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Má vera
kúrudýr
um jólin?

VIÐSKIPTI „Það hefði reyndar verið 
heppilegra að gera breytingu í þessa 
veru fyrir nokkrum árum – það 
hefur verið ljóst nokkuð lengi að 
3,5 prósenta viðmiðið var of hátt – 
heldur en nú þegar ríkissjóður þarf 
á miklu fjármagni að halda,“ segir 
Friðrik Már Baldursson, prófessor 
í hagfræði við Háskólann í Reykja-
vík.

Markaðurinn hefur ábyggilegar 
heimildir fyrir því að innan fjár-
mála- og efnahagsráðuneytisins sé 
unnið að því að skoða mögulegar 
breytingar á uppgjörskröfunni, 
sem er einnig kallað ávöxtunarvið-
mið. Íslenskir lífeyrissjóðir þurfa 
að núvirða skuldbindingar sínar 

miðað við 3,5 prósenta vexti 
umfram verðbólgu samkvæmt 
lögum.

Lítill áhugi lífeyrissjóða á ríkis-
skuldabréfum hefur vakið upp 
spurningar um uppgjörskröfuna 
sem er sögð of há. Lækkandi vaxta-
stig samhliða óbreyttri uppgjörs-

kröfu leiðir til þess að lífeyris-
sjóðirnir horfa fram á fórnarskipti. 
Meiri ávöxtun fylgir að jafnaði 
meiri áhætta, og til að ná þessu 3,5 
prósenta viðmiði þurfa sjóðirnir því 
að taka meiri áhættu en áður.

„Þegar hagkerfið er komið inn í 
allt annað vaxtaumhverfi kemur 
sífellt betur í ljós hversu úrelt þetta 
viðmið er,“ segir Daníel Svavarsson, 
forstöðumaður hagfræðideildar 
Landsbankans.

Breyting á uppgjörskröfunni er 
hins vegar vandasamt verk og við-
kvæmt á vettvangi stjórnmálanna 
enda felur breytingin í sér að gífur-
leg verðmæti eru færð á milli kyn-
slóða. – þfh / sjá Markaðinn

Uppgjörskrafan úrelt
Lítill áhugi lífeyrissjóða á ríkisbréfum vekur spurningar um uppgjörskröf-
una. Sögð of há við núverandi vaxtaumhverfi. Rætt um breytingar á henni.

3,5%
raunávöxtun þurfa sjóðirnir 
að nota til að núvirða skuld-
bindingar.

VIÐSKIPTI Landsvirkjun leggur til 
að íslenska ríkið komi upp sam-
bærilegu endurgreiðslukerfi vegna 
kostnaðar stóriðjufyrirtækja við 
kaup á mengunarkvótum og Norð-
menn hafa haldið uppi frá árinu 
2013. 

Stórhækkandi verð á ETS-kolefn-
iseiningum á síðastliðnum tveimur 
árum eykur líkur á að mengandi 
iðnaður færist til svæða þar sem 
kröfur í umhverfismálum eru væg-
ari en í Evrópu. „Stórnotendur raf-
orku á Íslandi kaupa nú þegar ETS-
einingar á markaði vegna losunar 
þeirra hér á landi. Íslenska ríkið 
fær ákveðinn hluta þeirra greiðslna. 
Norðmenn hafa nýtt sér heimild til 
að láta hluta af söluandvirði þessara 
eininga renna til orkufreks iðnaðar. 
Þá leið gætum við líka farið,“ segir 
Kristín Linda Árnadóttir, aðstoðar-
forstjóri Landsvirkjunar. 
– thg / sjá Markaðinn

Stóriðjan fái 
endurgreiðslur

DÓMSTÓLAR Yfirdeild Mannrétt-
indadómstóls Evrópu staðfesti í gær 
dóm réttarins í Landsréttarmálinu 
sem kveðinn var upp í mars í fyrra. 
Dómurinn var skipaður sautján 
dómurum og var niðurstaðan ein-
róma. 

Fyrri niðurstaða var á þá leið að 
með því að hafa ekki skipað dóm-
ara við Landsrétt í samræmi við 
landslög hefði íslenska ríkið brotið 
í bága við ákvæði Mannréttinda-
sáttmálans um réttláta málsmeð-
ferð. Þegar skipað var í Landsrétt 
í fyrsta sinn gerðist þáverandi 
dómsmálaráðherra brotlegur, að 
mati dómsins, við reglurnar sem 
um skipunina giltu með því að hafa 
tekið fjögur dómaraefni af lista 
hæfnisnefndarinnar og sett önnur 
dómaraefni inn í staðinn án þess að 
leggja sjálfstætt mat á eða afla frek-
ari gagna um dómarareynslu þeirra 
sem fjarlægð voru. – aá / sjá síðu 4 

Staðfestu fyrri 
dóm MDE 

Íslenska kvennalandsliðið tryggði sér sæti í lokakeppni Evrópumótsins sem fram fer í Englandi sumarið 2022. Það hófst með  baráttusigri á liði Ungverja í Búdapest, 0-1. Berglind Björg 
Þorvaldsdóttir skoraði sigurmarkið um miðjan síðari hálf leik. Þar með komst Ísland í hóp þriggja liða með bestan árangur í öðru sæti riðlanna. Sjá nánar á síðu 12. MYND/MLSZ.HU



Enginn aðgangur

Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur,  forsætisráðherra.  ræddi í gær framlengingu á reglum um sóttvarnir til 9. desember. Áfram verður bannað að 
koma f leiri en tíu saman. Við Ráðherrabústaðinn sá upplýsingafulltrúi ríkisstjórnarinnar til þess að engir fjölmiðlamenn kæmust inn fyrir dyr 
nema sjónvarpsmenn og takmarkaði það möguleika ljósmyndara nokkuð. Þá var eina ráðið að leggjast á glugga.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

MENNING Þórunn Hjartardóttir 
myndlistarkona hefur lesið 500 
bækur fyrir Hljóðbókasafn Íslands, 
f leiri en nokkur annar.

„Mér hefur alltaf fundist þetta 
gefandi og gott starf,“ segir Þórunn. 
„Ég get lesið allan daginn en oftast 
les ég fyrir hádegi eða eftir, enda hef 
ég alltaf unnið annað líka.“

Þórunn kveðst hafa byrjað að 
lesa fyrir Hljóðbókasafn Íslands 
árið 1994. Einnig hafi hún lesið ein-
hverja tugi bóka fyrir Storytel og 
fleiri auk þess sem hún hafi byrjað 
að lesa í Ríkisútvarpið ung að árum, 
ýmist fyrir börn, unglinga eða eldra 
fólk, í gegnum Gunnvöru Braga. 
Þær upptökur séu í Hljóðbókasafni 
Íslands.

Hún kveðst vera „eitt af útvarps-
börnunum“, þar sem faðir hennar, 
Hjörtur Pálsson, hafi unnið hjá 
RÚV.

„Amma mín, Guðbjörg Bjarman, 
bjó á heimilinu okkar þar til ég var 
fimmtán ára, hún sá illa en hafði 
alltaf verið bókelsk. Ég man þegar 
sonur hennar, Jón Bjarman, færði 
henni segulbandstæki og spólur 
frá Blindrabókasafninu. Það breytti 
öllu hjá henni. Áður höfðum við 
systur lesið fyrir ömmu til skiptis, 
bæði úr blöðum og annað, þann-
ig að ég vandist upplestri strax í 
æsku,“ lýsir Þórunn. „Amma átti 
einhvern tíma met í hlustun bóka 
hjá Blindrabókasafninu, þannig 
að ég vissi snemma af safninu og 
þýðingu þess.“

Blindrabókasafnið breyttist í 
Hljóðbókasafn Íslands. Þórunn  
segir það samkvæmt lögum aðeins 
þjóna þeim sem ekki geti nýtt venju-
legar bækur. Fyrirtækin Hljóðbók 
og Storytel séu á sjálfstæðum mark-
aði, þar á milli séu skil.

„Núorðið eru lesblindir og fólk 
með ADHD með aðgang að Hljóð-
bókasafni Íslands og með þeim 
tveimur hópum fjölgaði notendum 
þess mikið,“ upplýsir Þórunn. Hún 
kveðst hafa lesið margar náms-
bækur fyrir framhalds- og háskóla 
gegnum tíðina en stórlega hafi dreg-
ið úr lestri fyrir háskóla. „Mennta-
málastofnun á svo að sjá til þess að 
allar námsbækur fyrir grunnskóla 
séu aðgengilegar sem hljóðbækur 
og hljóðbækur með texta, á opnum 
vef fyrir alla.“

Bækurnar sem Þórunn hefur 
lesið inn á band eru mislangar og af 
öllum gerðum. Erfiðast hefur henni 
þótt að lesa námsbækur með mörg-
um formúlum og táknum í fögum 
eins og stærð-, eðlis-, hreyfils- og 
þotufræði. „En það sem hefur fengið 
mesta útbreiðslu af því sem ég hef 
lesið er Dalalíf, eftir Guðrúnu frá 
Lundi. Það var líka uppgötvun fyrir 
mig að lesa það, því þar er stórkost-
leg lýsing á aldarfari og lifnaðar-
háttum, fyrir utan ástir og örlög.“
gun@frettabladid.is

Alltaf fundist þetta 
gefandi og gott starf
Þórunn Hjartardóttir var heiðruð í Hljóðbókasafni Íslands í gær fyrir lestur 
fimm hundruð bóka inn á band. Safnið á upptökur úr útvarpi með Þórunni 
frá því hún var tíu ára. Mest er hlustað á Dalalíf eftir Guðrúnu frá Lundi.

Blöskrar ekki að kemba gegnum 
bókastafla svo þau sem eiga erfitt 
með lestur fái notið efnisins.

Þórunn kann mjög vel við sig við hljóðnemann. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Núorðið eru les-
blindir og fólk með 

ADHD með aðgang að 
Hljóðbókasafni Íslands og 
með þeim tveimur hópum 
fjölgaði notendum þess 
mikið.

Þórunn Hjartardóttir

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavík-
ur hefur komist að þeirri niðurstöðu 
að íslenska ríkið skuli endurgreiða 
Elko ehf. alls 18,7 milljónir króna 
auk vaxta. Um er að ræða innflutn-
ing á raftækjum sem falla undir gild-
issvið laga um öryggi raforkuvirkja, 
neysluveitna og raffanga auk reglu-
gerðar um raforkuvirki. Til dæmis 
er um að ræða spenna, mælitæki og 
ýmsan búnað til raflagna. Undan-
farin ár hefur verið lagt á gjald vegna 
innflutningsins sem nemur 0,15 pró-
sentum af tollverði.

Flóki Ásgeirsson, lögmaður Elko 
ehf., hélt því hins vegar fram fyrir 
dómi að álagning umræddra gjalda 
hefði ekki byggst á fullnægjandi 
lagaheimild. Um væri að ræða skatt 
og um hann þyrftu lög að kveða á 
um hverjir séu skattskyldir, við 
hvað skatturinn skuli miðast og 
hver fjárhæð hans sé. Innheimta 
gjaldanna væri því ólögmæt og 
gjöldin hefðu verið oftekin. Íslenska 
ríkið hélt því fram að um lögmæta 
skattheimtu væri að ræða en því var 
héraðsdómur ósammála.

Að sögn Flóka er ljóst að dómur-
inn muni verða fordæmisgefandi 
fyrir aðra gjaldtöku á sama laga-
grundvelli ef hann verður endan-
legur. Gera megi ráð fyrir að 
nokkur fjöldi aðila geti átt rétt á 
sambærilegri endurgreiðslu í því 
tilviki. Íslenska ríkið hafi frest til 
28. desember til að taka ákvörðun 
um hvort málinu verði áfrýjað til 
Landsréttar. – bþ

Elko lagði ríkið 
í héraðsdómi

Flóki  
Ásgeirsson

COVID -19 Svandís Svavarsdóttir 
heilbrigðisráðherra hefur ákveðið 
að framlengja gildandi reglugerðir 
um takmarkanir á samkomum 
og skólastarfi í viku í viðbót, til 9. 
desember. Ákvörðun ráðherra er í 
samræmi við tillögu Þórólfs Guðna-
sonar sóttvarnalæknis. Bakslag í 
smiti undanfarna daga gerði það 
að verkum að horfið var frá því að 
slaka á sóttvörnum. Áfram verður 
tíu manna samkomubann, tveggja 
metra regla, grímuskylda þar sem 
ekki er hægt að tryggja tvo metra og 
sundlaugum, líkamsræktarstöðv-
um, börum og skemmtistöðum er 
enn gert að hafa lokað. – bþ

Óbreytt ástand 
í viku í viðbót

REYKJAVÍK Skólpi verður sleppt í sjó 
við hreinsistöð fráveitu við Ána-
naust vegna viðgerðar á stöðinni frá 
klukkan átta í dag, miðvikudag, til 
miðnættis.

Búast má við aukinni gerlameng-
un í sjónum meðan á viðgerðinni 
stendur. Mælast Veitur til þess að 
fólk sé ekki í eða við sjóinn í nálægð 
við hreinsistöðina á meðan þetta 
ástand varir. Skilti verða sett upp við 
stöðina og nálæga fjöru sem varar 
fólk við mögulegri gerlamengun.

Berist rusl í fjörur verði þær 
hreinsaðar af Veitum. – bþ

Skólp í sjó við 
Ánanaust í dag

Hafðu samband í síma 568 8000  
eða pantaðu gjafakort á borgarleikhus.is

Gefðu 
kæró
drama 
um jólin

Frá Ánanaustum.
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REYK JAVÍK RÚV og Skóla- og frí-
stundasvið Reykjavíkurborgar 
hafa gert með sér samstarfs- og 
styrktarsamning sem snýr að Ung-
RÚV. Markmiðið er að unglingar í 8.  
til 10. bekk í Reykjavík fái tækifæri 
til að þróa og taka þátt í verkefnum 
UngRÚV þar sem áhersla er lögð 
á fjölbreytileika og mismunandi 
hæfileika unglinga, eins og segir í 
samningnum.

Meðal annars verður þróað vef-
sjónvarpsefni fyrir ungt fólk auk 
þess sem RÚV leggur til tækja- og 
tæknibúnað til að streyma frá að 
minnsta kosti þremur unglinga-
viðburðum á vegum Skóla- og frí-
stundasviðs á samningstímanum. 
Alls hljóðar samningurinn upp á 
tæpar 14,2 milljónir króna og verð-
ur greiðslum skipt niður á þrjú ár.

Skóla- og frístundaráðsfulltrúar 
Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata 
og Vinstri grænna fögnuðu samn-
ingnum í sérstakri bókun og sögðu 
meðal annars að góðu heilli væri 
meiri áhersla lögð á að láta raddir 
barna og ungmenna heyrast. Full-
trúar Sjálfstæðisflokksins í ráðinu 
fögnuðu einnig áhuga RÚV á verk-
efninu en hörmuðu að ekki hefðu 
verið sendar verðfyrirspurnir á 
aðrar sjónvarpsstöðvar eða athugað 
með áhuga þeirra á verkefninu. – bþ

14,2
milljónir króna er andvirði 
samningsins um UngRÚV.

Ljóðabálkur eftir Hallgrím Helgason sem hrærir upp 
í okkur og brýnir með sinni alkunnu mælskusnilli 

„... skýtur Hallgrímur títuprjónum  
í íslensku þjóðarsálina, hittir beint í mark  

og sprengir hana eins og blöðru.“
RAGNHEIÐUR BIRGISDÓTTIR / MORGUNBLAÐIÐ
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REYKJAVÍK Reykjavíkurborg horfir 
fram á 11,3 milljarða króna halla 
á næsta ári. Meirihlutinn mælti 
fyrir fjárhagsáætlun næsta árs á 
fundi borgarstjórnar í gær. Stefnt 
verður að því að reksturinn verði 
hallalaus eftir tvö ár. Samhliða því 
verður kynnt viðbragðsáætlun 
borgarinnar gegn kórónaveirufar-
aldrinum, Græna planið, sem felur 
í sér að ráðist verður í fjárfestingar 
upp á 28 milljarða á næsta ári og 
175 milljarða á næstu þremur árum 
með aðstoð fyrirtækja í eigu borgar-
innar. Meðal þess sem er boðað eru 
sundlaugar í Fossvogi, Elliðaárvogi 
og Úlfarsárdal.

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, for-
maður borgarráðs, segir einhverjar 
gjaldskrár munu hækka um 2,5 pró-
sent, þá muni nokkrar gjaldskrár 
standa í stað, á borð við menning-
arkort og hundaleyfisgjald. Sorp-
hirðugjald mun hækka en það sé 
utan stjórnar borgaryfirvalda.

Hagrætt verður um 1 prósent að 
meðaltali en 0,5 prósent í skóla- og 
félagsmálum. „Við erum að setja 
aukið fjármagn í fjárfestingar. Við 
förum ekki í blóðugan niðurskurð, 
frekar ætlum við að vernda störfin,“ 
segir Þórdís Lóa. „Með því værum 
við að varpa okkar vandamáli yfir 
í atvinnuleysi sem við vitum að 
kemur alltaf aftur í fangið okkar. 
Árið 2021 munum við styðja við 
með okkar fjármagni, það þýðir 
lántökur.“

Skuldir verði greiddar niður frá 
árinu 2025. Áfram verður stefnt að 
því að fjölga íbúðum í borginni um 
þúsund árlega. Meðal fjárfestinga 
verða íbúðakjarnar fyrir fatlað fólk 
og félagslegar íbúðir. Þá verði ekki 
dregið úr viðhaldi á byggingum í 
eigu borgarinnar.

Eyþór Arnalds, oddviti Sjálfstæð-
isflokksins, segir að ekki sé tekið á 
undirliggjandi rekstri borgarinnar. 
„Áður en kreppan kom var borgin 
að safna skuldum upp á milljarð á 
mánuði, hér er ekki verið að taka 

á því. Það er ekki verið að lækka 
álögur á fólk, útsvarið verður áfram 
hæst á höfuðborgarsvæðinu,“ segir 
Eyþór. Hann gefur ekki mikið fyrir 
Græna planið. „Það á að fjárfesta 
fyrir milljarða í malbikunarstöð og 
jafnframt 4,5 milljarða í nýju húsi á 
Tryggvagötu. Við teljum þetta ekki 
réttu leiðina upp úr kreppunni, það 

er betra að standa með atvinnulíf-
inu og að byggja á ódýrari stöðum 
í stað þéttingarreita.“ Eyþór gagn-
rýnir einnig lántökuna. „Við erum 
að tala um 52 milljarða lán á næsta 
ári. Við sjáum skuldaviðmiðin rofin, 
hámarkið er 150 prósent af tekjum, 
skuldirnar fara hátt í 170 prósent 
árið 2022.“  arib@frettabladid.is

Milljarða halli á næsta ári
Halli Reykjavíkurborgar nemur 11,3 milljörðum króna á næsta ári. Formaður borgarráðs segir að ekki 
verði farið í blóðugan niðurskurð. Oddviti Sjálfstæðisflokksins gagnrýnir 52 milljarða króna lántöku.

Meirihlutinn í borgarstjórn mælti fyrir fjárhagsáætluninni í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Sveitarfélög gera ráð 
fyrir miklum halla
Sveitarfélög um allt land gera 
ráð fyrir verulegum hallarekstri 
á næsta ári. Í Kópavogi er hallinn 
575 milljónir, 1,2 milljarðar 
í Hafnarfirði, 499 milljónir í 
Garðabæ og 567 milljónir í 
Mosfellsbæ. Á Akureyri er búist 
við halla upp á 1 milljarð króna.  
Bæjarráð Reykjanesbæjar bað 
sveitarstjórnarráðuneytið um 
frest til að leggja fram tillögu 
að fjárhagsáætlun, á áætlunin 
að vera samþykkt í bæjarstjórn 
fyrir áramót. Þá er ekki búið 
að opinbera fjárhagsáætlun 
Árborgar, Fjarðabyggðar, Fjalla-
byggðar eða Ísafjarðar.

Við förum ekki í 
blóðugan niður-

skurð, sem væri hægt að 
gera, frekar ætlum við að 
vernda störfin.
Þórdís Lóa  
 Þórhallsdóttir, 
formaður 
 borgarráðs

Það er ekki verið að 
lækka álögur á fólk, 

útsvarið verður áfram hæst 
á höfuðborgarsvæðinu.

Eyþór Arnalds, 
oddviti Sjálf-
stæðisflokksins

Samstarf RÚV 
og Reykjavíkur

Ríkisútvarpið í Efstaleiti

DÓMSTÓLAR „Mannréttindadóm-
stóll Evrópu hefur slegið skjald-
borg um dómsvaldið með þessum 
tímamótadómi. Ekki bara á Íslandi 
heldur í gjörvallri Evrópu,“ segir 
Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lög-
maður um staðfestingu yfirdeildar 
MDE á fyrri dómi réttarins í Lands-
réttarmálinu svokallaða í gær. 

Vilhjálmur, sem er lögmaður 
kæranda málsins, segir að sér hafi 

þótt nauðsynlegt, í ljósi þess hvern-
ig staðið hafi verið að skipun dóm-
ara í Landsrétt, að bera það verk-
lag undir MDE. „Niðurstaðan eftir 
þessa tæplega þriggja ára baráttu 
er afgerandi, sem er ánægjuleg fyrir 
umbjóðanda minn. Dómararnir 
sautján voru einróma um niður-
stöðuna sem er gott fyrir Ísland og 
Evrópu,“ segir hann.

Kjartan Bjarni Björgvinsson, for-

maður Dómarafélagsins, segir alla 
valdhafa stjórnskipunarinnar sæta 
gagnrýni í hinum nýja dómi. „Ein 
áhugaverðasta gagnrýnin fyrir 
dómstólana er að MDE er í raun að 
gefa merki um að dómstólar eigi að 
ganga lengra í endurskoðun sinni 
þegar um er að ræða mannrétt-
indi,“ segir Kjartan Bjarni og vísar 
til gagnrýni dómsins á þá áherslu 
sem Hæstiréttur hafi lagt á réttar-

vissu og stöðugleika á kostnað þess 
réttaröryggis sem fólgið er í sjálf-
stæði dómstólanna.

„Á hinn bóginn segir í loka-
orðum dómsins að niðurstaðan 
hafi ekki áhrif á þau mál sem þegar 
eru dæmd þannig að það má segja 
að þetta sé dómur sem horfi fyrst 
og fremst til framtíðar í stað þess 
að umbylta öllu því sem þegar er 
orðið,“ segir Kjartan Bjarni. – aá

Merki um að dómstólar eigi að ganga lengra í endurskoðun

Vilhjálmur H.  Vilhjálmsson.
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Strengur hf. gerir hluthöfum Skeljungs tilboð um kaup 
á hlutum þeirra í félaginu á genginu kr. 8,315 fyrir hvern hlut.

Yfirtökutilboð 
hluthafa Skeljungs hf.

Þann 8. nóvember 2020 tilkynntu félögin RES 9 ehf., kt. 
590318-0940 („RES 9“), 365 hf., kt. 480702-2390 („365“), eða 
dótturfélag í eigu 365 og RPF ehf., kt. 510108-1160 („RPF“) 
(sameiginlega nefnd „samstarfsaðilar“) að frá og með 8. nóvember 
2020 hafa samstarfsaðilar komið sér saman um samstarf í skilningi 
1. og 2. mgr. 100. gr. laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti („vvl.“) 
er varðar hlutabréf, útgefin af Skeljungi hf., kt. 590269-1749      
(„Skeljungur“). Samstarfsaðilar hafa lagt eignarhluti sem nefnd 
félög fara með rétt yfir í Skeljungi til Strengs ehf., kt. 410920-1230 
(„Strengur Holding“). Strengur Holding hefur stofnað dótturfélagið 
Strengur hf., kt. 411020-1500 („Strengur“) sem mun halda utan um 
hluta af eignarhlutum í Skeljungi og telst aðili í samstarfi, sbr. 100. gr. 
vvl. Strengur er endanlegur tilboðsgjafi.

Strengur og tengdir aðilar fara með eignar- og atkvæðisrétt fyrir 
samtals 754.639.578 hlutum í Skeljungi eða sem samsvarar 38,00% 
af heildarhlutafé Skeljungs, eða 38,98% af útistandandi hlutum, 
þegar tekið hefur verið tillit til hlutabréfa í eigu Skeljungs sjálfs. Þar 
sem samstarfsaðilar hafa sameiginlega eignast meira en 30% 
atkvæðisrétt í Skeljungi hefur myndast tilboðsskylda í skilningi 1. 
tölul. 1. mgr. 100. gr. vvl.

Strengur gerir yfirtökutilboð í samræmi við ákvæði X. og XI. kafla vvl. 
byggt á skilmálum og skilyrðum sem sett eru fram í opinberu 
tilboðsyfirliti sem verður dagsett og birt 6. desember 2020 
(„tilboðsyfirlitið“).

TILBOÐSHAFAR

Tilboðið nær til allra hluta í Skeljungi sem ekki voru í eigu Strengs 
Holding, tilboðsgjafa eða félagsins sjálfs samkvæmt hlutaskrá við 
lok viðskiptadags þann 4. desember 2020. Þeim hluthöfum verður 
sent tilboðsyfirlitið, samþykkiseyðublað og svarumslag.

