi á markaði sem fari 
vaxandi til langs tíma. „Það var til 
dæmis raunin með Marel og Össur. 
Í tilviki Marels var horft til þess að 
markaðurinn færi vaxandi á næstu 
áratugum. Við horfum einnig til 
þess hvaða það sé sem drífur stjórn-
endur fyrirtækjanna áfram. Það er 
æskilegt til þess að tryggja að upp-

bygging fyrirtækjanna sé á réttum 
forsendum.“

Þórður segir að heiðarleiki hafi 
ávallt verið leiðarstef í rekstri Eyris. 
„Þegar ég lít í baksýnisspegilinn á 
gamalsaldri tel ég að það sé megin-
ástæðan fyrir okkar árangri.“

Að ná árangri tekur ellefu ár
Hvað er horft til þess að fjárfesta 
lengi í hverjum sprota?

Örn: „Formlega er líftími sjóðsins 
Eyris Sprota tíu ár. Það má fram-
lengja hann í 14 ár. Grunnstefið í 
stefnu Eyris er að setja sér ekki tíma-
mörk. Við höfum reynt að halda því 
á lofti. Við stofnun sjóðsins not-
uðum við slagorð á ensku sem má 
þýða einhvern veginn svona: Það 
að ná árangri á svipstundu tekur í 
raun ellefu ár. Það þarf að gefa sér 
tíma til að þroska þessi verkefni og 
vinna með þeim. Góðir hlutir gerast 
hægt.“
Þórður: „Vegferð fyrirtækjanna 

verður ekki nákvæmlega eins og 
lagt var upp með. Að því sögðu þarf 
að vita hverju maður vill ná fram. 
Ef það liggur fyrir er hægt að spyrja 
sig, ef fyrirtækið er ekki að ná flugi, 
hvort upphaflega hugmyndin hafi 
ekki verið rétt. Hvað þarf að bæta til 
að ná árangri? Og leggja í þá vegferð.

Gott dæmi um það er fyrirtækið 
eTactica sem við fjárfestum í. Það 
þróaði mælitæki til að fylgjast 
með orkunotkun. Í upphafi snerist 
lausnin um að draga úr orkunotkun 
og þar með orkukostnaði. Eftir að 
umhverfisvernd færðist í aukana 
breyttist notkunin og mælir hún 
fyrst og fremst árangur fyrirtækja í 
að draga úr kolefnisfótspori og með 
þeim hætti er dregið úr orkunotkun. 
Þessi breytti hugsunarháttur hefur 
einnig leitt það af sér að nú eru það 
æðstu stjórnendur fyrirtækjanna 
sem taka ákvörðun um kaupin á 
tækninni. Þannig var það ekki áður.“

Sameinuðust í Saga Natura
Þórður segir að sum fyrirtækin í 
eignasafninu séu komin vel á veg. 
„Saga Medica og Key Natura sam-
einuðust nýverið í Saga Natura. Við 
vorum hluthafar í þeim báðum. 
Saga Medica framleiðir fæðubótar-
efni úr hvönn og Key Natura gerir 
það sama úr þörungum.

Við sameininguna má samnýta 
getu til rannsókna og þróunar, 
framleiðsluaðstöðu, markaðstengsl 
og fleira. Þau voru bæði á vöruþró-
unarstigi en hafa nú ef lst og geta 
lagt meira kapp á sölu og markaðs-
mál.

Sameiningin hefur skilað góðum 
árangri. Jafnvel þótt fyrirtæki sé 
skipað framúrskarandi vísinda-
fólki, þá minnkar hæfni þeirra ef 
það hefur engan til að ræða við á 
faglegum nótum. Sú hætta skapast 
hjá litlum fyrirtækjum. Vísinda-
menn og fleiri þurfa frjótt umhverfi 
og hafa kost á að skiptast á skoð-
unum til að ná árangri.

Saga Natura hefur þróað nýja 

aðferð til að rækta þörunga. Hún 
krefst minna pláss og eykur rekstr-
aröryggi. Úr þörungunum er unnið 
astaxanthin sem hefur jákvæð áhrif 
á heilsu fólks og gefur laxinum 
bleika litinn og erninum haukfrána 
sjón.

Í sprotafyrirtækjum eru tvær 
leiðir færar. Annars vegar er hægt að 
þróa nýja vöru sem fer á nýjan mark-
að og því er eftirspurnin óþekkt. 
Hin leiðin er að herja á þekktan 
markað með þekktri eftirspurn með 
nýrri tækni. Það er leið Saga Natura. 
Það er til staðar rík eftirspurn eftir 
astaxanthin nema hvað nýja tæknin 
er með lægri rekstrarkostnaði og 
auknu rekstraröryggi.

Annað slíkt fyrirtæki í eigna-
safninu er Sæbýli sem framleiðir 
sæeyru sem er dýrasti skelfiskur 
sem fyrirfinnst í heiminum. Eftir-
spurnin er þekkt og verðið er hátt. 
Hins vegar erum við með nýja 
tækni sem við höfum mikla trú á. 
Ef fram fer sem horfir munum við 
stækka fyrirtækið rétt eins og í til-
viki Saga Natura. Ef fyrirtækinu 
tekst ætlunarverkið, að vera með 
lægri framleiðslukostnað, á það 
ansi mikla möguleika á að ná langt. 
Ísland hentar vel til uppbyggingar 
þessara tveggja fyrirtækja.“

Lítill áhugi á fjármálum
Þórður, það vekur athygli að þú varst 
fjármálastjóri skipafélagsins Eim-
skips í 20 ár en ert nú kominn á kaf í 
tæknifjárfestingar?
Þórður: „Ég sagði þegar ég var 

ráðinn til Eimskips að ég hefði lítinn 
áhuga á fjármálum. Ég væri meiri 
rekstrarmaður. Á þeim tíma kenndi 
ég markaðsrannsóknir, alþjóðlega 
markaðsfræði auk alþjóðlegrar fjár-
málastjórnunar. Ég er ekki við eina 
fjölina felldur. Ég hef mest gaman af 
rekstri og að byggja upp stjórnenda-
teymi.“

Fjölbreytt eignasafn

„Ég er oft spurður: Þið fjárfestið 
í sprotum á ansi ólíkum sviðum, 
hafið þið ekki hugað að því að 
sérhæfa ykkur?“ segir Þórður. 
„Ég tel að um 80 prósent af upp-
byggingu fyrirtækja séu eins og 
það sem eftir standi háð hverri 
atvinnugrein fyrir sig. Það þarf 
að læra það og setja sig inn í þau 
mál sem skipta máli en það er 
mun minni hluti af heildinni. 
Það er því ekki lykilatriði að vera 
sérfræðingur á þröngu sviði.“

Það þarf að gefa sér 
tíma til að þroska 

þessi verkefni og vinna með 
þeim. Góðir hlutir gerast 
hægt.

Örn Valdimarsson

VIÐ ERUM FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA A4
Hjá fyrirtækjaþjónustu A4 starfa reynslumiklir söluráðgjafar sem veita faglega og persónulega ráðgjöf er varðar innkaup 
á rekstrar- og skrifstofuvörum.

• Hafðu samband við okkur til að tryggja að ykkur vanti aldrei skrifstofuvörur.

• Þú getur pantað á A4.is eða haft samband við söluráðgjafa í síma 580 0000 / panta@a4.is.

• Við sjáum um að afgreiða og koma með vörurnar til þín, þú sparar bæði tíma og fyrirhöfn.

2019 - 2022

2018
   2019

A4 er aðili að eftirfarandi samningum
• Samningur við Reykjavíkurborg um skrifstofuvörur og prenthylki.

• Samningur við Ríkiskaup um skrifstofuvörur og prenthylki.
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Samtök verslunar og þjón-
ustu (SVÞ) leggja áherslu 
á að Ísland marki sér staf-
ræna stefnu fyrir sam-
félagið. Það hafa önnur 
Norðurlönd og fleiri þjóð-

ir sem við berum okkur saman við 
gert. „Brýnt er að koma á fót sam-
starfsráði á milli atvinnulífsins, 
háskólasamfélagsins og hins opin-
bera til að ef la samkeppnishæfni 
Ísland,“ segir Jón Ólafur Halldórs-
son, formaður samtakanna og for-
stjóri Olís.

„Sterkar vísbendingar eru um að 
íslensk fyrirtæki séu farin að drag-
ast aftur úr erlendum keppinautum 
sem starfa í þeim löndum sem við 
viljum bera okkur saman við þegar 
kemur að innleiðingu á stafrænni 
tækni. Íslensk fyrirtæki verða að 
geta keppt alþjóðlega og til þess þarf 
að efla stafræna hæfni þeirra. Net-
verslun hefur gert það að verkum að 
íslensk fyrirtæki keppa við erlend 
stórfyrirtæki á borð við Amazon og 
Asos sem hvorki hafa starfsstöðvar 
hér á landi né reka hefðbundnar 
verslanir heldur byggir reksturinn 
á stórum vöruhúsum,“ segir hann.

Útvíkka þarf skattaafslátt
Að sögn Jóns Ólafs væri liður í því 
að bæta stafræna hæfni fyrirtækja 
að útvíkka þann skattaafslátt sem 
veittur er til rannsókna og þróun-
ar þannig að hann tæki einnig til 
stuðnings við stafræna þróun fyrir-
tækja. „Það væri mikilvægt skref til 
að auka samkeppnishæfni landsins 
og samhliða gæti samfélagið haldið 
áfram að blómstra,“ segir hann.

Forsvarsmenn SVÞ kynntu fyrir 
Þórdísi Kolbrúnu Gylfadóttur, við-
skipta- og nýsköpunarráðherra, 
hugmyndir um að koma á fót fyrr-
nefndum samstarfsvettvangi sem 
myndi móta heildstæða stefnu 
fyrir íslenskt samfélag og atvinnu-
lífið. „Þórdís Kolbrún er áhugasöm 
um þessi mál og ég tel að hún muni 
taka þau föstum tökum,“ segir Jón 
Ólafur.

„Til að Ísland geti náð árangri á 
þessu sviði er forgangsmál að laga 
menntakerfið að breyttum veru-
leika. Það þarf að leggja aukna 
áherslu á kennslu í forritun og raun-
greinum,“ segir hann.

Nemendur skorti undirbúning
Jón Ólafur vekur athygli á að Verzl-
unarskóli Íslands hafi í samstarfi 
við SVÞ ýtt úr vör námsbraut í haust 
þar sem lögð er áhersla á viðskipti 
og stafræna byltingu. „Skólinn 
hefur því miður orðið þess áskynja 
að nemendur koma ekki nægilega 
vel undirbúnir úr grunnskólum til 
að takast á við námið. Grunnskólar 
þurfa því að bæta menntun sína á 
þessu sviði,“ segir hann.

Jón Ólafur bendir á að stafræn 

bylting muni hafa áhrif á fjölda 
starfa. „Hún mun leiða til þess að 
störf muni færast til og því skiptir 
aukin menntun miklu máli. Tíma-
bundið munu einhverjir sem eiga 
ekki möguleika á að takast á við 
breytta tíma detta út af vinnu-
markaði. Hið opinbera þarf að hafa 
ákveðið með hvaða hætti eigi að 
bregðast við þeim aðstæðum.

Það þarf annars vegar að undir-
búa nemendur vel fyrir stafræna 
framtíð og hins vegar að bjóða 
starfsmönnum upp á viðbótar-
menntun til að geta tekist á við 
nýjar áskoranir. Ef við höfum 
skýra stefnu stjórnvalda í þessum 
efnum, sem studd er af atvinnulíf-
inu og skólakerfinu, vitum við hvert 
förinni er heitið og hver verkefnin 
verða. Þá er hægt að smíða aðgerða-
áætlun til að mæta breyttum veru-
leika,“ segir hann og nefnir að tækn-
in skapi mýmörg tækifæri.

„Ríkisstjórnin réð nýverið staf-
rænan leiðtoga til starfa sem var að 
mínu mati mikilvægt skref. Stjórn-
völd reikna með að með aðgerðum 
sem gripið verði til á næstu fimm 
árum megi spara um tíu milljarða 
á ári. Þar liggja mikil tækifæri á að 

einfalda atvinnulífinu að eiga sam-
skipti við hið opinbera sem mun 
spara því tíma og fé,“ segir hann.

Horft til hinna Norðurlandanna
Að sögn formanns SVÞ er mikilvægt 
að horfa til nágrannalandanna þar 
sem þessi stefna er fyrir hendi, til 
dæmis til Svíþjóðar og Danmerkur. 
„Nýtum þá vinnu sem er til staðar 
og aðlögum hana að okkur veru-
leika.“

Jón Ólafur leggur til að samstarfs-
vettvangurinn verði fjármagnaður 
eins og í Danmörku en þar er um að 
ræða blöndu af opinberu fé, fjár-
magni frá samtökum úr atvinnulíf-
inu og frá einkaaðilum. Sá fær um 
2,5 milljarða króna frá ríkinu á ári.

Hann nef nir að úr röðum 
háskólasamfélagsins sé mikilvægt 
að skipa fulltrúa sem geti miðlað 
til þeirra sem séu ekki jafn vel að 
sér í tæknimálum og að fulltrúar 
atvinnulífsins verði ekki starfs-
menn samtaka atvinnugreina 
heldur starfsmenn fyrirtækja því 
þeir hafi betri þekkingu á áskor-
unum í rekstri.

Stafrænt þekkingarsetur
Jón Ólafur segir að nýta eigi sam-
starfsvettvanginn til að koma á fót 
stafrænu þekkingarsetri stjórn-
valda og atvinnulífs, eins og er til 
staðar í fyrrnefndum löndum. Það 
myndi til að mynda veita fræðslu 
og ráðgjöf við nýtingu stafrænnar 
tækni til að bæta samkeppnishæfni.

Annar vandi sem við er að etja, 
að sögn Jóns Ólafs, er að tækni-
fyrirtæki hafa ekki náð að koma 
hefðbundnum fyrirtækjum í skiln-
ing um hvaða möguleikar eru fyrir 
hendi í stafrænum heimi. „Tækni-
fyrirtæki þurfa að aðstoða okkur 
við að öðlast þekkingu á stafrænum 
málum svo við getum nýtt hana 
í meira mæli. Tæknifyrirtæki og 
hefðbundin fyrirtæki verða að tala 
sama tungumálið,“ segir hann.

Samtök verslunar og þjónustu 
munu halda ráðstefnu um stafræna 
tækni og nýtt hugarfar á morgun. 
„Við höfum ákveðið að halda fund-
inn stafrænt í ljósi kórónaveirunn-
ar. Við viljum sýna ábyrgð,“ segir 
Jón Ólafur.

Sterkar vísbend-
ingar eru um að 

íslensk fyrirtæki séu farin 
að dragast aftur úr erlendum 
keppinautum sem starfa í 
þeim löndum sem við 
viljum bera okkur saman 
við þegar kemur að innleið-
ingu á stafrænni tækni. 

Jón Ólafur Halldórsson,  
formaður SVÞ

Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Dragast aftur úr í stafrænni þróun
SVÞ vilja koma á samstarfsráði á milli atvinnulífs, háskóla og hins opinbera um stafræna stefnu til að efla samkeppnishæfni 
Íslands. Útvíkka þurfi skattaafslátt fyrir rannsóknir og þróun. Efla þarf menntun til að takast á við nýjan veruleika í tækni.

Jón Ólafur Halldórsson, forstjóri Olís, segir að leggja þurfi aukna áherslu á forritun og raungreinar í menntakerfinu til að auka megi stafræna þekkingu.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Reykjavíkurborg er svarti sauðurinn

„Það er margt sem gerir íslenskri 
verslunin erfitt fyrir,“ segir Jón 
Ólafur. „Nefna má að álögur 
af völdum flókins regluverks 
og síhækkandi fasteignagjöld, 
einkum í Reykjavík, gera róðurinn 
þyngri. Nokkur sveitarfélög, til 
dæmis Akranes, brugðust við 
með skynsömum hætti sem 
mörg önnur sveitarfélög hefðu 
getað tekið sér til fyrirmyndar, 

ekki síst Reykjavíkurborg þar 
sem meginþorri alls atvinnu-
húsnæðis er. Reykjavíkurborg 
er svarti sauðurinn hvað þetta 
varðar, hefur snaraukið tekjur 
sínar vegna þess að húsnæðis-
verð hefur farið hækkandi.

Hafa ber í huga að hærri fast-
eignagjöld eru greidd úr vasa 
neytenda. Þess vegna bregðast 
þeir viðskiptavinir sem hafa kost 

á því við með því að kaupa vörur 
ódýrar erlendis. En um helmingur 
fatnaðar Íslendinga er keyptur 
utanlands. Að sjálfsögðu hefðu 
sveitarfélög átt að bregðast við 
hækkunum á fasteignamarkaði 
með því að lækka skattprósent-
una sem fasteignagjöldin miðast 
við. Það sætir furðu að sveitar-
stjórnarmenn hafi ekki brugðist 
við með þeim hætti,“ segir hann.
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ÁSKORUN TIL STJÓRNVALDA



Í tengslum við COVID-19 faraldur-
inn og áhrif hans á viðskiptalífið, 
hafa mikilvægar spurningar um 

force majeure vaknað og hvort 
útbreiðsla veirunnar og afleiðingar 
hennar geti talist vera óviðráðanleg 
atvik, sem réttlæta að samnings-
skuldbindingar séu ekki efndar á 
réttum tíma.