Tilboðið nær ekki til þeirra hluthafa í Skeljungi sem skráðir eru í 
hlutaskrá Skeljungs eftir lok viðskiptadags 4. desember 2020. 
Framangreind skjöl verða einnig aðgengileg hjá Íslandsbanka hf., 
Hagasmára 3, 201 Kópavogi („Íslandsbanki“) og Arion banka hf., 
Borgartúni 19, 105 Reykjavík („Arion banki“) sem eru umsjónaraðilar 
með tilboðinu. Jafnframt er hægt að nálgast tilboðsyfirlitið á 
heimasíðu Skeljungs, www.skeljungur.is, í fréttakerfi Nasdaq 
Iceland og á heimasíðum Íslandsbanka og Arion banka.

UMSJÓNAR AÐIL AR

Íslandsbanki og Arion banki hafa verið ráðnir umsjónaraðilar með 
yfirtökutilboðinu fyrir hönd tilboðsgjafa. Nánari upplýsingar eru 
veittar hjá Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka í gegnum tölvupóst-
fangið skeljungur@islandsbanki.is og í síma 440-4000 og hjá 
Fyrirtækjaráðgjöf Arion banka í gegnum tölvupóstfangið                 
skeljungur@arionbanki.is og í síma 444-7000.

TILBOÐSVERÐ OG GREIÐSL A

Verð samkvæmt yfirtökutilboðinu er 8,315 krónur fyrir hvern hlut í 
Skeljungi, kvaða- og veðbandslausan. Tilboðsverðið svarar til hæsta 
verðs sem Strengur og samstarfsaðilar hafa greitt fyrir hluti í         
Skeljungi síðustu sex mánuði áður en tilboðsskylda myndaðist. 
Greiðslur fyrir hluti þeirra sem tilboðið samþykkja verða greiddar í 
íslenskum krónum inn á þann bankareikning sem tengdur er 
vörslureikning bréfanna. Greiðslan verður innt af hendi eigi síðar en 
fimm viðskiptadögum eftir að gildistími yfirtökutilboðsins rennur út.

TILBOÐSTÍMABIL

Gildistími yfirtökutilboðsins er fjórar vikur, frá kl. 09:00 þann 6. 
desember 2020 til kl. 16:00 þann 4. janúar 2021. Samþykki yfir- 
tökutilboðsins verður að hafa borist umsjónaraðilum eigi síðar en kl. 
16:00 þann 4. janúar 2021. Hluthafar bera sjálfir ábyrgð á að skrá 
samþykki tilboðsins rafrænt á vef yfirtökutilboðsins                                      
(www.arionbanki.is/yfirtokutilbod-skeljungur) eða að afhenda 
samþykkiseyðublaðið til Íslandsbanka í samræmi við skilmála 
tilboðsyfirlitsins. Tilboðsgjafi áskilur sér einhliða rétt til að sam- 
þykkja þau samþykkiseyðublöð sem berast eftir að gildistími 
tilboðsins rennur út. Framlengja má yfirtökutilboðið að því marki 
sem ákvæði vvl. leyfa.

FR AMTÍÐAR Á ÆTL ANIR

Tilboðsgjafi horfir fram á grundvallarbreytingar í rekstrarumhverfi 
Skeljungs á næstu árum með aukinni tækniþróun, fjölgun rafbíla og 
yfirlýstri stefnu borgaryfirvalda um fækkun bensínstöðva í             
Reykjavík. Til að mæta þessum sem og öðrum áskorunum hefur 
tilboðsgjafi uppi áætlanir um breytingar á vegferð félagsins.         
Mikilvægt er að hluthafar félagsins deili sameiginlegri sýn fyrir 
félagið og séu tilbúnir að taka nauðsynlegar ákvarðanir skjótt. 
Tilboðsgjafi vill taka leiðandi hlutverk innan félagsins og leggur því 
fram þetta yfirtökutilboð í allt útistandandi hlutafé félagsins.

Reykjavík , 2 . desember 2020
Strengur hf. 



Ef áformin ganga eftir 
yrði tekið á móti fyrstu 
gestum árið 2022.

Í bréfi félagsins er sagt að 
hverfið sé nú þegar mjög 
aðþrengt og skorið af stórum 
umferðaræðum. Það sár-
vanti grænt svæði í hverfið

NÁTTÚRUVÁ Verið er að taka saman 
hversu margir íbúar búa nú á hættu-
svæði C á Flateyri og hversu margir 
innan ítrustu rýmingarmarka sam-
kvæmt nýju hættumati Veðurstof-
unnar vegna snjóflóða. Samkvæmt 
fyrra mati var enginn íbúi á hættu-
svæði C. Eins og Fréttablaðið greindi 
frá í gær hefur hættu- og rýmingar-
svæðið verið stækkað umtalsvert og 
nær nú langt inn í byggðina.

„Það var ákveðið áfall að sjá að 
garðarnir eru ekki að verja byggðina 
að öllu leyti,“ segir Birgir Gunnars-
son, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar. „Ef 
það skapast aðstæður þar sem þarf 
að fara í rýmingu er það nú komið í 
ákveðið ferli.“

Tveir kynningarfundir hafa verið 
haldnir fyrir íbúa Flateyrar, með 
Ofanflóðasjóði, Veðurstofunni og 
Verkís, sem hafa unnið að tillögum 
til úrbóta á varnarmannvirkjum. 
Birgir segir verkefnið þríþætt. Í 
fyrsta lagi sé það að bæta mann-
virkin til að verja byggðina, í öðru 
lagi að verja höfnina og í þriðja lagi 
að verja veginn til og frá þorpinu. 

Þegar sé búið að setja sérstakan 
mælibúnað upp í hlíðina sem 
Veðurstofan fylgist með. Ef slæmar 
aðstæður skapast kviknar á ljósum 
við höfnina og veginn.

Birgir segir tillögur að fram-
kvæmdum þegar komnar fram og 
felist í að hækka núverandi varnar-
garð, bæta við vörnum ofar í hlíð-
inni, taka landið niður sitt hvorum 

megin við garðinn og byggja sér-
stakan garð fyrir höfnina. „Þá má 
færa rök fyrir því að núverandi 
garður hafi beint flóðinu í höfnina 
og gert það kraftmeira,“ segir Birgir 
um það flóð sem féll úr Skollahvilft 
í janúar síðastliðnum.

Hvað veginn varðar hafa þær til-
lögur komið upp að byggja vegskála 
á þeim kafla sem er á hættusvæði 
eða færa veginn á landfyllingu út í 
sjó. Telur Birgir þá leið líklegri.

Kostnaðartölur liggja ekki fyrir 
og heldur ekki tímasetningar. „Það 
sem brennur á fólki er hvenær verði 
farið í framkvæmdir,“ segir Birgir. 
„Frá því að ákvörðunin er tekin má 
gera ráð fyrir einu og hálfu ári því 
verkefnið þarf að fara í umhverfis-
mat og alla þessa hefðbundnu ferla.“

Þangað til sé hins vegar hægt að 
styrkja núverandi garða til þess að 
verja byggðina betur. Umtalsvert 
minna umstang sé í kringum það. 
„Ég sé ekkert því til fyrirstöðu að 
hægt verði að styrkja núverandi 
garða á næsta ári,“ segir Birgir.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Áfall að varnargarðar 
verji ekki byggð betur
Unnið er úr tillögum til að bæta snjóflóðavarnir á Flateyri. Verið er að reikna 
út hversu margir búi  innan hættu- og rýmingarsvæðis. Hægt er að styrkja 
garða á næsta ári en stærri framkvæmdir hefjast ekki  fyrr en eftir 18 mánuði.

Stór hluti Flateyrar er nú inni á hættusvæði C vegna snjóflóða og á rýmingarsvæði.  MYND/HAUKUR SIGURÐSSON

Það var ákveðið 
áfall að sjá að 

garðarnir eru ekki að verja 
byggðina að 
öllu leyti.

Birgir Gunnars-
son bæjarstjóri

SKIPULAG „Mikilvægt er að hafa 
í huga að hverfið er ekki ríkt af 
grænum svæðum. Sú hugmynd 
að ráðast í byggingu á skilgreindu 
grænu svæði, sem er nú þegar mjög 
takmarkað, er aðgerð sem íbúasam-
tökin geta ekki fallist á,“ segir í bréfi 
íbúasamtaka Háaleitis um fyrirhug-
aða uppbyggingu í Safamýri.

Umhverf is- og skipulagssvið 
Reykjavíkurborgar hélt kynn-
ingarfund þann 11. nóvember fyrir 
fulltrúa íbúaráða um breytingartil-
lögur á aðalskipulagi Reykjavíkur. 
Þar voru nefndar hugmyndir um 
byggingaráform á íþróttasvæði 
Fram í Safamýri.

Í málf lutningi fulltrúa sviðsins 
kom meðal annars fram sú hug-
mynd að byggja íbúðir á íþrótta-
svæði Fram í ljósi þess að Fram sé 
að f lytja starfsemi sína úr Safa-
mýrinni. Þeirri uppbyggingu mót-
mæla íbúasamtökin, foreldrafélag 
Álftamýrarskóla og stjórnendur 
leikskólans Álftaborgar.

Foreldrafélagið lýsir yfir ein-

dreginni andstöðu við þessa fyrir-
ætlan borgarinnar. Í bréfi félags-
ins er sagt að hverfið sé nú þegar 
mjög aðþrengt og skorið af stórum 
umferðaræðum. Það sárvanti grænt 
svæði í hverfið.

Stjórnendum í leikskólanum 
Álftaborg hugnast ekki heldur 
byggingaráform á þessu svæði og 
leggjast gegn tillögunni.

Reykjavíkurborg kynnti í gær 
svokallað græna plan sem á að ná til 
ársins 2030, meðal annars um þrjú 
ný grænustu hverfi sem hafa risið í 
borginni. Á sama tíma ætlar borgin 
að byggja yfir eina græna svæði við 
Kringluna. – bb

Íbúar leggjast gegn meiri 
íbúabyggð í Safamýrinni

GETUM BÆTT VIÐ 
OKKUR VERKEFNUM!
 Parketlögn
 Uppsetning á innréttingum 
 Ísetning á hurðum og gluggum
 ásamt allri almennri smíðavinnu

Gerum tilboð, þér að kostnaðarlausu.

Ívar Guðmundsson – sími: 769 1049  
Steve Roberts – sími: 772 2612 – steve@prverk.is

EYJAFJÖRÐUR Áform eru uppi um 
að byggja glæsilegan baðstað í 
landi Ytri-Varðgjár, skammt frá 
Vaðlaheiðargöngum í Eyjafirði. Yrði 
heitt vatn leitt að staðnum með um 
tveggja kílómetra langri lögn í sam-
starfi við Norðurorku. N4 greindi 
fyrst frá áformunum. 

Eignarhaldsfélagið Skógarböð 
er á bak við verkefnið en í forsvari 
fyrir félagið eru hjónin Sigríður 
María Hammer og Finnur Aðal-
björnsson.

Áhersla verður á að allt rask verði 
í lágmarki og að baðstaðurinn falli 
sem best að landslaginu. Sveitar-
stjórn Eyjafjarðarsveitar hefur 
þegar samþykkt að kynna breyting-
ar á deiliskipulagi og aðalskipulagi 
en ef áformin ganga eftir yrði tekið 
á móti fyrstu gestum árið 2022.

Í samtali við N4 segjast hjónin 
hafa fengið afar jákvæð viðbrögð 

Nýr baðstaður við Vaðlaheiðargöng

Baðstaðurinn yrði skammt frá Vaðlaheiðargöngunum FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

við verkefninu en gert sé ráð fyrir 
að 180 manns geti heimsótt bað-
staðinn í einu. Húsnæðið verði um 
600 fermetrar að stærð og laugarnar 
alls um 400 fermetrar. – bþ

2 .  D E S E M B E R  2 0 2 0   M I Ð V I K U D A G U R6 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is

MEISTARADEILDIN
aðeins 3.990 kr./mán.



Það er enginn 
staður í þessu landi 

fyrir samtök sem sá hatri og 
vinna að upprisu nasista-
ríkis. 

Horst Seehofer,  
innanríkisráð-
herra Þýskalands

BRASILÍA Aðfaranótt þriðjudags 
vöknuðu íbúar í borginni Cricriuma 
í Brasilíu upp við það sem líktist 
helst stríðsástandi. Tugir vopnaðra 
manna skutu af riff lum sínum og 
lokuðu vegum með sérútbúnum 
bílum og tóku gísla. Þetta voru hins 
vegar ekki skæruliðar eða hryðju
verkamenn heldur bankaræningjar. 
Eftir þriggja klukkutíma umsáturs
ástand og bardaga við lögregluna 
hurfu þeir á brott en skildu mikið 
magn peningaseðla eftir á torgi í 
miðborginni.

„Ég veit ekkert hvaðan þeir komu 
en þeir voru atvinnumenn. Ekkert í 
líkingu við þetta hefur komið fyrir 
borgina okkar,“ sagði Clesio Salv
aro bæjarstjóri við útvarpsstöðina 
Radio Gaucha.

Árásin hófst á miðnætti í borg
inni sem er á suðurströnd Brasilíu 

og með rúmlega 200 þúsund íbúa. 
Cricriuma er langt frá því að vera 
f jármálamiðstöð en borgin er 
einna þekktust fyrir leirkeragerð 
og námagröft.

Skotmark ræningjanna var útibú 
Banco do Brasil, stærsta banka 
landsins, og f leiri útibú í miðborg
inni. Þeir höfðu undirbúið árásina 
vel og létu fyrst til skarar skríða 
annars staðar. Fyrst kveiktu þeir í 
jarðgöngum nálægt borginni til að 
teppa umferð og koma í veg fyrir 
að lögreglan gæti sótt liðsauka. Þá 
réðust þeir með skothríð á lögreglu
stöðina sjálfa.

Fleiri vegum var lokað, annað
hvort með sérútbúnum bifreiðum 
eða með því að neyða gísla sem þeir 
tóku til að standa á miðjum vegum. 
Í útvarpinu hvatti Salvaro borgar
búa til þess að halda sig heima og 

láta lögregluna sjá um málið. Hins 
vegar höfðu ræningjarnir miðborg 
Cricriuma algerlega á sínu valdi. 
Skothríðin og sprengingarnar 
dundu meðan þeir brutust inn í 
bankahvelfingar og sóttu pening
ana.

Ekki hefur fengist staðfest hversu 
margir ræningjarnir voru en þeir 
voru að minnsta kosti þrjátíu 
og voru vopnaðir herriff lum og 
sprengjuvörpum. Þeir keyrðu inn 
og út úr borginni í tíu lúxusbifreiða 
lest og voru ekkert að f lýta sér. 
Enginn þeirra var handsamaður. 
Merkilegt nokk lést enginn í ráninu 
en öryggisvörður og lögreglumaður 
slösuðust. „Við höfum aldrei séð 
neitt þessu líkt,“ sagði Victor Bianco 
Cruz, lögreglustjóri Cricriuma.

Talsmenn Banco do Brasil hafa 
ekki gefið upp hversu miklum pen

ingum ræningjarnir náðu. En tals
vert magn peningaseðla var skilið 
eftir á torgi og dreift um göturnar 
líkt og sjálfur Hrói höttur hefði 
verið á ferð. Almenningur f lykkt
ist út á götur til að hrifsa seðlana 
og voru fjórir handteknir eftir að 
hafa tekið samanlagt 800 þúsund 
real, eða um 20 milljónir íslenskra 
króna.

Minni borgir í Brasilíu hafa áður 
orðið ræningjum og gengjum að 
bráð og dæmi eru um að þeir fari 
einnig yfir landamærin. Ránið í 
Cricriuma er mun umfangsmeira og 
skipulagðara en áður hefur þekkst 
og líktist einna helst stríðsástandi. 
Sögusagnir eru uppi um að ræningj
arnir hafi tilheyrt klíku sem kallast 
Primeiro Commando da Capital, en 
það hefur ekki fengist staðfest.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Bankaræningjar náðu valdi á 
miðborg í þrjá klukkutíma 
Að minnsta kosti þrjátíu bankaræningjar, vopnaðir herrifflum og sprengjuvörpum, tóku miðborg 
Cricr iuma í Suður-Brasilíu á sitt vald í fyrrinótt. Eftir þriggja klukkutíma umsátursástand höfðu þeir sig 
rólega á brott og dreifðu miklu magni peningaseðla til almennings eins og Hrói höttur frá Skírisskógi.

Lögreglan safnar saman peningunum sem ræningjarnir dreifðu um borgina.Almenningur flykktist út á götur til að grípa seðlana.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Dagskrá:
Staða og starfsemi Gildis á COVID-19 ári

Fjárfestingar Gildis

Önnur mál

Hægt verður að horfa á fyrirlestra á netinu og senda fyrirspurnir 
á frummælendur. Nánari upplýsingar um fyrirkomulag fundarins 
verða birtar á heimasíðu sjóðsins viku fyrir fund.

Stjórn Gildis-lífeyrissjóðs

3. desember klukkan 16:00

Gildi–lífeyrissjóður 
Rafrænn sjóðfélaga-
og fulltrúaráðsfundur

▪

▪

▪

Lífeyrissjóður www.gildi.is

K Í N A  K í nve r s k a  g e i m f a r i ð 
Chang'e5 lenti á tunglinu í gær í 
för sinni til að safna sýnum af yfir
borðinu. Þetta er í þriðja skipti sem 
Kínverjar lenda fari á tunglinu.

Farinu var skotið á loft á miðviku
daginn og er ætlað að sækja tvö til 
fjögur kíló af tunglsteinum. Það er 
talsvert meira en í síðustu för Sovét
ríkjanna til tunglsins fyrir 44 árum 
þar sem 200 grömm voru flutt aftur 
til jarðar.

Næstu dagar munu fara í að skoða 
umhverfi tunglfarsins og safna 
sýnum, en það er meðal annars 
útbúið myndavél, litrófsmæli, bor 
og skóflu.

Þegar sýnatöku er lokið verður 
farinu skotið aftur á loft þar sem 
það mun tengjast öðru fari á spor
baug um jörðu. Förin munu svo 
lenda aftur á jörðinni um miðjan 
desember.

Bandaríska geimferðastofnunin 
NASA hefur óskað Kína til ham
ingju með vel heppnaða ferð.  – atv

Sýnataka er 
hafin á tunglinu

Chang’e-5 er þriðja ómannaða 
geimfar Kína sem lendir á tunglinu.

ÁSTRALÍA Kínverjar neita að biðja 
Ástrali afsökunar vegna dreifingar 
háttsetts ráðamanns á umdeildri 
mynd.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
var um að ræða sviðsetta mynd 
af áströlskum hermanni þar sem 
hann heldur hnífi að hálsi afgansks 
drengs.

Myndin er tilvísun í niðurstöður 
nýlegrar skýrslu þar sem haldið var 
fram að ástralskir hermenn hefðu 
drepið 39 óbreytta borgara og fanga 
í Afganistan.

Kínverjar hafa ekki beðist afsök
unar og saka Ástrali um að „beina 
athygli almennings“ frá meintum 
stríðsglæpum þeirra í Afganistan. 
– atv

Biðjast ekki 
afsökunar

ÞÝSKALAND Yfir 180 lögreglumenn 
tóku þátt í aðgerðum í þremur 
þýskum ríkjum í gærmorgun eftir 
að þýsk yfirvöld settu bann gegn 
öfgahægri hóp.

Þýska fréttastofan dpa greinir frá 
að leitað hafi verð á heimilum ell
efu meðlima hópsins Wolfsbrigade 
44 til að gera upptæka fjármuni 
hópsins og öfgahægri áróðursefni. 
Að sögn þýska innanríkisráðu
neytisins beitir hópurinn sér meðal 
annars fyrir endurreisn nasisma og 
afnámi lýðræðis.

Meðal hluta sem fundust í leit
inni voru hnífar, sveðjur, lásbogar 
og byssustingir, auk nasistatákna 
á borð við og hakakrossa og fána.

„Hver sem berst gegn grunngild
um okkar frjálsa samfélags mun 
finna fyrir hörðum viðbrögðum 
ríkisstjórnar okkar,“ sagði Horst 
Seehofer, inna nr ík isráðher ra 
Þýskalands, um aðgerðirnar. „Það 
er enginn staður í þessu landi fyrir 
samtök sem sá hatri og vinna að 
upprisu nasistaríkis.“

Fyrr á árinu bönnuðu Þjóðverjar 

öfgahægri hópana Combat 18 og 
Nordadler. Aðgerðir hófust í kjölfar 
morðsins á stjórnmálamanninum 
Walter Lübcke og skotárásarinnar 
í bænahúsinu í borginni Halle. Þá 
fundust munir við leit á meðlimum 
hópanna sem svipar til þess sem 
fannst í gær. – atv

Þjóðverjar í aðgerðum  
gegn nasistasamtökum 
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S K R I F S T O F U H Ú S G Ö G N
Síðumúla 37. Sími: 564-5040. hirzlan@hirzlan.is. 

Verslun opin mán-fim 09:00-18:00, föstudaga 09:00-17:00, laugardaga 12:00-16:00. Lager opinn mán-fim 13:00-17:00 og föstudaga 13:00-16:00.

www.hirzlan.is

Frí snertilaus heimsending 

á öllu höfuðborgarsvæðinu
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Það er 
sorglegt að 
sitjandi 
dómsmála-
ráðherra sé 
ekki ánægð-
ari með 
þessa 
niðurstöðu 
en raun ber 
vitni.

 

Það er 
óskandi að 
fjárlögin 
verði ótví-
ræð um það 
markmið að 
ætla að 
standa vörð 
um líðan og 
geðheilbrigði 
á tímum sem 
þessum.

Aðalheiður  
Ámundadóttir
adalheidur @frettabladid.is

Félagslegar afleiðingar kreppu eru þekktar. 
Fjárhagsáhyggjum og atvinnumissi fylgja enda 
margvíslegir erfiðleikar. Allt hefur þetta áhrif á 

sálarlíf þjóðar. Það ætti þess vegna að vera sérstakt 
kappsmál stjórnvalda núna að styðja við fólk og fjöl-
skyldur ekki aðeins með markvissum efnahagsað-
gerðum heldur um leið með því að mæta öðrum 
dökkum birtingarmyndum kreppunnar. Mikilvæg-
ur liður í því er til dæmis að auka möguleika fólks á 
að sækja sér meðferð hjá sálfræðingum.

Á næstu vikum verða fjárlög ársins 2021 sam-
þykkt. Þar hefur þingheimur tækifæri til að fjár-
magna nýsamþykkt lög um niðurgreiðslu sálfræði-
meðferðar og annarrar klínískrar samtalsmeðferðar 
sem taka eiga gildi 1. janúar. Frumvarpið var lagt 
fram af þingflokki Viðreisnar en naut stuðnings 
þingmanna úr öllum flokkum og var samþykkt 
samhljóða. Það var þannig skýr vilji þingsins að 
tryggja aðgengi fólks að þessari tegund heilbrigðis-
þjónustu. Í þessari lagasetningu felst mikilvæg 
réttarbót, ekki síst fyrir ungt og tekjulágt fólk sem og 
fólk á landsbyggðinni þar sem aðgengi að úrræðum 
hins opinbera er stundum lakara. Þrátt fyrir skýran 
pólitískan vilja og þrátt fyrir ný lög er ekki gert ráð 
fyrir eyrnamerktu fjármagni í þessa þjónustu í fjár-
lagafrumvarpinu.

Það er óskandi að fjárlögin verði ótvíræð um það 
markmið að ætla að standa vörð um líðan og geð-
heilbrigði á tímum sem þessum. Það markmið er og 
hefur alltaf verið mikilvægt, en í þungri atvinnu-
leysiskreppu og óvissu sem heimsfaraldur hefur í för 
með sér hefur mikilvægið aldrei verið augljósara.

Það mun til lengri tíma reynast þjóðhagslega hag-
kvæmt að gera fólki kleift að leita sér þessarar heil-
brigðisþjónustu með niðurgreiðslum hins opinbera. 
Í því felst jákvæð og heilbrigð nálgun um velferð og 
líðan þjóðar. Vilji þingsins liggur skýr fyrir, sálfræði-
frumvarp Viðreisnar er orðið að lögum. Nú þarf ríkis-
stjórnin að fylgja þessum vilja þingsins eftir í verki 
með því að veita landsmönnum öllum stuðning til 
þess að geta leitað sér sálfræðiþjónustu óháð efnahag.

Sálarlíf í kreppu

Þorbjörg Sigríður  
Gunnlaugsdóttir
þingmaður 
 Viðreisnar

 

Weber Pulse 
Rafmagnsgrill 
Weber salurinn 
Skútuvogi 1h 
(inng. frá Barkarvogi) 
Sími: 58 58 900 

Lyklaskil
Þeir sem muna eftir frægum 
blaðamannafundi Sigríðar 
Andersen, þáverandi dómsmála-
ráðherra í mars 2019, þar sem 
hún sagði af sér með því að nota 
almannatengslahugtakið „stíga 
til hliðar“, vita að hennar er lík-
lega að vænta aftur í dómsmála-
ráðuneytið á næstunni. Sagði 
hún þá að persóna hennar væri 
að truf la málið og því myndi 
hún „stíga til hliðar“ á meðan 
komist væri til botns í málinu. 
Nú er botn kominn í málið. 
Sagði hún í gær að niðurstaðan 
breytti engu. Ef það er rétt þá er 
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir 
væntanlega að skila lyklunum á 
þessari stundu. Spurning hvort 
það verði eitthvað stokkað upp 
og Sigríði komið yfir heilbrigðis-
ráðuneytið.

Ekki meir
Ríkisfyrirtækið Pósturinn 
hefur í nægu að snúast núna 
fyrir jólin við að koma öllum 
pökkum á milli jólakúla þetta 
árið. Hefur svo farið að ríkis-
apparatið hefur í ljósi aðstæðna 
ákveðið að skipta fólki upp á 
vaktir og láta það vinna hraðar 
til að allt komist á réttan stað 
á réttum tíma. Hefur fjárlaga-
nefnd Alþingis nú kallað inn Jóa 
póstmann af Dalvegi til að halda 
erindi fyrir alla ríkisforstjórana 
sem heimta gríðarlegt fjármagn 
til að komast fram úr á morgn-
ana. Víðtæk áfallahjálp verður í 
boði á nefndasviði.

Allir helstu valdhafar brugðust í Lands-
réttarmálinu. Dómsmálaráðherra 
sýndi reglunum sem fylgja bar við 
skipun dómara algert skeytingarleysi 
með þeim afleiðingum að borgararnir 
gátu ekki treyst því af hvaða hvötum 

hún tók ákvarðanir í málinu. Alþingi fór í bága við 
eigin löggjöf, sem þó var ætlað að tryggja vandað ferli 
og lágmarka hættu á því að flokkshagsmunir stýrðu 
för við mat á umsækjendum og staðfestingu af hálfu 
þingsins. Dómsvaldið brást þegar Hæstiréttur synjaði 
einstaklingi um aðgang að löglega skipuðum dóm-
stól, og lét hann í staðinn sæta málsmeðferð frammi 
fyrir dómara sem rétturinn hafði sjálfur lýst yfir að 
væri ekki skipaður í samræmi við lög.

Mannréttindadómstóll Evrópu hlífði ekki einu 
sinni Guðna Th. Jóhannessyni, forseta lýðveldisins, í 
dómi sínum í gær, enda hefði forsetinn, eftir allt sem 
á undan var gengið, veitt hinni ólögmætu málsmeð-
ferð við skipun dómara blessun sína með því að skrifa 
undir skipunarbréf Arnfríðar Einarsdóttur, og lýsa 
þannig yfir, án nokkurrar sjálfstæðrar rannsóknar 
eða ráðgjafar, að enginn galli væri á málsmeðferðinni.

Það er sorglegt að sitjandi dómsmálaráðherra sé 
ekki ánægðari með þessa niðurstöðu en raun ber 
vitni. Vonbrigði hennar með niðurstöðuna hljóta 
að vera í andstöðu við viðhorf þorra Íslendinga, sem 
þvert á móti upplifa létti við að fá dómsorð frá virtum 
fjölskipuðum dómstól um það sem þeir vissu allan 
tímann: Það er og hefur alltaf verið eitthvað bogið við 
hvernig dómarar eru skipaðir á Íslandi. Loksins fær 
sá flokkur sem stýrt hefur dómsmálaráðuneytinu, 
nánast óslitið í lýðveldissögunni, ítarlega leiðsögn 
um hvernig á að fara að lögum þegar dómarar eru 
skipaðir og hvers vegna má alls ekki fara í bága við 
slík lög. Sú leiðsögn ætti að vera fagnaðarefni fyrir 
ráðherra og það eru vonbrigði að hún líti ekki þannig 
á málið, ekki síst í ljósi þess að hún er, enn sem komið 
er, saklaus af vitleysunni.

Það var Sigríður Á. Andersen sem setti alla vitleys-
una af stað af umdeildum ástæðum. Henni var gert að 
víkja. Við tók Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir sem hélt 
uppteknum hætti og tók málið í eigið fang í stað þess 
að láta staðar numið og leyfa íslenskum borgurum 
að eiga dómsorð um að fara skuli að lögum í landinu. 
Þórdís Kolbrún kaus að berjast fyrir fráleitum mál-
stað og halda með því dómskerfinu í spennitreyju í 18 
mánuði, án þess að geta nokkru sinni útskýrt hvaða 
brýnu hagsmuni land og þjóð hefðu af því að fá þeirri 
afstöðu hrundið að fara þyrfti að landslögum við 
skipun dómara. Hún tapaði en þjóðin vann, 17-0.

Í nýjum dómi MDE segir að skortur á rökstuðningi 
ráðherra fyrir ákvörðunum sínum geti haft í för með 
sér tortryggni og óvissu meðal borgara um hvaða 
hvatir stýri gerðum ráðherrans í raun. Þegar öllu er 
á botninn hvolft virðast engir hagsmunir hafa legið 
að baki því að óska eftir endurskoðun dómsins nema 
hagsmunir Sjálfstæðisflokksins og þeirra dómara 
sem ráðherrar þess f lokks hafa skipað með ólög-
mætum hætti.

17-0
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„Þetta er ljómandi læsileg bók, ekki síst vegna þess  
að höfundar hafa traustatök á íslensku máli og  

beita því fjörlega við flóknar útskýringar.“ 

S Ö L V I  S V E I N S S O N  /  M O R G U N B L A Ð I Ð

Stórfróðlegt rit eftir feðgana Kristján  
Leósson og Leó Kristjánsson um íslenska 
kristalinn sem breytti heiminum og varð 
lykillinn að ráðgátum vísindamanna.

Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39   |  Opið 10–19 alla daga til jóla  |  www.forlagid.is    
 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

Í gær var fjárhagsáætlun fyrir 
2021 kynnt í borgarstjórn sem 
og græna planið, viðspyrnu-

áætlun borgarinnar vegna COVID-

19. Það er engum ofsögum sagt að 
fjárhagsáætlunin er mjög Pírataleg 
og ég er stolt af því að vera hluti af 
meirihluta sem hefur þrek og þor í 
að bregðast við krefjandi aðstæðum 
af festu. Viðspyrnan vegna COVID 
tekur ekki bara á fjárhagslegum 
kröggum heldur einnig umhverfis-
legum og samfélagslegum. Við 
ætlum að fjárfesta í fólki, ekki bara 
malbiki og steypu.

Nútímavæðing þjónustu mun 
gerast á tveimur til þremur árum í 
stað tíu, það er gert með því að setja 

í það tíu milljarða í stað þriggja. 
Allri þjónustu og stjórnsýslu 
verður umturnað þannig að þarfir 
íbúar verði í forgrunni, ekki þarfir 
og þvermóðska kerfisins. Minnka 
sk r if f innsk u , minnk a vesen, 
minnka tímaeyðslu, minnka sóun 
og minnka mengun.

Við ætlum að auðvelda innritun í 
leikskóla með betra yfirliti yfir laus 
pláss og einfalda framkvæmdir með 
nýrri skipulags- og byggingargátt.

Með Gagnsjá Reykjavíkur og 
nýrri styrkjagátt munum við 

stórauka gagnsæi í öllu stjórnkerfi 
borgarinnar. Með fjárfestingu í 
gagnainnviðum eykst aðgengi að 
gögnum sem mun styðja við gagna-
drifna og upplýsta ákvarðanatöku. 

Við ætlum einnig að efla lýðræðið 
með nýrri lýðræðisgátt svo þú getir 
auðveldlega komið þínum athuga-
semdum á framfæri.

Með tölvuátaki á öllum skóla-
stigum fyrir rúmlega 700 milljónir 
á þremur árum munum við tryggja 
að öll njóti góðs af tækniframförum 
og tækifærunum sem þeim fylgja.

Auk þess að hlúa að velferð íbúa 
hlúum við að velferð dýranna sem 
er metnaðarmál hjá okkur Pírötum. 
Með stækkun selalaugarinnar í 
Fjölskyldu- og húsdýragarðinum 
munum við búa betur að selunum 
og þróa garðinn áfram sem friðsælt 
athvarf dýra.

Ný dýraþjónusta Reykjavíkur 
sem sameinar alla þjónustu við 
gæludýr borgarinnar í Fjölskyldu- 
og húsdýragarðinum. Dýr og menn 
eiga nefnilega að geta lifað í sátt og 
samlyndi, í enn þá betri borg.

Borgin nútímavædd á þreföldum hraða
Dóra Björt Guð-
jónsdóttir
oddviti Pírata 
í Reykjavík 
og formaður 
mannréttinda-, 
nýsköpunar- og 
lýðræðisráðs

Við erum að týna börnum og 
unglingum í kórónuveiru-
faraldrinum. Öðruvísi er 

ekki hægt að skilja viðvörunar-
raddir sem heyrast víða innan úr 
kerfinu. Alvarlegast er ástandið 
á Suðurnesjum. Þar hefur enda 
höggið vegna atvinnumissis verið 
þyngst, einfaldlega vegna þess hve 
mikið vægi ferðaþjónustan hefur í 
atvinnu svæðisins. Á stjórnvöldum 
hvílir sú ábyrgð að koma til móts 
við íbúa Suðurnesja eins og hægt er 
á þessum gríðarlega erfiðu tímum. 
Áherslan hefur verið á mótvæg-
isaðgerðir vegna atvinnumissis. 
En það brenna eldar víðar. Börn og 
unglingar hafa eins og aðrir upp-
lifað það hvaða áhrif sóttvarnaað-
gerðir geta haft á líðan og tengsl. 
Þá hefur verið ljóst frá upphafi 
að kórónuveirufaraldurinn hefur 
ýmis neikvæð áhrif á velferð barna 
og unglinga, en það er ekki hægt að 
lýsa þeim upplýsingum sem koma 
fram í samtölum við Velferðarvakt 
stjórnvalda og félagsmálayfirvöld 
og lögreglu á Suðurnesjum öðruvísi 
en sem reiðarslagi.

Í lok október voru tilkynningar 
til Barnaverndar orðnar jafn-
margar og allt árið 2019. Nýjum 
barnaverndarmálum hefur fjölgað 
töluvert og f leiri börn vistuð utan 
heimila. Of beldi inni á heimilum 
hefur aukist, ekki síst gagnvart 
börnum. Fleiri börn og unglingar 
sýna merki um vanrækslu og van-
líðan. Þá hefur fjölgað beiðnum 
foreldra eftir stuðningi við skóla-
máltíðir og frístundaúrræði. Það 
segir okkur sorglega sögu af þung-
bærum aðstæðum f jölskyldna, 
þegar óvissa er um næstu máltíð 
barnanna. Dæmin eru f leiri. Því 
miður.

Álagið á starfsfólk félagsþjónust-
unnar á Suðurnesjum er gríðarlegt 
og ekki hjálpar til að innviðir á 
svæðinu hafa ekki vaxið nægilega 
hratt til að halda í við íbúafjölgun. 
Þar líkt og annars staðar eru gráu 
svæðin einfaldlega of mörg, svæðin 
þar sem börnin eiga á hættu að 
detta niður á milli kerfa. Það er því 
mjög jákvætt að félags- og barna-
málaráðherra kynnti í vikunni 
svokallað farsældarfrumvarp sem 
unnið hefur verið að síðustu ár í 
samvinnu fjölmargra aðila. Með 
því er ætlunin að samþætta öll 
kerfi sem styðja við börn og fjöl-
skyldur barna sem verða fyrir áföll-
um og reyna þannig að tryggja að 
börnin falli ekki á milli kerfa. Það 
er óskandi að stjórnvöld tryggi að 
verkefnið fái nauðsynlega fjármuni 
til skemmri tíma og lengri.

Núna þurfum við hins vegar að 
beina stuðningi þangað sem þörf-
in er mest. Það er á ábyrgð okkar 
allra.

Börn fyrir 
borð

Hanna Katrín 
Friðriksson
þingflokks-
formaður 
 Viðreisnar
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Collagen skin með
íslenskum þörungum

Collagen liðamót
Öflug blanda fyrir liði
og betri líðan

Kröftug virkni Nýtt frá
ICEHERBS

Fæst í öllum helstu matvöruverslunum, 
apótekum og heilsuvöruverslunum.

120 HYLKI  FÆÐUBÓTAREFNI

 Fyrir liðina 
+ túrmerik, magnesíum 

& C-vítamín

collagen liðam

120 HYLKI  FÆÐUBÓTAREFNI

collagen skin
Fyrir húðina 

með íslenskum þörungum
+ C-vítamín
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Í hópi bestu liða Evrópu á EM á ný
Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu mun taka þátt í lokakeppni Evrópumótsins sem haldið verður í Englandi sumarið 2022. 
Þetta varð ljóst eftir sigur Íslands gegn Ungverjalandi og úrslit í öðrum leikjum í undankeppni mótsins sem leiknir voru í gær. 

2 .  D E S E M B E R  2 0 2 0   M I Ð V I K U D A G U R

SPORT
Fimm af sex mörkum 

Eyjameyjarinnar Berglindar 
Bjargar fyrir íslenska 
kvennalandsliðið hafa 
komið á útivelli.

FÓTBOLTI „Við vorum að ljúka und
ankeppni sem við erum afar ánægð 
með, að ljúka þessu með nítján stig 
er frábært. Það hefur verið mikill 
stígandi í spilamennskunni alla 
undankeppnina og við náum að 
klára þetta á sex stigum á útivelli 
sem er frábært,“ sagði glaðbeittur 
Jón Þór Hauksson, þjálfari kvenna
landsliðsins, þegar Fréttablaðið 
spjallaði við hann eftir leikinn í gær. 
Örlögin voru þó ekki alveg í þeirra 
höndum lengur og fylgdist liðið því 
spennt með leikjum gærkvöldsins á 
hótelinu.

„Við munum fylgjumst með 
leikjunum. Það er auðvitað spenna 
í hópnum en við erum búin að gera 
allt sem í okkar valdi stendur til 
að komast á EM. Við ætlum því að 
reyna að njóta þess að vera saman 
og fagna lokum þessarar undan
keppni. Þetta er síðasta verkefni 
ársins og það er löng undankeppni 
að baki.“

Aðspurður hvernig hugarfar leik
manna hefði verið í aðdraganda 
leiksins hrósaði Jón Þór leikmönn
um sínum.

„Hugarfarið hefur verið til fyrir
myndar. Það hefur gengið á ýmsu í 
aðdraganda þessara leikja og þetta 

hefur verið erfitt. Skipulagið var 
ekki eins og við höfum vanist en 
leikmennirnir náðu að leysa þau 
vandamál eins og í sögu. Eins og í 
öðrum góðum liðum þá virðist mót
læti styrkja þetta lið,“ sagði Jón Þór 
og hélt áfram: 

„Við erum að spila seinni leikinn 
í desember sem ekki ákjósanlegur 
tími. Ég hreinlega efast um Ísland 
hafi spilað marga leiki í desember í 
sögunni.“

Það tók tíma að brjóta niður varn
armúr Ungverjanna í gær en Jón Þór 
segir að það hafi ekkert farið um 
þjálfarateymið þegar staðan var enn 
markalaus á sextugustu mínútu.

„Ég myndi ekki segja að það hafi 
farið um mig því ég var alltaf viss 
um að við myndum vinna leikinn. 
Við töluðum um það í hálfleik að 
það hafi vantað herslumuninn til að 
skapa góð færi í fyrri hálfleik en við 
vorum að spila á móti mjög öguðu 
liði,“ sagði Jón Þór og hrósaði Berg
lindi fyrir markið sem skildi liðin að.

„Það þurfti  stórkostlegt ein
staklingsframtak frá Berglindi til 
að brjóta þær niður. Þetta var stór
kostlegt mark sem Berglind skorar 
og sýnir hvaða einstaklingsgæði við 
erum með í þessu liðið“ – kpt

Mótlæti eflir þetta lið
Jón Þór fagnar með leikmönnum sínum í leikslok. FRÉTTABLAÐIÐ/MLSZ.HU

FÓTBOLTI Berglind Björg Þorvalds
dóttir tryggði Íslandi 10 sigur þegar 
liðið sótti Ungverjaland heim í loka
umferðinni í Friðli í undankeppni 
EM 2022 í knattspyrnu kvenna til 
Búdapest í gær. Þessi sigur tryggði 
íslenska liðinu sæti á lokakeppni 
Evrópumótsins en liðið mun þar 
af leiðandi leika á þeim vettvangi í 
fjórða sinn í sögunni. 

Sigurmark Berglindar Bjargar var 
það sjötta í landsliðsbúningnum 
en hún skoraði einnig markið sem 
kom íslenska liðinu á bragðið í sigr
inum gegn Slóvakíu í leiknum þar 
á undan. Berglind kann augljós
lega betur við sig á útivöllum en á 
Laugardalsvellinum en fimm af 
sex mörkum hennar hafa komið á 
erlendri grundu. 

Ísland fékk 19 stig í riðli sínum en 
ljóst var fyrir leikinn að liðið myndi 
hafna í öðru sæti riðilsins. Eftir að 
leikmenn íslenska liðsins höfðu 
klárað sitt dagsverk hófst bið eftir 
því að fá úr því skorið hvort úrslit í 
leikjum annarra riðla myndu fleyta 
liðinu beint í lokakeppni mótsins. 

Úrslit þeirra leikja sem skiptu 
máli voru íslenska liðinu í hag og 

forráðamenn KSÍ geta farið að bóka 
farseðlana til Englands og hefja 
undirbúning fyrir fjórða Evrópu
mótið í röð hjá liðinu. 

Eins og staðan er núna er Ísland í 
efsta sæti yfir þau lið sem sitja í öðru 
sæti riðlanna níu í undankeppninni 
en þrjú efstu liðin fara beint í loka
keppnina. Ísland getur ekki hafnað 
neðar en í efstu þremur sætunum 
óháð því hvernig lokaleikir undan
keppninnar sem spilaðir verða í 
febrúar fara. 

Sara Björk Gunnarsdóttir og 
Sandra Sigurðardóttir sem léku 
allan leikinn fyrir íslenska liðið 
gegn Ungverjalandi í gær voru í 
leikmannahópi liðsins sem fór á 
EM 2009 og Rakel Hönnudóttir 
sem kom inn á sem varamaður í 
leiknum var einnig í þeim hópi.

Hólmfríður Magnúsdóttir sem 
kom aftur inn í íslenska lands
liðið í tapinu gegn Svíþjóð fyrr í 
þessari undankeppni var sömu
leiðis í hópnum á EM 2009 sem og 
Sif Atladóttir og Fanndís Friðriks
dóttir sem leikið hafa með íslenska 
liðinu í þessari undankeppni en 
eru í barneignarleyfi og Guðbjörg 
Gunnarsdóttir sem er nýfarin að 
spila aftur með félagsliði sínu eftir 
að hafa eignast tvíbura. 

Góð blanda er í leikmannahópi 
íslenska liðsins þessa stundina 
hvað aldur varðar en inn í hópinn 
í þessari undankeppni hafa komið 
ungir leikmenn á borð við Alex
öndru Jóhannsdóttur, Karólínu 
Leu Vilhjálmsdóttur og Sveindísi 
Jane Jónsdóttur og fengið stórt 
hlutverk í liðinu.  
hjorvaro@frettabladid.isMiðvarðarparið Ingibjörg og Glódís Perla fagnar í leikslok. MYND/MLSZ.HU
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Katrín Brynja Her-
mannsdóttir tók til 
sinna ráða og smíðaði 
sinn eigin hugleiðslukoll 
þegar henni gekk illa að 
koma sér vel fyrir í lótus-
stellingunni. ➛3
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Meltingarensím 
breyttu lífi mæðgna
Mikilvægt er að huga að meltingunni núna á aðventunni um leið og við leyf-
um okkur að njóta. Mæðgurnar Hrefna og Birna þekkja þetta af eigin reynslu, 
en inntaka meltingarensíma hefur hreinlega umbreytt lífi þeirra. ➛2

Með aðstoð næringarfræðings hafa Birna Sigurðardóttir (69 ára) og Hrefna Björnsdóttir (91 árs) öðlast betra líf. MYND/AÐSEND



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. 
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Þökk sé næringarfræðingi 
sem móðir mín fór til þá 
höfum við mæðgurnar tekið 

meltingarensím núna í hálft ár og 
má eiginlega segja að munurinn 
á meltingunni okkar eftir að við 
byrjuðum á þessum ensímum 
sé lyginni líkust,“ segir Birna 
Sigurðardóttir eftir að hún fór með 
móður sinni til næringarfræðings 
sem breytti lífi þeirra beggja.

„Mamma mín Hrefna Björns-
dóttir, sem er 91 árs, var farin að 
léttast svo svakalega, það rann allt 
í gegnum hana og hún var ekki að 
nærast. Hún var hætt að treysta 
sér út úr húsi. Ég pantaði tíma hjá 
meltingarsérfræðingi sem rann-
sakaði hana vel og vandlega og það 
kom í ljós að hún var hætt að fram-
leiða ensím og var það orsök þess 
að hún var ekki að nærast,“ segir 
Birna. „Hann sendi hana til nær-
ingarfræðings sem mælti með því 
að hún tæki inn Digest Spectrum, 
meltingarensím frá Enzymedica 
og að hún tæki út mjólkurvörur. 
Mamma fann strax mun á sér og 
öðlaðist satt best að segja nýtt líf. 
Nú getur hún farið aftur út úr húsi 
eins og áður og gert allt sem hún 
var vön að gera.

Ég aftur á móti hef lent í miklum 
hremmingum á þessu ári. Ég fór 
í hnéskiptiaðgerð fyrr á árinu og 
þegar ég fór til lungnalæknis kom 
í ljós að ég var með kransæðastíflu 
og þurfti að fara í opna hjartaað-
gerð. Í kjölfar aðgerðarinnar 
þurfti ég að fara á ýmis lyf, svo sem 
blóðþrýstingslyf, hjartalyf og fleira 
sem fóru illa í meltinguna mína,“ 
útskýrir Birna. „Þegar ég fór með 
móður minni til næringarfræð-
ingsins spurði ég hvort þetta væri 
eitthvað fyrir mig og sagði hún að 
ensímin gætu klárlega hjálpað mér. 
Hún mælti með Digest Basic melt-
ingarensímunum. Ég varð fljótt allt 
önnur og hef nú tekið þessi ensím í 
hálft ár og verður ekki aftur snúið. 
Mér finnst frábært að vörurnar séu 
ekki lyfseðilsskyldar.“

Meltingin er grunnurinn
Nýjustu rannsóknir staðfesta alltaf 
betur og betur hversu mikilvægt 
það er að hafa meltingarfærin í lagi. 
Við þurfum að geta brotið fæðuna 
vel niður til að næring arefnin frá-
sogist. Meltingarfærin eru því það 
fyrsta sem við þurfum að huga að 
til að geta nærst vel, því um leið og 
upptakan er góð og við skilum frá 
okkur eðlilegum hægðum kemst 
betra jafnvægi á og höfum við stigið 
stórt skref í átt að heilbrigðara 
lífi. Það má líkja þessu við að við 
séum að byggja hús og við byrjum 
á grunn inum. Því traustari og vel 

gerðari sem grunnurinn er, þeim 
mun auðveldara verður að byggja 
ofan á þannig að allt haldi vel.

Nokkrar staðreyndir  
um ensím
Ensím í bætiefnaformi geta dregið 
úr einkennum fæðuóþols og 
hjálpað þörmunum að ná eðlilegri 
virkni þannig að þeir virki betur 
en nokkru sinni fyrr. Með inntöku 
getur fólk skilað meiru frá sér en 
áður og reglulegar. Hungurtilfinn-
ing getur minnkað því upptaka á 
næringarefnum verður betri.

Þreyta eftir máltíðir
Ensím eru nauðsynleg í öllum 
efna skiptum í líkamanum, en í 
hráu fæði er mikið af ensímum 
sem verða óvirk við eldun. Þegar 
við borðum eldaðan og unninn 
mat notar líkaminn orku í að finna 
og flytja ensím til meltingarvegar-
ins. Hver hefur ekki fundið fyrir 
þreytu eftir stórar máltíðir? Með 

hækkandi aldri gerist það líka að 
framleiðsla ensíma í líkamanum 
minnkar en ensímskortur getur 
lýst sér í eftirfarandi:

n  Brjóstsviði, kviðverkir og ógleði
n  Vindverkir og uppþemba
n  Krampar í þörmum
n  Svefnleysi
n  Nefrennsli
n  Ófullnægt hungur
n  Höfuðverkur
n  Skapsveiflur
n  Liðverkir
n  Húðkláði eða húðroði
n  Bólur

Enzymedica
Meltingarensímin frá Enzyme dica 
eru einstök og hafa losað fólk við 
ótrúlegustu óþægindi. Ensímin 
eru unnin með vinnslu sem kallast 
Thera-Blend og er það einkaleyfis-
varin aðferð sem gerir ensímunum 
kleift að vinna á mismunandi pH- 
gildum í líkamanum og ná þannig 

að melta hvert orkuefni mun betur 
og hraðar.

Til eru fjórar tegundir melt-
ingarensíma frá Enzymedica og 
eru þau 100% náttúruleg og vegan. 
Best er að taka meltingarensím í 
upphafi hverrar máltíðar eða með 

þeim máltíðum sem þú veist að þú 
átt erfitt með að melta, hvort sem 
það eru mjólkurvörur, kolvetni, 
prótein eða fita, og þannig auð-
velda líkamanum að brjóta niður 
fæðuna og nýta þannig betur nær-
ingarefni fæðunnar.