Force majeure eða „óviðráðanleg 
atvik“ geta valdið því að aðili samn-
ings verður ekki bótaskyldur, enda 
þótt hann efni ekki skuldbindingar 
sínar samkvæmt samningi. Einnig 
getur reynt á skuldbindingar og við-
mið í fjármögnunarsamningum, þ.e. 
einkum hvort áhrif COVID-19 valdi 
vanefndum (þegar orðnum eða fyr-
irsjáanlegum) og geti þannig leitt til 
gjaldfellingar láns (sbr. ákvæði um 
„material adverse effect“ í alþjóð-
legum lánssamningum).

Í íslenskum rétti, norrænum rétti 
og rétti ríkja á meginlandi Evrópu, 
eru til meginreglur laga um force 

Er COVID-19 force majeure atvik?
majeure, sem yfirleitt gilda um 
samningssamband aðila, jafnvel 
þótt samningurinn sjálfur hafi ekki 
að geyma ákvæði um force majeure 
og afleiðingar þess. Hins vegar, ef 
enskur réttur gildir um samning-
inn, er yfirleitt nauðsynlegt að slíkt 
ákvæði sé til staðar í samningnum, 
þar sem force majeure gildir ekki 
sem meginregla laga í enskum rétti.

Svo að force majeure teljist vera til 
staðar, þurfa atvikin að vera „óvið-
ráðanleg“ og valda því að aðila sé 
ómögulegt að standa við skuldbind-
ingar sínar, að minnsta kosti tíma-
bundið. Force majeure er yfirleitt 
túlkað þröngt, þannig að ef atvikið 
gerir efndir eingöngu erfiðari og/eða 
kostnaðarsamari, gilda reglur um 
force majeure ekki um slíkt atvik.

Nákvæm skilgreining á force maj-
eure er ekki til staðar, heldur fer hún 
eftir atvikum hverju sinni og miðast 
ekki eingöngu við atburðinn sem 
slíkan heldur einnig við það svið 
viðskipta, sem um ræðir og þurfa 
að vera bein orsakatengsl á milli 
atviksins og ómöguleikans svo að 
force majeure teljist vera fyrir hendi.

Þá er algengt að samningar hafi að 
geyma sérstök force majeure ákvæði. 
Slík ákvæði geta vikið frá almennum 
reglum með ýmsum hætti, t.d. með 
því að tilgreina að atvikið þurfi einn-
ig að hafa verið ófyrirsjáanlegt þegar 
ritað var undir samninginn, auk 
þess sem hefðbundin force majeure 
ákvæði tilgreina tímafresti, bæði 
varðandi tilkynningar um atvikið og 
eins hversu langur tími þarf að líða 
frá atvikinu og þar til heimilt er að 
segja samningi upp vegna atviksins.

Að því leyti sem samningur aðila 
kveður á um force majeure, gildir 

slíkt ákvæði á milli aðila. Allur gang-
ur er á því hvort „farsóttir“ (eða „epi-
demics/pandemics“) eru tilgreindar 
sem force majeure atvik í samning-
um. Í ljósi þess að farsóttir hafa verið 
fátíðar á Vesturlöndum undanfarna 
áratugi, eru þær oft ekki nefndar 
berum orðum í slíkum ákvæðum. 
Þannig er líklegt að í mörgum til-
fellum muni koma til almennrar 
túlkunar, en almennt má telja að 
farsóttir teljist til „óviðráðanlegra 
atvika“ eða „events beyond a party’s 
reasonable control“, eins og almenna 
ákvæðið er yfirleitt orðað í samn-
ingum á ensku. Hins vegar er staðan 
varðandi COVID-19 um margt óljós, 
þar sem áhrif veirunnar eru margs 
konar og má tala um stigsmun:

n Á svæðum, þar sem raunveruleg-
ur faraldur geisar, er vafalítið um 
force majeure atvik að ræða, að 
því leyti sem faraldurinn kemur í 
raun í veg fyrir samningsefndir.

n Ef stjórnvöld hafa lagt á almennt 
ferðabann, samkomu bann 
eða sóttkví á tilteknu svæði, 
er líklegt að slíkt teljist vera 
force majeure atvik, ef atvikið 
gerir efndir tiltekins samnings 
ómögulegar.

n Fyrirtæki getur ákveðið að senda 
stóran hluta eða jafnvel allt 
starfsfólk sitt heim í sóttkví. Hér 
er réttarstaðan orðin nokkuð 
flóknari, en ef sóttkvíin er vegna 
fyrirmæla yfirvalda eða ef ætla 
má að einstakir starfsmenn 
geti skapað sér refsiábyrgð ef 
sóttkvíin er ekki virt, má leiða 
góð rök að því að um force maj-
eure atvik sé að ræða, einkum 
ef fyrirtækinu er að öðru leyti 

ómögulegt að efna samninginn, 
t.d. með því að ráða starfsmenn 
tímabundið eða leita til undir-
verktaka.

n Réttarstaðan verður enn flóknari 
ef ekkert af ofangreindu á við, 
en almennur ótti við smit eða 
aðrar afleiðingar veirunnar (t.d. 
efnahagsleg áhrif þess að eftir-
spurn og framboð hafa laskast 
verulega vegna veirunnar) gerir 
það að verkum að aðili ákveður 
að efna ekki skuldbindingar sínar 
og t.d. afpantar tiltekna vöru 
eða þjónustu eða lýsir því yfir 
að hann muni ekki afhenda vöru 
eða veita þjónustu af einhverju 
tagi. Þá bætist við flækjustigið 
ef aðili (ráðstefnuhaldari eða 
ferðaþjónustuaðili) telur sig 
nauðbeygðan til að afpanta til-
tekna þjónustu hótels, veitinga-
húss eða ráðstefnustaðar, þar 
sem stór hluti þátttakenda eða 
viðskiptavina hefur afboðað 
þátttöku (sem einnig vekur upp 
spurningar um réttmæti slíkrar 
afboðunar). Í slíkum tilvikum er 
meiri óvissa um hvort raunveru-
legt force majeure atvik er til 
staðar og fer það eftir atvikum 
hvort dómstólar fallast á að um 
óviðráðanlegt atvik sé að ræða.

Ef hægt er að draga einhverja 
meginreglu af þeim sjónarmiðum 
sem að baki force majeure liggja, má 
ætla að almennt sé erfitt að byggja 
á sjónarmiðum um force majeure 
vegna tiltekinnar samningsskyldu 
eða viðburðar, nema hægt sé að færa 
góð rök fyrir því að samningsaðila 
eða aðstandanda viðburðar sé gert 
ómögulegt að uppfylla þá samnings-

skyldu eða halda þann viðburð sem 
um ræðir. Þannig getur verið erfið-
leikum bundið að fá viðurkennt að 
almennur ótti við smit eða aðrar 
óbeinar afleiðingar COVID-19 falli 
undir force majeure. Að sjálfsögðu 
er þó ávallt litið til aðstæðna hverju 
sinni og þær metnar heildstætt.

Í ljósi ofangreindar umfjöllunar, er 
mikilvægt að fyrirtæki hugi að eftir-
farandi atriðum ef COVID-19 kemur 
til álita:

n Hefur viðeigandi samningur að 
geyma force majeure ákvæði 
og hvernig er það nákvæmlega 
orðað?

n Hvaða lög gilda um samninginn? 
(Annað hvort í samræmi við 
samningsákvæði um lagaval 
eða þá samkvæmt almennum 
reglum um lagaskil.)

n Hvers eðlis er atvikið, þ.e. geisar 
faraldur sem kemur í veg fyrir 
efndir eða eru áhrif COVID-19 
annars eðlis og afmarkaðri í 
tengslum við samningsskuld-
bindingar aðila?

n Við gerð samninga nú eftir að 
COVID-19 er farin á stjá, hvernig 
er rétt að orða force majeure 
ákvæði, svo að skýrt sé hverjar 
afleiðingar COVID-19 eiga að 
vera á samningsskuldbindingar 
aðila, ef á reynir?

n Hvaða tryggingar eru til staðar 
og hvað segja tryggingaskil-
málar um tryggingavernd vegna 
tjóns af völdum atvika eins og 
COVID-19?

Með ofangreint í huga, geta fyrir-
tæki reynt að lágmarka tjón sitt af 
völdum COVID-19.

Hafliði K.  
Lárusson 
lögmaður og 
eigandi BBA 
Fjeldco

Halldór Karl 
Halldórsson 
lögmaður og 
eigandi BBA 
Fjeldco

Látum ekki gerræði borgaryfirvalda eyðileggja hann með víðtækum götulokunum 
allt árið hvernig sem viðrar, gegn vilja afgerandi meirihluta rekstraraðila og íbúa. 

Við viljum vera í miðbænum og halda áfram að þjónusta ykkur. 
Án verslunar er ekkert mannlíf. 

Við treystum á ykkar stuðning í baráttunni.

Aðgerðarhópurinn Björgum miðbænum.

BORGARBÚAR
Við eigum aðeins 

einn Laugaveg og einn miðbæ

Opnum Laugaveginn og Skólavörðustíginn
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Nánar á vodafone.is/fyrirtaeki

Algjörlega
hnökralaust
Vodafone hentar mínum rekstri best. 
Þau hafa þjónustað okkur með allt 
sem þarf, algjörlega hnökralaust.

Alltaf til taks 



Hér á Íslandi er 
miðasala óveru-

legur hluti tekna liðanna í 
efstu deild karla.

Forseti Kína heimækir Wuhan í fyrsta skipti frá heimsfaraldriSkotsilfur

Ítalía er lokuð og ítalski boltinn 
með. Ekki verður leikið í Seríu 
A, efstu knattspyrnudeild þar 

í landi, fyrr en í fyrsta lagi 3. apríl. 
Áður hafði verið ákveðið að leikið 

Leikið fyrir lyktum dyrum?  
Björn Berg 
Gunnarsson
deildarstjóri 
fræðslu og 
greiningar hjá 
Íslandsbanka 

yrði fyrir luktum dyrum og slíkt 
hefur einnig verið í umræðunni 
annars staðar, meðal annars á Spáni 
þar sem stúkurnar verða tómar 
næstu tvær vikurnar.

Ef áhorfendapallar leikvanganna 
verða auðir kemur það að sjálfsögðu 
til með að hafa áhrif á fótboltann og 
ekki bara stemninguna á leikjum. 
Lítið má út af bregða í rekstri 
margra knattspyrnufélaga og miða-
sala getur verið mikilvæg tekjulind, 
en mis mikilvæg þó.

Hér á Íslandi er miðasala óveru-
legur hluti tekna liðanna í efstu 

deild karla. Hjá KR-ingum nemur 
hún um 5% heildartekna svo dæmi 
sé tekið og áætlar Evrópska knatt-
spyrnusambandið, UEFA, að meðal-
talið sé um 4% meðal liðanna í efstu 
deild. Í fimm stærstu deildum Evr-
ópu er hlutfallið þó hærra eða um 
12-18%. Norðurlöndin eru misjöfn 

hvað þetta varðar. Þannig skilar sala 
aðgöngumiða 7% tekna danskra 
félaga, 11% í Færeyjum, 15% í Nor-
egi, 17% í Finnlandi og heilum 24% 
í Svíþjóð.

Ein deild sker sig þó með áber-
andi hætti frá öllum öðrum efstu 
deildum álfunnar að þessu leyti en 
það er skoska úrvalsdeildin. Hvergi 
skiptir miðasala jafn miklu máli 
og skilar hún vel yfir 40% heildar-
tekna félaganna tólf. Ástæðan er 
ekki síst sú að tekjur af sjónvarps-
útsendingum eru óvenju litlar en 
leikvangarnir stórir og stuðningur-

inn góður. Þannig þénaði núverandi 
botnlið Hearts um tífalt meira af 
sölu aðgangsmiða en sjónvarps-
útsendingum á liðnu ári.

Þar sem f járhagur nær allra 
skoskra úrvalsdeildarliða er, eins 
og Ian Durrant í leik við Aberdeen, 
á hættusvæði er hætt við að áhorf-
endabann eða stytting tímabils 
gæti haft afdrifaríkar af leiðingar 
í för með sér fyrir knattspyrnuna 
þar í landi. Ef til vill eru þetta 
óþarfa áhyggjur hjá mér en mér til 
vorkunnar á ég miða á fjóra skoska 
leiki næstu vikuna.

Áhættufælni hef ur 
rokið upp á innlend-
um og erlendum fjár-
málamörkuðum síð-
ustu vikur í kjölfar 
hraðrar útbreiðslu 

kórónaveirunnar. Heimshlutabréfa-
vísitalan hefur lækkað skarpt, olíu-
verð hrunið og ávöxtunarkrafan 
á bandarísk ríkisskuldabréf hefur 
hrapað niður á áður óþekktar 
slóðir. Seðlabankar og ríkisstjórnir 
hamast nú við í orði og verki að 
sporna gegn versnandi fjármála-
legum skilyrðum og draga úr því 
þunga efnahagshöggi sem er orðið 
óhjákvæmilegt af sökum veirunnar.

Til að gera sér grein fyrir skal-
anum á þessu höggi er vert að hafa 
tvennt í huga. Fyrir það fyrsta þá 
hefur Alþjóða efnahags- og fram-
farastofnunin (OECD) fært heims-
hagvaxtarspá sína í 1,5% úr 2,9% 
fyrir 2020 ef kórónaveiran breiðist 
frekar út og í öðru lagi þá lækkaði 

seðlabanki Bandaríkjanna stýri-
vexti um 0,5 prósentur á neyðar-
fundi í síðustu viku. Horfur fyrir 
heimsbúskapinn hafa því ekki 
verið verri síðan 2009 og banda-
ríski seðlabankinn hefur að sama 
skapi ekki haldið neyðarfund síðan 
í október 2008. Markaðsaðilar búast 
einnig við frekari vaxtalækkunum 
upp á 0,75 prósentur frá seðlabanka 
Bandaríkjanna í næstu viku.

Ytri efnahagsleg skilyrði Íslands 
hafa því gjörbreyst á skömmum 
tíma og magna nú upp þær veiku 
horfur sem Seðlabankinn setti fram 
í efnahagsspá sinni í byrjun febrúar. 
Þótt áhrif kórónaveirunnar gætu 
reynst tímabundin er ljóst að hag-
vaxtarhorfur hafa versnað verulega.

Íslensk ferðaþjónusta mun finna 
fyrir þessum versnandi ytri skilyrð-
um en allt bendir til hríðminnkandi 
ferðabókana um allan heim þar sem 
heimsvísitala greinarinnar er nú í 
lægstu gildum sem hafa mælst síðan 
í byrjun árs 2011. Vandinn hérlendis 
er að ferðaþjónustan vegur þungt í 
þjóðarbúskapnum og vel umfram 
það sem þekkist í nágrannalöndum 
okkar en samkvæmt Alþjóðaferða-
málaráðinu vegur greinin að fullu 
(bein og óbein áhrif) um 32,5% af 
vergri landsframleiðslu en einungis 
um 9,0% á Norðurlöndunum.

Auk þessara ytri áhrifa má 
ætla að fjölgun innanlandssmits 

á kórónaveirunni muni draga úr 
einkaneyslu og valda skörpum 
lækkunum á væntingum íslenskra 
neytenda og fyrirtækja. Vert er að 
minnast á að neytendur hérlendis 
höfðu ekki verið svartsýnni í sex ár 
í febrúar. Fyrirtæki hafa sömuleiðis 
sýnt þverrandi áhuga á að bæta við 
sig starfsfólki að undanförnu og lík-
legt er að sú þróun haldi áfram inn 
í sumarið.

Samstilltur skellur blasir því við 
þar sem að ytra og innra byrði hag-
kerfisins virðast á leið í tímabundið 
frost og ekki er hægt að útiloka lang-
varandi áhrif á efnahagslífið. Gera 
má ráð fyrir að framleiðsluslakinn 
aukist verulega næstu misseri.

Óháð aðgerðum ríkisstjórnar-
innar til að draga úr væntum efna-
hagserfiðleikum þarf einnig að 
nýta hefðbundin stýritæki Seðla-
bankans. Auðveldara mun reynast 
að vinda ofan af kröftugum og 
fyrirbyggjandi vaxtalækkunum ef 
þær reynast of skarpar þegar fram 

í sækir heldur en að missa frá sér 
hraðbreytanlegar aðstæður vegna 
ofurvarkárni. Ekki má heldur úti-
loka að hlutlausir raunvextir séu 
verulega lægri en nú er áætlað 
og hærra óvissustig gæti verið að 
þrýsta þeim enn neðar.