„Við fundum 
ótrúlegan mun 
á okkur á innan 
við tveimur 
vikum,“ segir 
Birna eftir að 
þær mæðgur 
fóru að taka 
inn meltingar-
ensímin frá 
Enzymedica. 
MYND/AÐSEND

Framhald af forsíðu ➛

Fæst í apótekum, heilsubúðum og stórmörkuðum.

Hair Volume vítamínhlaup 
fyrir -hár, húð og neglur

Fullkomið með í jólapakkann

Bragðgóð vítamínhlaup sem:
• næra hárið innan frá
•geta minnkað hárlos
• hafa góð áhrif á neglur og húð
• styrkir og viðheldur heilbrigðu hári
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FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Vaxtalækkanir Seðlabankans hafa og munu stuðla að 
meiri hækkunum á hlutabréfaverði en það að bólu-

efnið gegn COVID-19 sé á næsta leiti. Hlutfall 
almennings á hlutabréfamarkaði hefur 

undanfarin ár verið lágt í samanburði 
við það sem áður var og það sem 

þekkist á hinum Norðurlönd-
unum. »6-7

Vaxtalækkanir 
vítamínsprauta

Verið velkomin í glæsilega verslun 
okkar á Hafnartorgi

Hafnartorg - 511 1900 - michelsen.is

✿ Gengisþróun Úrvalsvísitölunnar frá áramótum

2.500

2.000

1.500

Sjónmælingar eru okkar fag
Tímapantanir á opticalstudio.is
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Byggja upp stöðu í Kviku
Stoðir eignast nokkurra prósenta 
hlut í bankanum. Ætlar sér að vera 
stærsti hluthafinn í sameinuðu 
félagi Kviku og TM.

2

Uppgjörskrafan úrelt
Uppgjörskrafa lífeyrissjóða sögð 
of há. Dregur úr áhuga þeirra á 
ríkisbréfum sem kemur sér illa 
fyrir ríkissjóð.

4

Skapar 140 milljarða
Samtök iðnaðarins telja að gjald-
eyristekjur hugverkaiðnaðar muni 
nema um 15 prósentum af gjald-
eyristekjum þjóðarbúsins.

5

Stóriðjan njóti sömu kjara
Landsvirkjun vill að búið sé svo 
um hnútana að íslensk stóriðja 
njóti sömu hlunninda og norsk 
álver við kaup á mengunarkvóta.

8

Tími grænu bréfanna kominn
Með grænni skuldabréfaútgáfu 
getur Ísland sýnt að því sé alvara 
í að byggja upp á sjálfbærum 
grunni eftir faraldurinn.

10



Novator, f járfestingafélag 
Björgólfs Thors Björgólfs
sonar og viðskiptafélaga 

hans, f járfesti í f jártæknibank
anum Monzo í sumar fyrir 40 millj
ónir punda, jafnvirði um 7 milljarða 
króna. Þetta staðfestir Birgir Már 
Ragnarsson, meðeigandi í Novator, 
í samtali við Markaðinn.

„Við höfum mikla trú á félaginu 
og stjórnendum þess og sjáum fram 
á áframhaldandi stuðning við upp
byggingu félagsins,“ segir Birgir 
Már. „Félagið er vel fjármagnað 
með traustan fjárfestahóp og hefur 
staðið sig frábærlega í að ná til sín 
nýjum viðskiptavinum.“

Monzo gekk frá 60 milljóna 
punda fjármögnun um miðjan 
júní og var félagið þá metið á 1,2 
milljarða punda, um 211 milljarða 
króna. Áhættufjárfestingasjóður
inn General Catalyst Partners, sem 
var á meðal fjárfesta í tölvuleikja
fyrirtækinu CCP, tók einnig þátt í 
hlutafjáraukningunni. Verðmatið 
var þó um 40 prósentum lægra en 
í fjármögnunarumferðinni sum
arið 2019 þegar félagið var metið á 
2 milljarða punda.

Frá því að Monzo setti banka
appið sitt í loftið árið 2015 hafa 
meira en 4,4 milljónir manns skráð 
sig í viðskipti hjá bankanum. Áskor
anir sem felast í því að breyta vin
sældum í hagnað hafa hins vegar 
magnast í kórónakreppunni.

Samdráttur í ferðalögum hefur 
komið illa niður á Monzo sem 
hefur reitt sig á þjónustugjöld vegna 
kortanotkunar sem helstu tekjulind 
sína. Neyddist bankinn til að segja 
upp 120 manns til að bregðast við 
faraldrinum.

Í síðasta ársreikningi, sem birtur 
var um mitt ár, var rekstrarhæfi 
félagsins dregið í efa. Tekjur Monzo 
höfðu vaxið úr 13 milljónum punda 

Davíð Helgason, einn af stofn
endum hugbúnaðarfyrir
tækisins Unity Technolog

ies, hefur keypt eitt verðmætasta 
íbúðarhús landsins að Hrólfsskála
vör 2 á Seltjarnarnesi, sem var áður 
í eigu Skúla Mogensen, af Arion 
banka. Samkvæmt heimildum 
Markaðarins nemur kaupverðið á 
sjötta hundrað milljónum króna.

Húsið er rúmlega 600 fermetrar 
að stærð og er fasteignamat þess 
um 221 milljón króna. Arion banki 
leysti húsið til sín í byrjun septem
bermánaðar en Skúli, fyrrverandi 
forstjóri og eigandi WOW air, hafði 
veðsett húsið fyrir um 360 milljónir 
þegar flugfélagið réri lífróður haust
ið 2018. Í kjölfar gjaldþrots WOW 

air í fyrra setti Skúli húsið á sölu, 
þar sem einkum var horft til fjár
sterkra erlendra einstaklinga, og var 
ásett verð í kringum 700 milljónir. 
Þær tilraunir báru ekki árangur.

Davíð er á meðal ríkustu núlif
andi Íslendinga eftir að Unity var 
skráð í kauphöll New York um 
miðjan september en markaðsvirði 
félagsins, sem hefur hækkað um 200 
prósent frá skráningu, er nú um 41,7 

milljarðar Bandaríkjadala, jafnvirði 
5.500 milljarða íslenskra króna. 
Eignarhlutur Davíðs í Unity, sem er 
um fjögur prósent, er því metinn á 
rúmlega 200 milljarða króna í dag.

Tekjur Unity á þriðja ársfjórðungi 
námu um 200 milljónum dala en 
fyrirtækið býr til hugbúnað sem 
mikill fjöldi tölvuleikja byggir á, 
einkum fyrir snjallsíma. Davíð, sem 
stofnaði fyrirtækið ásamt tveimur 
öðrum árið 2004, hefur búið vestan
hafs um langt skeið en hyggst nú 
flytja til Íslands. Hann hefur í við
tölum sagst fjárfesta nær eingöngu í 
nýsköpunar og sprotafyrirtækjum 
en Davíð var á meðal þeirra fyrstu 
sem fjárfestu í Plain Vanilla og sat 
um tíma í stjórn félagsins. – hae

67
milljarðar er sameiginlegt 
markaðsvirði TM og Kviku 
í dag. 

Novator keypti hluta-
bréf í Monzo á 40 pró-
sentum lægra gengi en þeir 
fjárfestar sem keyptu bréf í 
bankanum sumarið 2019.

MARKAÐURINN
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Davíð kaupir glæsihýsi Skúla af Arion 

Davíð Helgason, 
einn af stofn-
endum Unity

Novator setur milljarða í 
vinsælan fjártæknibanka

Fjárfestingafélagið Stoðir 
hefur á undanförnum 
vikum og mánuðum 
byggt upp umtalsverða 
stöðu í Kviku banka, 
samkvæmt heimildum 

Markaðarins. Stoðir eru stærsti 
hluthafi TM með um 11,7 prósenta 
eignarhlut en stjórnir trygginga
félagsins, Kviku og Lykils fjármögn
unar samþykktu um miðja síðustu 
viku að sameina félögin.

Ekki fást staðfestar upplýsingar 
um hversu stóran hlut Stoðir eru 
komnir með í Kviku, sem er ekki í 
eigin nafni heldur í gegnum fram
virka samninga, en hann nemur 
að minnsta kosti nokkrum pró
sentum. Samkvæmt heimildum 
Markaðarins standa áform Stoða, 
sem eru eitt umsvifamesta fjár
festingafélag landsins með um 27 
milljarða króna í eigið fé, til þess að 
vera stærsti hluthafinn í sameinuðu 
félagi. Eigi það að ganga eftir þegar 
TM og Kvika verða formlega sam
einuð, sem er áætlað að geti orðið í 
mars á næsta ári, munu Stoðir þurfa 
að vera með um sjö prósenta hlut í 
bankanum.

Samkvæmt samrunasamningi 
munu hluthafar TM fá í sinn hlut 
um 54,4 prósent útgefins hlutafjár 
í Kviku. Það þýðir að Lífeyrissjóður 
verslunarmanna og Lífeyrissjóður 
starfsmanna ríkisins (LSR), sem 
eru á meðal helstu eigenda í báðum 
félögum, verða að óbreyttu stærstu 
hluthafarnir í sameinuðu fyrirtæki 
með eignarhlut upp á annars vegar 
um 9 prósent og hins vegar um 8,2 
prósent. LSR, sem átti undir 3 pró

senta hlut í Kviku í ársbyrjun, hefur 
bætt við sig yfir tveggja prósenta 
hlut í bankanum frá því í septem
ber og fer í dag með rúmlega átta 
prósenta hlut.

Viðskiptabankarnir þrír – Arion 
banki, Íslandsbanki og Landsbank
inn – eru dag skráðir fyrir saman
lagt um 12 prósenta hlut í Kviku. 
Þau bréf skiptast á veltubók og 
framvirka samninga sem bankarnir 
hafa gert við viðskiptavini sína.

Langsamlega stærsti hluthafi 
Stoða er félagið S121, með um 65 
prósenta hlut, en það er meðal 
annars í eigu Jóns Sigurðssonar, 
stjórnarformanns Stoða, Einars 
Arnar Ólafssonar, fyrrverandi for
stjóra Skeljungs og stjórnarmanns í 
TM, og Örvars Kjærnested, fjárfestis 
og stjórnarformanns TM. Auk þess 
að vera stór fjárfestir í TM eru Stoðir 
með tæplega fimm prósenta hlut í 
Arion banka og stærsti hluthafinn 
í Símanum með nærri 15 prósenta 
hlut.

Óformlegar viðræður um sam
runa TM og Kviku áttu sér nokk
urn aðdraganda en Markaðurinn 
greindi fyrst frá því í júlí að stjórn 
Kviku banka hefði í lok júnímán

aðar hafnað beiðni stjórnar TM um 
að hefja formlegar sameiningarvið
ræður þar sem ekki náðist saman 
um helstu skilmála, meðal annars 
um skiptihlutföll. Þremur mán
uðum síðar hófust síðan formlegar 
viðræður og í liðinni viku var til
kynnt að stjórnir félaganna hefðu 
samþykkt sameiningu. Hlutabréfa
verð TM og Kviku hefur hækkað 
verulega á undanförnum mánuðum 
og nemur sameiginlegt markaðs
virði þeirra nú um 67 milljörðum.

Samrunasamningurinn gerir ráð 
fyrir að TM færi vátryggingastarf
semi yfir í félagið TM tryggingar og í 
kjölfarið fari fram þríhliða samruni 
Kviku, TM og Lykils. TM tryggingar 
verða eftir það dótturfélag samein
aðs fyrirtækis. Stjórnir TM og Kviku 
telja raunhæft að með samrunanum 
megi ná fram 1.200 til 1.500 millj
óna króna árlegri kostnaðarsam
legð, einkum vegna lægri fjármögn
unarkostnaðar, án viðskipta og 
einskiptiskostnaðar. Það er talsvert 
meiri samlegð en fyrst var áætlað en 
þegar viðræðurnar hófust var hún 
talin vera um milljarður.

Marinó Örn Tryggvason verður 
forstjóri Kviku en Sigurður Viðars
son stýrir TM tryggingum. Innan 
stjórnar TM töluðu sumir fyrir því, 
samkvæmt heimildum Markaðar
ins, að Sigurður færi fyrir sam
einuðu félagi, á meðan Marinó 
yrði aðstoðarforstjóri Kviku, en 
ekki náðist samstaða um slíkar 
breytingar og var því ákveðið að 
forstjórar félaganna myndu áfram 
gegna sömu stöðum sínum.  
hordur@frettabladid.is 

Stoðir byggja upp stöðu  
í Kviku fyrir samruna 
Fjárfestingafélagið ætlar sér að vera stærsti hluthafinn í sameinuðu félagi TM 
og Kviku banka. Hefur eignast að minnsta kosti nokkurra prósenta hlut í 
bankanum í gegnum framvirka samninga. Eru stærstir í TM með 11,7 prósent. 

Hlutabréfaverð Kviku banka hefur hækkað um 45 prósent á undanförnum þremur mánuðum. 

Björgólfur Thor 
Björgólfsson, 
aðaleigandi 
Novator.

upp í 56 milljónir punda en tapið 
nam 113 milljónum punda, tæp
lega 20 milljörðum króna, og rúm
lega tvöfaldaðist milli ára. TS Anil, 
nýr forstjóri Monzo, ætlar að snúa 
þessari þróun við. Bankinn hefur 
nýlega sett fyrirtækjareikninga á 
markaðinn auk þess að bjóða ein
staklingum upp á betri þjónustu 
gegn gjaldi.

Novator hefur fjárfest í fjölda 
nýsköpunar og tæknifyrirtækja á 
undanförnum árum. Má þar nefna 
greiðslumiðlunarfyrirtækið Stripe 
sem var metið á 36 milljarða dala, 
jafnvirði 4.740 milljarða króna, í 
síðustu hlutafjáraukningu fyrr á 
þessu ári.

Þá gekk Novator frá sölu á hlut 
sínum í pólska fjarskiptafyrir
tækinu Play í september. Novator, 
sem kom að stofnun þess árið 2005 
og átti 20 prósent fyrir söluna, fékk 
440 milljónir evra, um 70 milljarða 
króna, fyrir sinn hlut. – þfh
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Gefðu skemmtilega
matarupplifun

Gjafabréf sem gildir á
fimm af vinsælustu veitingastöðum Reykjavíkur 

FRÁBÆR JÓLAGJÖF

GASTROPUB

fjallkona.is saetasvinid.istapas.is sushisocial.is apotek.is

Gjafabréfin gilda á: Fjallkonan Krá & Kræsingar, 
Tapasbarinn, Sæta Svínið Gastropub, Sushi Social 
og Apotek Kitchen+Bar.

Þú velur upphæð, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 
eða 25.000 kr. og viðtakandi velur hvar og hvenær 
hann vill nýta gjafabréfið. 

Gjafabréfin fást á stöðunum fimm og á gefum.is  

Þú átt g jafabréf sem gildir fyrir inneign að upphæð

tíu þúsund krónur

á einhvern af þessum fimm veitingastöðum:

Apotek Kitchen+Bar, Fjallkonan Krá & Kræsingar, 

Sushi Social, Sæta Svínið Gastropub og Tapasbarinn. 

Þú velur þinn uppáhaldsstað.

Hlökkum til að sjá þig!Gildir til 

Til haming ju!

10.000 kr.

UTANÁ



Það hefði reyndar 
verið heppilegra að 

gera breytingu í þessa veru 
fyrir nokkrum árum heldur 
en nú þegar ríkissjóður þarf 
á miklu fjármagni að halda. 
Friðrik Már  
Baldursson, 
hagfræði
prófessor

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Traustur fyrirtækjarekstur og öflug nýsköpun 
kallar á samstarfsaðila sem skilur þarfirnar.

Arion banki býður fyrirtækjum af öllum 
stærðum og í öllum geirum alhliða 
þjónustu með fagmennsku, innsæi 
og þekkingu að leiðarljósi.

Hafðu samband á fyrirtaeki@arionbanki.is, 
við þjónustuver í síma 444 7000 eða í 
netspjalli á arionbanki.is.

Búum í haginn 
fyrir atvinnulíf 
framtíðarinnar

arionbanki.is

Lítill áhugi lífeyrissjóða á 
ríkisskuldabréfum hefur 
vakið upp spurningar 
um lögbundna uppgjörs-
kröfu sjóðanna, sem er 
einnig kölluð ávöxtunar-

viðmið. Innan stjórnkerfisins er nú 
unnið að því að skoða mögulegar 
breytingar á uppgjörskröfunni, 
samkvæmt heimildum Markaðar-
ins, sem er sögð of há miðað við 
núverandi vaxtaumhverfi og kemur 
sér meðal annars illa fyrir ríkissjóð 
sem áformar frekari útgáfu ríkis-
skuldabréfa á næstu misserum til að 
fjármagna gífurlegan fjárlagahalla.

„Það hefði reyndar verið heppi-
legra að gera breytingu í þessa veru 
fyrir nokkrum árum – það hefur 
verið ljóst nokkuð lengi að 3,5 pró-
senta viðmiðið var of hátt – heldur 
en nú þegar ríkissjóður þarf á miklu 
fjármagni að halda,“ segir Friðrik 
Már Baldursson, prófessor í hag-
fræði við Háskólann í Reykjavík. 
„Það getur grafið undan trúverðug-
leika kerfisins að gera svona breyt-
ingar af slíkum ástæðum.“

„Þegar hagkerfið er komið inn í 
allt annað vaxtaumhverfi kemur 
sífellt betur í ljós hversu úrelt þetta 
viðmið er,“ segir Daníel Svavarsson, 
forstöðumaður hagfræðideildar 
Landsbankans.

Markaðurinn hefur ábyggilegar 
heimildir fyrir því að innan fjár-
mála- og efnahagsráðuneytisins 
sé unnið að því að skoða mögu-
legar brey tingar á uppg jörs-
kröfunni. Íslenskir lífeyrissjóðir 
þurfa að núvirða skuldbindingar 
sínar miðað við 3,5 prósenta vexti 
umfram verðbólgu samkvæmt 
lögum.

Ásgeir Jónsson seðlabanka-
stjóri sagðist hafa áhyggjur af því 
að lífeyrissjóðirnir væru að mestu 

fjarverandi þegar kemur að því 
að fjármagna bankakerfið og eins 
ríkissjóð, með kaupum á ríkis-
skuldabréfum á markaði. Óvissa 
um fjármögnun á miklum halla-
rekstri ríkissjóðs á komandi árum 
hefur þrýst upp langtímavöxtum á 
markaði.

Eignarhald lífeyrissjóða á ríkis-
skuldabréfum sem hlutfall af 
heildarmagni, hefur lækkað úr 40 
prósentum niður í 37 prósent frá 
áramótum. Yfir sama tímabil hefur 
raunvaxtamunur á tíu ára íslensk-
um ríkisbréfum gagnvart sömu gerð 
bandarískra ríkisbréfa farið vax-
andi og hefur raunvaxtamunurinn 
ekki verið meiri í þrjú ár.

Harpa Jónsdóttir, framkvæmda-

stjóri Lífeyrissjóðs starfsmanna 
ríkisins, LSR, sagði í kjölfarið að 
sjóðurinn hefði horft meira til 
annarra fjárfestingarkosta „í ljósi 
þeirrar ávöxtunarkröfu sem gerð 
er til lífeyrissjóða og þess lágvaxta-
umhverfis sem við búum við í dag.“

„Lífeyrissjóðir eiga ekki að hlíta 
svona kalli sérstaklega heldur 
byggja ákvarðanir sínar alfarið á 
heildarhagsmunum sjóðfélaga,“ 
segir Daníel hjá Landsbankanum, 
spurður um þá stöðu sem er komin 
upp þar sem sjóðirnir þurfa að huga 
að uppgjörskröfunni en eru einnig 
gagnrýndir af seðlabankastjóra 
fyrir að taka ekki þátt í að fjár-
magna ríkissjóð á vöxtum sem eru 
vel undir kröfunni.

„Auðvitað skilur maður það að líf-
eyrissjóðir séu tregir til að fjárfesta 
í ríkisbréfum sem eru kannski með 
óverðtryggða ávöxtun sem gefur 
neikvæða raunávöxtun miðað 
við núverandi verðbólgu og innan 
við einnar prósentu verðtryggða 
ávöxtun sem er langt undir þessu 
viðmiði,“ segir Friðrik Már.

Friðrik Már bendir á að ávöxt-
unarviðmið upp á 3,5 prósent hafi 
verið sett við allt aðrar aðstæður 
þegar raunvextir á öruggum ríkis-
bréfum á alþjóðamarkaði, til dæmis 
í Bandaríkjunum, voru á svipuðu 
róli. Það var á tíunda áratugnum en 
núna eru alþjóðlegir raunvextir í 
kringum núllið og verða það senni-
lega um þó nokkurt skeið.

„Þetta segir óhjákvæmilega til sín 
hér á landi og það virðist því eðlilegt 
að taka tillit til þessarar þróunar. 
Það þýðir ekki að viðmiðið eigi að 
fara í núll,“ bætir hann við.

Breyting á uppgjörskröfunni 
er vandasamt verk og viðkvæmt 
á vettvangi stjórnmálanna enda 
felur breytingin í sér að verðmæti 
eru færð á milli kynslóða.

Jón Ævar Pálmason, sérfræðingur 
í áhættugreiningu hjá Fjármála-
eftirlitinu, sagði í umfjöllun Mark-
aðarins fyrir ári að skuldbindingar 
dæmigerðra lífeyrissjóða myndu 
aukast um 10-13 prósent ef upp-
gjörskrafan yrði lækkuð niður í 
3 prósent. Á móti myndu eignir 
aukast um 2-4 prósent. Ef upp-

Athyglin beinist að uppgjörskröfunni
Uppgjörskrafa lífeyrissjóða sögð of há. Dregur úr áhuga á ríkisbréfum sem kemur sér illa fyrir ríkissjóð. Stjórnkerfið skoðar breyt-
ingar á uppgjörskröfunni. Prófessor í hagfræði segir það geta grafið undan trúverðugleika að breyta kröfunni af slíkum ástæðum.

Uppgjörskrafan hjá lífeyrissjóðum flækist fyrir ríkissjóði og Seðlabanka Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Innlán lífeyrissjóða í 
bankakerfinu hafa aukist 
um 35 prósent, allt að 49 
milljarða, frá áramótum.
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Þegar hagkerfið er 
komið inn í allt 

annað vaxtaumhverfi 
kemur sífellt betur í ljós 
hversu úrelt þetta viðmið er.
Daníel Svavarsson, forstöðumaður 
hagfræðideildar Landsbankans.

Traustur fyrirtækjarekstur og öflug nýsköpun 
kallar á samstarfsaðila sem skilur þarfirnar.

Arion banki býður fyrirtækjum af öllum 
stærðum og í öllum geirum alhliða 
þjónustu með fagmennsku, innsæi 
og þekkingu að leiðarljósi.

Hafðu samband á fyrirtaeki@arionbanki.is, 
við þjónustuver í síma 444 7000 eða í 
netspjalli á arionbanki.is.

Búum í haginn 
fyrir atvinnulíf 
framtíðarinnar

arionbanki.is

✿   Innlánastaflinn – aukning frá áramótum
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Atvinnufyrirtæki HeimiliLífeyrissjóðir

Í krónum (ma.kr.)
Í prósentum (hægri ás)

Samtök iðnaðarins (SI) telja að 
gjaldeyristekjur hugverkaiðn-
aðar muni nema 140 milljörð-

um króna í ár og muni skapa um 15 
prósent af gjaldeyristekjum þjóðar-
búsins. Útlit er fyrir að greinin verði 
sú þriðja stærsta í gjaldeyrisöflun 
þjóðarbúsins í ár á eftir sjávarútvegi 
(28 prósent) og ál- og kísiljárnfram-
leiðslu (23 prósent). Þetta kemur 
fram í greiningu SI.

„Hug verkaiðnaður er f jórða 
útf lutningsstoðin í íslensku hag-
kerfi,“ segir Sigurður Hannesson, 
framkvæmdastjóri SI, í samtali 
við Markaðinn. „Með réttri for-
gangsröðu n og á k vörðu nu m 
getur þessi stoð orðið sú stærsta 
og mikilvægasta hér á landi. Þar 
með yrði dregið úr sveif lum í hag-
kerfinu, eitthvað sem lengi hefur 
verið stefnt að, þannig að ytri áföll 
myndu ekki hafa eins mikil áhrif á 
okkur og nú.“

Hann segir að með því að styðja 
enn frekari framgang þeirrar 
stoðar sem hugverkaiðnaður sé 
verði til ný, eftirsótt og verðmæt 
störf og aukin verðmætasköpun til 
framtíðar. „Þetta á að vera plan A 
og stjórnvöld og atvinnulíf eiga að 
taka höndum saman um að virkja 
og sækja ný tækifæri á þessu sviði.“

Samkvæmt greiningunni jukust 
gjaldeyristekjur hugverkaiðnaðar 
um 38 prósent á milli áranna 2018 
og 2019 þegar þær námu 135 millj-
örðum króna og hafa aldrei verið 
hærri. Lyfja-, líftækni- og heilbrigð-
isiðnaður er sá stærsti, skapaði um 
54 prósent af gjaldeyristekjunum í 
fyrra og jukust þær um 63 prósent 
á milli ára.