Auk þess er töluvert svigrúm 
fyrir veikari krónu að örva fjár-
málaleg skilyrði án þess að valda 
óvelkomnu verðbólguskoti vegna 
traustrar kjölfestu verðbólgu-
væntinga, hríðlækkandi olíuverðs 
og þess mikla framleiðsluslaka 
sem nú er að myndast. Tempruð 
lækkun á nafngenginu er sá f lötur 
miðlunarferlis peningastefnunnar 
sem líklegast mætir minnsta við-
náminu um þessar mundir og má 
hafa í huga að raungengið er enn 
um 8,5 prósentustigum yfir meðal-
tali síðasta aldarfjórðungs og hefur 
staðið óbreytt síðan í lok 2018.

Efnahagslegar aðstæður innan-
lands og erlendis eru þannig að 
versna hratt og þörf er á frekari 
aðgerðum til að vinna gegn væntu 
höggi á útf lutningsgreinarnar og 
innlenda eftirspurn. Þessi samstillti 
skellur reynist síðan vonandi tíma-
bundinn. Ef svo er þá yrði hagkerfið 
á ágætis stað síðar á árinu með vind 
í seglin frá lágu olíuverði og bættum 
fjármálalegum skilyrðum ef rýmið 
til vaxtalækkana verður nýtt af 
krafti.

Gerbreyttar efnahagsaðstæður 
Forseti Kína, Xi Jinping, heimsótti borgina Wuhan í fyrsta skipti í gær frá því að kórónaveiran uppgötvaðist. Fyrstu tilfelli sjúkdómsins fundust  
þar. Sagt er að það tákni að Kínverjar telji sig hafa komið böndum á dreifingu veirunnar. Í gær fundust 19 ný tilfelli af kórónasmiti í Kína saman-
borið við nokkur hundruð fyrir tveimur vikum. Um er að ræða minnsta fjölda nýrra tilfella frá því að mælingar hófust. MYND/AFP/XINHUA/XIE HUANCHI

Aðstoðar 
Icelandair
Bjørn Rich ard 
Johan sen, 
norskur sér-
fræðingur í 
áfallastjórnun 
og almanna-
tengslum, hefur 
verið fenginn til 
þess að aðstoða Icelandair á sviði 
markaðs- og kynningarmála en 
hann vinnur nú meðal annars 
með stjórnvöldum – í gegnum 
Stjórnstöð ferðamála – að undir-
búningi sérstaks markaðsátaks á 
áfangastaðnum Íslandi á erlendri 
grundu. Átakið er liður í aðgerðum 
stjórnvalda til þess að mæta efna-
hagsáhrifum kórónaveirunnar. 
Bjørn er Íslendingum að góðu 
kunnur en hann veitti meðal ann-
ars erlendum kröfuhöfum Glitnis 
og Kaupþings ráðgjöf fyrir fáeinum 
árum, auk þess sem hann starfaði 
fyrir íslensk stjórnvöld í kjölfar 
bankahrunsins haustið 2008.

Þrír standa eftir
Adam var ekki 
lengi í paradís. 
Gullgröftur í 
ferðaþjónustu 
er liðin tíð og 
ógæfan eltir 
atvinnugreinina á 
röndum. Bjarnheiði 
Hallsdóttur, formanni Samtaka 
ferðaþjónustunnar, fer að skorta 
fingur til að telja upp öll áföllin: 
Sterk króna, gjaldþrot WOW air, hár 
launakostnaður, kórónaveiran og 
færri ferðamenn. Mörg fyrirtæki 
munu ekki getað troðið mar-
vaðann. Þess vegna er talað um 
að einungis þrjár hótelkeðjur 
muni standa eftir með pálmann í 
höndum: Arion banki, Íslandsbanki 
og Landsbankinn. Spurning hvort 
það gefi ekki tilefni til að sameina 
Samtök fjármálafyrirtækja við 
Samtök ferðaþjónustunnar?

Helgi hættur
Helgi Júlíusson, 
sem hefur starfað 
sem sjóðsstjóri á 
sviði sérhæfðra 
fjárfestinga hjá 
Landsbréfum frá 
árinu 2013, meðal 
annars sem fram-
kvæmdastjóri framtakssjóðsins 
Icelandic Tourism Fund, er hættur 
störfum hjá sjóðastýringarfyrir-
tækinu. Framtakssjóðurinn seldi 
sem kunnugt er Arctic Adventures 
stærstu eignir sínar í lok síðasta 
árs. Helgi hefur auk þess starfað 
sem forstjóri Pennans, fjármála-
stjóri Eimskips og í fyrirtækjaráð-
gjöf Kaupþings.

Óháð aðgerðum 
ríkisstjórnarinnar 

til að draga úr væntum 
efnahagserfiðleikum þarf 
einnig að nýta hefðbundin 
stýritæki Seðlabankans.

Birgir
Haraldsson
sérfræðingur á 
sviði blandaðra 
sjóða hjá Akta 
sjóðum 
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SKRIFSTOFUHÚSGÖGN 

Eigum mikið 
magn á lager. 

Stuttur 
afgreiðslufrestur.

Fljót og góð þjónusta.
 

Leitaðu tilboða 
hjá okkur

ERU ÓVÆNTAR 

BREYTINGAR Í GANGI?

 



Ásta Kristín Sigurjóns-
dóttir hefur verið fram-
kvæmdastjóri Íslenska 
ferðaklasans frá byrjun 
árs 2016 en á morgun 

eru fimm ár frá stofnun klasans.
Hvernig finnst þér best að verja 

frístundum?
Ég er náttúrunörd og einstaklega 

vel gift svo mínar frístundir snúast 
að miklu leyti um góða göngutúra 
og fjallgöngur, hlaup um helgar 
og gæðastundir með fjölskyldu og 
vinum. Á veturna eru skíði með 
fjölskyldunni það besta. Ég er líka 
moldrík af einstökum vinkonu- og 
frænkuhópum sem er alltaf jafn 
endurnærandi og gott að hitta.

Nærðu að halda jafnvægi milli 
vinnu og frístunda?

Stundum og mun oftar og betur 
en áður. Jafnvægi er list sem þarf að 
stunda og aga sig í. Það er auðvelt 
að gleyma sér og keyra sig áfram í 
ómissandi gírinn, brjálað að gera 
og allt í botni. Það þarf að standa 
sig á svo mörgum vígstöðvum í 
einu að kröfurnar sem við setjum 
á okkur sjálf verða svo óraunhæfar 
að óhóf leg streita fylgir oft í kjöl-
farið. Ég setti mér skýr markmið 
fyrir nokkrum árum um að slaka á 
dugnaðarofurkonukröfunum sem 
ég ein hafði sett og enginn annar 
ætlaðist til af mér.

Ég var meira segja minnt á það af 
stjórnarformanni að ég ynni ekki 
við að bjarga mannslífum, hvort 
ég vildi nú ekki aðeins slaka á. Það 
var ágætis áminning sem ég nota 
grimmt á þá sem mér finnst ekki 

veita af slíku, við erum ekkert að 
fara að bjarga þessum manni. Ofan 
í þetta spilar að ég hef mikinn metn-
að og geri kröfur á árangur svo hér 
þarf að fara saman heilmikil jafn-
vægislist.

Hvaða ávinning ur næst með 
klasastarfi í ferðaþjónustu?

Það eru ákveðnir töfrar sem leys-
ast úr læðingi í klasastarfi. Hefð-
bundið samstarf felur venjulega 
í sér ákveðna hagsmunagæslu og 
baráttu á meðan klasastarf gengur 
lengra. Öll virðiskeðjan vinnur að 
sameiginlegum markmiðum sem 
fela í sér að auka samkeppnishæfni 
og verðmætasköpun allra í keðj-
unni með langtímaþróun og upp-
byggingu ferðaþjónustunnar í huga.

Aðferðirnar fela í sér hnitmiðuð 
verkefni sem eiga sér upphaf og 
endi. Hvort sem það er nýsköpun 
innan starfandi fyrirtækja, frum-
kvöðlastuðningur eða sérstöðu- og 
samkeppnisgreining fyrirtækja er 
það alltaf leiðarstefið að 1+1 séu að 
minnsta kosti 3. Það gerist þegar 
ólíkir aðilar setjast saman með það 

markmið að ná árangri, að saman 
séum við sterkari og að samtaka-
mátturinn nái hærri hljómi en hver 
og einn í sínu horni.

Stofnaðilar að Íslenska ferðaklas-
anum sýndu mikla framsýni og dug 
við formlega stofnun hans 12. mars 
2015. Þá var ferðaþjónustan á ævin-
týralegum stað í vaxtarkúrfunni og 
verkefnin ærin. Klasinn lagði grunn 
að mörgum góðum verkefnum 
og umræðuhópum hvað varðaði 
málefni líðandi stundar fyrir 
fimm árum en þau verkefni fóru 
að stórum hluta inn í Stjórnstöð 
ferðamála sem sett var á laggirnar 
sem fimm ára átaksverkefni stjórn-
valda, greinarinnar og sveitarfélaga. 
Þetta voru meðal annars verkefni 
sem vörðuðu tillögur að stýringu, 
gagnaöflun, gæði og sérstöðu svæða 
svo eitthvað sé nefnt.

Á fimm ára afmæli klasans, sem 
er einmitt á morgun, þann 12. mars, 
er einstaklega vel við hæfi að minna 
á þann árangur sem náðst hefur, 
bretta upp ermar fyrir komandi 
áskoranir og muna að samstaða 

og samtakamáttur öf lugra aðila í 
virðiskeðju ferðaþjónustunnar er 
það sem mun koma okkur sterkum í 
gegnum þennan tímabundna skafl.

Hefur breytt rekstrarumhverfi í 
ferðaþjónustu haft áhrif á starfið?

Klárlega, samt sem áður hafa 
verið einhvers konar blikur á lofti 
í íslenskri ferðaþjónustu þau tæpu 
fimm ár sem ég hef verið í þessu 
starfi. Óstöðugt gengi, hærri skatt-
ar, aukinn kostnaður fyrirtækja 
og mikil alþjóðleg samkeppni um 
ferðamanninn gerir ríkar kröfur 
á alla stjórnendur sem reka ferða-
þjónustufyrirtæki. Það er einmitt 
þar sem klasastarfið kemur inn og 
eflir stjórnendur, gefur þeim tæki-
færi til að spegla sig í rekstri hvers 
annars, yfirfæra þekkingu og læra 
af mistökum. Einnig gefur þetta 
fyrirtækjum kost á að eiga aukin 
viðskipti sín á milli, nýta virðis-
keðju hvert annars, spara þannig 
tíma og peninga með auknu hag-
ræði og stærðarhagkvæmni.

Við þurfum stundum að minna 
okkur á að samkeppnin á sér ekki 

stað milli fyrirtækja á Íslandi held-
ur erum við í samkeppni við aðra 
spennandi áfangastaði um allan 
heim. Hér á ég auðvitað ekki við 
viðkvæmar rekstrar- eða fjárhags-
upplýsingar fyrirtækja sem varða 
við samkeppnislög heldur almenna 
heilbrigða samvinnu í samkeppni 
sem er grundvöllur allra klasa.

Hvernig hefur starfinu miðað og 
hvaða tækifæri sérðu fram undan?

Starfinu hefur miðað vel og það er 
stöðug þróun í gangi í okkar stærstu 
atvinnugrein. Það eru enn á ný 
áskoranir sem bíða en eins og áður 
sagði erum við heldur betur tilbúin 
að láta verkin tala. Þegar mesta fárið 
er liðið hjá vegna kórónaveirunnar 
þurfum við að vera tilbúin með 
skothelt meistaraplan. Það þarf að 
fara í skapandi aðgerðir þar sem 
allir þurfa að ganga í takt og takast 
á við verkefnið. Öflug markaðssókn 
á okkar góðu markaðssvæði, gæða 
þjónusta og landslið ferðaþjónustu-
fyrirtækja sem stunda nýsköpun og 
vöruþróun eru framtíðin og okkar 
helsta tækifæri.

Einsetti sér að slaka á ofurkröfunum

Störf: Lána- og fyrirtækjafulltrúi 
hjá Íslandsbanka, verkefnastjóri 
hjá Þróunarfélagi Austurlands, 
forstöðumaður Nýsköpunar og 
þróunar hjá Austurbrú, þróunar-
stjóri Fjarðabyggðahafna, 
framkvæmdastjóri Íslenska ferða-
klasans.

Nám: Viðskiptafræðingur með 
alþjóðamarkaðsfræði og alþjóða-
vottun í verkefnastjórnun.

Fjölskylduhagir: Gift tveggja 
barna móðir og hundaeigandi í 
Laugardalnum.

Svipmynd
Ásta Kristin Sigurjónsdóttir

Ásta Krist ín er fyrsti Íslend ing ur inn sem tekur sæti í stjórn klasasam tak anna TCI-network. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Vatnaskil urðu á olíumarkaði 
um helgina þegar Rússland 
dró sig úr samstarfi með sam-

tökum olíuframleiðsluríkja (OPEC) 
sem staðið hefur yfir í ríf lega þrjú 
ár. Samstarfi Rússlands og OPEC var 
komið á til að koma á stöðugleika á 
olíumarkaði og hindra frekara verð-
fall sem hafði staðið yfir linnulaust 
frá haustinu 2014. Samstarfið skil-
aði nokkrum árangri – meðalverð 
ársins 2018 var tæplega 65 dollarar 
tunnan samanborið við tæplega 44 
dollara 2016.

Ákvörðun Rússa um að segja sig 
frá samstarfinu við OPEC hafði þær 
afleiðingar að hráolíuverð féll næst-
um niður fyrir 30 dollara. Allar líkur 
eru á að verðið fari niður fyrir það 
til skemmri tíma. Þessar vendingar 
hefðu síðan ekki getað komið á verri 
tíma fyrir olíuframleiðendur þar 
sem eftirspurnarskellur hefur orðið 

nú þegar vegna þeirrar farsóttar sem 
nú gengur yfir heimsbyggðina. Rúss-
ar hafa ekki farið leynt með hvaða 
hvatar búi að baki aðgerðum þeirra 
nú – til stendur að kveða bandaríska 
framleiðendur í endanlega kútinn.

Mikil gróska hefur verið í banda-
rískum olíuiðnaði á undanförnum 
5 til 6 árum vegna hraðrar framþró-
unar í olíuvinnslu úr leirsteinsjarð-
lögum (e. shale). Á árunum 2014 til 
2018 tvöfölduðu Bandaríkjamenn 
framleiðslu sína og urðu stærsti 
olíuframleiðandi heims um skeið 
þegar dagleg vinnsla náði tæplega 
12 milljónum tunna.

Eðli leirsteinsvinnslunnar er gjör-
ólíkt hefðbundinni olíuvinnslu sem 
bæði Rússar og Sádar byggja afkomu 
sína á. Hefðbundin olíuvinnsluverk-
efni kosta fleiri milljarða dollara og 
geta liðið meira en 10 ár frá því haf-
ist er handa við að undirbúa vinnslu 
og þar til hægt er að afhenda við-
skiptavinum afurðir vinnslunnar. 
Verkefni sem eru stærri og dýrari 
eru svo eðli málsins samkvæmt 
hulin meiri óvissu og bera með sér 
meiri áhættu, auk þess sem fram-
leiðendur eru komnir á slétt með 
sína fjárfestingu (e. break-even) 
eftir 5 ár í fyrsta lagi – stundum allt 
upp í 20 ár. Bandarísku shale-fram-

leiðendurnir geta hins vegar tekið 
ákvarðanir um að bæta í eða draga 
úr sinni vinnslu á tímaskala sem er 
5 til 6 vikur. Ný borhola getur kost-
að allt niður 10 milljónir dollara og 
getur borgað sig til baka á innan við 
ári og orðið tóm eftir 18 mánuði. Það 
sem hefur auðveldað bandarískum 
olíuframleiðendum að byggja upp 
þennan geira á ógnarhraða er gott 
aðgengi að viðskiptavinum sínum 
(þægilegra að koma olíu í verð sem 
er unnin í Texas frekar en Síberíu), 
fjármagni og hæfu vinnuafli með 
viðeigandi sérþekkingu.

Sú staðreynd að nánast allt land í 
Bandaríkjunum er í einkaeigu hefur 
líka örvað framleiðslu, þar sem ekki 
þarf að fara í langdregin ferli gagn-
vart opinberum stofnunum til að 
hefja vinnslu, líkt og tilfellið er víð-
ast hvar annars staðar. Það er ekki 
síst stuttur viðbragðstími banda-
rískra framleiðenda sem hefur gert 
þeim kleift að f leyta rjómann af 
þeim verðhækkunum sem OPEC og 
Rússar hafa náð að knýja fram á síð-
ustu þremur árum. Bandarísku olíu-
fyrirtækin geta hreinlega stokkið 
til þegar olíuverð tekur við sér og 
tekið ákvarðanir um nýjar bor-
holur. Vegna stutts líftíma hverrar 
borholu er líka auðveldara og ódýr-

ara að sækja sér áhættuvarnir með 
kaupum á skiptasamningum eða 
öðru sambærilegu til að verja sjóð-
streymi.