Upplýsinga- og fjarskiptatækni-
iðnaður skapaði um 37 prósent af 
tekjunum og jukust þær um 21 pró-
sent á milli ára. Annar hátækniiðn-
aður, svo sem framleiðsla á stoð-
tækjum eða tækjabúnaði fyrir 
matvælaiðnað og kvikmyndaiðn-
aður, skapaði níu prósent af tekjun-
um og jukust gjaldeyristekjurnar 
um átta prósent á milli ára.

„Snarpur vöxtur hefur verið í 
upplýsinga- og fjarskiptatækni-
iðnaði (UT) hér á landi á undan-

Hugverkaiðnaður með 15 prósent af 
gjaldeyristekjum þjóðarbúsins

förnum árum,“ segir í greiningu SI. 
Á síðasta ári námu gjaldeyristekjur 
greinarinnar 50 milljörðum króna. 
Til samanburðar námu gjaldeyris-
tekjur greinarinnar 24 milljörðum 
króna árið 2013. Tekjur greinarinn-
ar hafa því vaxið um 107 prósent á 
tímabilinu.

Lyfja-, líftækni- og heilbrigðis-
iðnaður hefur verið að ná vopnum 
sínum aftur undanfarið eftir sam-
dráttinn frá 2016-2018. Byggir 
vöxtur síðustu ára meðal annars á 
þeirri miklu þekkingu sem varð til 

á uppbyggingarárum greinarinnar 
hér á landi. Vöxtur hefur verið í 
gjaldeyristekjum greinarinnar frá 
2018. Fyrirtæki á borð við Cori-
pharma, Alvotech, Florealis, Ker-
ecis og Zymetech hafa verið í vexti 
síðustu ár og eru áform þeirra um 
frekari uppbyggingu hér á landi 
stór. Má í því sambandi nefna að 
samkvæmt áætlun Alvotech verður 
fyrirtækið með 5 prósent af vergri 
landsframleiðslu og 20 prósent af 
útf lutningstekjum þjóðarbúsins 
árið 2027. helgivifill@frettabladid.is 

Lyfjaiðnaður hefur náð vopnum sínum aftur. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

✿   Gjaldeyristekjur hugverkaiðnaðar

Hlutfall af heildargjaldeyristekjum (h.ás)

gjörskrafan væri hins vegar lækkuð 
niður í 2 prósenta verðtryggða vexti 
gæti hækkun skuldbindinga lífeyr-
issjóða numið tugum prósenta.

Læk k andi vext ir samhliða 
óbreyttri uppgjörskröfu leiða til 
þess að lífeyrissjóðirnir horfa fram 
á fórnarskipti. Meiri ávöxtun fylgir 
að jafnaði meiri áhætta, og til að ná 
þessu 3,5 prósenta viðmiði þurfa 
sjóðirnir því að taka meiri áhættu 
en áður.

F j á r m á l a s t ö ð u g l e i k a n e f n d 
Seðlabanka Íslands ræddi stöðu 
lífeyrissjóðanna og áhrif þeirra á 
fjármálamarkaði á síðasta fundi, 
sem var haldinn um miðjan septem-
ber. Í fundargerðinni kom fram að 
lífeyrissjóðirnir „séu ráðandi fjár-
festar hér á landi og mikilvægt sé að 
breið sátt ríki um umgjörð þeirra“. 
Þá hafði nefndin áhyggjur af stöðu 

sjóðanna „í ljósi núverandi vaxta-
umhverfis sem gæti aukið áhættu 
töku þeirra í leit að hærri ávöxtun“.

Innlán lífeyrissjóða í bankakerf-
inu hafa aukist um 35 prósent, alls 
49 milljarða króna, frá áramótum. 
Staðan fór hæst í 192 milljarða í lok 
september en lækkaði svo um 10 
milljarða í október. Miðað við 0,15 
prósenta innlánsvexti að meðaltali 
er raunávöxtun innlánastaf lans 
neikvæð um meira en 3 prósent.

Viðmælendur Markaðarins á fjár-
málamarkaði segja að lífeyrissjóðir 
hafi fundið fjármagni sínu farveg í 
hlutabréfum og fyrirtækjaskulda-
bréfum. Til að mynda hafa lífeyris-
sjóðir keypt fyrir vel á þriðja tug 
milljarða króna í skuldabréfaút-
boðum skráðu fasteignafélaganna 
á síðustu vikum.

Ef langtímaávöxtun verður lægri 
en uppgjörskrafan þegar upp er 
staðið þarf að skerða lífeyrisrétt-
indi. Jón Ævar Pálmason, sérfræð-
ingur í áhættugreiningu hjá Fjár-
málaeftirlitinu, sagði í umfjöllun 
Markaðarins fyrir ári síðan að 
skuldbindingar dæmigerðrar líf-
eyrissjóða myndu aukast um 10-13 
prósent ef uppgjörskrafan yrði 
lækkuð niður í 3 prósent. Á móti 
myndu eignir aukast um 2-4 pró-
sent. Ef uppgjörskrafan væri hins 
vegar lækkuð niður í 2 prósenta 
verðtryggða vexti gæti hækkun 
skuldbindinga lífeyrissjóða numið 
tugum prósenta.

Ríkisstjórnin mun hefja stefnu-
mörkun í lífeyrismálum og stefnir 
að því að afraksturinn verði græn-
bók um lífeyrismál sem kynnt 
verður vorið 2021.
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Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Hlutfall almennings mun minna hérlendis

„Hlutfall almennings á hluta-
bréfamarkaði hefur undanfarin 
ár verið lágt bæði í samanburði 
við það sem áður var og það sem 
þekkist annars staðar, eða um 
fjögur til fimm prósent,“ segir 
Magnús Harðarson, forstjóri 
kauphallarinnar Nasdaq Iceland.

„Þegar best lét eða árið 2002 
stóð hlutabréfaeign almennings 
í 17 prósentum af markaðsvirði. 
Við teljum æskilegt að hún sé að 
minnsta kosti tvisvar til þrisvar 
sinnum hærri en nú er svo viðun-
andi sé eða á svipuðum slóðum 
og við sjáum á Norðurlöndunum.

Við höfum samt skynjað meiri 
áhuga almennings á því að taka 
þátt á markaði, eins og sjá mátti 
á útboði Icelandair Group í 
september sem og vel sóttri vef-
fræðslu um fjárfestingar sem við 

stóðum fyrir um daginn ásamt 
HR og bönkunum,“ segir hann.

Magnús segir að það væri 
æskilegt ef heimilin fjárfestu í 
meira mæli á hlutabréfamarkaði. 
„Við þekkjum það frá nágranna-
löndunum að fjárfestingar ein-
staklinga á markaði eru sérlega 
mikilvægar nýsköpunarfyrir-
tækjum. Aukin þátttaka einstakl-
inga á hlutabréfamarkaði býður 
einnig upp á fjölbreyttari skoð-
anaskipti, meiri valddreifingu og 
er einnig tæki til að jafna tekju-
dreifingu því hún þýðir að arður 
af fjárfestingum er ekki bundinn 
við fámennan hóp. Þá er líklegt 
að auknar fjárfestingar heimila á 
hlutabréfamarkaði auki sam-
stöðu í samfélaginu með því að 
styrkja samband almennings og 
atvinnulífs.“

Vaxtalækkanir Seðla-
bankans hafa og 
mu nu st uðla að 
meir i hæk kunum 
á hlutabréfaverði 
en það að bólu-

efnið gegn COVID-19 sé á næsta 
leyti. Þetta segir Snorri Jakobsson, 
framkvæmdastjóri greiningarfyrir-
tækisins Jakobsson Capital. „Stýri-
vaxtalækkanir hafa leitt til mikilla 
hækkana á hlutabréfamarkaði.“

Mogens Gunnar Mogensen, for-
stöðumaður hlutabréfastýringar 
hjá Íslandssjóðum, segist bjartsýnn 
á áframhaldandi hækkanir á hluta-
bréfamarkaði á næstu misserum. 
„Vextir eru orðnir lágir hér á landi 
og til lengri tíma munu þeir haldast 
lægri en áður hefur þekkst.“

Hann bendir á að þetta muni hafa 
í för með sér að fjármunir leiti úr 
áhættuminni eignum eins og ríkis-
skuldabréfum yfir í hlutabréf. „Þessi 
tilfærsla hófst í lok síðasta árs eftir 
að vextir tóku að lækka um mitt 
ár 2019. Við fundum fyrir miklu 
innflæði í hlutabréfasjóði okkar á 
þessu tímabili en í fyrstu COVID-
bylgjunni hægði á þeirri þróun. Það 
var eðlilegt í ljósi þeirrar óvissu sem 
skapaðist í hagkerfinu meðal ann-
ars tengt framtíð Icelandair en þá 
var ljóst að fram undan væri stórt 
hlutafjárútboð hjá félaginu.“

Innflæði stuðli að hækkunum
Mogens Gunnar telur að aukið inn-
flæði á hlutabréfamarkaðinn muni 
stuðla að hækkunum. „Við teljum 
að töluverðir fjármunir muni leita 
inn á markaðinn vegna þess hve 
vextir eru lágir og verðlagning víða 
hagstæð.“

Magnús Örn Guðmundsson, for-
stöðumaður hlutabréfa og bland-
aðra sjóða hjá Stefni, segir að fréttir 
af bóluefnunum þremur gegn 
COVID-19 hafi staðfest „að ljósið 
við enda ganganna er ekki lest á 
móti okkur“ heldur bjargvættur. 
Bóluefni skipti sköpum fyrir efna-
hag Íslands enda sé ferðaþjónusta 
umsvifamikill atvinnuvegur. „Nú 
höfum við fast land undir fótum 
og getum farið að hugsa fram í tím-
ann,“ segir hann.

Mogens Gunnar segir margar 
skýringar á sterkum hlutabréfa-
markaði síðan í haust. Góðar fréttir 
af bóluefni skipti þar verulegu máli, 
vel heppnað hlutafjárútboð Ice-
land air og almennt góður gangur 
í rekstri félaga á markaði, ekki síst 
vegna sterkrar einkaneyslu, hafi 

glætt markaðinn miklu lífi. Þessi 
tíðindi ásamt lágum vöxtum geri 
það að verkum að fjárfestar og 
sparifjáreigendur færi fé úr inn-
lánum og skuldabréfum í hlutabréf. 
Í hlutafjárútboði Icelandair hafi sjö 
þúsund nýir hluthafar bæst í eig-
endahópinn og hlutabréfin hafa 
hækkað um 40 prósent frá þeim 
tíma. 

„Ekki er ólíklegt að hlutafjárút-
boð Icelandair hafi endurvakið 
áhuga margra einstaklinga á hluta-
bréfamarkaðnum,“ segir hann.

Að hans sögn hefur verið töluvert 
innf læði á hlutabréfamarkaðinn, 
sérstaklega í október og nóvem-
ber. Birtingarmynd þess sé meðal 
annars að hlutabréfasjóðir Íslands-
sjóða hafi vaxið um tæp 40 prósent 
frá áramótum.

Fjárfestar horfa í gegnum faraldurinn
Miklar stýrivaxtalækkanir hafa gert það að verkum að hlutabréfaverð hefur almennt hækkað frá áramótum þrátt fyrir að COV
ID19 hafi skapað djúpa niðursveiflu í efnahagslífinu. Í ljósi lágra vaxta er viðbúið að fé muni streyma inn á hlutabréfamarkað.

Þrátt fyrir að flestir haldi sig almennt heima, hvort sem það eru Íslendingar eða ferðamenn, hafa uppgjör ýmissa  fyrirtækja í Kauphöll komið fjárfestum skemmtilega á óvart. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Horft í gegnum faraldurinn
Magnús Örn segir að fjárfestar 
hérlendis og erlendis hafi horft í 
gegnum kórónaveirufaraldurinn. 
Verðmat fyrirtækja byggi enda á spá 
um sjóðstreymi til fjölda ára en ekki 
skamms tíma. „Margir reikna með 
því að bóluefnið verði komið í víð-
tæka dreifingu á fyrri hluta næsta 
árs og því er hægt að leiða hugann 
að því hvernig fyrirtækin standa 
þegar veiran hefur verið kveðin 
niður.“

Sveinn Þórarinsson, hlutabréfa-
greinandi hjá Landsbankanum, 
segir að fjárfestar „horfir í gegnum“ 
COVID-19. Þess vegna muni hluta-
bréfamarkaðurinn ekki taka við 
sér á sama tíma og hagkerfið. Þegar 

verði búið að verðleggja þær hækk-
anir að einhverju leyti inn í hluta-
bréfaverðið.

Hann vekur athygli á að f lest 
skráð fyrirtæki á markaði hafi 
hækkað frá áramótum þrátt fyrir 
þá erfiðleika sem veiran skapi 
fyrirtækjum. Fjárfestar séu enda 
á höttunum á eftir betri ávöxtun 
í lágvaxta umhverfi. Það hjálpi að 
f lest skráð fyrirtæki í Kauphöll 
hafi orðið fyrir vægum áhrifum af 
COVID-19 fyrir utan Icelandair og 
fasteignafélögin. Uppgjör á öðrum 
og þriðja ársfjórðungi hafi til að 
mynda verið fín. Að því sögðu spái 
Landsbankinn því að hagnaður 
fyrirtækja í Kauphöllinni verði um 
30 prósentum minni í ár en í fyrra.
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✿   Gengisþróun frá áramótum 
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tapas.is

TILBOÐ A – FYRIR TVO
• Nýbakað brauð með hummus og tapenade
• Marineraðar lambalundir með lakkríssósu
• Beikonvafin hörpuskel og döðlur á spjóti (2 stk.) 
   með sætri chilli sósu
• Djúpsteiktur humar í orly
• Kjúklingaspjót (2 stk.) með blómkáls-cous cous,
   furuhnetum, blómkálsmauki og alioli
• Nautaspjót (2 stk.) með sveppaduxelles, 
   bourgunion-sveppasósu og smælki

                    6.990 kr. 3.495 kr. á mann 

TILBOÐ B – FYRIR TVO
• Nýbakað brauð með hummus og tapenade
• Beikonvafin hörpuskel og döðlur á spjóti (2 stk.) 
   með sætri chilli sósu
• Andabringa með jarðskokkum, svartrót 
   og Malt- og Appelsínsósu
• Djúpsteiktur humar í orly
• Kjúklingastrimlar í chiliraspi með gráðaostasósu
• Lambaspjót (2 stk.) með chorizo-sósu, smælki 
   og rótargrænmeti
• Nautaspjót (2 stk.) með sveppaduxelles, 
   bourgunion-sveppasósu og smælki

                    7.990 kr. 3.995 kr. á mann

VEGAN TILBOÐ
• Nýbakað brauð með hummus og tapenade  V

• Blómkál marinerað með harissa, blómskálsmauki,
   pistasíu-lime vinaigrette og granatepli  V

• BBQ Jackfruit soft taco (2 stk.) með mangó-jalapeno  
   salsa, avókadómauki og ferskum kóríander  V

• Vegan Piri Piri "rif" með djúpsteiktu smælki
   og sítrus-hvítlaukssósu  V

               3.990 kr. á mann

Tekið er við pöntunum í síma 551 2344 
eða á netfangið tapas@tapas.is

TAPASBARINN
MEÐ ÞÉR HEIM!

SÚPER TAKE AWAY
TILBOÐ

HINN EINI SANNI Í 20 ÁR!  

Hagstætt verðlagður
Magnús Örn telur að hlutabréfa-
markaðurinn eigi eftir að þokast 
upp á við áfram, þó að ekki sé óeðli-
legt að sjá fjárfesta selja aðeins inn 
í miklar hækkanir. „Hlutabréfa-
markaðurinn er hagstætt verðlagð-
ur að teknu tilliti til vaxtastigsins í 
landinu. Vextir á innlánum gefa nei-
kvæða raunávöxtun og sparnaður 
er að leita meira inn á hlutabréfa-
markaðinn,“ segir hann.

Að hans sögn hefur skuldabréfa-
markaðurinn verið geysisterkur 
síðustu misseri og vextir á markaði 
lækkað mikið þó að enn sé hægt að 
festa jákvæða ríkistryggða raun-
vexti til langs tíma, ólíkt því sem 
þekkist erlendis. „Aukin eftirspurn 
hefur verið eftir hærri ávöxtunar-
kröfu, til dæmis í fyrirtækjaskulda-
bréfum, og munum við sjá það 
aukast. Það er breytt landslag þar 
sem vaxtastig hér á landi mun lík-
lega vera viðvarandi lægra en við 
höfum áður búið við,“ segir hann.

Magnús Örn segir að lág krafa 
á skuldabréfamarkaðnum styðji 
við hlutabréfamarkaðinn og ekki 
sé ólíklegt að verðmargfaldarar 
hækki. „Verðkennitölur eru enn 
lágar miðað við nágrannalöndin,“ 
segir hann og vekur athygli á að lík-
lega muni skráð fyrirtæki geta greitt 
umtalsverðan arð þegar staða hag-
kerfisins batni. „Það er ekki óvar-
legt að áætla að þær muni nema 
um þremur til fimm prósentum af 
markaðsvirði í eðlilegu árferði,“ 
segir hann.

Mogens Gunnar segir að heilt 
yfir sé hlutabréfamarkaðurinn 
hóf lega verðlagður. „Það er eðli-
legt að verðkennitölur hækki þegar 
vextir lækka. Við sjáum engin bólu-
einkenni enn sem komið er,“ segir 
hann. Búast megi við rekstrarbata 
hjá f lestum félögunum í Kauphöll-
inni á árinu 2021 sem muni styðja 
við verðlagningu félaganna.

Sveinn telur að hlutabréfamark-
aðurinn geti heilt yfir haldið áfram 
að hækka á næsta ári. „Það verður 
hins vegar töluvert f lökt og ekki 
endilega öll félög með sömu mögu-
leika þegar bóluefnið fer í umferð,“ 
segir hann.

Lífeyrissjóðir í hlutabréf
Mogens Gunnar telur að lífeyris-
sjóðir gætu horft meira til innlends 
hlutabréfamarkaðar á næstunni. 
Lækkandi vaxtastig hérlendis hefur 
fælandi áhrif á fjárfestingar í skulda-
bréfum og innlánum. „Krónan er til-
tölulega veik um þessar mundir en 
væntingar eru um að hún styrkist 
þegar líða tekur á næsta ár. Auk 
þess hafa verið miklar hækkanir 
á erlendum hlutabréfum. Við það 
hafa erlendar eignir lífeyrissjóða 
hlutfallslega aukist og eru víða að 
nálgast langtímamarkmið. Í því 
ljósi er mögulega ekki eins áhuga-
vert fyrir lífeyrissjóði að fjárfesta 
erlendis við núverandi aðstæður,“ 
segir hann.

Á undanförnum árum hafi lífeyr-
issjóðir lánað sjóðfélögum mikið til 
fasteignakaupa en nú séu heimilin 
að endurfjármagna fasteignalánin 
hjá bönkum sem bjóði nú betri kjör. 
Við það safnist upp fjármunir sem 
þurfi að fjárfesta. Mogens Gunnar 
telur að hluti af því fé gæti runnið 
inn á hlutabréfamarkaðinn.

„Í nýrri fjárfestingarstefnu Gildis 
fyrir árið 2021 erum við að leggja 
upp með að auka nokkuð við vægi 
hlutabréfa, ekki síst á erlendum 
mörkuðum,“ segir Davíð Rúdólfs-
son, forstöðumaður eignastýringar 
Gildis. „Við horfum jafnframt 
nokkuð björtum augum á innlenda 
hlutabréfamarkaðinn á næstu miss-
erum. Það er viðbúið að endurskipu-
lagning í ferðaþjónustu muni taka 
tíma og vonandi mun sá geiri koma 
sterkari til baka. Heilt yfir teljum 
við horfur góðar í flestum geirum og 
að markaðurinn hérna heima verði 
sterkur áfram,“ segir hann.

Erlendir fjárfestar
Að sögn Mogens Gunnars er sömu-
leiðis líklegt að erlendir fjárfestar 
horfi í auknum mæli til Íslands 
þegar hlutabréfamarkaðurinn fari 
í vísitölumengi MSCI fyrir vaxtar-

markaði (e. frontier) um mitt næsta 
ár. „Það gæti vakið áhuga erlendra 
fjárfesta á að fjárfesta hér á landi í 
ljósi þess að krónan er veik og spár 
benda til að hagkerfið taki við sér 
á næsta ári. Það er þó rétt að hafa 
í huga að mengi erlendra fjárfesta 
hérlendis hefur verið þröngt. Ef til 
vill mun áhugi þeirra fyrst um sinn 
beinast að Arion banka og Marel en 
það eru fyrirtækin sem verða í vísi-
tölunni.“

Sveinn segir að erlendir fjárfestar 
horfi mikið til gengis krónunnar 
þegar fjárfest sé hér á landi. Telji 
þeir að hún muni styrkjast eru meiri 
líkur á að þeir fjárfesti hérlendis en 
ef reiknað er með að hún muni veikj-
ast er líklegt að þeir haldi sig til hlés. 
„Jafnvel þótt erlendir fjárfestar hafi 
fengið góða ávöxtun á skuldabréfa- 
eða hlutabréfamarkaði í gegnum tíð-
ina hefur það komið fyrir að veiking 
krónunnar þurrkaði út ávöxtunina. 
Erlendir fjárfestar verja sig almennt 
ekki gegn gjaldeyrisáhættu,“ segir 
hann.

Snorra þykir líklegt að miklir fjár-
munir muni streyma á hlutabréfa-
markaðinn. Að hans mati hefur 
hlutabréfaverð fasteignafélaganna 
lækkað of mikið að undanförnu. 
„Markaðsvirði þeirra er undir bók-
færðu virði fasteignanna,“ bendir 
Snorri á en slær þann varnagla að 
byggt hafi verið of mikið af atvinnu-
húsnæði á síðastliðnum árum.

Eins nefnir hann að minna sé um 
tjón hjá tryggingafélögunum þegar 
hægist um í hagkerfinu og því til 
viðbótar séu margir heima við um 
þessar mundir. Við þær aðstæður 
þurfi þau að greiða út færri tjón. Þá 
njóti tryggingafélögin góðs af góðu 
gengi á fjármálamörkuðum. Eins sé 
Arion banki hagstætt verðlagður.

„Sala smásöluverslana verður góð 
á næstunni en ég sé í raun ekki kaup-
tækifæri í þeim þótt þær séu ekki 
ofmetnar á markaði. Sömu sögu er 
að segja af framleiðslufyrirtækj-
unum Marel og Brim,“ segir hann.

Heldur dökk mynd
Magnús Örn segir að ýmsir, þar með 
talinn Seðlabankinn, hafi dregið 
upp heldur dökka mynd af umsvif-
unum í hagkerfinu á næsta ári. Fari 
ferðaþjónustan af stað geti hún skil-
að umtalsverðum gjaldeyristekjum, 

eins myndi þjóðarbúið njóta góðs af 
því ef loðna finnst.

Hann er þó þeirra skoðunar 
að atvinnuleysi verði umtalsvert 
fram að sumri. „Það er mikilvægt 
að atvinnulífið verði undirbúið 
þegar viðspyrnan kemur og fyrir-
tækin verði ekki orðin gjaldþrota. 
Þess vegna eru aðgerðir á borð við 
hlutabótaleiðina mikilvægar. Til að 
atvinnulífið geti náð sér á strik þarf 
að vera mörkuð skýr stefna um það 
hvernig brugðist verði við COVID-
19 smiti til að skapa fyrirsjáanleika 
í rekstri og auka líkur á að fyrirtæki 
séu klár í slaginn.“

Eins og komið var inn á hefur 
COVID-faraldurinn alls ekki aðeins 
haft neikvæð áhrif á félög í Kaup-
höllinni. Mogens Gunnar segir að 
rekstur smásöluverslana hafi gengið 
vel, sömu sögu sé að segja af trygg-
ingafélögum og að veiran hafi haft 
lítil áhrif fjarskiptafélögin. Fyrir 
utan Icelandair séu það einkum 
fasteignafélögin sem hafi orðið fyrir 
búsifjum af völdum heimsfaraldurs-
ins. „Leigutakarnir eru þverskurður 
af atvinnulífinu og margir þeirra 
starfa meðal annars í ferðaþjónustu. 
Heilt yfir hefur Kauphöllin farið afar 
vel út úr heimsfaraldrinum. Flest 
fyrirtækin standa mjög vel og sum 
hver jafnvel betur en fyrir faraldur-
inn,“ segir hann.

Fín uppgjör
Magnús Örn hefur orð á því að 
uppgjörin á öðrum og þriðja árs-
fjórðungi hafi verið fín. „Vissu-
lega er væntingum stillt í hóf í ljósi 
aðstæðna. Það hefur komið ánægju-
lega á óvart hve vel hefur tekist að 
hagræða í rekstrinum þegar á móti 
blæs. Sum fyrirtæki hafa notið 
góðs af heimsfaraldrinum eins og 
til dæmis þau sem eru í smásölu og 
upplýsingatækni.“

Sérfræðingar á markaði vekja 
athygli á að fyrirtækin hækki ekki 
bara vegna bættra horfa sem rekja 
má til COVID-19 bóluefnis. Síminn 
hafi til að mynda hækkað vegna 
væntinga um sölu fjarskiptainn-
viða, Arion banki í ljósi þess að 
bankinn megi hugsanlega greiða 
út arð, horfur séu á að hagræðing í 
rekstri Eimskips muni skila sér og 
hagræði muni felast í sameiningu 
Kviku og TM.
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Stórnotendur 
raforku á Íslandi 

kaupa nú þegar ETS-eining-
ar á markaði [...]. Íslenska 
ríkið fær ákveðinn hluta 
þeirra greiðslna. Norðmenn 
hafa nýtt sér heimild til að 
láta hluta af söluandvirði 
þessara eininga renna til 
orkufreks iðnaðar. Þá leið 
gætum við líka farið.