Aðrir utanaðkomandi þættir 
vinna einnig með bandarísku fyrir-
tækjunum – til að mynda stóraukin 
sala á rafmagnsbílum. Enginn veit 
hvenær olíunotkun heimsins nær 
hámarki, en það er sennilega ekki 
mjög langt undan. Frá sjónarhóli 
banka sem fjármagna olíuvinnslu 
þá er auðvitað alltaf betri kostur að 
velja verkefni með styttri líftíma og 
fyrirsjáanlegra tekjustreymi. Grein-
ing ráðgjafarfyrirtækisins Wood 
McKenzie sýnir að meðalfjárfesting 
í nýrri olíuvinnslu í flokki verkefna 
sem teljast stór (e. mega project) var 
2,3 milljarðar dollarar 2018, saman-
borið við 9,3 milljarða dollara tíu 
árum áður.

En nú eru Rússar búnir að segja 
stopp og með þeirri ákvörðun sinni 
að draga sig úr samstarfinu með 
OPEC er ætlunin að svæla banda-
ríska framleiðendur endanlega af 
markaði. „Við erum að gefa eftir 
markaði, fjarlægjum ódýra rúss-
neska og arabíska olíu af markaði til 
að hleypa dýrari bandarískri olíu að 
[...] Þetta er masókismi,“ sagði tals-
maður hins rússneska risaolíufélags 

Rosneft í samtali við fjölmiðla um 
helgina. Það er auðvitað hárrétt að 
vinnslukostnaður bandarísku leir-
steinsolíunnar er talsvert hærri en í 
Rússlandi og í Sádi-Arabíu.

Ríkisrekstur hinna síðarnefndu er 
engu að síður háður tekjum af olíu-
sölu. Þannig er vinnslukostnaður 
í Sádi-Arabíu talinn á bilinu 2 til 6 
dollarar fyrir hverja tunnu, en hið 
opinbera þarf hins vegar verð á milli 
70 til 80 dollara fyrir tunnuna til að 
standa undir ýmsum verkefnum 
þar í landi. Sádi-Arabía hefur nú 
tilkynnt að alls verði 12,3 milljónir 
tunna seldar í apríl, sem er meira en 
fjórðungsaukning frá áætlun mars-
mánaðar. Verðfall úr 50 í 35 dollara 
fyrir tunnuna orsakar þó að tekjur 
ríkisins myndu hreinlega dragast 
saman þrátt fyrir mikla magnaukn-
ingu í sölu.

Rússland brást strax við og til-
kynnti að hálfri milljón tunna yrði 
bætt á markaðinn innan skamms. 
Önnur OPEC-ríki eru einnig talin 
líkleg til að auka framleiðslu og 
því einsýnt að offramboð verður 
á olíu á heimsmarkaði til skemmri 
tíma. Samstaða olíuframleiðenda 
er hrunin og nú snýst þetta um 
hverjum getur blætt lengst án þess 
að gefa upp öndina.

Flóðgáttirnar opnast 
Þórður  
Gunnarsson
sérfræðingur á 
sviði hrávöru-
markaða og sjálf-
stætt starfandi 
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Stjórnvöld 
þurfa að 

bregðast við með 
mjög afgerandi 
hætti. Það dugar 
ekki lengur að fela 
sig á bak við sérfræð-
inga.
Sigmundur Davíð  
Gunnlaugsson, for-
maður Miðflokksins
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SKOÐUN

Kristín Pétursdóttir, sem hefur verið 
formaður stjórnar Kviku undan-
farin tvö ár, mun ekki gefa kost á sér 

til áframhaldandi stjórnarsetu þegar aðal-
fundur fjárfestingabankans fer fram 26. 
mars næstkomandi, samkvæmt heimildum 
Markaðarins. Kristín var áður stjórnarfor-
maður verðbréfafyrirtækisins Virðingar, sem 
sameinaðist Kviku árið 2017, og þá var hún 
forstjóri Mentor á árunum 2015 til 2017.

Aðrir stjórnarmenn Kviku sækjast eftir endurkjöri 
en þeir eru Guðmundur Þórðarson, sem er jafnframt 

varaformaður stjórnar, Hrönn Sveinsdóttir, 
framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs 
hjá Sýn, Inga Björg Hjaltadóttir lögmaður og 
Guðjón Reynisson, fjárfestir og fyrrverandi 
forstjóri bresku leikfangaverslunarkeðjunnar 
Hamleys.

Ekki liggur fyrir hver kemur nýr inn í stjórn 
bankans í stað Kristínar en samkvæmt skýrslu 
til hluthafa Kviku um árangursmat og sjálfs-
mat stjórnar er talin vera þörf á að fá inn 

stjórnarmann sem hefur töluverða reynslu af starf-
semi og áhættustjórnun fjármálafyrirtækja. – hae

Kristín hættir í stjórn Kviku banka

Kristín  
Pétursdóttir.
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Bókhald & laun

Tillögur ríkisstjórnarinnar 
um aðgerðir, sem ætlað er 
að mæta efnahagslegum 

áhrifum kórónaveirunnar, bera það 
með sér að þær hafi verið samdar 
í miklum flýti. Fundargestir fengu 
afhent eitt A4-blað með sjö til-
lögum sem flestar voru óáþreifan-
legar. Ríkisstjórnin mun „efna til 
virks samráðs“ við hagsmunaaðila 
og „skoða að fella tímabundið niður 
tekjuöflun“ eins og gistináttaskatt-
inn. Þá verður gripið til „ráðstafana 
sem örva einkaneyslu“.

Eina áþreifanlega tillagan er sú að 
innstæður Íbúðalánasjóðs í Seðla-
bankanum verða fluttar á innláns-
reikninga í bönkum til að auka 
svigrúm til lánveitinga. Þessi áform 
hafa legið fyrir í marga mánuði og 
því sætir furðu að þau rati inn í sér-
staka aðgerðaáætlun.

Þá vilja stjórnvöld ráðast í mark-
aðsátak til að kynna Ísland sem 
áfangastað þegar aðstæður skapast 
til þess. Ljóst er að áhrif þess munu 
ekki koma fram til skamms tíma 
litið. Fyrst þarf að bíða þess að 
aðstæður skapist og næst eftir því 
að markaðsátakið skili tilætluðum 
árangri.

Í uppgangi ferðaþjónustunnar 
kappkostaði ríkið að auka skatt-
tekjur af atvinnugreininni. 
Virðis aukaskatturinn var hækk-
aður, gistináttaskatturinn með, 
og viðraðar voru nýjar leiðir til 
tekjuöflunar, svo sem náttúrupassi 
og komugjöld.

Hefur viðhorfið breyst? Tekið er 
skýrt fram í tillögunum að gisti-
náttaskatturinn verði einungis 
afnuminn tímabundið. Í þessu 
samhengi er einnig vert að nefna 
að í drögum að frumvarpi um 
flugvallamál er lagt til að upp-
bygging flugvalla verði fjármögnuð 
með skatti á flugrekendur. Í tilfelli 
Icelandair, sem glímir í senn við 
kyrrsetningu MAX-vélanna og 
áhrif kórónaveirunnar, getur upp-
hæðin numið allt að 1,5 milljörðum 
króna.

Eftir þrjár vikur munu almenn 
laun hækka um 18 þúsund krónur 
í samræmi við ákvæði Lífskjara-
samningsins. Launakostnaður í 
ferðaþjónustu er nú þegar kominn 
að þolmörkum og vandséð er 
hvernig greinin getur borið frekari 
hækkanir, sérstaklega í ljósi þess að 
eftir þrjár vikur er líklegra en ekki 
að efnahagsleg áhrif kórónaveir-
unnar hafi magnast upp.

Þetta er alvarleg staða sem krefst 
skjótra og afgerandi viðbragða af 
hálfu stjórnvalda. Áform um átak í 
innviðafjárfestingu eru skref í rétta 
átt en fátækleg kynning á óljósum 
hugmyndum um skattalækkanir 
er ekki sérlega hughreystandi. Og 
óhjákvæmilega vaknar sú spurning 
hvað hafi komið í veg fyrir að ráð-
herrar hafi getað komið sér saman 
um áþreifanlegar tillögur sem 
senda skýr skilaboð til atvinnu-
lífsins.

Ósannfærandi 
kynning



Hildigunnur 
Þráinsdóttir, 
markaðsstjóri 
Heimkaup.is, 
segist líta svo 
á að fyrirtækið 
gegni mikil-
vægu hlutverki 
í því ástandi 
sem nú ríkir á 
Íslandi. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/ERNIR

Hildigunnur Þráinsdóttir, 
markaðsstjóri Heimkaup. is, 
segist líta svo á að fyrir-

tækið gegni mikilvægu hlutverki 
í því ástandi sem nú ríkir á Íslandi 
við að þjóna þeim sem vilja 
forðast margmenni og ekki síst 
þeim sem eru í sóttkví, enda má 
fólk í sóttkví ekki fara sjálft eftir 
aðföngum samkvæmt leiðbein-
ingum frá Embætti landlæknis.

„Heimkaup.is er eina mat-
vöruverslunin sem er eingöngu 
á netinu. Fólk verslar hjá okkur 
heiman frá sér, snertir ekki inn-
kaupakerrur eða þess háttar og 
enginn kemst í snertingu við vör-
urnar fyrr en við af hendum þær. 
Öryggið er þannig mjög mikið. 
Öll dagvara, það er matvara og 
heimilisvara, er af hent einum til 
þremur klukkustundum eftir að 
pantað er, við keyrum heim að 
dyrum. Fók kaupir bæði meira 
í einu og hópurinn sem pantar 
hjá okkur er að breikka, mikið af 
eldra fólki sem er í áhættuhópi er 
að panta meira hjá okkur núna.“

Öryggisráðstafanir í 
 samvinnu við Vinnuvernd
Heimkaup.is hefur gripið til mjög 
strangra ráðstafana til að standast 
allar þær kröfur sem yfirvöld 
og viðskiptavinir gera þessar 
vikurnar. „Við höfum í samstarfi 
við fyrirtækið Vinnuvernd breytt 
öllu vinnuskipulagi hjá okkur 
svo ekkert út af bregði, það er 
grundvallaratriði að við höfum 
toppfólk til að þjónusta viðskipta-
vini okkar. Vinnuvernd kom í 
heimsókn til okkar til að fræða 
starfsfólk um veiruna og smit-
leiðir og hvernig best sé að haga 
af hendingum og vinnu í vöruhúsi. 
Allir munu fylgja mjög skýrum 
ferlum. Fólk sem hefur aðstöðu 
til að vinna heima gerir það en 
svo höfum við líka leigt skrif-
stofu í öðru húsnæði til að klippa 
á samgang milli skrifstofufólks 
og mikilvægasta starfsfólksins; 
fólksins í tínslu og útkeyrslu. Frá 
og með deginum í gær er ekkert 
fólk á skrifstofunum.“

Hildigunnur segir að innleiðing 
nýrra ferla hafi gengið vel og að 
allir skilji mikilvægi sitt.

Starfsfólki skipt í hópa
Til að reyna að takmarka 
útbreiðslu veirunnar mælast 
heilbrigðisyfirvöld óhikað til 
þess að fólk fari í sóttkví þegar 
aðstæður krefjast þess. Heim-
kaup.is ætlar að gera allt sem í 
þeirra valdi stendur til að koma í 
veg fyrir að starfsfólk á lager fari 
í sóttkví. „Í samráði við Vinnu-
vernd höfum við skipt starfs-
fólki í tínslu og útkeyrslu í hópa 
sem ekki umgangast og vinna á 
ólíkum tímum. Hver hópur hefur 
sína kaffivél, við hættum að nota 
sameiginlega snertiskjái og svo 
mætti lengi telja.“ Þá segir hún 
að spritt sé nú staðalbúnaður 
hjá starfsfólki, það snerti ekki 
hurðarhúna eða handföng með 
berum höndum og þrifið er milli 
vakta í vöruhúsi.

Bílstjórar nota nýja einnota 
hanska við hverja af hendingu og 
setja í sérstaka poka í bílunum 
eftir hvert stopp. Sendingar eru 
skildar eftir við dyr viðskiptavina 

Öruggasta matvöruverslunin 
er á netinu hjá Heimkaup.is
Sprenging hefur orðið í heimsendingu á matvöru á Heimkaup.is síðastliðna daga og ekkert lát  
er á. Fyrirtækið hefur nú þegar fjölgað starfsfólki í tínslu og útkeyrslu og mun bæta enn frekar  
í á næstu dögum en þannig kemur það fólki til aðstoðar sem kemst ekki úr húsi til að versla. 

Heimkaup.is er 
eina matvöruversl-

unin sem er eingöngu á 
netinu.

Það er hægt að gera öll innkaup heimilisins hjá Heimkaup.is, afar þægilegt. 

ef þeir óska eftir því. Hildigunn-
ur segir að sér hafi ekkert litist á 
blikuna þegar þetta ástand skall 
á en það hafi komið þægilega á 
óvart hvað fólk taki þessum ráð-
stöfunum af miklu æðruleysi og 
að allir séu tilbúnir að leggja sitt 
af mörkum. „Þetta þjappar okkur 
saman, þó ekki of þétt, svona í 
efnislegum skilningi.“

Hvað á að gera í sóttkví?
Á forsíðu Heimkaup.is er hnappur 
fyrir fólk sem er í sóttkví, „Fastur/
föst heima“ þar sem er að finna 
vörur með langt geymsluþol og 
þær vörur sem Embætti land-

læknis telur æskilegt að séu til á 
heimilum í heimsfaraldri. „Þetta 
hljómar allt svo ógurlega eitt-
hvað,“ segir Hildigunnur. „En f lest 
erum við jafn hraust og örugg og 
við vorum áður en kórónaveiran 
barst til landsins. Við höfum 
sett fjöldann allan af vörum inn 
í f lokkinn „Föst heima“ sem eru 
skemmtilegar og stytta fólki 
stundir, spil, bækur og púsl. Þau 
eru nokkur sem hafa sagt okkur 
hinum frá sinni sóttkví í fjöl-
miðlum og þau gera það besta 
úr því. Þá gefst tími til að gera 
ýmislegt sem alla jafna er ekki á 
dagskrá. Við alla vega vonum það 
besta, fylgjumst vel með fréttum 
og gætum að öryggi okkar og 
fólksins í kringum okkur.“

Heimkaup.is er stærsta net-
verslun á Íslandi. Á síðunni fæst 
öll matvara og heimilisvara og er 
af hent samdægurs á höfuðborgar-
svæðinu.
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Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Á tímum veraldarvefsins með 
tilheyrandi smáforritum 
og ógrynni netverslana 

hefur það sífellt færst í vöxt að fólk 
kaupi vörur á netinu og fái sendar 
heim, og það getur verið afskap
lega þægilegt. Í gegnum tíðina 
er það aðallega matur sem hefur 
verið sendur heim, við mikla gleði 
viðtakenda, en ef það er eitthvað 
sem er betra en tilbúinn matur þá 
er það án vafa tilbúinn matur sem 
kemur upp að dyrum.

Tilbúinn matur
Hægt er að finna dæmi um 
tilbúinn mat aftur til Rómaveldis 
þar sem fólk gat nálgast tilbúinn 
mat í svokölluðum „thermo
poliums“, stórum leirpottum, sem 
héldu matnum heitum. Það fyrir
komulag er kannski meira í ætt við 
skyndibita, þar sem gjarnan er gert 
ráð fyrir að maturinn sé snæddur 
annars staðar en þar sem hann er 
útbúinn. Þó er talið að maturinn 
hafi oft verið sendur heim til 
fátækra. Fundist hafa ummerki um 
þessa potta á 80 stöðum, meðal 
annars í Pompei á Ítalíu.

Einnig er að finna dæmi um 
svipaða þjónustu hjá Aztekum 
þar sem stórir opnir matarmark
aðir voru víða og gat fólk þannig 
nálgast mat sem var tilbúinn til 
neyslu. Talið er að „tamales“ hafi 
yfirleitt verið á boðstólum.

Þá má nefna að franskir slátrarar 
voru farnir að senda afurðir sínar 
til hefðarfólks á 14. öld.

Sögulegar heimsendingar
Árið 1768 var hægt að fá heim
sendar „naengmyeon“ eða kaldar 
núðlur í Kóreu. Sagt er að það sé 
fyrsta dæmið um heimsendan 
mat eins og við þekkjum hann. 
Efnameira fólk gat svo fengið 
heim senda „hyojonggaeng“ eða 
þynnkusúpu á 19. öld.