Kristín Linda  
Árnadóttir,
aðstoðarforstjóri 
Landsvirkjunar

Þórður 
Gunnarsson
thg@frettabladid.is
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La n d s v i r k j u n  h e f u r 
komið því á framfæri 
við atvinnuvegaráðu-
neytið að tryggja verði 
getu íslenska ríkisins til 
að styðja við orkufrekan 

iðnað með sama hætti hér á landi 
og gert er í Noregi, svo að tryggja 
megi samkeppnishæfni stóriðju á 
Íslandi. Norskir álframleiðendur 
munu á þessu og næsta ári fá sem 
nemur á bilinu tíu til tólf dollara 
á hverja notaða megavattstund 
til niðurgreiðslu á kostnaði vegna 
kolefnislosunar frá norska ríkinu 
á næsta ári, en norska stórþingið 
hefur málið nú til meðferðar. Engar 
líkur er á öðru en að málið fái sam-
þykki þingsins, enda um að ræða 
framlengingu á fyrirkomulagi sem 
þegar er í gildi. Samþykki Eftirlits-
stofnunar EFTA (ESA) liggur þó 
ekki enn fyrir. Endurgreiðslur vegna 
kostnaðar sem tengist kolefnislosun 
(ETS-einingum) hafa tíðkast í Noregi 
allt frá árinu 2013, en hækkandi verð 
á ETS-einingum frá árinu 2018 hefur 
aukið getu norskra stjórnvalda til að 
styðja við orkufrekan iðnað í Noregi.

Allt fram til ársins 2013 gátu ríki 
innan ESB og á Evrópska efnahags-
svæðinu úthlutað ETS-einingum 
ókeypis til raforkuframleiðenda. 
Síðan þá hafa raforkuframleið-
endur þurft að kaupa einingarnar. 
Undir þeim aðstæðum þar sem raf-
orkuframleiðendur þurftu að kaupa 
einingarnar skapaðist hætta á því að 
mengandi iðnaður flyttist til svæða 
utan EES þar sem ekki eru gerðar 
jafnríkar kröfur í umhverfismálum. 
Þessi hætta hefur verið kölluð kol-
efnisleki. Markmið ETS-kerfisins er 
að skapa hagrænan hvata til að draga 
úr mengun, en ef framleiðsla færist 
til svæða þar sem minni umhverfis-
kröfur eru gerðar, má vart segja að 
löggjöf um ETS-kolefniskvóta nái 
markmiði sínu, heldur þvert á móti.

Til að mæta vandamálinu hefur 
ESB samþykkt reglur um ríkisað-
stoð til orkufrekra fyrirtækja í formi 
endurgreiðslu vegna kaupa á ETS-
einingum. Tilgangur þessara reglna 
er að hjálpa þeim fyrirtækjum sem 
mættu stórauknum orkukostnaði 
vegna ETS-kerfisins. Uppfylla þarf 
tvö skilyrði – í fyrsta lagi að við-
komandi fyrirtæki keppi á heims-
markaði, þar á meðal við fyrirtæki 
utan Evrópska efnahagssvæðisins. 
Í öðru lagi að raforkunotkun við 
rekstur sé mjög mikil. Einsýnt er 
að álframleiðendur uppfylla bæði 
skilyrði. Væntingar norskra álfram-
leiðenda fyrir næsta ár eru að þetta 
endurgreiðslukerfi muni koma þeim 
mjög til góða, sökum síhækkandi 
verðs ETS-eininga. Norsk Hydro 
hefur þannig ákveðið að ræsa á ný 
framleiðslulínur í Husnes í Noregi 
sem hafa legið í dvala í meira en ára-
tug.

Hærra ETS eykur endurgreiðslur
Samkvæmt reglum ESB um endur-
greiðslur til stórnotenda vegna 
kostnaðar tengds kaupum á ETS-
einingum miðast endurgreiðslurnar 
að talsverðum hluta við hvert verð á 
kolefniskvóta er hverju sinni. Á ára-
bilinu 2013 til 2017 sveiflaðist verð 
ETS-eininga á milli þriggja og átta 
evra á hvert tonn, en frá árinu 2018 
hefur það hækkað snarpt og stendur 
nú í 25 evrum á tonnið. Heimild 
norska ríkisins – og annarra ríkis-
stjórna innan EES sem nýtt hafa sér 
heimild ESB til endurgreiðslna af 
þessu tagi – hækkar þannig með 
hækkandi verði á kolefniskvóta.

Spá greiningar f y rirtækisins 
Argus Media gerir ráð fyrir því að 

Stóriðjan njóti sömu kjara og í Noregi
Miðað við núverandi verð á ETS-kolefniskvótaeiningum munu norsk álver fá ríflega endurgreiðslu frá norska ríkinu vegna útgjalda 
við kaup á mengunarkvóta. Landsvirkjun vill að búið sé svo um hnútana að íslensk stóriðja njóti sömu hlunninda hér á landi.

Samkeppnishæfni íslenskrar stóriðju er ógnað ef íslensk stóriðja nýtur ekki sömu endurgreiðslna og sú norska að mati Landsvirkjunar. MYND/STÍGUR

Álverð yfir 2.000 dollara í fyrsta sinn frá 2018

Heimsmarkaðsverð á áli skreið 
yfir 2.000 dollara markið á 
þriðjudag í þessari viku, í fyrsta 
sinn síðan í október 2018. Hækk-
andi álverð er einkum rakið til 
aukinnar eftirspurnar í Kína, 
en byggingargeirinn þar í landi 
hefur hjarnað við á síðustu mán-
uðum. Financial Times greinir 
frá því að eftirspurn eftir stáli, 

sementi og áli hafi aukist um 
tíu til þrettán prósent í október 
síðastliðnum, samanborið við 
sama mánuð á síðasta ári. Álverð 
hefur nú hækkað um hartnær 40 
prósent frá því að það náði sínu 
lægsta gildi í rúmlega 1.400 doll-
urum fyrir tonnið í apríl á þessu 
ári. Frá ársbyrjun hefur álverð 
hækkað um ríflega 11 prósent.

Norsk Hydro endur-
ræsir gamlan kerskála
Norski álframleiðandinn Norsk 
Hydro tilkynnti fyrir skömmu 
að framleiðsla yrði aukin í 
álveri fyrirtækisins við Husnes 
í vesturhluta Noregs, miðja 
vegu milli Bergen og Stavanger. 
Álverið hefur verið keyrt á hálfri 
afkastagetu frá árinu 2009 
framleitt tæplega 100.000 tonn 
á ári. Slökkt var á annarri fram-
leiðslulínu af tveimur í kjölfar 
fjármálahrunsins 2008, en 
hrunið hafði meðal annars þær 
afleiðingar að álverð lækkaði 
hratt. Norsk Hydro fyrirhugar 
nú að fullnýta 195.000 tonna 
framleiðslugetu álversins við 
Husnes. Í fréttatilkynningu 
Norsk Hydro vegna málsins er 
tekið fram að eftirspurn eftir 
áli sé tekin að glæðast á ný, en 
ákvörðunin um framleiðslu-
aukningu nú sé ekki síst vegna 
væntinga um að Noregur muni 
halda áfram að nýta sér ETS-
endurgreiðslukerfi sem verður 
til mikilla hagsbóta fyrir orku-
frekan iðnað þar í landi. Af þeim 
sex álverum sem starfandi eru 
í Noregi eru fimm í eigu Norsk 
Hydro. Samanlögð framleiðslu-
geta Norsk Hydro í Noregi er 
tæplega 1,4 milljónir tonna 
á ári. Stærsta álver Evrópu er 
álver Norsk Hydro í Sunndal, 
en árleg framleiðslugeta þess 
er um 400 þúsund tonn á ári. 
Sjötta álverið í Noregi er í eigu 
Alcoa, en framleiðslugeta þess 
er 127 þúsund tonn á ári. Árleg 
álframleiðsla í Noregi er því 
ríflega 1,5 milljónir tonna, en í 
samanburði er hámarksfram-
leiðslugeta íslensku álveranna 
þriggja tæplega 870 þúsund 
tonn. Þó að Noregur fram-
leiði margfalt meiri raforku en 
Ísland, eru löndin tvö því ekki 
svo langt hvort frá öðru þegar 
kemur að framleiðslugetu á áli 
og eru sannarlega beinir keppi-
nautar þegar kemur að upp-
runavottorðum raforku sem 
nýtt er til álframleiðslu.

verð á ETS-einingum geti náð allt 
að 65 evrum á tonnið að tæpum tíu 
árum liðnum, svo að ljóst er að um 
mikla hagsmuni er að tefla. Talið er 
að núverandi verð á ETS-einingum 
muni skila sér í endurgreiðslu upp á 
tíu til tólf dollara fyrir hverja nýtta 
megavattstund til norskra álfram-
leiðenda. Raforkusamningar til stór-
notenda eru nú í boði í kringum 30 
dollara á megavattstundina í Noregi. 
Að frádreginni ETS-endurgreiðslu 
er ljóst að orkukostnaður norskra 
álframleiðenda yrði meira en sam-
keppnishæfur við Ísland, en Lands-
virkjun hefur sagt að kostnaðarverð 
raforkuframleiðslu fyrirtækisins sé 
á bilinu 28 til 35 dollarar á megavatt-
stundina.

Samkeppnishæfni í húfi
Talið er að ESA muni birta ákvörðun 
sína um nýjar reglur um ETS-endur-
greiðslur á árunum 2021 til 2030 
áður en árið er úti. Landsvirkjun 

skrifaði atvinnuvegaráðuneytinu 
bréf vegna málsins 19. nóvember síð-
astliðinn, en þar segir meðal annars: 
„Gæta verður hagsmuna íslenskra 
fyrirtækja í því samhengi og tryggja 
það að reglurnar í ákvörðun ESA 
fyrir tímabilið 2021 til 2030 séu sam-
bærilegar fyrir Ísland og Noreg. Ef 
ESA ákvarðar að verðsamleitni sé til 
staðar og að norska ríkið geti haldið 
áfram að endurgreiða út úr sjóðum 
vegna ETS-kerfisins til stórnotenda 
raforku á tímabilinu, verður að gæta 
þess að slíkt hið sama sé mögulegt 
fyrir íslensk stjórnvöld. Lands-
virkjun óskar eftir því að ráðuneytið 
skoði hvernig best verða tryggðir 
hagsmunir Íslands og samkeppnis-
hæfni í þessu máli með það að mark-
miði að sömu reglur gildi hér og í 
Noregi.“ Verðsamleitnin sem þarna 
er vísað til snýr að því hvort orku-
verð í Noregi ráðist meðal annars af 
verðþróun á meginlandi Evrópu. 

„Í ljósi þess að núverandi lang-

tímasamningar raforku til stórnot-
enda eru gerðir á markaðskjörum 
og sumir hafa verðtengingu við 
evrópska orkumarkaði má færa 
rök fyrir því að ETS hafi áhrif til 
hækkunar á orkuverði á Íslandi 
með sambærilegum hætti og það 
hefur í Noregi,“ segir jafnframt í 
bréfi Landsvirkjunar til atvinnu-
vegaráðuneytisins.

Kristín Linda Árnadóttir, aðstoð-
arforstjóri Landsvirkjunar, segir að 
ef Norðmenn geti sýnt fram á það 
gagnvart ESA að ETS-viðskipta-
kerfið hafi haft áhrif til hækkunar á 
raforkuverði til stórnotenda í Noregi 
eigi sömu reglur að gilda hér á landi, 
til að tryggja fyrirtækjum hér jafna 
stöðu. 

„Stjórnvöld á Íslandi verða því að 
tryggja að sömu leikreglur gildi hér 
og í Noregi. Við vorum ekki með 
þessar heimildir til endurgreiðslu 
á tímabilinu 2013 til 2020, en það 
skipti minna máli þá þar sem verðið 
á ETS-einingum var miklu lægra,“ 
segir Kristín Linda. „Stórnotendur 
raforku á Íslandi kaupa nú þegar 
ETS-einingar á markaði vegna los-
unar þeirra hér á landi. Íslenska ríkið 
fær ákveðinn hluta þeirra greiðslna. 
Norðmenn hafa nýtt sér heimild til 
að láta hluta af söluandvirði þess-
ara eininga renna til orkufreks iðn-
aðar. Þá leið gætum við líka farið,“ 
útskýrir Kristín Linda.
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Ég geng yfirleitt í 
vinnuna, sama 

hvernig viðrar.

Mark Levick, for-
stjóri Alvotech, 
fæddist á Nýja-
Sjálandi en ólst 
upp í Ástralíu. 
H a n n  h e f u r 

búið í 26 ár erlendis og starfað í 
Ástralíu, Bretlandi, Bandaríkj-
unum, Sviss, Þýskalandi og Íslandi.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Við hjónin njótum þess að vera 

úti, hlaupa og ganga á fjöll. Alla 
jafna hlaupum við átta til tíu kíló-
metra þrisvar til fjórum sinnum í 
viku, og alltaf um helgar. Þegar við 
erum ekki í Reykjavík stundum við 
útivist í norðurhluta Sviss. Á undan-
förnum árum höfum við meðal 
annars gengið Camino-leiðina í 
Portúgal og gengið Strandanna á 
milli á Englandi (e. Coast to Coast, 
tæpir 300 kílómetrar, innsk. blm.).

Hitt áhugamálið mitt er lestur 
skáldsagna og annarra bóka um allt 
milli himins og jarðar, einkum um 
sögu og sálfræði. Ég hef jafnframt 
gaman af skapandi skrifum. Ég er 
að skrifa leikrit sem lýsa má sem 
sálfræðilegum spennutrylli. Ég er 
önnum kafinn í vinnu og því taka 
skrifin langan tíma.

Hvernig er morgunrútínan þín?
Ég vakna snemma, yfirleitt um 

klukkan sex svo ég geti farið út að 
hlaupa eða ganga áður en vinnu-
dagurinn hefst. Hér hleyp ég eða 
geng frá Hörpunni að Laugarnesi, 
þaðan liggur leiðin að gula vitanum 
sem er andspænis Viðey. Venjulega 
les ég kvöldfréttirnar frá Ástralíu 
á meðan ég borða morgunmat og 
svara persónulegum tölvupóstum. 
Ég geng yfirleitt í vinnuna, sama 
hvernig viðrar. Það tekur um hálf-
tíma, hvora leið.

Hvaða bók hefur haft mest áhrif 
á þig?

Það er erfið spurning vegna þess 
að ég er sífellt að læra eitthvað nýtt 
af lestri bóka. Ef ég ætti að velja ein-
hverja eina væri það Höfuðpaurinn 
(e. Lord of the Flies) eftir William 
Golding. Það er klassísk skáldsaga 
um hóp drengja á grunnskólaaldri 
sem verða skipreika á eyðieyju. Í 
upphafi vinna þeir saman til að 
draga fram lífið þar til að valda-
barátta leiðir til þess að hópurinn 
skiptist í tvo f lokka sem berjast 
um að ráða ríkjum. Þetta er saga 
mannkynsins í gegnum aldirnar 
og minnir okkur á að fagna því sem 
við eigum sameiginlegt frekar en 
að agnúast yfir því sem gerir okkur 
ólík.

Hver hafa verið mest krefjandi 
verkefnin að undanförnu?

Ein áskorunin á undanförnum 
árum hefur verið að þróa hlið-
stæðulíftæknilyf en í 15 ár þar áður 
hafði ég starfaði við að þróa frum-
lyf. Hliðstæðulíftæknilyf eru í raun 

lyf, sambærileg af afar öflugum líf-
tæknilyfjum sem hafa verið á mark-
aði í einhver ár. Hliðstæðulíftækni-
lyf eru framleidd í frumurækt og svo 
hreinsuð. Þau eru gefin sjúklingum 
með alvarlega sjúkdóma á borð við 
krabbamein og sjálfsónæmissjúk-
dóma eins og liðagigt og sóríasis.

Þótt undarlegt megi virðast er 
erfiðara að þróa gott líftæknilyf, 
vegna þess að þau eru stór prótein 
framleidd úr lifandi frumum, en 
smásameindalyf framleidd með 
efnasmíðum. Það krefst þess að 
púsla þarf saman tækni, vísindum 
og læknisfræði og svo er það jafnvel 
meiri áskorun að þróa hliðstæðu-
líftæknilyf en frumlyf, vegna þess 
hversu f lókið er að gera þessi lyf 
„eins og“ frumlyfið.

Vinnan er svo sannarlega þess 
virði vegna þess að hliðstæðulíf-
tæknilyf eru mun ódýrari en upp-
runalega lyfið. Af því leiðir að hægt 
er að meðhöndla mun f leiri fyrir 
sama kostnað, sem aftur leiðir til 
þess að heilbrigðiskerfið verður 
betra fyrir vikið.

Hvaða áskoranir eru fram undan?
Hliðstæðulíftæknilyf eru til þess 

að gera ný. Fyrstu lyfin voru sam-
þykkt í Evrópu og Bandaríkjunum 
fyrir minna en tíu árum. Alvotech er 
óðfluga að verða leiðandi á alþjóða-
vettvangi í þróun og framleiðslu 
hliðstæðulíftæknilyfja. Í því skyni 
höfum við byggt upp sérhæfðan 
starfshóp á Íslandi. Við höfum bæði 
sótt sérfræðinga í líftækni í gegnum 
samstarf okkar við Háskóla Íslands 
og frá öðrum löndum. Okkar mark-
mið er að Alvotech verði hjartað 
í uppbyggingu á fjölbreyttum og 
sístækkandi líftækniklasa innan 
Vísindagarða Háskóla Íslands.

Hvað vita þeir almennt ekki sem 
ekki þekkja til hliðstæðulíftækni-
lyfja?

Jafnvel í löndum eins og Þýska-
landi, Noregi og Bretlandi hefur 
lægri kostnaður vegna hliðstæðu-
líftæknilyfja til dæmis leitt til þess 
að næstum því tvöfalt f leiri konur 
með brjóstakrabbamein hafa fengið 
slík lyf samanborið við áður en hlið-
stæðulíftæknilyfin komu á markað.

Vísindamaður með 
leikrit í smíðum 

Mark hleypur með eiginkonu sinni, yfirleitt átta til tíu kílómetra þrisvar til fjórum sinnum í viku. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Svipmynd 
Mark Levick

Störf:
Mark Levick hefur verið forstjóri 
Alvotech frá 2019. Hann var þróun-
arstjóri Sandoz Biopharmaceuticals 
(í eigu Novartis) frá árinu 2016. Þar 
kom hann að þróun fimm hlið-
stæðulíftæknilyfja (e. Biosimilars). 
Áður gegndi hann ýmsum stjórn-
unarstörfum hjá Novartis í Banda-
ríkjunum og Sviss. Einnig hefur 
hann starfað hjá GlaxoSmithKline í 
Bretlandi og Bandaríkjunum.

Menntun:
Mark útskrifaðist sem læknir frá 
Háskólanum í Newcastle í Ástralíu. 
Auk þess er hann með doktors-
próf frá Háskólanum í Cambridge 
þar sem hann sérhæfði sig í þróun 
bóluefna.

Fjölskylduhagir:
Kvæntur Fionu sem kennt hefur 
hjúkrunarfræði en er nú skóla-
stjórnandi. Þau eiga fjóra syni á 
aldrinum 23 til 27 ára, þeir starfa 
sem blaðamaður, lögmaður, vís-
indamaður og við fasteignaþróun.

GASTROPUB

2.690 kr.

SÚPER
TAKE AWAY
HÁDEGISTILBOÐ

ÞESSIR RÉTTIR
AÐEINS
SÆTA SVÍNS BORGARINN hinn eini sanni, 175 g 
úr sérvaldri rumpsteik og „short ribs",bjór-brioche brauð, 
rauðlaukssulta, Búri, tru�u-mayo, vö�ufranskar 
BBQ VEGAN BORGARI, bu� úr linsubaunum og sólblóma- 
fræjum, tómatur, BBQ strandsveppir, „mozzarella“ og spicy„mæjó“

ANDARSALAT, confit eldað andalæri, grasker, chili, 
spírur, kóríander, furuhnetur

LAMBASAMLOKA, hægelduð lambaöxl, romaine salat, 
vö�ufranskar, bernaise

VEGAN BBQ JACKFRUIT BURRITO, avókadó, 
kryddhrísgrjón, pico de gallo, ferskt salat

GRILLAÐUR LAX, perlubygg, svart hvítlauks-sesam froða, 
paprikusósa 
LANGA, kartöflumús, kapersblóm, hollandaise-sósa 

FLEIRI FRÁBÆRIR RÉTTIR
SÚPA DAGSINS með nýbökuðu brauði    690 kr.
LAMBASKANKI, hægeldaður í 12 klst. chorizo 
og beikon ragú, smjörbaunir, grænar ertur 2.000 kr.
NAUTALUND 200g, sveppir í plómusósu, 
smælki, gulrætur, nautadjús  2.500 kr.

1.500 kr.

EKKI KLIKKA Á ÞESSU!

Dós af Coke, Coke Zero, Sprite eða Topp 
fylgir með hverjum rétti!

11.30–15.00

Pantaðu í síma 555 2900  |  Nánar á saetasvinid.is 

SVÍNVIRKAR
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Ógnvekjandi skuldafjall Angelu Merkel

Þýskaland, sem stýrt er af Angelu Merkel, réðst í stærsta björgunarpakka Evrópu til að styðja við hagkerfið í mars. Til þess voru tekin há lán og 
ríkissjóður rekinn með halla. Nú í fyrsta skipti spyrja stjórnmálamenn hvort landið geti staðið undir skuldafjallinu. Þingmenn óttast að skulda-
byrðin muni bitna á komandi kynslóðum og auðvelt sé að læða inn gæluverkefnum þegar skuldirnar eru hvort eð er himinháar. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Skotsilfur

Við höfum áður skrifað 
um kosti þess að 
íslenska ríkið kanni 
kost i v ið útgá f u 
grænna skuldabréfa. 
Þar sem við skrifuð-

um áður en kóróna-kreppan reið í 
hlað, töldum við að nægur tími 
væri til stefnu, hægt væri að meta 
málin og síðan taka ákvörðun. Við 
höfum skipulagt fundi með helstu 
ráðamönnum um kosti þess að gefa 
út græn ríkisskuldabréf og sent 
minnisblað á stjórnvöld.

Hingað til hefur verið vel verið 
tekið í þetta. Forsætisráðherra 
greindi á Viðskiptaþingi í vor frá 
stofnun vinnuhóps um sjálf bæra 
fjármögnun ríkissjóðs sem ætti 
meðal annars að greina kosti við 
útgáfu grænna skuldabréfa. Þá 
hefur græn fjármögnun bæst við 
sem aðgerð í aðgerðaáætlun Íslands 
í loftslagsmálum og í nýbirtri ríkis-
fjármálaáætlun 2021-2025 er fjallað 
um mögulega útgáfu grænna ríkis-
skuldabréfa. Okkur var boðið 
til fundar við vinnuhópinn þar 
sem við greindum frá reynslunni 
af grænni útgáfu á Íslandi og hjá 
öðrum löndum og vörpuðum ljósi 
á leiðirnar fram á við.

Reynslan af útgáfu grænna 
skuldabréfa hér á landi hefur 

verið mjög góð. Reykjavíkurborg 
og Orkuveita Reykjavíkur, sem 
Fossar hafa starfað með að útgáfu 
grænna skuldabréfa, hafa fengið 
mikla umframeftirspurn eftir bréf-
unum og notið hagstæðra kjara og 
hyggjast halda áfram á sömu leið 
við umfangsmiklar grænar fjárfest-
ingar sem eru fram undan. Fossar 
störfuðu með fasteignafélaginu 
Regin að fyrstu grænu skuldabréfa-
útgáfu íslensks fasteignafyrirtækis, 
nokkuð sem heppnaðist framar 
öllum vonum. Þegar hér er komið 
sögu hafa Fossar staðið að útgáfu 
á 68 af þeim 72 milljörðum króna 
sem hafa verið gefnir út í grænum, 
sjálf bærum og félagslegum skulda-
bréfum á íslenska markaðnum og 
hafa Fossar metnað til að halda 
áfram á þeirri braut.

Úti í heimi hafa ríki verið að feta 
þessa braut, vel heppnaðar grænar 
skuldabréfaútgáfur Pólverja, Íra 
og Frakka vöktu mikla athygli og 
nú á þessu ári bættust Hollend-
ingar, Svíar og Þjóðverjar í hópinn. 
Meira að segja Þjóðverjar ætla að 
gefa reglulega út græn skuldabréf 

á næsta áratug og búa þannig til 
nýjan vaxtaferil ríkisskuldabréfa (e. 
yield curve). Bretar ætla nú einnig 
í græna skuldabréfaútgáfu í fyrsta 
sinn sem er hugsuð sem viðspyrna 
við kórónaveirunni.