Heimsendingar á mjólk hófust á 
síðari hluta 18. aldar, eða árið 1785 
nánar tiltekið, í sveitum Vermont
ríkis í Bandaríkjunum. Í Bretlandi 
er talið að þjónustan hafi byrjað 
um 1860. Heimsending á mjólk var 
meðal annars tilkomin vegna þess 
hve mjólk geymist illa og skorts 
á kælum. Aðrar vörur á borð við 

smjör, ost og egg voru líka gjarnan 
afhentar af mjólkursendlum.

Fyrsta staðfesta flatbökuheim
sendingin er talin eiga rætur sínar 
að rekja til Ítalíu árið 1889 þegar 
Umberto konungur og sjálf Margh
erita drottning eru sögð hafa beðið 
Raffaele nokkurn Esposito um að 
færa þeim flatböku á meðan þau 
voru í heimsókn í Napolí. Espo
sito er sagður hafa, ásamt konu 
sinni, útbúið flatbökuna með 
afurðum í sömu litum og eru í 
ítalska fánanum, með rauðri tómat
sósu, hvítum mozzarellaosti og 
ferskri basilíku. Hjónin eru þá sögð 
hafa nefnt flatbökuna í höfuðið á 
drottningunni, henni til heiðurs, en 
hún naut mikilla vinsælda meðal 
þegna sinna.

Um svipað leyti stofnaði ind
verskur maður að nafni Mahadeo 
Havaji Bachche fyrirtæki sem sá 
um að elda og afhenda tilbúinn 
hádegismat til vinnufólks í 
Mumbai. Hugmyndin var sú að 
sjá til þess að fátækt verkafólk 
gæti unnið meira og lengur yfir 
daginn. Þessi þjónusta gekk undir 
heitinu „Dabbawala“ og er enn 
fjöldi fyrirtækja sem bjóða upp 
á þjónustu af þessu tagi og setja 
sendlarnir, klyfjaðir ílátum á reið
hjólum, áberandi svip á mannlífið 
í Mumbaiborg.

Í seinni heimsstyrjöldinni var 
svo um skeið útbúinn og afhentur 
matur til fjölskyldna í Bretlandi 
sem höfðu misst heimili sín í 
sprengjuárásum Þjóðverja ásamt 
fleiri fjölskyldum um allt landið í 

þeim tilgangi að viðhalda góðum 
móral meðal stríðshrjáðra lands
manna. Út frá þessu framtaki varð 
svo til „Meals on Wheels“ þjón
ustan þar sem öldruðum og öðrum 
í erfiðri stöðu voru færðar heitar 
máltíðir upp að dyrum.

Allt sem hugurinn girnist
Heimsendingar á kínverskum mat 
urðu svo vinsælar í New York upp 
úr miðbiki síðustu aldar ásamt 
flatbökunni sígildu og hér á landi 
var farið að skrifa um heimsend
ingar á vörum í blöðum á fjórða 
áratugnum.

Margir muna eftir sjónvarps
mörkuðunum þar sem fólk gat 
fest kaup, símleiðis, á hinum 
ýmsu vörum sem voru auglýstar 
í sjónvarpinu. Hér á landi náðu 
vörur á borð við bumbubanann 
töluverðum vinsældum en hann 
var auglýstur grimmt í Sjónvarps
markaðnum sáluga.  

Með komu veraldarvefsins við 
lok seinustu aldar varð svo sann
kölluð bylting í heimsendingum 
þar sem fólk gat skyndilega keypt 
nokkurn veginn hvað sem var á 
netinu og fengið sent heim. Dæmi 
um furðulega hluti sem hægt 
hefur verið að kaupa á netinu er 
meðal annars vopnasett til þess að 
berjast við uppvakninga, hárnæla 
skreytt dauðri mús, nemi fyrir 
f ljúgandi furðuhluti, ímyndaðir 
vinir, rafhlöður sem ganga fyrir 
þvagsýru og Cheetossnakk í 
laginu eins og górillan Harambe, 
svo eitthvað sé nefnt.

Heimsendingar á öldum áður
Einhverjir muna eftir mjólkursendlinum og flestir þekkja pitsusendilinn en báðir eru samofnir 
hugmyndinni um heimsendingar. Hægt er að rekja sögu þessarar þjónustu langt aftur í tímann. 

Kona keyrir út mjólk með dyggri aðstoð hunds í Belgíu árið 1922. 

Mjólkursendillinn Bill Turner safnar saman tómum flöskum af miklum 
dugnaði eftir flóð í Thames-ánni í Bretlandi.  MYND/GETTY 

Ítalska drottningin Margherita sem 
sögð er hafa fengið fyrstu heim-
sendu flatbökuna. MYND/GETTY

Karl Bretaprins í hlutverki sendils 
og færir fólki heim sendan mat eða 
„Meals on Wheels“. MYND/GETTY

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

LÍFRÆN VOTTUN
Fréttablaðið vinnur í samstarfi við Vottunarstofuna Tún  
að sérblaði. Blaðið mun innihalda alls kyns fróðleik um 

lífrænar afurðir, ásamt viðtölum og umfjöllunum.  
Blaðið kemur út 13. mars nk.

Vertu viss um að tryggja þér gott auglýsingapláss  
í langmest lesna blaði landsins.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 
Sími 550 5654 / jonivar@frettabladid.is 
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Fáðu næsta
pakka á N1
Nú geturðu valið að sækja sendinguna þína frá 
netverslunum ELKO og ASOS á sjö af þjónustustöðvum  
N1 á höfuðborgarsvæðinu – jafnvel allan sólarhringinn. 
Við tökum netverslunina alla leið svo þú getur strax 
byrjað að hlakka til næsta pakka!

Við afhendum sendingar á eftirtöldum þjónustustöðvum í samstarfi við Dropp:
N1 Ártúnshöfða, N1 Hringbraut, N1 Fossvogi, N1 Borgartúni, N1 Skógarseli,  
N1 Háholti í Mosfellsbæ og N1 Lækjargötu í Hafnarfirði.

www.n1.is facebook.com/enneinn
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Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Ræstingar

FYRIRTÆKJARÆSTINGAR.
Ódýrar & vandvirkar ræstingar.

Sjá uppl. www.fmjthrif.is
FMJ Þrif ehf.

 Bókhald

 Málarar
Málningarþjónusta S: 782-6034.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

NULL
Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Trésmíði

TRÉSMIÐUR
tekur að sér stór og smá verk 
sanngjarnt verð s 8924624 net 
sjgverktakar@gmail.com

Húsnæði

 Húsnæði í boði

4ja herbergja íbúð til leigu í 
Galtalind Kóp, er laus nú þegar. 
260 þús á mán m/hússjóð. Uppl. s: 
892-4268

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Drög að tillögu að matsáætlun allt að 200 
MW vindorkugarðs á Mosfellsheiði

Hafið er mat á umhverfisáhrifum vindorkugarðs á Mosfells-
heiði innan sveitarfélaganna Grímsnes- og Grafningshrepps 
og Ölfuss.  Garðurinn yrði reistur í áföngum og gæti orðið allt 
að 200 MW.
Zephyr Iceland ehf. er framkvæmdaraðili verksins en mat á 
umhverfisáhrifum er unnið af Mannviti hf.   
Á vefsíðu Mannvits (www.mannvit.is) eru nú til kynningar 
drög að tillögu að matsáætlun framkvæmdarinnar.

Óskað er eftir athugasemdum og ábendingum almennings 
og er frestur til 25. mars 2020.  Athugasemdir og ábendingar 
skulu sendar á netföngin haukur@mannvit.is og  
ketill.sigurjonsson@zephyr.is.

Aðalfundur
Ás styrktarfélag heldur aðalfund sinn miðvikudaginn

25. mars 2020 kl. 17:00 í  Ögurhvarfi 6 Kópavogi.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf. 

Kaffiveitingar.
Félagar og annað áhugafólk velkomið.

Stjórnin.

 

Auglýsing vegna úthlutunar  
byggðakvóta á fiskveiðiárinu 
2019/2020 sbr. reglugerð um  

úthlutun byggðakvóta til  
fiskiskipa nr. 676, 4. júlí 2019
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðarkvóta til 

fiskiskipa fyrir:

Suðurnesjabær (Sandgerði)
Borgarfjarðarhreppur (Borgarfjörður Eystri)

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna  
í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 191/2020  

í Stjórnartíðindum

Sveitarfélagið Árborg (Stokkseyri og Eyrarbakki)
Suðurnesjabær (Garður)

Sveitarfélagið Vogar
Snæfellsbær (Arnarstapi og Ólafsvík)

Árneshreppur (Norðurfjörður)
Kaldrananeshreppur (Drangsnes)

Strandabyggð (Hólmavík)
Húnaþing Vestra (Hvammstangi)

Sveitarfélagið Skagaströnd
Norðurþing (Raufarhöfn og Kópasker)

Vopnafjarðarhreppur
Fjarðarbyggð (Stöðvarfjörður)
Fjarðarbyggð (Breiðdalsvík)
Fjarðarbyggð (Mjóifjörður)

ATH. Umsóknum skal skila í gegnum rafræna umsóknargátt, 
einnig skal skila  staðfestingu um vinnslusamning sem 

viðhengi í umsóknargáttina á eyðublaði sem er að finna á 
heimasíðu stofnunarinnar (fiskistofa.is).  

Umsóknarfrestur er til og með 24. mars 2020

Fiskistofa, 10.03.2020

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

• Um er að ræða nýjar tilbúnar 4ra 
herbergja vel skipulagðar íbúðir.

• Hvert hús er tveggja hæða og stærð 
íbúða er frá 106,7 fm til 108,2 fm.  

• Með íbúðum á 1. hæð fylgir stór 
séreigna garður sem heimilt er að girða.

• Fjöldi bílastæða og hleðslustöðva. 
• Glæsilegar innréttingar eru hannaðar af 

Hönnu Stínu innanhúsarkitekt.
• Stutt er í alla þjónustu að Fitjum og 

útivistarsvæði.
• Öllum íbúðum fylgir sér geymsla á 

jarðhæð, þar sem einnig er hjóla- og 
vagnageymsla í sameignarrými. 

• Fyrirhuguð er mikil uppbygging á 
svæðinu m.a. bygging Staðaskóla 
heildsstæðs skóla.

Dalsbraut er á góðum stað í 
ytri Njarðvík þar sem stutt er 
til Hafnarfjarðar, um 20 mín.

Verð frá: 39,9 millj.

Nánari upplýsingar veita: 

Fullbúnar sýningaríbúðir eru 
staðsettar á Dalsbraut 26

Dalsbraut 22-30

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

OPIÐ HÚS  
Miðvikudaginn 11. mars 

kl. 17:00 - 17:30

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Aðalskipulagsmál

Samkvæmt  2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga að 
eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:

1. Breyting á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027. Eyvindartunga. 
Bláskógabyggð.
Kynnt er skipulagstillaga sem nær til svæðis ofan Laugarvatnsvegar þar 
sem 40 hektarar úr frístundasvæðinu F22 er breytt í svæði fyrir skógrækt. 
Frístundasvæðið F23 verður stækkað um 16 ha og sett inn nýtt skógræktar-
svæði, um 15 ha að stærð. 

Samkvæmt  1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst eftir-
farandi aðalskipulagsbreyting:

2. Breyting á aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029. Ósbakki, L165463.
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti þann 4.2.2020, tillögu að breytingu 
á gildandi aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029, sem tekur til 2 ha lands 
Ósbakka, L165463, sem í gildandi aðalskipulagi Flóahrepps er skilgreint sem 
frístundasvæði (F36) og er áætlað að breyta landnotkun í landbúnaðarland.  
Áætlað er að byggja upp nýtt íbúðarhús og hesthús/skemmu. Samhliða 
auglýsingu á aðalskipulagsbreytingu er kynnt tillaga vegna deiliskipulags á 
svæðinu.

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér  
kynnt skipulagslýsing fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni: 

3. Lýsing deiliskipulags. Stórhólmi í Flóahreppi.
Lýsingin tekur til til deiliskipulags væntanlegs lögbýlis, þar sem gert er ráð 
fyrir byggingu á einu íbúðarhúsi, allt að 300 m2, á sér byggingarreit og á 
öðrum byggingarreit verði reist hesthús, reiðskemma og skemma allt að 
2500 m2. Aðkoma er um Holtsveg (314).

Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér  
kynnt skipulagstillaga fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni:  

4. Ósbakki L165463; Íbúðarhús, reiðskemma, hesthús, vélarskemma; 
Deiliskipulag - 1905038
Kynnt er deiliskipulagstillaga sem tekur til um 2 ha spildu og mun gera ráð 
fyrir að heimilt verði að byggja allt að 200m2 íbúðarhús og allt að 350m2 
hesthús/skemmu. Á landspildunni er 70m2 frístundahús nú þegar. 
Aðkoma er af Suðurlandsvegi austan Selfoss, um Villingaholtsveg (nr.305) 
sem er tengivegur.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur 
að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:

5. Fosslækur Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag fjallaskálasvæðis. 
Hrunamannahreppi.
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 5.3.2020, 
að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Fosslækjar á Hrunamannaafrétti skv. 
1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010.  Deiliskipulagstillagan tekur til af-
mörkunar á um 14 ha lóð. Innan hennar eru núverandi mannvirki, hestagerði 
og vatnsból og vatnsleiðsla frá því að húsunum. Heimilt er að stækka núver-
andi gistiaðstöðu um allt að 100 m2 og byggja nýtt hús allt að 100m2. Gisting 
verður fyrir allt að 50 gesti. Í Aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 er 
svæðið skilgreint sem fjallasel á afþreyingar- og ferðamannasvæði.

6. Mikluöldubotnar Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag fjallaskálasvæðis. 
Hrunamannahreppi.
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 5.3.2020, 
að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Mikluöldubotna á Hrunamannaafrétti 
skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010.  Deiliskipulagstillagan tekur til 
afmörkunar á um 5 ha lóð. Innan hennar eru núverandi mannvirki og gerði 
fyrir fé/hross. Heimilt er að stækka núverandi gistiaðstöðu um allt að 100 
m2 og byggja nýtt hús allt að 100m2. Gisting verður fyrir allt að 30 gesti. 
Einnig er gert ráð fyrir salerni, fráveitu og vatnsbóli. Í Aðalskipulagi Hruna-
mannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á afþreyingar- og 
ferðamannasvæði. 

7. Frægðarver Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag fjallaskálasvæðis. 
Hrunamannahreppi.
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 5.3.2020, að 
auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Frægðarvers á Hrunamannaafrétti skv. 
1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. Deiliskipulagið tekur til afmörkunar 
á um 2 ha lóð umhverfis núverandi mannvirki. Á staðnum er torfkofi og er 
gert ráð fyrir viðhaldi og endurbótum á honum í samráði við Minjastofnun Ís-
lands. Einungis verður um áningarstað að ræða en ekki gistingu. Ekki er gert 
ráð fyrir akstri að staðnum. Í Aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 er 
svæðið skilgreint sem fjallasel á afþreyingar- og ferðamannasvæði. 

8. Rofshólar Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag fjallaskálasvæðis. 
Hrunamannahreppi.
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 5.3.2020, 
að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Rofshóla á Hrunamannaafrétti skv. 
1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. Deiliskipulagið tekur til afmörkunar 
á um 1 ha lóð umhverfis núverandi mannvirki. Á staðnum er torfkofi og er 
gert ráð fyrir viðhaldi og endurbótum á honum í samráði við Minjastofnun 
Íslands. Einungis verður um áningarstað að ræða en ekki gistingu.  Í Aðal-
skipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á 
afþreyingar- og ferðamannasvæði. 

9. Heiðará Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag fjallaskálasvæðis. 
Hrunamannahreppi.
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 5.3.2020, 
að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir Heiðará á Hrunamannaafrétti skv. 
1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. Deiliskipulagið tekur til afmörkunar 
á um 7 ha lóð. Innan hennar eru núverandi mannvirki. Staðurinn er hugsaður 
sem áningarstaður á göngu- og reiðleið með Stóru-Laxá. Ekki er gisting á 
staðnum. Heimilar eru endurbætur/viðhald á núverandi mannvirki. Þá er 
gert ráð fyrir salerni, fráveitu og vatnsbóli. Í Aðalskipulagi Hrunamanna-
hrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á  
afþreyingar- og ferðamannasvæði. 

10. Helgaskáli Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag fjallaskálasvæðis. 
Hrunamannahreppi.
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 5.3.2020, 
að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Helgaskála á Hrunamannaafrétti skv. 
1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. Deiliskipulagið tekur til afmörkunar 
á um 15ha lóð. Innan hennar eru núverandi mannvirki, hestagerði, vatnsból 
og fráveita. Heimilt er að stækka núverandi gistiaðstöðu um allt að 100 m2 
og byggja nýtt hús allt að 100m2. Heimilt er að stækka hesthús í allt að 100 
m2. Gisting verður fyrir allt að 50 gesti. Í Aðalskipulagi Hrunamannahrepps 
2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á afþreyingar- og ferðamanna-
svæði. 

11. Efri-Kisubotnar Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag fjallaskálasvæðis. 
Hrunamannhreppi.
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 5.3.2020, að 
auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Efri-Kisubotna á Hrunamannaafrétti skv. 
1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. Deiliskipulagið tekur til afmörkunar 
á um rúmlega 4 ha lóð. Innan hennar er núverandi hús. Heimilt er að byggja 
allt að 150 m2 hús og vera með gistingu fyrir allt að 30 gesti. Gert er ráð fyrir 
salerni í húsinu. Gerð verður grein fyrir fráveitu og vatnsbóli. Í Aðalskipulagi 
Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á afþrey-
ingar- og ferðamannasvæði. 

12. Grákollur Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag fjallaskálasvæðis.  
Hrunamannahreppi.
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 5.3.2020, að 
auglýsa deiliskipulagstillögu vegna  
Grákolls á Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. 
Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um  
8 ha lóð. Heimilt er að byggja allt að 150 m2 hús og vera með gistingu fyrir 
allt að 30 gesti. Gerð verður grein fyrir  
fráveitu, vatnsbóli og aðkomu. Í Aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-
2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á  
afþreyingar- og ferðamannasvæði. 

13. Svínárnes Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag fjallaskálasvæðis.  
Hrunamannahreppi.
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 5.3.2020, 
að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Svínárnes á Hrunamannaafrétti skv. 
1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. Deiliskipulagið tekur til afmörkunar 
á um 9 ha lóð. Innan hennar eru núverandi mannvirki. Heimilt er að stækka/
fjölga húsum fyrir gistingu, veitingasölu og vera með tjaldsvæði. Hámarks 
byggingamagn á svæðinu verður allt að 950 m2. Heimilt er að vera með 
gistingu fyrir 85 gesti. Gerð verður grein fyrir fráveitu, vatnsbóli og aðkomu. 
Í Aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem 
skálasvæði á afþreyingar- og ferðamannasvæði. 

14. Leppistungur Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag fjallaskálasvæðis. 
Hrunamannahreppi. 
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 5.3.2020, 
að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Leppistungna á Hrunamannaafrétti 
skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. Deiliskipulagið tekur til um 
5 ha svæðis. Á staðnum er 70 m2 hús sem byggt var árið 1987. Einnig er 
þar gamalt leitarmannahús. Þessi hús eru notuð sem leitar-mannahús og 
fyrir ferðafólk á sumrin. Einnig er á staðnum 36 m2 hesthús og hestagerði 
við það. Gisting er fyrir um 24 gesti. Aðkoma er af vegslóða sem liggur um 
Hrunamannaafrétt. Mannvirki eru í eigu Hrunamannahrepps. Starfsemi er 
aðallega yfir sumartímann. Innan lóðar/afmörkunar svæðis eru núverandi 
mannvirki, hestagerði og vatnsból. Heimilt verður að stækka núverandi 
gistiaðstöðu um allt að 100 m2 og byggja nýtt hús allt að 100m2. Heimilt er 
að stækka hesthús í allt að 100 m2. Gisting verður fyrir allt að 50 gesti. Í 
Aðalskipulagi Hrunamannahrepps  
2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á afþreyingar- og ferðamanna-
svæði. 

15. Laugar. Hrunamannahreppi. Deiliskipulag.
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 5.3.2020, að 
auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir um 1,2ha svæði undir 3 gestahús á jörðinni 
Laugar L166798, í Hrunamannahreppi. Gert er ráð fyrir að stærð hvers húss 
geti verið allt að 80m2 með mænishæð allt að 6,0m. Tillagan er í samræmi 
við ákvæði í aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 um landbúnaðar-
svæði.  Aðkoma að Laugum er um Laugaveg (nr. 3465)

16. Birtingaholt 1Bog 1D, Hrunamannahreppi. Deiliskipulag. 
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 5.3.2020,  
að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Birtingaholts 1B L176025 og 1D, í  
Hrunamannahreppi. Áformað er að á bæjartorfunni verði stofnuð ný lóð 
undir íbúðarhús auk bílskúrs allt að 250m2 og aukahúss allt að 100m2.  
Aðkoma er af Birtingaholtvegi (nr.3393).

17. Ás 3 III-2 land, Ásahreppi. Deiliskipulag.
Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti á fundi sínum þann 18.12.2019, að  
auglýsa deiliskipulagstillögu sem tekur til 6 frístundahúsalóða ásamt  
afmörkun á byggingarreit fyrir íbúðarhús í landi Áss 3 land III-2 L204647 
í Ásahreppi. Skipulagssvæðið nær til landsins alls, sem er um 18,6 ha að 
stærð. Aðkoma að landsspildunni er af vegi nr. 275, Ásvegi.

18. Mýrarkot, frístundabyggð í Grímsnes- og Grafningshreppi.  
Deiliskipulagsbreyting.
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti þann 20.11.2019, 
að auglýsa breytingu á gildandi deiliskipulagi frístundabyggðar í Mýrarkoti. 
Breytingin tekur til skilmála í greinargerð, þar sem nýtingarhlutfall verður 
0.03. Stærð sumarhúss getur orðið allt að 150m2 á lóðum undir 5000m2. 
Mænisstefna verður N-S og þakhalli 14-45 gráður. Þá er heimilt að byggja 
aukahús, gestahús eða gróðurhúss allt að 40m2 og smáhús/geymslu allt að 
15m2.

19. Snæfoksstaðir frístundabyggð. Deiliskipulagsbreyting. Grímsnes-  
og Grafningshreppi.
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti þann 15.1.2020, að 
auglýsa breytingu á gildandi deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Snæ-
foksstaða sem nær yfir svæði frístundabyggðar, merkt F20c í greinargerð 
aðalskipulags Grímsnes- og Grafningshrepps 2008-2020 m.s.br. Svæðið 
sem breytingin nær yfir er um 70 ha að stærð og er merkt sem svæði D í 
deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Snæfoksstaða. Í deiliskipulagsbreyt-
ingunni er gert ráð fyrir að fjölga frístundalóðum úr 47 lóðum í 53 lóðir. Þar af 
eru 49 frístundalóðir byggðar og 4 óbyggðar. Enn fremur er innan svæðisins 
gert ráð fyrir einni landbúnaðarlóð (Nautavakavegi nr. 2) sem tengist starf-
semi skógræktarinnar á  
Snæfoksstöðum. Lóðirnar eru frá 6.980 m2 til 17.678 m2 að stærð.

20. Spóastaðir í Bláskógabyggð. Deiliskipulagsbreyting.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti þann 5.3.2020  að auglýsa 
breytingu á gildandi deiliskipulagi frístundabyggðar við Dynjandisveg í 
landi Spóastaða í Bláskógabyggð. Breytingin nær til um 35ha svæðis og 40 
lóða og tekur til breytinga á nýtingarhlutfalli og byggingarmagni á lóðum. 
Nýtingarhlutfall lóða frá nr. 1-23 verður allt að 0.045 og á lóðum nr. 24-46,allt 
að 0.03. Heimilt verður að byggja allt að 40 m2 aukahús/gestahús og allt að 
15m2 smáhýsi á lóðum. Við gildistöku þessarar deiliskipulagsbreytingar 
fellur úr gildi núgildandi deiliskipulag frístundabyggðar við Dynjandisveg. 

------------------------------------------------------------------------------

Niðurstaða sveitarstjórnar auglýst í samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulags-
laga nr. 123/2010.  

Hnaus 2 L192333, í Flóahreppi. Breytt landnotkun. Óveruleg breyting á 
gildandi aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029.
Rökstuðningur sveitarstjórnar Flóahrepps dags. 3.3.2020, vegna athuga-
semda Skipulagsstofnunar í bréfi dags. 9.12.2019:

Lögð er fram umsókn Gísla B. Björnssonar, dags. 7. júní 2019, vegna óveru-
legra breytinga á gildandi aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029, í landi 
Hnaus 2, L192333. Óskað er eftir að breyta landnotkun á 1,5 ha svæði úr 
landbúnaðar- og skógræktarsvæði yfir í íbúðasvæði. Fyrir er íbúðasvæði 
(ÍB17, Mosató 1) sem er um 0.5 ha. Samtals verður heildar íbúðarsvæði því 
um 1,9 ha að stærð eftir breytingu. Frístundasvæði (F16) sem í núgildandi 
aðalskipulagi er sýnt sem mjó ræma meðfram aðkomuvegi er alls um 3,5 ha., 
þ.e. land innan Hnauss 2. Óskað er eftir að það svæði (3,5 ha) verði gert að 
landbúnaðarlandi. Svæði F16 tilheyrir því Hnaus I eftir breytingu. Frístunda-
húsasvæði SL-6, á milli raflínanna (F16c) og svæði þar norðan við (F16a) 
eru nú færð inn skv. deiliskipulagi. Nyrst á SL6 er sýnd ný stök frístunda-
húsalóð (F16d). Heimilað verði nýtt frístundahúsasvæði (F16b, 1,1ha) uppi á 
ásnum, heim við bæjarhús Hnaus 2. Heildarstærð frístundahúsasvæða að 
meðtöldum lóðum sem getið er um undir lið 3 hér að framan og eru innan 
Hnauss 2, verða því alls um 3,5ha. Á uppdrátt er bætt við vatnsbóli VB5 skv. 
ósk Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. Samþykkt um vatnsbólið liggur þegar 
fyrir skv. gildandi deiliskipulagi. Sökum smæðar og mælikvarða er ekki hægt 
að sýna aðliggjandi vatnsverndarsvæði á þessum uppdrætti en þau koma 
fram í gildandi deiliskipulagi. Hótel á svæðinu hefur nú tengst Vatnsveitu 
Flóahrepps og ekki lengur háð VB5. Landbúnaðarsvæði stækkar um 2 ha þar 
sem syðsti hluti af frístundabyggð F16 fellur niður og færist að hluta sunnar 
þar sem landbúnaðarland var skilgreint áður, fyrir breytingu. Skógræktar- 
og landgræðslusvæði minnka um 1,5ha. vegna fjölgunar á frístunda- og 
íbúðalóðum. 

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir framlagða tillögu Landforms dags. 
6.9.2019, breytt 14.1.2020 að breytingu á gildandi aðalskipulagi Flóahrepps 
2017-2029, sem óverulega breytingu skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010.Að mati sveitarstjórnar Flóahrepps víkur breytingin ekki verulega 
frá meginstefnu gildandi aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029, og samræmist 
núverandi ástandi á svæðinu. Það er ekki vilji sveitarstjórnar Flóahrepps að 
koma í veg fyrir að íbúar geti byggt íbúðarhúsnæði í dreifbýli sveitarfélagsins 
þó svo að í markmiðum aðalskipulags sé kveðið á um að ekki skuli gera ráð 
fyrir nýjum svæðum fyrir íbúðabyggð. Þar var fyrst og fremst átt við þéttbýlis-
kjarna, ekki stakar íbúðalóðir. Vilji sveitarstjórnar beindist að því að draga úr 
stórum samfelldum íbúðarsvæðum (þéttbýliskjörnum) innan sveitarfélagsins 
en ekki að því koma í veg fyrir að íbúar gætu byggt stök íbúðarhús í hinum 
dreifðu byggðum sveitarinnar. Sé það vilji Skipulagsstofnunar að almennu 
orðalagi aðalskipulags Flóahrepps verði breytt þannig að orðalag sé skýrara 
hvað þetta varðar, kemur í framhaldi þessa máls til greina að ráðist verði í 
breytingu aðalskipulagsins með það að markmiði að skerpa á skilgreiningu 
milli þess sem kallað er ,,íbúðabyggð” í aðalskipulaginu og þess sem kalla má 
,,stakar íbúðalóðir”. Umfang landnýtingar eykst óverulega við þá nýtingu sem 
fyrir er á svæðinu þar sem um litlar og stakar lóðir er að ræða. Svæðið nýtur 
engrar verndar vegna náttúru- og / eða menningarminja. Umfang breyttra 
landnotkunarreita er óverulegt og undir viðmiðunarstærðum (3ha) sem getið 
er um vegna óverulegra breytinga aðalskipulags skv. leiðbeiningum Skipu-
lagsstofnunar (sbr. bls. 2, liður a í 2. kafla) og skv. gátlista fyrir mati stofnunar-
innar um ástæður óverulegra breytinga á aðalskipulagi. Breytingin felur ekki í 
sér ákvæði um byggingarmagn er hefur áhrif á stórt svæði né er hún líkleg til 
að hafa veruleg áhrif innan eða utan við skipulagssvæði. Breytingin mun ekki 
hafa áhrif á einstaka aðila innan svæðisins þar sem hún er unnin í nánu sam-
ráði við alla hagsmunaaðila auk þess sem hún var auglýst án þess að fram 
kæmu athugasemdir. Breytingin leiðir ekki til þess að verðmæti eða hagnýting 
fasteigna skerðist umfram það sem vænta má miðað v/ óbreytta landnýtingu. 
Skipulagsfulltrúa UTU er falið að senda Skipulagsstofnun tillöguna ásamt 
rökstuðningi sveitarstjórnar Flóahrepps og auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar 
skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga.Samþykkt með 5 atkvæðum.

Ás 3 III-2 land L204647, Ásahreppi. Óveruleg breyting á gildandi aðalskipu-
lagi Ásahrepps 2010-2022.
Rökstuðningur hreppsnefndar Ásahrepps 19.2.2020:
Hermann Ólafsson leggur fram f.h. Ástu Beggu Ólafsdóttur og Gísla Sveins-
sonar tillögu að breytingu á gildandi aðalskipulagi Ásahrepps 2010-2022. Í 
breytingu fellst að íbúðasvæði er breytt í annarsvegar frístundahúsasvæði 
og hins vegar í landbúnaðarsvæði. Að auki er viðkomandi svæði hliðrað til 
innan landskikans. Samhliða aðalskipulagsbreytingunni verður unnið deili-
skipulag af svæðinu. Skipulagssvæðið nær til landspildu sem er um 18,6 ha 
að stærð. Aðkoma að landsspildunni er af vegi nr. 275, Ásvegi.

Bókun/rökstuðningur hreppsnefndar Ásahrepps:
Í skipulagslögum nr.123/2010 segir: „Við mat á því hvort breyting á aðalskipu-
lagi geti talist óveruleg skal taka mið af því hvort hún hafi verulegar breytingar 
á landnotkun í för með sér eða sé líkleg til að hafa mikil áhrif á einstaka aðila 
eða hafa áhrif á stór svæði.“ 
Það er mat hreppsnefndar Ásahrepps að miðað við ofangreinda lýsingu í 
lögunum þá sé umrædd breyting á landi Áss 3, land III-2 óveruleg. 
Um er að ræða breytingu sem breytir smáu íbúðasvæði í dreifbýli í frístunda-
húsasvæði. Frístundahúsabyggð er landnotkun sem að mati hreppsnefndar er 
umhverfislega líkari því sem hún er í dag og líkari því sem er í næsta nágreni 
við skipulagssvæðið. Jafnframt verður að teljast líklegt að með breytingunni 
aukist líkur á að stærri hluti af núverandi skógi á svæðinu verði varðveittur 
sem frístundahúsaland heldur en sem íbúðasvæði. 
Hreppsnefnd Ásahrepps telur áhrif af breytingunni á einstaka aðila eða stór 
svæði verða að teljast mjög takmörkuð. Inngrip í land og umhverfi, almenn 
umferð og almennt áreiti ætti með breytingunni að vera minna en ella og má 
þannig segja að áhrifin, ef einhver eru, verði jákvæð í skilningi skipulagslaga.
Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkir greinargerð og uppdrátt dagsett 
10.12.2019 sem óverulega breytingu á gildandi aðalskipulagi Ásahrepps 
2010-2022, vegna Áss 3. III-2 land, L204647, skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010.
Skipulagsfulltrúa UTU er falið að senda Skipulagsstofnun tillöguna til  
afgreiðslu skv. 2. mgr. 36.gr. skipulagalaga nr. 123/2010, og auglýsa  
niðurstöðu hreppsnefndar.

--------------------------------------------------------------------------------

Ofangreindar skipulagslýsingar/skipulagstillögur liggja frammi til kynningar 
á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma 
embættisins. Að auki er hægt að nálgast lýsingar og tillögur á vefslóðinni  
http://www.utu.is.  
Þá eru gögnin aðgengileg á heimasíðum sveitarfélaganna:   
https://www.blaskogabyggd.is; https://www.gogg.is;  
https://www.fludir.is;
https://skeidgnup.is; https://www.floahreppur.is; http://asahreppur.is/

Skipulagslýsingar og tillögur nr. 1, 3 og 4  eru í kynningu frá 11. mars til 1. 
apríl 2020, en tillögur nr. 2, og 5-20 eru í auglýsingu frá 11. mars til  22. apríl 
2020.  Athugasemdir og ábendingar við tillögum nr. 1,3 og 4  þurfa að berast 
skipulagsfulltrúa eigi síðar en 1. apríl 2020, en fyrir tillögur nr. 2 og 5-20  eigi 
síðar en 22. apríl 2020.
Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar. 