Ólíkt því sem við töldum öll á 
sama tíma á síðasta ári þarf ríkis-
sjóður Íslands nú að sækja sér 
töluvert fé á fjármálamarkaði. Í 
fjáraukalögum er talað um 360 
milljarða króna fjárþörf í erlendri 

mynt. Við teljum að nú sé málið að 
gefa út græn ríkisskuldabréf til að 
koma nýjum stoðum undir fjármál 
ríkissjóðs. Þannig er hægt að fjár-
magna aðgerðaáætlun í loftslags-
málum að fullu, til að takast á við 
áskoranir í orkuskiptum og sam-
göngum framtíðarinnar. Um leið 
verður búin til áhugaverð ávöxtun-
arleið fyrir lífeyrissjóði sem sækjast 
eftir grænum fjárfestingum í sínar 
bækur, en með útgáfu í erlendri 
mynt verður einnig til nauðsyn-
legur gjaldeyrir sem þarf til að drífa 
Ísland áfram út úr kreppunni.

Reynsla annarra þjóða er að 
græn skuldabréfaútgáfa laðar að sér 
sterka og ábyrga fjárfesta víðs vegar 
að, eftirspurnin eykst og áhuginn á 
útgáfunni vex til muna. Með grænni 
skuldabréfaútgáfu getur Ísland sýnt 
að því sé alvara í að byggja upp á 
sjálfbærum grunni eftir faraldurinn 
og takast á við loftslagsvána af full-
um þunga. Það er ekki eftir neinu 
að bíða að Ísland bætist í hópinn og 
stjórnvöld sýni heiminum fram á 
metnaðarfulla leið út úr kreppu og 
inn í græna, sjálf bæra framtíð.

Tími grænu bréfanna kominn! 
Andri  
Guðmundsson
forstöðumaður 
hjá Fossum 
mörkuðum

Kristján Guy 
Burgess
ráðgjafi um 
ábyrgar fjár
festingar

Með útgáfu í 
erlendri mynt 

verður til nauðsynlegur 
gjaldeyrir sem þarf til að 
drífa Ísland áfram út úr 
kreppunni.

Revalútsý
Sólveig Anna 
Jónsdóttir, for
maður Eflingar, 
og Ragnar Þór 
Ingólfsson, 
formaður VR, 
sjá söguna í 
nýju ljósi og tengja 
saman Þjóðarsáttina um 1990 
og fjármálahrunið 2008 með 
undraverðum hætti í svargrein 
við tillögum SA frá því í síðustu 
viku. Samkvæmt þessari sögu
skýringu þeirra leiddi Þjóðar
sáttin til stóraukins ójafnaðar 
meðal Íslendinga, bæði mælt í 
tekjum og eignum áratugina á 
eftir. Formennirnir segja að slík 
aukning ójafnaðar hafi ekki bara 
verið ósanngjörn heldur einnig 
skapað hættu á efnahagslegum 
stórslysum á borð við fjármála
hrunið sem var „bein afleiðing 
af taumlausri uppsöfnun auðs á 
fárra hendur“. Það er nefnilega 
það. Tímamótasamningum, sem 
klipptu á áralangar víxlhækkanir 
launa og verðlags, er kennt um 
fjármálakrísu sem átti sér stað 
átján árum síðar. Ekki er víst að 
formennirnir finni marga fræði
menn utan félagsstarfsins sem 
taka undir þessa söguskýringu.

Hvalreki 
Davíð Helgason, 
einn af stofn
endum Unity 
Technologies, 
er það sem 
nýsköpunar
senan á Íslandi 
hefur þurft: Tækni
frumkvöðull sem hefur byggt 
upp blómlegt fyrirtæki og er 
reiðubúinn að fjárfesta ríkulega 
í sprotum. Sumarið 2018 hafði 
Davíð að eign sögn fjárfest í um 
50 sprotafyrirtækjum. Nú er hann 
að flytja til Íslands og mun ef
laust fylgjast vel með innlendum 
frumkvöðlum. Davíð hefur ekki 
einungis fram að færa fé og mikla 
þekkingu heldur einnig djúp 
tengsl í Kísildalinn og víðar – af 
skala sem ekki hefur þekkst áður 
hérlendis. Davíð gæti virkað eins 
og væn stera sprauta í sprotaum
hverfið.

Smalley í 
stjórn
Breski lögmað
urinn Tim Small
ey, einn nánasti 
samstarfsfélagi 
kaupsýslumannsins 
Roberts Tchenguiz um árabil, 
hefur tekið sæti í stjórn Kviku 
Securities Ltd., dótturfélags 
bankans í Bretlandi. Á árunum 
2003 til 2016 starfaði Smalley hjá 
fjárfestingafélagi Tchenguiz, R20, 
en undanfarin ár hefur hann stýrt 
fjárfestingafyrirtækjunum Blue
moon Investments og Stondon 
Capital. Stjórnarformaður dóttur
félags Kviku í Bretlandi er Ármann 
Þorvaldsson, sem var á árum áður 
forstjóri Kaupþings þar í landi, 
en Tchenguiz var sem kunnugt er 
stærsti viðskiptavinur bankans. 
Umsvif Kviku í Bretlandi hafa 
vaxið mjög en í vor var greint frá 
því að félagið hefði aukið eigna
stýringarstarfsemi sína með 
kaupum á veðlánasjóðnum SQN 
Asset Finance Income Fund en 
eignir eru metnar á 70 milljarða.
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Síðastliðið ár hafa höfundar 
greinarinnar birt tvær 
greinar um aðgerðir Evr-
ópusambandsins á sviði 
sjálfbærra fjármála. Grein 
þessi er, líkt og fyrri tvær, 

liður í að vekja athygli á umfangs-
mikilli sjálf bærnivæðingu sam-
bandsins á fjármálamörkuðum.

Undir lok árs 2019 birti Evr-
ópusambandið reglugerð (ESB) 
2019/2088 um upplýsingagjöf 
tengda sjálf bærni á sviði fjármála-
þjónustu (e. on sustainability-
related disclosures in the financial 
services sector eða SFDR) sem tekur 
að stærstum hluta gildi þann 10. 
mars 2021. Íslandi er skylt að inn-
leiða reglugerðina í íslenskan rétt 
á grundvelli EES-samningsins en 
hún hefur ekki enn verið tekin upp 
í EES-samninginn þegar greinin er 
skrifuð.

ESB telur nauðsynlegt að auka 
aðgengi fjárfesta að áreiðanlegum, 
skipulegum og nákvæmum upplýs-
ingum tengdum sjálfbærni fjárfest-
inga, sem auðveldi þeim að ráðstafa 
fjármagni sínu til fjárfestingaafurða 
sem hafa jákvæð áhrif á umhverfið 
og félagsleg málefni. Í stuttu máli 
krefur reglugerðin tiltekin félög á 
fjármálamörkuðum um að huga að 
sjálf bærni og upplýsa fjárfesta um 
hvort, og þá hvernig, tekið er tillit til 
slíkra atriða við töku ákvarðana um 
fjárfestingar. Ýmis félög gætu þurft 
að endurskoða rekstrarhætti sína 
og innri ferla svo þau geti yfir höfuð 
fullnægt upplýsingaskyldunni.

Gildissvið reglugerðarinnar 
er víðtækt og nær annars vegar 
til þátttakenda á fjármálamörk-
uðum, til dæmis lánastofnana og 
fjárfestingarfélaga sem bjóða upp á 
eignastýringu eða fjárfestingaráð-
gjöf, rekstraraðila verðbréfasjóða, 
sérhæfðra sjóða og áhættufjárfest-
ingarsjóða og lífeyrissjóða, og hins 
vegar fjármálaráðgjafa, til dæmis 
lánastofnana og fjárfestingarfélaga 
sem veita fjárfestingarráðgjöf.

Þær upplýsingaskyldur sem 
reglugerðin kveður á um má í gróf-
um dráttum skipta í þrjá f lokka: (i) 
hvernig tekið er tillit til þeirra nei-
kvæðu áhrifa sem sjálfbærniáhætta 
(e. sustainability risk) gæti haft á 
fjárfestingu, (ii) hvernig tekið er 
tillit til þeirra neikvæðu áhrifa sem 
fjárfesting gæti haft á sjálf bærni-
þætti (e. sustainability factors) og 
(iii) upplýsingar frá aðilum sem 
bjóða upp á fjármálaafurðir sem 
miða að sjálf bærum fjárfestingum 
eða styðja við sjálf bærni að öðru 
leyti.

Upplýsingar um  
sjálfbærniáhættu
Almennt eru gerðar kröfur til félaga 
á þessum vettvangi um að starfa í 
þágu bestu hagsmuna fjárfesta. Til 

að verða við kröfunni verða félög 
nú að flétta svokallaða sjálf bærni-
áhættu saman við ferla sína og meta 
reglulega hvort slík áhætta sé fyrir 
hendi. Undir hugtakið sjálf bærni-
áhætta falla atburðir eða aðstæður 
í tengslum við umhverfið, félagsleg 
málefni eða stjórnunarhætti, sem 
myndu raunverulega eða hugsan-
lega hafa verulega neikvæð áhrif á 
virði fjárfestingar, ef þau raunger-
ast. Sem dæmi má nefna að auknar 
sveiflur í veðurfari af völdum lofts-
lagsbreytinga geta haft veruleg áhrif 
á uppskeru og um leið lækkað virði 
fjárfestinga í félögum sem treysta á 
sæmilega uppskeru. Að sama skapi 
hefur aukin tíðni skógarelda þegar 
haft slæm áhrif á hagkerfi Banda-
ríkjanna og árlegur kostnaður Breta 
vegna f lóða mun margfaldast á 
næstu áratugum.

Á grundvelli reglugerðarinnar 
ber félögum að setja sér stefnu um 
hvernig tekið er tillit til sjálf bærni-
áhættu þegar fjárfestingarákvarð-
anir eru teknar eða ráðgjöf veitt. 
Jafnframt verða starfskjarastefnur 
félaga að taka mið af sjálf bærni-
áhættum.

Loks verður félögunum skylt að 
veita fjárfestum upplýsingar áður 
en samningssamband kemst á (til 
dæmis í lýsingum) um það hvernig 
sjálf bærniáhætta er f léttuð inn 
í ákvarðanir og ráðgjöf og hvaða 
áhrif sjálf bærniáhætta gæti helst 
haft á af komu fjárfestingarinnar. 
Ef niðurstaða þess mats er að 
engin sjálf bærniáhætta sé fyrir 
hendi verður að útskýra hvernig sú 
ályktun er dregin. Hér ber skyldan 
til að veita upplýsingar með sér 
aðra áþreifanlegri skyldu, það er, 
skylduna til að meta hvort sjálf-
bærniáhætta er fyrir hendi, og ef 
svo er, f létta hana inn í fjárfesting-
arákvarðanir eða fjármálaráðgjöf.

Upplýsingar um helstu nei-
kvæðu áhrif á sjálfbærniþætti
Þá fjallar reglugerðin um upplýsing-
ar um áhrif fjárfestinga á svokallaða 

sjálf bærniþætti, það er, málefni 
tengd umhverfinu, starfsfólki og 
félagslegum atriðum, vernd mann-
réttinda og málefni tengd baráttu 
gegn spillingu og mútum. Þetta felur 
í sér mat á neikvæðum áhrifum fjár-
festingarinnar út á við, til dæmis 
hvort hún hefur slæm áhrif á lofts-
lagið vegna útblásturs fyrirtækisins 
á bak við fjárfestinguna. Félögin eru 
ekki beinlínis skuldbundin til að 
taka tillit til helstu neikvæðu áhrifa 
fjárfestingarákvarðana eða fjár-
málaráðgjafar á sjálfbærniþætti, en 
ef það er ekki gert verður að útskýra 
gaumgæfilega hvers vegna ekki og 
hvort stefnt sé að því í framtíðinni.

Aðrar kröfur
Auk þeirra kvaða sem þegar hafa 
verið nefndar eru lagðar sérstakar 
skyldur hvað varðar upplýsinga-
gjöf þeirra félaga sem bjóða upp 
á (i) fjármálaafurðir sem eiga að 
miða að sjálf bærum fjárfestingum, 
eða (ii) fjármálaafurðir sem sagðar 
eru styðja við umhverfið eða félags-
leg málefni. Útgefendur slíkra fjár-
málaafurða verða meðal annars að 
birta upplýsingar í tengslum við 
f lokkunarkerfi ESB, sem sett var á 
stofn fyrr á þessu ári.

Að lokum er tilefni til að benda 
á að markaðsefni þátttakenda á 
fjármálamarkaði og fjármálaráð-
gjafa má ekki vera í ósamræmi við 
þær upplýsingar sem þarf að veita á 
grundvelli reglugerðarinnar. Þann-
ig mætti til dæmis ekki markaðs-
setja fjárfestingu sem sjálf bæra 
þegar hún er það ekki í skilningi 
reglugerðarinnar.

Næstu skref
Ofangreind umf jöllun er ekki 
tæmandi en gefur mynd af helstu 
breytingum sem reglugerðin hefur 
í för með sér. Evrópsku eftirlits-
stofnanirnar (ESMA, EBA og EIOPA) 
áætla að gefa út leiðbeiningar fyrir 
lok þessa árs, sem munu varpa frek-
ara ljósi á ákvæði reglugerðarinnar. 
Auk þess er undirbúningur hafinn 
að frekari breytingum á lykil-
gerðum ESB á sviði fjármála, þar 
með talið UCITS, MiFID og AIFMD, 
meðal annars í þágu upplýsinga-
gjafar um sjálf bærni.

Reglugerðin kemur til með að 
bæta úr óreiðu upplýsinga um 
sjálf bærni fjárfestinga og auka trú-
verðugleika á sviðinu. Með auknum 
trúverðugleika má gera ráð fyrir 
meiri áhuga fjárfesta og því er ljóst 
að fram undan liggja ýmis tækifæri 
á sviði sjálf bærra fjármála.

Baráttan gegn grænni 
upplýsingaóreiðu á 
fjármálamörkuðum

Helga Melkorka 
Óttarsdóttir
lögmaður og 
meðeigandi á 
LOGOS

Arnar Sveinn 
Harðarson
lögfræðingur og 
fulltrúi á LOGOS

Reglugerðin kemur 
til með að bæta úr 

óreiðu upplýsinga um 
sjálfbærni fjárfestinga og 
auka trúverðugleika á 
sviðinu.

SUSHI SOCIAL
Þingholtsstræti 5 • 101 Reykjavík

 

TILBOÐS
sushibakkinn

32 geggjaðir sushibitar

5.990 kr.

25%
AFSLÁTTUR
af öllum sushirúllum
á matseðli í

TAKE AWAY

Panta þarf tilboðsbakkann fyrir kl. 14.00 samdægurs.

Tekið er við pöntunum í síma 568 6600
eða með fyrirvara á netfangið

sushisocial@sushisocial.is

Nánar á sushisocial.is
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Grasrótarstigið 
sýnir sig í því að 

það er 5 til 7 prósent kosn-
ingaþátttaka í formanns-
kjöri í stærstu 
stéttarfélögunum.

Halldór Benjamín  
Þorbergsson, fram-
kvæmdastjóri SA 

29.11.2020

MARKAÐURINNMARKAÐURINN Instagram  
fréttablaðsins
@frettabladidfrettabladid.is

Miðvikudagur 2. desember 2020FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS UM VIÐSKIPTI OG FJÁRMÁL |

Þórður 
Gunnarsson

SKOÐUN

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

VERÐ ... 7.495

JBL BLUETOOTH 
HEYRNARTÓL

VERÐ ÁÐUR ....44.995 
JÓLATILBOÐ ...29.995

VERÐ ÁÐUR ....16.495 
JÓLATILBOÐ ...12.995

VERÐ ...17.995

VERÐ ...24.995

JBL BLUETOOTH HÁTALARI

SVARTUR

Fæst í 
mörgum 

litum

VERÐ ... 9.795

VERÐ ... 7.995

VERÐ ... 5.995

VERÐ ... 7.995

VERÐ ... 6.995

GRILLPANNA

27x23cm

HÁTALARI

MEÐ 

HÁTALARA

FLÖKTANDI LED

HOM-HELIOSBTBLACK/WHITEHOM-HELIOSBLACK/WHITE

120 LED perur sem 
geta líkt eftir eldi

HOMELINE HELIOS IGNIS LJÓS APOLLO 96 SVART BLUETOOTH

EVA TRIO

SÓSU
POTTUR

1,1 LÍTER

PÖNNUSETT TNS
24 og 28cm

ELDFÖST 
MÓT
Cerise

26+32cm 2stk

16 cm Creme

STEYPUJÁRNS 
SKAFTPOTTUR

VERÐ ÁÐUR ....27.995 
JÓLATILBOÐ ...19.995

VERÐ ...99.995

Hrímhvít hrærivél með glerskál

MATVINNSLUVÉL

VERÐ .....9.995

GEORGE FOREMAN

HEILSUGRILL

28x17 cm grillflötur

1650w

JBL FLIP5BLACK

Fæst í mörgum litum

VERÐ ... 5.495

ARIETE
VÖFFLUJÁRN

EKTA  BELGÍSKAR VÖFFLUR

KAI 
PUREKOMACHI2
HNÍFASETT

VERÐ ... 8.995

3stk

SCHOU

KJÖT
HITAMÆLIR

ÞRÁÐLAUS

VERÐ ÁÐUR ....5.495 
JÓLATILBOÐ ...4.495

VERÐ ...13.995

VERÐ .....9.995

KRULLUBURSTI

REVLON

VOLUMIZER PRO

VERÐ .....9.995

VERÐ .....7.495

VERÐ .....7.495

HÁRBLÁSARI
BABYLISS

2100W 
AC MÓTOR

MEÐ 
HLEÐSLU

PHILIPS 

1000 SERÍA

SHIATSU

NUDDKODDIMEDISANA

VERÐ ÁÐUR ....39.995 
JÓLATILBOÐ ...29.995

PARIS 
POTTASETT

Fissler gæði

MAGNAÐ 
JÓLATILBOÐ

5 stk

7 BOLLA 
SVÖRT

FRÍ HEIMSENDING
SENDUM HVERT Á LAND SEM ER

ÞEGAR VERSLAÐ ER Í 
VEFVERSLUN OKKAR 
FYRIR MEIRA EN 10.000

JÓLABÚÐIN ÞÍN

Ein auka skál fylgir!

ARTISAN 156

Centerhotels högnuðust um 112 milljónir 
króna árið 2019. Til samanburðar nam 
hagnaðurinn 314 milljónum króna árið 

áður. Arðsemi eiginfjár var 14 prósent. Eigið fé 
var 843 milljónir króna við árslok og eiginfjár-
hlutfallið 46 prósent. Tekjurnar jukust um þrjú 
prósent á milli ára og voru 4,6 milljarðar króna.

Hótelsamsteypan er í eigu S&K eignarhalds-
félags sem var með fjóra milljarða í eigið fé við 
lok árs í fyrra og eiginfjárhlutfallið 91 prósent.

Ferðaþjónusta glímir við mikinn vanda því 

fáir ferðamenn koma til landsins vegna COVID-
19. „Félagið vinnur nú að samningum við kröfu-
hafa sína hvað varðar húsaleigu og annan fast-
an kostnað á árinu 2020,“ segir í ársreikningi.

Húsaleiga hækkaði um 44 prósent á milli ára 
og nam 1,6 milljörðum króna í fyrra. Centerhot-

els greiddi tengdum aðilum 1,4 milljarða króna 
í leigu árið 2019. Árið áður var sú fjárhæð 971 
milljón króna. 

Centerhotels er í eigu hjónanna Kristófers 
Oliverssonar og Svanfríðar Jónsdóttur. – hvj

Centerhotels hagnast um 112 milljónir

Kristófer Olivers
son, forstjóri 
CenterHotels.

Mjög hefur verið gengið á 
borgaraleg réttindi fólks á 
undanförnum mánuðum. 

Lögreglumenn á Suðurlandi réðust 
um helgina til atlögu við fólk í 
einkasamkvæmi og hótaði sektar-
gjörðum. Ástæðan var sú að ekki 
var nægilega vel gætt að sóttvarna-
hólfaskiptingu, en 30 gestir voru 
á svæðinu. Haft var eftir einum 
lögreglumanninum í viðtali á Vísi: 
„Við reynum að hafa öflugt eftirlit. 
Það er það sem virðist skipta máli. 
Því miður eru margir sem reyna 
að fara léttu túlkunina og finna 
götin í reglunum. En meiningin er 
að túlka allt mjög þröngt þannig 
að við vinnum á þessu, ekki finna 
hvar eru gloppur og göt og hanga á 
því.“ Yikes.

Þetta minnir aðeins á sögu-
þráðinn í stórvirkinu Footloose, 
þar sem bannað er að dansa og 
lögreglan eltist við ungt fólk sem 
dirfist að slá upp dansleik. Einn 
munurinn er sá að þessi hörmulegi 
og að hluta til sjálfskapaði veru-
leiki okkar í dag er ekkert fyndinn 
eða skemmtilegur.

Ég hefði svo haldið að túlka ætti 
þröngt heimildir lögreglunnar til 
að skipta sér af fólki, en öll viðmið 
um meðalhóf eru svo sem löngu 
farin út um gluggann. Hérlendis 
sem erlendis. Leiða má líkur að 
því að einhver hafi tilkynnt brot á 
sóttvarnalögum með því að fylla 
út þar til gert eyðublað á COVID.
is.

Þetta er kannski það sorglegasta 
við þetta allt saman – andrúmsloft 
tortryggni og taugaveiklunar er 
nú allsráðandi og fólki er egnt upp 
hvert á móti öðru. Það eru sannar-
lega fordæmi fyrir samfélögum 
þar sem borgararnir eru hvattir til 
að hafa eftirlit hverjir með öðrum 
og tilkynna brot samborgara 
sinna. Slíkum samfélögum hefur 
sjaldan eða aldrei farnast vel.

Þó eru allar þessar aðgerðir 
kynntar undir formerkjum þjóð-
félagslegrar samstöðu. En ef sú 
samstaða felst í því að fólk þurfi 
að sætta sig við lögreglueftirlit 
með mannamótum, í stað þess að 
höfða til persónulegrar ábyrgðar 
fólks, þá erum við einfaldlega á 
rangri leið. Sama hversu göfugur 
tilgangurinn kann að vera. 

Kannski er kominn tími til að 
hætta að tala um fordæmalausa 
tíma. Þetta ástand hefur nú varað í 
að verða tíu mánuði og mun líkast 
til gera það áfram um langt skeið. 
Það er að segja, ef heldur fram sem 
horfir. Ef stefna stjórnvalda verður 
áfram sú að stöðva hópamynd-
anir, sama hvaða nafni þær kall-
ast, frekar en að læra að lifa með 
veirunni og aðlagast breyttum 
veruleika. Mögulega er tími til 
að venjast því að daglegur fjöldi 
komufarþega í Leifsstöð verði 
ámóta og fjöldi gesta á heimili 
Víðis Reynissonar um helgar. 
Skulum samt vona ekki.

Víðir Reynis 
International 



Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Ég var, eins og svo margir, farin 
að standa sjálfa mig óþarf-
lega oft að því að hafa óþarfa 

áhyggjur af morgundeginum, ósátt 
við það sem tókst ekki nógu vel í 
gær og vera jafnvel andlega fjar-
verandi. Það bætti ekkert stöðuna 
að ég bara náði ekki tengingu við 
þessi stanslausu skilaboð á sam-
félagsmiðlum sem allir virtust 
vera að mastera nema ég að „lífið 
er núna“,“ segir Katrín Brynja 
Hermannsdóttir, kennari, blaða-
maður, háskólanemi og lottóþula, 
innt eftir því hvers vegna hún fór 
að ástunda hugleiðslu fyrir um ári.

„Ég fór á námskeið í Núvitundar-
setrinu og tímarnir byrjuðu á 
hugleiðslu. Fyrst fannst mér það 
eiginlega alveg hræðilega erfitt, 
kreisti augun saman og opnaði 
f ljótlega mjög laumulega annað 
augað til að kíkja á hina og athuga 
hvort þeir væru alveg „með’etta“ 
eða kannski bara í sama ruglinu og 
ég. Við vorum alveg nokkur sem 
horfðumst í pírð augu en smám 
saman hættir maður að pæla í 
hinum, fer að hlusta á hugleiðsluna 
sjálfa og takast betur að vera í 
núinu. Stundum komu dagar þar 
sem ég réði bara akkúrat ekkert 
við hugsanir sem fóru út um víðan 
völl, en partur af þessu er einmitt 
að sættast við að hugurinn fer á 
f lakk. Æfingin felst í að leiða hann 
til baka.“

Korter í bilaðan náladofa
„Ég hafði gert margar hlægilegar 
tilraunir til að sitja í lótusstell-
ingunni við hugleiðsluna og reynt 
alls konar útfærslur af henni með 
hrúgu af koddum og teppum, fílaði 
mig ekki í venjulegum stól og var 
eiginlega komin á þann stað að 
þetta væri bara fyrir útvalda og 
eitthvað sem ég næði aldrei tökum 
á,“ segir Katrín Brynja sem á nám-
skeiðinu fékk að prófa hugleiðslu-
koll, svipaðan þeim sem hún hefur 
nú búið til.