Rúnar Guðmundsson
skipulagsfulltrúi

utu@utu.is

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi



Kærar þakkir til allra sem sýndu  
okkur samúð og komu og kvöddu 

okkar ástkæru móður, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Ingveldi Höskuldsdóttur

Sérstaklega viljum við þakka bráðavakt  
og gjörgæslu Landspítalans fyrir frábæra umönnun.

Hallfríður Kristjánsdóttir Veigar Óskarsson
Ástvaldur Óskarsson Martha Jónasdóttir 

Helgi Óskarsson
ömmu- og langömmubörn.

Ástkær móðir mín,
 Arnfríður Ásdís Guðnadóttir

lést á hjúkrunarheimilinu Grund, 
þriðjudaginn 25. febrúar. 

Hjartans þakkir færum við starfsfólki á 
Grund fyrir hlýju, alúð og góða umönnun. 

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Guðni Karl Guðsteinsson 
systkini og frændsystkini hinnar látnu.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðbjörg Jóna Ragnarsdóttir 

lést á hjúkrunarheimilinu  
                      Brákarhlíð 26. febrúar sl.  

Útför hennar hefur farið fram í kyrrþey frá 
Lágafellskirkju. Sérstakar þakkir færum við 

starfsfólki Brákarhlíðar fyrir einstaka umönnun.

Aðstandendur.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamamma, amma og langamma,

Svanhildur Ingvarsdóttir
Hrafnistu, Hafnarfirði, 

áður til heimilis að Klettahrauni 5, 
Hafnarfirði,

lést í faðmi fjölskyldunnar miðvikudaginn 4. mars.  
Útför hennar fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju  

mánudaginn 16. mars kl. 13.00.

Sveinn Þorkell Guðbjartsson
Katrín Sveinsdóttir Kristján Rúnar Kristjánsson
Hildur Dís Kristjánsdóttir Þorgeir Albert Elíesersson

Sveinn Rúnar Þorgeirsson
Svana Lovísa Kristjánsdóttir Andrés Garðar Andrésson

Bjartur Elías Andrésson

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,
Jóhanna Guðrún 
Brynjólfsdóttir 
  frá Skálholtsvík,

sem lést þann 21. febrúar,  
verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju 

föstudaginn 20. mars og hefst athöfnin kl. 13.00.

Sveinbjörn Jónsson og fjölskylda.

Ástkær eiginmaður minn, bróðir, faðir, 
tengdafaðir, afi, og langafi, 

Guðmundur Valur Einarsson 
Miðási 1, Raufarhöfn,

lést á Sjúkrahúsi Húsavíkur 6. mars 
síðastliðinn. Útför hans fer fram frá 

Raufarhafnarkirkju, laugardaginn 14. mars, kl. 14.00.

Rósa Lilja Sigmundsdóttir
Pálína Sigríður Einarsdóttir
Linda Guðmundsdóttir Þorgeir Hjartarson
Eyrún Guðmundsdóttir Óskar Óskarsson
Örn Guðmundsson Kristín Elva Magnúsdóttir
Smári Guðmundsson
Ríkarður Guðmundsson Lilja Lofn Skúladóttir
Erla Guðmundsdóttir Árni Heiðar Gylfason
Sigmundur Guðmundsson Ingibjörg Hjaltadóttir
Alda Guðmundsdóttir Bjarni Ómar Haraldsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Hrefna Einarsdóttir

lést 3. mars á Hrafnistu í Hafnarfirði. 
Útför fer fram frá Lindakirkju 

mánudaginn 16. mars klukkan 13.00.

Hjalti Ævarsson
Trausti Þór Ævarsson Ástríður Torfadóttir
Svanþór Ævarsson Ásgerður Hákonardóttir
Auður Ævarsdóttir Sigurður Ingi Viðarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Hulda Leifsdóttir er stödd 
á myndlistarsýningu í 
Norræna húsinu þegar 
ég trufla hana með sím-
hringingu til að forvitn-
ast um erindi hennar 

til Íslands frá Finnlandi, en þar hefur 
hún búið frá árinu 1993. Í ljós kemur að 
hún hefur tekið með sér tólf abstrakt-
málverk til landsins og ætlar að opna 
sýningu sem hún nefnir Umbreyting á 
sunnudaginn 15. mars, í Galleríi göng-
um í Háteigskirkju. Eiginmaður hennar, 
Tapio Koivukari verðlaunarithöfundur, 
sem er ókominn til landsins þegar þetta 
samtal fer fram, mun lesa þar úr ljóða-
bók sinni Innfirðir. Hún er fyrsta bókin 
sem hann skrifar á íslensku en hann 
talar málið mjög vel, að sögn Huldu. „Við 
völdum að tala alltaf íslensku okkar á 
milli,“ útskýrir hún.  

 Hulda er fædd og uppalin á Ísafirði og 
kveðst hafa sýnt þar fyrst. „Ég hef sýnt í 
Finnlandi, á Íslandi og á Álandseyjum. 
Er starfandi listamaður og kenni flóka-
gerð með, bæði í lýðháskóla og kvöld-
skóla, var f lókalistamaður í allmörg ár,“ 
segir Hulda sem á 32 ára listaferil að baki 
og kveðst hafa fengist við margt á þeim 
tíma, meðal annars ljósmyndun. „Núna 
er ég bara í abstrakt málverki með akrýl-
litum.“

Hvar skyldi hún hafa kynnst mannin-
um sínum, Tapio Koivukari? „Í heimabæ, 
mínum Ísafirði. Þar fékk hann starf sem 
smíðakennari við grunnskólann, hann 
er sjálfmenntaður handverksmaður. 
Tapio hefur haft áhuga á Íslandi alveg 
frá því hann var unglingur. Sá áhugi 
kviknaði þegar hann fór að lesa Lax-
ness. Sálin hans sagði honum alltaf að 
fara norðvestur og hann fór norðvestur, 
þess vegna lenti hann á Ísafirði og hitti 
mig! Við giftum okkur í Súðavíkurkirkju 
og bjuggum nokkur ár á Ísafirði, þá sagði 
listamaðurinn ég: „Nú vil ég ævintýri, ég 
vil fara til þíns heimalands og prófa að 
búa þar.“ Það var látið eftir mér og ég hef 
ekkert flutt heim síðan, hugsa að ég verði 
gömul í Finnlandi, það er svo gott að búa 
þar.  Við erum í fallegum 35.000 manna 
bæ sem heitir Rauma og er við vestur-
ströndina, þaðan er mikill timburút-
flutningur og þar eru skipasmíðastöð 
og pappírsverksmiðja.“

Tapio Koivukari hefur skrifað sjö 
sögulegar skáldsögur sem gerast á 
vesturströnd Finnlands á fyrri öldum og 
tvær sem gerast á Íslandi á 17. öld. Fjórar 
þessara bóka hafa komið út í íslenskri 
þýðingu Sigurðar Karlssonar. Auk þess 
hefur Koivukari sent frá sér smásögur, 
leikrit og ljóð og þýtt fjölda íslenskra 
skáldverka á íslensku og hlotið verðlaun 
og viðurkenningar fyrir verk sín, meðal 
annars ein af stærstu bókmenntaverð-
launum Finnlands, Runebergsverðlaun-
in. Svo hefur hann líka haldið áfram að 

smíða í lausamennsku, að sögn Huldu. 
„Hann er alltaf að hjálpa fólki og hefur 
verið að skera út,“ lýsir hún. „Á sumrin 
erum við oft að gera við gamla glugga, 
hann smíðar og ég mála. Við vinnum 
voða mikið saman.“

Sýningin Umbreyting verður opnuð 
klukkan 12 á sunnudaginn, ef allt fer 

samkvæmt áætlun, og upplestur Tapio 
úr bókinni Innfirðir hefst klukkan 13. 
Þar fjallar hann um kynni sín af Vest-
fjörðum og Íslandi, ásamt ferðum um 
aðra heimshluta, uns hann staðnæmist 
í heimahögunum á vesturströnd Finn-
lands. Í bókarlok ferðast skáldið um inn-
firði hugans. gun@frettabladid.is

Völdum að tala alltaf 
íslensku okkar á milli
Listahjónin Hulda Leifsdóttir myndlistarmaður og Tapio Koivukari rithöfundur leggja 
á sig ferð frá Finnlandi til að halda upp á sextugsafmæli sín með málverkasýningu og 
upplestri í Galleríi göngum í Háteigskirkju að lokinni guðsþjónustu á sunnudaginn.

Tapio hefur haft áhuga á Íslandi 
alveg frá því hann var ungl-
ingur. Sá áhugi kviknaði þegar 
hann fór að lesa Laxness. Sálin 
hans sagði honum alltaf að fara 
norðvestur og hann fór norð-
vestur, þess vegna lenti hann á 
Ísafirði og hitti mig!

„Við vinnum voða mikið saman,“ segir Hulda um þau hjónin Tapio Koivukari og hana. 

Eitt af málverkunum hennar Huldu.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

Renault Trafic
Sjálfskiptur, 2,0 l dci, 145 hestöfl.
Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,8 l/100 km.*

Verð frá: 3.620.967 kr. án vsk.
Verð frá: 4.490.000 kr. m. vsk.

Renault Master
Beinskiptur, 2,3 l dci, 135 hestöfl.
Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,8 l/100 km.*

Verð frá: 4.427.419 kr. án vsk.
Verð frá: 5.490.000 kr. m. vsk.
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Nýr sjálfskiptur Renault Trafic 
og nýr Renault Master

ATVINNUBÍLAR
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Renault Trafic og Renault Master hafa verið einir vinsælustu atvinnubílar á íslenskum markaði og nú kynnum 
við til sögunnar þessa tvo vinnuþjarka í glæsilegum endurbættum útgáfum. Renault Trafic verður fáanlegur 
í fjölmörgum útfærslum og nú með EDC sjálfskiptingu og nýrri sparneytnari 145 hestafla, 2,0 l dísilvél. 
Nýr Renault Master fæst nú einnig með 180 hestafla, 2,3 l dci Twin Turbo vél og Quick Shift sjálfskiptingu. 
Komdu við hjá okkur í dag og reynsluaktu nýjum Renault Trafic og Renault Master.

Nánari upplýsingar á www.atvinnubilar.is



Verð gildir til og með 15. mars eða meðan birgðir endast.
Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

Bónus Smáratorgi og Skeifunni:  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

EKKERT
BRUDL

Lágkolvetna
Próteinbrauð
Inniheldur 25% prótein 
Aðeins 12g kolvetni pr. 100g

Bónus Próteinbrauð
420 g

kr./420 g398

KS Lambalæri
Ísland, frosið

kr./kg1.198

Bónus Baunasúpa og Saltkjöt
Fullelduð, 1 kg - Verð áður 1.598 kr.

kr./pk.1.199
FULLELDAÐ
Aðeins að hita

Bio Epli
Lífræn, 1 kg, Ítalía

kr./1 kg498

Bónus Grautargrjón
1 kg

kr./1 kg198
1kg

Réttur mánaðarins

Lífræn epli

Íþróttadrykkur
Með steinefnum - Enginn sykur

Bónus Hakkbollur
og kartöflumús, 1,2 kg

kr./pk.1.298
FULLELDAÐ
Aðeins að hita

Rookee Núðlur
85 g, 4 teg.

kr./pk.39

Yum Yum Núðlusúpur
70 g, 4 teg.

kr./stk.98

Bónus Appelsínusafi, 1 l
Bónus Eplasafi, 1 l

kr./1 l139
1l

Bónus Kringlur
4 stk.

kr./4 stk.259

4stk.
ALLTAF

NÝBAKAÐ

UpGrade Íþróttadrykkur
500 ml, 4 teg.

ES Trönuberjasafi, 1 lítri
ES Mangósafi, 1 lítri

kr./500 ml98 kr./1 l98

KS Lambalæri í sneiðum
Ísland, frosið

kr./kg1.498
ÍSLENSKT
Lambakjöt

ÍSLENSKT
Lambakjöt

25%
afsláttur

1l

Bónus Tröllahafrar
1 kg

kr./1 kg298

1kg1kg



Verð gildir til og með 15. mars eða meðan birgðir endast.
Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

Bónus Smáratorgi og Skeifunni:  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

EKKERT
BRUDL

Lágkolvetna
Próteinbrauð
Inniheldur 25% prótein 
Aðeins 12g kolvetni pr. 100g

Bónus Próteinbrauð
420 g

kr./420 g398

KS Lambalæri
Ísland, frosið

kr./kg1.198

Bónus Baunasúpa og Saltkjöt
Fullelduð, 1 kg - Verð áður 1.598 kr.

kr./pk.1.199
FULLELDAÐ
Aðeins að hita

Bio Epli
Lífræn, 1 kg, Ítalía

kr./1 kg498

Bónus Grautargrjón
1 kg

kr./1 kg198
1kg

Réttur mánaðarins
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LÁRÉTT
1. ósannindi
5. hyggja
6. bráðræði
8. þrívíddarsjá
10. spil
11. fálm
12. endir
13. harla
15. að vísu
17. embætti

LÓÐRÉTT
1. gemlingar
2. kanna
3. hvíla
4. bátur
7. eðlisgerð
9. sparka
12. grasbolli
14. viðmót
16. til

LÁRÉTT: 1. skrök, 5. trú, 6. an, 8. rúmsjá, 10. ás, 
11. pat, 12. lykt, 13. afar, 15. raunar, 17. staða.
LÓÐRÉTT: 1. strákar, 2. krús, 3. rúm, 4. kajak, 7. 
náttúra, 9. spyrna, 12. laut, 14. fas, 16. að.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Mikeleit átti leik gegn 
Ruemml er í Halle árið 1974.

1...Hxb2+! 2. Hxb2 Rxc3+ 3. 
Ka1 Hg1#.  
Skákmóti öðlinga verður fram
haldið í kvöld. Róbert Lager
man er efstur með fullt hús og 
Lenka Ptáncíková önnur með 
3½ vinning. Fimmta umferð 
HM öldungasveita var í gær. 

www.skak.is: HM öldunga 
sveita.                            

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Norðaustan 1323 m/s, 
hvassast NVtil, og undir 
Vatnajökli síðdegis. Tals
verð snjókoma norðan 
og austanlands fram á 
kvöld en áfram þurrt 
að mestu um landið 
suðvestanvert. Dregur 
úr vindi og ofankomu 
annað kvöld og kólnar.
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Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli
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Jæja! Koma svo, 
strákar!

Já! Áfram! Áfram! 
Áfram! Ohhhhhh!

Sástu 
þetta? 

Næstum því!

Já... þú kemst 
ekki nær því að 

hreyfa þig!

GRJÓN

GRJÓN

BANK! BANK!
BANK!

BANK!

Nákvæmlega hversu marga 
síma hefurðu reynt að þurrka?

Í ár?

Ég hætti 
með Skúla.

Já, en ég veit 
ekki hvort 

hann sætti 
sig við það.

Nú, já? Ég veit ekki 
einu sinni 

hvort hann 
veit að við 
vorum par.

Stundum þarf að stafa 
það ofan 
í stráka.

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35   
....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns
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sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is
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Tilboð í mars
2 fyrir 1 af kleinuhringjum allar helgar, 

föstudaga til sunnudaga.

VELDU GÆÐI!
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Miðvikudagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Kevin Can Wait
08.20 Gilmore Girls
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Mom
09.45 The Goldbergs
10.05 Jamie Cooks Italy
10.50 Brother vs. Brother
11.30 Bomban
12.35 Nágrannar
12.55 Hvar er best að búa ?
13.30 Grand Designs. Australia
14.20 Manifest
15.00 The Village
15.40 Rikki fer til Ameríku
16.10 Hið blómlega bú
16.40 Lóa Pind. Örir íslendingar
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.25 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.05 Víkinglottó
19.10 Heimsókn
19.35 Jamie & Jimmy’s Food Fight 
Club
20.25 Grey’s Anatomy
21.10 The Good Doctor
22.00 High Maintenance
22.30 Sex and the City
23.00 NCIS
23.45 S.W.A.T
00.30 Magnum P.I.
01.15 Silent Witness
02.00 Silent Witness
02.55 Death Row Stories

19.15 The Middle
19.35 The Mindy Project
20.00 Friends
20.20 Seinfeld
20.45 Splitting Up Together
21.05 DC’s Legends of Tomorrow
21.50 Pretty Little Liars. The Perfe
22.30 The Last Ship
23.10 Supergirl
23.50 Batwoman
00.35 Seinfeld

09.25 20th Century Woman
11.20 Mark Felt
13.00 Fantastic Beasts. The 
Crimes of Grindelwald
15.10 20th Century Woman
17.05 Mark Felt
18.45 Fantastic Beasts. The 
Crimes of Grindelwald
21.00 Adrift
22.30 Face of an Angel
00.10Adult Life Skills
01.45 Adrift

08.00 Arnold Palmer Invitational
13.30 The Players Championship
18.40 Stöð 2 Golf
19.30 Commercial Bank Qatar 
Masters

13.00 Gettu betur 1996 ML - 
Flensborg
13.55 Mósaík
14.30 Á tali hjá Hemma Gunn 
1991-1992 
15.50 Nálspor tímans 
16.20 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarps  Þættir frá 2016 þar sem 
litið er um öxl yfir 50 ára sögu 
sjónvarps og fróðleg og skemmti-
leg augnablik rifjuð upp með 
myndefni úr Gullkistunni. Kynnir 
er Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. 
Dagskrárgerð: Egill Eðvarðsson. e.
16.35 Tilraunin - Seinni hluti 
17.20 Matarmenning - Kartöflur 
 Fróðlegir danskir þættir þar 
sem þáttastjórnendur rannsaka 
matinn sem við borðum dagsdag-
lega. e.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Millý spyr 
18.07 Friðþjófur forvitni 
18.30 Hæ Sámur 
18.37 Rán og Sævar & Capitano 
 Fjörugir þættir um sjóræningja-
stelpuna Rán og Sævar sem flýgur 
sinni eigin sjóflugvél.
18.50 Krakkafréttir
18.54 Vikinglotto
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.55 Íslensku tónlistarverðlaun-
in  Bein útsending frá afhendingu 
Íslensku tónlistarverðlaunanna 
í Hörpu. Stjórn útsendingar: 
Salóme Þorkelsdóttir.
21.25 Kiljan
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Sviptingar í Sádi-Arabíu-
House of Saud. A Family at War 
 Heimildarþáttaröð í þremur 
hlutum um stöðu Sádi-Arabíu á 
síðustu árum og þær áskoranir 
sem bíða krónprinsins Mohamm-
ads bin Salman sem hefur lofað 
ýmsum umbótum í landinu. Atriði 
í þáttunum eru ekki við hæfi 
barna.
23.15 Síðasti tangóinn okkar Un 
tango más
00.35 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil 
12.15 The Late Late Show 
13.00 Everybody Loves Raymond
13.25 The King of Queens
13.45 How I Met Your Mother
14.10 Dr. Phil 
14.55 Single Parents 
15.20 Með Loga 
16.15 Malcolm in the Middle 
16.35 Everybody Loves Raymond 
17.00 The King of Queens
17.20 How I Met Your Mother
17.45 Dr. Phil 
18.30 The Late Late Show
19.15 The Good Place 
19.40 Will and Grace
21.00 Chicago Med 
21.50 Station 19 
22.35 Love Island 
22.35 Imposters
23.20 The Late Late Show 
00.05 Grand Hotel
00.50 Seal Team 
01.35 The Resident
02.20 The L Word: Generation
03.15 The Arrangement  Leikkonu 
eru boðnar 10 milljónir dollara 
fyrir að ganga í hjónaband með 
einni stærstu stjörnu Hollywood, 
en ekki er allt sem sýnist.

07.15 Villarreal - Leganes
08.55 Spænsku mörkin  Leikirnir 
í spænsku úrvalsdeildinni gerðir 
upp.
09.50 Atalanta - Lazio
11.30 Bologna - Juventus
13.10 Aston Villa - Manchester 
City
14.50 Valencia - Atalanta
16.30 Leipzig - Tottenham
18.10 Meistaradeildarmörkin 
 Mörkin og marktækifærin í 
Meistaradeild Evrópu gerð upp af 
sérfræðingum Stöðvar 2 Sport.
18.40 Equsana deildin í hestaí-
þróttum
19.15 Meistaradeildin - upphitun
19.55 Liverpool - Atletico Madrid 
 Bein útsending frá leik í Meistara-
deild Evrópu.
22.00 Meistaradeildarmörkin
22.30 ÍBV - ÍR

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Tónlist frá A til Ö
15.00 Fréttir
15.03 Samtal
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Bíttu á jaxlinn Binna mín
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Konan við 1000 gráður 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Passíusálmar  (26 af 50)
22.15 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2
19.50 PSG - Borussia Dortmund 
 Bein útsending frá leik í Meistara-
deild Evrópu.

STÖÐ 2 SPORT 3
18.20 ÍBV - ÍR  Bein útsending frá 
leik í Olís deild karla.

STÖÐ 2 SPORT 4
19.05 Dominos deild kvenna  Bein 
útsending.

HRINGBRAUT
20.00 Söfnin á Íslandi  Þáttaröð 
um íslensk söfn og safnamenn-
ingu.
20.30 Viðskipti með Jóni G. 
  Í viðskiptaþættinum með Jóni 
G. Haukssyni er rýnt í verslun og 
viðskipti landsmanna með aðstoð 
sérfræðinga og stjórnenda at-
vinnulífsins.
21.00 21 - Fréttaþáttur á miðviku-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu.
21.30 Saga og samfélag  Nýr þáttur 
þar sem málefni líðandi stundar 
verða rædd í sögulegu samhengi 
og vikið að nýjustu rannsóknum 
fræðimanna á margvíslegum 
sviðum.

Aðeins 19.530 kr.

Stærð
í cm

Stök dýna
fullt verð

Fullt verð  
með Classic botni

Fermingartilboð
með Classic botni

80x200  cm 37.900 kr. 65.900 kr. 52.720 kr

90x200 cm 39.900 kr. 69.900 kr. 55.920 kr.

100x200 cm 41.900 kr. 73.900 kr. 59.120 kr.

120x200 cm 43.900 kr. 79.900 kr. 63.920 kr.

140x200 cm 49.900 kr. 89.900 kr. 71.920 kr.

• Svæðaskipt poka-
gormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar á m2

• Góðar kantstyrkingar

FERMINGARTILBOÐ

Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Dýnuveisla

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 11–18.30
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       
OPIÐ

 Á
  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

Nature’s REST LUXURY  
heilsurúm með Classic botni

20%
AFSLÁTTUR

Fermingar 

TILBOÐ

DORMA LUX
heit dúnsæng
Dásamleg, heit dúnsæng frá Quilts of Denmark.  
Stærð: 140×200 cm. 800 g. 90% hreinn andadúnn. 
10% smáfiður. Má þvo á 60°c en það er hitastig 
sem rykmaurar þola ekki –  
því er gott að nota sæng  
sem þolir þennan  
þvottahita ef um 
rykofnæmi er 
að ræða.

Fullt verð: 27.900 kr.

30%
AFSLÁTTUR

TILBOÐ

Blaðið í dag  og safn eldri blaða á  frettabladid.is
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ÉG HEF LAGT HJARTA 
MITT OG SÁL Í ÞESSA 

PLÖTU OG ALLT SEM VIÐKEMUR 
HENNI.

100 kr. 
af hverjum seldum 

pakka renna til 
átaksins Mottumars

Fyrsta tónlistarmynd-
band Ástu Kristínar Pjet-
ursdóttir kemur út í dag  
en hún gaf út sína fyrstu 
plötu í fyrra, Sykurbað. 
Hana samdi hún á Flat-

eyri þar sem hún stundaði nám við 
lýðháskólann. Hún segir snjóþung-
ann og myrkrið hafa sett lit sinn á 
plötuna.

Blind ást
„Lagið Sykurbað fjallar um flókið 
samband mitt við manneskju sem 
ég var ástfangin af. Hvernig hann 
hughreysti mig þegar mér leið illa, 
hvað allt var gott með honum, en 
líka hvað allt var slæmt með honum. 
Lagið fjallar um ást sem er svo blind 
að þrátt fyrir allt það slæma, þá 
erum við bara manneskjur og ég 
myndi gera allt fyrir hann, jafnvel 
að vaða hnédjúpan snjó berleggjuð. 
Sem ég þurfti einu sinni að gera, 
en ég vil ekkert fara nánar út í það 
hérna,“ segir Ásta dularfull.

Henni þykir vænt um lagið, eins 
og reyndar öll lögin á plötunni.

„En það hefur alltaf verið planið 
að gera myndband við þetta lag, 
titillag plötunnar.

Það er svo mikið af skemmti-
legum myndrænum elementum 
í textanum sem ég leik mér með í 
myndbandinu. Í myndbandinu leik 
ég marga mismunandi karaktera, 
sem grípur í rauninni vel hvernig 
raunveruleikinn var,“ segir hún.

Ásta segir að samband hennar við 
manneskjuna sem lagið fjallar um 
hafi verið einstaklega flókið.

„Það voru svo miklar upp- og 
niðursveiflur að mér fannst ég ein-

hvern veginn vera margar mann-
eskjur í einni. Það fór allt eftir því 
hvernig hann kom fram við mig 
og hvernig tilfinningin var hverju 
sinni.“

Þakklát fyrir hjálpina
Rúmlega tuttugu manns leika með 
Ástu í myndbandinu, mestallt vinir 
hennar og kunningjar. Hún segist 
verið ótrúlega þakklát fyrir þeirra 
framlag.

„Við lögðum höfuðið í bleyti varð-
andi tökustað, þetta gerðist allt svo 
f ljótt og við þurftum að vera f ljót 
að finna stað. Pabbi kennir í Breið-
holtsskóla og mér datt í hug að það 
væri hægt að taka myndbandið upp 
í hátíðarsalnum þar. Það gekk eftir 
og við eyddum þar einum laugar-
degi í tökur,“ segir hún.

Ásta segir að hún hafi gaman af 
því að reyna gera mikið úr litlu.

„Ég tel mér hafa tekist það í þessu 
myndbandi. Einfalt en áhrifaríkt. 
Ýmsir leikmunir voru keyptir á 
nammibarnum í Hagkaupum, 
Partýbúðinni og í Blómavali,“ segir 
hún og brosir.

Undirbúningsferlið gekk mjög 
hratt fyrir sig að sögn Ástu.

„Ég hafði samband við Viktor í 
Blindspot-framleiðslu og spurði 
hann hvort hann væri til í að gera 
tónlistarmyndband með mér og 
viku seinna var myndbandið til-
búið. Samstarfið gekk ótrúlega vel, 
framar mínum björtustu vonum, 
við erum greinilega á sömu bylgju-
lengd og allt gekk mjög vel fyrir 
sig. Við unnum þetta myndband 
saman, ég sá um svona listræna 
stjórnun, við leikstýrðum saman og 
hann sá um eftirvinnslu og tökur,“ 
segir Ásta.

Mamma og pabbi á setti
Foreldrar Ástu voru með þeim á sett-
inu allan tímann að hjálpa til.

„Viktori fannst það svolítið fyndið 
að mamma og pabbi væru að hjálpa 
mér að gera tónlistarmyndband, en 
mér fannst það svo fínt. Ég treysti 
þeim fullkomlega og þau stóðu sig 
svo vel. Mamma þurfti til dæmis að 
sturta glimmeri yfir mig og hjálpa 
mér að líma nammi í hárið á mér,“ 
segir hún og hlær.

Margt hefur gerst í lífi Ástu á þeim 
tíma sem er liðinn frá því að hún gaf 
út plötuna.

„Ég spilaði á Iceland Airwaves í 
fyrsta skipti og var valin af hátíðinni 
sem besti nýi listamaðurinn. Síðan 
hélt ég hélt útgáfutónleika í Hátíða-
sal MR rétt fyrir jól. Ég fór líka í 
fyrsta skipti til New York og hélt 
tónleika í Rockwood Music Hall. Það 
var æðislega gaman að spila fyrir 
fullum sal á stað sem maður hefur 
aldrei komið á. Geggjað að spila í 
þessari einstöku borg á svona sögu-
frægum stað. Það er klikkað að spila 
á sama sviði og Lady Gaga spilaði á 
áður en hún varð fræg.“

Sykurbað tilnefnt
Hún segist vera dugleg að semja 
og vera komi með fullt af nýjum 
lögum.

„Ég ræð ekkert við sjálfa mig. Er 
komin með fullt af nýjum lögum 
sem ég get ekki beðið eftir að fara 
að vinna meira í. Mig klæjar alveg 
í fingurna, langar svo að byrja að 
vinna í nýju efni. Svo er meira sam-
starf í kortunum, en ég get ekki 
sagt neitt meira um það í bili,“ segir 
Ásta.

Ásta er tilnefnd til þrennra verð-
launa á Íslensku tónlistarverð-
laununum, þar á meðal fyrir lagið 
Sykurbað.

„Ég á eiginlega ekki til orð yfir 
þetta, það er svo mikill heiður. 
Auðvitað skipta tilnefningar og 
verðlaun ekki öllu máli, en það er 
alltaf gaman að fá viðurkenningu 
fyrir þá vinnu sem maður leggur á 
sig. Því ég hef lagt hjarta mitt og sál 
í þessa plötu og allt sem við kemur 
henni,“ segir Ásta.

Hægt er að sjá myndband Ástu 
við lagið Sykurbað  á vef Frétta-
blaðsins. steingerdur@frettabladid.is

Spilaði á sama sviði og Lady Gaga

Ásta Kristín er tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna, þar á meðal fyrir lagið Sykurbað. Myndband við lagið kemur út í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ásta gaf út sína 
fyrstu plötu, Sykur-
bað, í fyrra. Henni 
var vel tekið en í 
dag kemur út mynd-
band við titillag 
plötunnar, en lagið 
er tilnefnt sem lag 
ársins á Íslensku 
tónlistarverðlaun-
unum. Ásta naut 
dyggrar aðstoðar 
foreldra sinna á setti.
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LAGERSALA

YFIR 100 VINSÆL VÖRUMERKI

1.000 KR  - 2.000 KR - 3.000 KR 
4.000 KR - 5.000 KR - 7.000 KR

9.000 KR - 12.000 KR - 15.000 KR

OPNAR Í DAG 11. MARS 
12:00 - 22:00

EINFALT, AÐEINS ÞESSI VERÐ!

OPIÐ 12-18 ALLA DAGA 
NÆSTU VIKUR

MÖRKIN 4

lagersalantc

VÖRUR FRÁ 
EFTIRTÖLDUM VERSLUNUM



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg. ehf

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Davíðs  
Þorlákssonar

BAKÞANKAR

Það skiptir auðvitað mestu 
máli að hefta útbreiðslu kór-
ónaveirunnar til að vernda 

heilsu landsmanna. Það þarf þó 
líka að huga að efnahagslegum 
áhrifum sem eru farin að birtast. 
Heimili hér heima og erlendis 
halda að sér höndum varðandi 
útgjöld, svo sem vegna ferðalaga. 
Þetta hefur áhrif á eftirspurn eftir 
íslenskum vörum og þjónustu, 
einkum ferðaþjónustu. Það 
kemur sérstaklega illa við okkur 
á Íslandi þar sem ferðaþjónusta er 
okkur hlutfallslega mikilvægari 
en nágrannalöndum okkar. Fyrir-
tæki halda einnig að sér höndum, 
bíða með fjárfestingar og að ráða í 
laus störf. Hlutabréfaverð lækkar 
og það hægir á öllu hagkerfinu.

Þetta bætist við erfiðar aðstæð-
ur sem voru fyrir vegna samdrátt-
ar í ferðaþjónustu, loðnubrests, 
náttúruhamfara og verkfalla. Hið 
opinbera hefur ýmis úrræði til að 
bregðast við þessu. Seðlabankinn 
getur farið í duglega vaxtalækkun 
og beitt öðrum tólum til að slaka 
á aðhaldi peningastefnunnar. 
Góðu fréttirnar eru að staða 
ríkissjóðs er góð eftir uppgang í 
atvinnulífinu síðustu árin. Það 
er því svigrúm til skattalækkana. 
Einnig má f lýta fyrir og auka arð-
bærar innviðafjárfestingar, svo 
sem í f lutnings- og dreifikerfum 
raforku og samgöngum.

Það er aldrei góður tími fyrir 
heimsfaraldur eða efnahags-
lægð, hvað þá heimsfaraldur ofan 
í efnahagslægð. Ef ekkert er að 
gert má búast við að efnahags-
lægðin sem var hafin verði dýpri 
og lengri en ella. Öll tól og tæki 
til að draga úr slæmum áhrifum 
stöðunnar eru hins vegar í okkar 
höndum. Nú er tími til að standa 
saman, leggja pólitík til hliðar og 
fara í aðgerðir sem raunverulega 
skipta máli.

Vont versnar

OPAL
2 TEG - 40 G 

169
KR/PK
4225 KR/KG

laugardalsvelli · opið kl. 10-21 öll kvöld

Ljúfar 
lestrarstundir

Vantar þig 
bók á 

náttborðið?

siminn.is

Af hverju er Dóri DNA 
alltaf svona reiður? 

DÓRI DNA

Halldór Laxness Halldórsson er rithöfundur, grínisti, 
tónlistarmaður, handritshöfundur, leikari, eiginmaður 
og faðir og langar að gera meira af þessu öllu. Dóri DNA 
er í einlægu spjalli í næsta þætti af Með Loga.

Þátturinn kemur á fimmtudag 
í Sjónvarp Símans Premium