„Allt í einu var þetta ekki lengur 
svona hræðilega erfitt. Í stað þess 
að brölta um í púða- og teppa-
hrúgu þá gat ég setið upprétt án 
áreynslu og tókst loksins að ná 
einbeitingu því það var ekkert 

sem truflaði mig lengur. Kollurinn 
er með rúnnuðum fótum, sem er 
lykilatriði því þannig er auðvelt að 
finna réttu stellinguna, vera beinn 
í baki og fæturnir ekki í kremju, 
og korter í bilaðan náladofa,“ segir 
Katrín Brynja og hlær.

„Hugleiðslukollur var augljós-
lega týndi hlekkurinn í mínum 
hugleiðsluæfingum og ég leit svo 

á að ég þyrfti að eignast svoleiðis 
til að geta haldið áfram. Það fór 
dágóður tími í árangurslausa leit 
að réttum kolli og um tíma hékk ég 
á húninum hjá miklum völundar-
smið sem sýndi þessu lítinn áhuga. 
En ég var harðákveðin í að eignast 
svona græju, lagði hausinn í bleyti 
og byrjaði að gúggla. Eftir tals-
verðar pælingar fann ég út hvernig 

hann ætti að vera og eignaðist þar 
með minn eigin hugleiðslukoll 
sem ég smíðaði sjálf. Vinkona mín 
bað mig svo um að gera einn fyrir 
sig og eftir að ættingi hafði rekið 
inn nefið kom ósk um annan og 
svo var ég farin að búa til kolla 
fyrir fólk sem ég kunni engin deili 
á,“ segir Katrín Brynja, undrandi 
en ánægð með viðtökurnar.

Hlaut nafnið Stilltur
Litla bílskúrsverkefni  Katrínar 
Brynju öðlaðist því mjög svo 
óvænt líf. Hugleiðslukollurinn 
fékk í kjölfarið sitt eigið nafn og 
var nefndur við hátíðlega athöfn 
nafninu Stilltur.

„Ég er að dunda mér við þetta í 
frístundum hér heima, alltaf með 
nokkra í gangi og synir mínir vanir 
því að heimilið líkist á köflum 
verkstæði. Þegar einhver hefur 
samband eftir að hafa heyrt af 
hugleiðslukollinum, hvort sem er 
fyrir sig eða í gjöf, þá verð ég að 
sjálfsögðu við því með gleði. Núna 
fæ ég laghentan smið í tréverkið 
sem er úr eik og svo bólstra ég með 
flaueli eða hör. Við heftibyssan 
náum góðri tengingu,“ segir Katrín 
Brynja kímin á kollinum stillta.

„Í fyrstu snerist þetta bara um 
að eignast svona sjálf, en hug-
leiðsla og núvitund er eitthvað sem 
allir ættu að kunna og það er aldrei 
of seint að byrja. Ef hugleiðslukoll-
urinn Stilltur gerir núvitundar-
þjálfun auðveldari fyrir einhvern, 
þá finnst mér það bara brjálæðis-

lega ánægjulegt! Stilltur gagnast 
heldur ekki bara þeim sem hafa 
farið á hugleiðslunámskeið og sem 
betur fer eru alltaf f leiri og fleiri 
að uppgötva hvað hugleiðsla er 
góð leið til vellíðunar og aukinna 
lífsgæða.“

Þjálfar hér og nú-vöðvann
Katrínu Brynju þykir best að tylla 
sér á hugleiðslukollinn heima og 
gefa sér nokkrar mínútur.

„Það getur gert gæfumuninn 
og sett tóninn fyrir það sem eftir 
lifir dags. Annars getur hugleiðsla 
farið fram hvar og hvenær sem er, 
í bílnum, í röð fyrir utan verslun 
eða bara í sófanum heima. Það 
sem mestu skiptir er að fólk finni 
sína leið og ekki verra að hún sé án 
mikillar fyrirhafnar,“ segir hún.

„Í mínum huga er hugleiðsla 
ekkert annað en ákveðin tegund af 
líkamsrækt sem snýst um að þjálfa 
„hér og nú“-vöðvann sem hjálpar 
mér við að taka eftir því sem er að 
gerast í kringum mig. Eftir því sem 
ég æfi þennan vöðva oftar eyk ég 
líkur á að mér takist að njóta þess 
enn betur sem er skemmtilegt. Mér 
finnst ágætt að líkja núvitund við 
barn sem finnst brjóstsykurinn 
sinn svo góður að það lætur hann 
liggja á tungunni eins lengi og 
mögulegt er. Það er nefnilega svo 
auðvelt að bryðja hann og teygja 
sig í næsta, en í núvitund getum 
við enn betur notið þess góða í 
lífinu.“

Sjá Katrínu Brynju á Facebook.

Kollurinn var týndi hlekkurinn
Katrín Brynja Hermannsdóttir þjálfar hér og nú-vöðvann með hugleiðslu. Eftir margar hlægilegar 
tilraunir við að koma sér í lótusstellinguna tók hún til bragðs að smíða sinn eigin hugleiðslukoll.

Katrín Brynja segir allt annað líf að hugleiða á kollinum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hugleiðslukollur Katrínar Brynju, Stilltur, auðveldar að finna réttu stell-
inguna í hugleiðslu. Hann er úr eik og bólstraður ýmist með flaueli eða hör.
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Þjónusta

 Málarar

REGNBOGALITIR.IS
Alhliða málningarþjónusta.
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Vönduð vinnubrögð 
og vanir menn. Sími 8919890 eða 
malarar@simnet.is

 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

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

OFURTILBOÐ 55ÞÚS
Fallegur sófi úr Tekk til sölu með 
höfuðpúðum og skammel, grár. St. 
90X220 og skammel 70X85. Tilboð 
óskast S. 663 3313

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Til leigu 2ja herb. 45 fm. kjallaraíb. 
á Laugarnesvegi 64. Sér inngangur, 
góðir gluggar. Leiga kr 140.000 
innifalið rafmagn , hiti og húsgjald. 
Laus 1.des. Uppl. í s. 8228612, Bjarni

TIL LEIGU.
Til leigu í Garðabæ 

einstaklingsíbúð með sér 
inngangi,reyklaust og rólegt. Er 

laus.
Upplýsingar í síma: 892-8825.

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Tæplega 2400 fm atvinnuhúsnæði 
með góðri lofhæð við Einhellu 2
 • Eignin skiptist í 14 iðnaðarbil, stærð ca. 150-170 fm hvert

 • Lóðin er að stærðinni 5.279,5 fm

 • Eignin verður tilbúiin til afhendingar í apríl/maí 2021 

 • Á lóðinni er gert ráð fyrir 58 bílastæðum

 • Afhending við kaupsaming

Einhella 2
220 Hafnafjörður

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
sími: 775 1515
jko@miklaborg.is 

BÓKIÐ SKOÐUN 
hjá Jason í síma 775 1515

Verð: Tilboð

Sýningarsalur - Draghálsi 4 - 110 Reykjavík - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is
...hillukerfi

Fyrir veitingahús, mötuneyti og matvinnslur
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569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Naustabryggja 43 
110 Reykjavík

Tæplega 200 fm raðhús  
í bryggjuhverfinu
 • Stúdíoíbúð á jarðhæð 

með leigutekjum

 • Stórar stofur - tvennar svalir

 • Frábært útsýni

 • Tvöfaldur bílskúr

Verð:  84,5 millj.

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þresti í síma 897 0634

OPIÐ HÚS
í dag miðvikudag  2. des.

kl. 17:00 - 17:45

Nánari upplýsingar veitir: 

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
sími: 897 0634 
throstur@miklaborg.is

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Leita að ...
4ra herbergja íbúð með  
3 svefnherbergum í miðbæ 
Reykjavíkur 101 eða 107. 
Nánari upplýsingar veitir Jórunn  
lögg. fasteignasali í síma 845-8958

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali 
jorunn@miklaborg.is  Sími: 845 8958

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Skógarlind 1. Breytt deiliskipulag.
Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010, að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir lóðina Skógarlind 1. Í breytingunni 
felst að byggingarreitur breytist og hann breikkar um 1 m, þ.e. úr 32 m í 33 m. Í stað 3 og 4 
hæða byggingar auk kjallara eins og fram kemur í gildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir að 
byggja 4 hæða byggingu auk kjallara. Hámarkshæð fyrirhugaðrar byggingar er óbreytt 41.0 
m h.y.s. Heildarbyggingarmagn á lóð er jafnframt óbreytt miðað við gildandi deiliskipulag 
12.200 m2. Gert er ráð fyrir um 350 bílastæðum á lóð þar af um 185 stæði í kjallara. Stærð 
bílakjallarans er áætluð 5.500 m2. Byggingarreitur bílastæðakjallara kemur fram á deiliskipu-
lagsuppdrætti. Miðað er við 35 m2 húsnæðis á hvert bílastæði á lóð. Í tillögunni er gert ráð 
fyrir 60 hjólastæðum á jarðhæð hússins eða í sérstökum hjólaskýlum á lóð. Að öðru leyti gildir 
deiliskipulag af svæðinu Skógarlind – Lindir IV frá janúar 2007 með síðari breytingum.  
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 
11. nóvember 2020.

Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is . Eru þeir sem telja 
sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar 
skulu hafa borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 
200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 föstudaginn  
22. janúar 2021.

Skipulagsstjóri Kópavogs

Auglýsing um breytt  
deiliskipulag í Kópavogi

kopavogur.is

Suður Mjódd 
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 11. nóvember 2020 og borgarráðs Reykjavíkur þann 19. 
nóvember 2020 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Suður Mjóddar er varðar 
lóðina Álfabakka 4 sem felst í að skipta henni í tvær lóðir sem fengu þá heitin Álfabakki 4 og 6. Breytingin 
er tilkomin vegna vilyrðis um lóðarúthlutun fyrir starfsemi Garðheima í Breiðholti. Nánar um tillöguna vísast 
til kynningargagna.

Jöfursbás 5 og 7
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 11. nóvember 2020 og borgarráðs Reykjavíkur þann 19. 
nóvember 2020 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Gufuness, áfangi 1, vegna 
lóðanna nr. 5 og 7 við Jöfursbás. Í breytingunni felst að lóðir stækka, byggingarmagn eykst, hámarksfjöldi 
íbúða verður skilgreindur, stærðir svalaganga og lágmarks salarhæð verði ekki takmörkuð umfram kvaðir 
byggingarreglugerðar, fallið verður frá skilmálum um að efstu hæðir þurfi að vera inndregnar og þess í stað 
verður heimilt að hafa húsin stölluð og að heimilt verði að svalir og útskot nái 2 m út fyrir byggingarreit 
nema að götu. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Kvosin, Landsímareitur
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 11. nóvember 2020 og borgarráðs Reykjavíkur þann 19. 
nóvember 2020 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Kvosarinnar, Landsímareits. 
Í breytingunni felst að heimildum fyrir gerð kjallara og nýtingu efri hæða aðlægt Vallarstræti er breytt að 
hluta til, einnig er bætt við byggingareit fyrir sólstofu á 5. hæð. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, 
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 2. desember 2020 til og með 18. janúar 2021. Einnig má sjá tillögurnar á 
vefnum, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir 
til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til 
skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 18. janúar 2021. Vinsamlegast 
notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 2. desember 2020
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um tillögur að breytingu 
á deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru hér 
með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík. 

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Kynning skipulagslýsingar
vegna fyrirhugaðrar vinnu við deiliskipulag 

fyrir þann hluta þéttbýlis í Vogum, 
sem ekki er til deiliskipulag fyrir.

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga samþykkti þann 
25. nóvember 2020 skipulagslýsingu vegna fyrirhugaðrar 
vinnu við deiliskipulag fyrir þann hluta þéttbýlis í Vogum, 
sem ekki er til deiliskipulag fyrir, skv. 2. mgr. 40. gr. skipu-
lagslaga nr. 123/2010.

Lýsingin er sett fram í greinargerð og má nálgast hana á 
heimasíðu sveitarfélagsins www.vogar.is/is/thjonusta/
skipulag/skipulag-i-kynningu . 

Skriflegum ábendingum við efni lýsingarinnar má skila til 
skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal 2,  190 Vogum,  
eða á netfangið skrifstofa@vogar.is eigi síðar en  
28. desember 2020.

Vogum, 2. desember 2020

F.h. bæjarstjórnar, 
Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri

Auglýsing um skipulagsmál
Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru 
auglýstar deiliskipulagstillögur fyrir eftirfarandi deiliskipu-
lagsverkefni:  

1. Ármúli L145983 – Deiliskipulag fyrir gestahús. Skagafirði.
Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti 
á fundi  26.11.2020, tillögu að deiliskipulagi fyrir Ármót 
L145983. Tillagan tekur til um 2.500m2 svæðis í landi 
Ármúla L145983.
Fyrir er á svæðinu Íbúðarhús og bílskúr og tvö gestahús.  
Til stendur að bæta við 2 gestahúsum. Svæðið er skilgreint 
í gildandi aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar 
2009-2021, sem landbúnaðarland. Aðkoma að svæðinu er 
um aðkomuveg af Sauðárkróksbraut.
 
2. Staðarhof L230392, deiliskipulag nýbýlis. Skagafirði.
Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti á 
fundi  26.11.2020, tillögu að deiliskipulagi fyrir Staðarhof 
L230392. Tillagan tekur til um 24.ha nýbýlis úr landi  
Hafsteinsstaða. Svæðið sem um ræðir liggur ofan Sauðár-
króksbrautar í landi Hafsteinsstaða og mun fá heitið 
Staðarhof. Deiliskipulagið tekur til byggingar íbúðarhúss, 
frístundahúss/gestahúss, reiðskemmu og vélageymslu.
Svæðið er skilgreint í gildandi aðalskipulagi sveitarfélags-
ins Skagafjarðar 2009-2021, sem landbúnaðarland. Að-
koma að svæðinu er um aðkomuveg af Sauðárkróksbraut.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á 
skrifstofu skipulagsfulltrúa, Skagfirðingabraut 21, Sauðár-
króki, á skrifstofutíma frá 9-16. Að auki er hægt að nálgast 
gögn á vefslóðinni http://www.skagafjordur.is

Deiliskipulagstillögur nr. 1 og nr. 2, eru í auglýsingu frá  
2. desember 2020 til 15. janúar 2021.    
Þeir aðilar sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn 
kostur á að gera athugasemdir og eða ábendingar við 
tillögur. Frestur til að skila inn ábendingum/athugasemdum 
er til 15. janúar 2021. 

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og má 
afhenda á skrifstofu skipulagsfulltrúa að Skagfirðinga-
braut 21 Sauðárkróki, eða senda á netfangið  
runargu@skagafjordur.is

Rúnar Guðmundsson
skipulagsfulltrúi

Sveitarfélagsins Skagafjarðar

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is



Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 .

Ástkær eiginkona mín, stjúpmóðir, 
dóttir og systir, 

Lilja Dóra Kolbeinsdóttir
Hverfisgötu 72, 

lést 26. nóvember.  
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í 

Reykjavík 4. desember kl. 13.  
Vegna aðstæðna verða einungis nánasta fjölskylda og 

vinir viðstödd. Athöfnin verður í streymi sem nálgast má 
á www.mbl.is/andlat. Þeim sem vilja minnast Lilju er bent 
á UN Women Íslandi. Aðstandendur vilja þakka starfsfólki 
kvenlækningadeildar og líknardeildar Landspítalans fyrir 

hlýja og góða umönnun.

Nelson Vaz Da Silva
Arndís Amina Vas Da Silva

Sjöfn Gunnarsdóttir
Gunnar Kolbeinsson

Yndisleg eiginkona, móðir, 
tengdamóðir, dóttir, tengdadóttir, 

systir og mágkona,
Helga Ingólfsdóttir

byggingariðnfræðingur og 
tækniteiknari, 

Strýtuseli 3, Reykjavík,
lést í faðmi fjölskyldunnar á heimili sínu þann  

14. nóvember. Útförin fer fram frá Árbæjarkirkju 
föstudaginn 4. desember kl. 13. Vegna aðstæðna verða 

aðeins nánustu aðstandendur viðstaddir en streymt 
verður frá athöfninni á: youtu.be/5jqQfhftzMY 
Sérstakar þakkir fær heilbrigðisstarfsfólk fyrir  

einstaka umönnun og hlýju. Þeim sem vilja  
minnast Helgu er bent á Kraft og Ljósið.

Arnar Guðmundsson
Þorri Arnarsson Marín Líf Gautadóttir
Óðinn Arnarsson Hildur Helgadóttir
Guðlaug Birna Hafsteinsdóttir Steinn Halldórsson
Ingólfur Helgi Matthíasson Sóley Birgisdóttir
Guðmundur Jóhannesson Bergljót Helga Jósepsdóttir
Jóhanna Steinsdóttir Þorkell Guðmundsson
Halldór Steinsson Camilla Mortensen
Hafsteinn Steinsson Elín K. Linnet
Heiða Rún Steinsdóttir Hugrún Ósk Bjarnadóttir
Rut Ingólfsdóttir Gísli Már Ágústsson
Máni Ingólfsson Gerða Arndal
Hrói Ingólfsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,  

Jónína Stefánsdóttir 
hjúkrunarfræðingur,   

frá Purkugerði í Vopnafirði,  
lést á hjúkrunarheimilinu Eir 

miðvikudaginn 25. nóvember. 
Útförin fer fram frá Fossvogskapellu föstudaginn 

4. desember kl. 15.00 að viðstöddum nánustu 
aðstandendum. Sérstakar þakkir fær starfsfólk Eirarholts.

Stefán Guðsteinsson Þóra M. Gísladóttir
Rósa Guðsteinsdóttir Ólafur Guðmundsson
Sigríður Guðsteinsdóttir Magnús Yngvi Jósefsson
Hallgrímur Guðsteinsson Karl Jóhann Guðsteinsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 

andlát okkar elskulegu móður, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Önnu H. Sigurjónsdóttur
Sóleyjarima 21,  

Reykjavík.
Hrönn
Kristín

Bára
og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Áskell Bjarni Fannberg
Norðurbakka 7a, 

Hafnarfirði,
lést á Landspítala  

  við Hringbraut þann 28. nóvember.  
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju mánudaginn  
7. desember kl. 13.00. Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu 

verða aðeins nánasta fjölskylda og vinir viðstödd útförina. 
Hægt verður að nálgast streymi á mbl.is/andlat

Þóra Kristjana Einarsdóttir
Einar Már Áskelsson Helga Rún Gunnarsdóttir
Eyþór Ingi Áskelsson Agnieszka Kolowrocka
Unnur Björk Áskelsdóttir Matthew Peter Abrachinsky
Áslaug Dögg Martin Pétur Hreiðar Sigurjónsson

og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín, dóttir, móðir,
tengdamóðir og amma,

Margrét Björg Sigurðardóttir
Klukkuvöllum 26b, 

Hafnarfirði,
lést á heimili sínu fimmtudaginn  

 26. nóvember í faðmi fjölskyldunnar. 
Útför fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn  

8. desember klukkan 13. Í ljósi aðstæðna verða einungis 
nánustu aðstandendur viðstaddir. Athöfnin verður í 

streymi sem nálgast má á www.mbl.is/andlát

Ingvar Geir Guðbjörnsson
Helga Baldursdóttir

Sigurbjörn E. Ingvarsson  Silja Embla Þórisdóttir
Kristbjörg Helga Ingvarsdóttir  Ellert Jósteinsson

Hjörtur Már Ingvarsson
barnabörn.Ástkær eiginmaður, faðir, 

tengdafaðir og afi,
Halldór Þór Grönvold

aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ,
lést á Landspítalanum  

18. nóvember. 
Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju  

 7. desember kl. 13. Athöfninni verður streymt á 
slóðinni youtu.be/Ezc9enwZ3PY og á mbl.is/andlat

Greta Baldursdóttir
Eva Halldórsdóttir Björgvin Ingi Ólafsson
Arnar Halldórsson

barnabörn.

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

Ragnhildur Andrésdóttir
Ystu-Görðum,

lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi þann 8. nóvember.  

Útförin fer fram föstudaginn 4. desember 
kl. 14.00 frá Borgarneskirkju að viðstöddum nánustu 

aðstandendum. Streymt verður frá útförinni á slóðinni: 
kvikborg.is. Sérstakar þakkir til HERU og líknardeildar fyrir 

hlýju og góða umönnun.

Ölver Benjamínsson
Óskar Ölversson Þórunn Sigríður Þorsteinsdóttir
Benjamín Ölversson
Andrés Ölversson Þóra Sif Kópsdóttir
Björk Ben Ölversdóttir
Björgvin Ölversson Margrét Kolbeinsdóttir

ömmu- og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamamma, 
amma og langamma,
Helga Pálsdóttir

Snorrabraut 56B, eitt sinn búsett í 
Birkilundi í Biskupstungum,

lést 12. nóvember sl. og fer útförin fram í 
Dómkirkjunni í Reykjavík föstudaginn  

4. desember nk. kl. 15.00. Vegna aðstæðna verður einungis 
nánasta fjölskylda viðstödd. Athöfnin verður í streymi á 
beint.is/streymi/helgapalsdottir sem og á mbl.is/andlat. 
Aðstandendur vilja þakka starfsfólki Landspítalans fyrir 

hlýja og góða umönnun.

Gunnlaugur Ingvarsson Guðrún Edda Andradóttir
Auður Ingvarsdóttir
Mímir Ingvarsson Erna Bára Magnúsdóttir
Kjartan Ingvarsson Nathalie Simon
Sigurður Ólafur Ingvarsson
Ólöf Vala Ingvarsdóttir Helgi Áss Grétarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Það sem ég hef verið for-
vitinn um er hvernig sam-
skiptum manna og geir-
fugla var háttað,“ segir 
Gísli Pálsson prófessor 
þegar undrast er að mann-

fræðingur hafi verið að rannsaka sögu 
fugls. „Það er lítið vitað um háttu geir-
fuglsins, einstaka menn skriðu upp á 
sker til að veiða hann en alla jafna var 
hann fjarri mönnum. Stöku sinnum 
sást hann á sjó. Hann kom í maílok 
eða júníbyrjun og verpti einu eggi á 
einhverju geirfuglaskeri. Svo fór hann 
og synti um allt Norður-Atlantshaf 
og hefur þar kannski fylgt sterkum 
straumum.“

Gísli segir síðustu veiðar á geirfugli 
aðallega hafa verið stundaðar vegna 
markaðar fyrir fjaðrir þeirra, kjöt og 
egg í Kaupmannahöfn. „Verðið var 
orðið svo hátt sem fékkst fyrir þessar 
afurðir því fuglunum hafði fækkað svo 
mikið alls staðar. Ég komst í handrit í 
bókasafni í Cambridge, þar voru viðtöl 
sem tveir Bretar tóku við þá veiðimenn 
sem fóru upp í Eldey 1844 og veiddu síð-
asta fuglinn – án þess að hafa hugmynd 
um að tegundin væri þar með aldauða. 
Veiðimennirnir lýsa geirfuglinum sem 
stoltum, hann hafi allt að því boðið þá 

Geirfuglinn var stoltur
Hrafnaþing Náttúrufræðistofnunar Íslands verður haldið í dag. Gísli Pálsson, prófessor 
í mannfræði við Háskóla Íslands, flytur þar erindið Fuglinn sem gat ekki flogið.

„Saga síðasta geirfuglsins talar inn í samtímann þar sem tegundir eru að stráfalla,“ 
segir Gísli Pálsson, prófessor í mannfræði. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR ÁRNASON

velkomna upp á skerið, sem hver annar 
höfðingi.“

Vegna COVID-19 verður erindi Gísla 
í Náttúrufræðistofnun í dag eingöngu 
f lutt í beinni útsendingu á Teams á 
netinu. Það hefst kl. 15.15 og því lýkur 
um kl. 16.00. gun@frettabladid.is

Verðið var orðið svo 
hátt sem fékkst fyrir 

þessar afurðir því fuglunum 
hafði fækkað svo mikið alls 
staðar.
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bónus.is  Verð gildir til og með 6. desember eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur. 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, Skeifunni og Langholti:  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

Bónus Grjónagrautur
1 kg - laktósalaus

kr./1 kg679

LAKTÓSALAUS
NÝTT Í BÓNUS

TILBÚINN - ÞARF AÐEINS AÐ HITA

BÓNUS GRJÓNAGRAUTUR

Bónus Villisveppasúpa
1 kg

kr./1 kg898

NÝTT Í BÓNUS
TILBÚIN

ÞARF AÐEINS AÐ HITA

BÓNUS VILLISVEPPASÚPA

BEINI
MEÐ

ÚRBEINAÐUR

kr./kg1.198
Bónus Hamborgarhryggur

nýreyktur - með beini

kr./kg1.398
Bónus Hamborgarhryggur

nýreyktur - úrbeinaður 

Í DESEMBER
BÓNUS RÉTTUR MÁNAÐARINS

kr./pakkinn1.798
Bónus Lambaskanki

1,1 kg. - verð áður 1.998 kr.

Andlitsgrímur
svartar - einnota - 50 stk.
barna - einnota - 50 stk.

SVARTAR EINNOTA ANDLITSGRÍMUR

...bara beint inn í ofn
þangað til að kjöthitamælir 

sýnir 65°C kjarnhita 

MINNA SALT 
ÞARF EKKI AÐ SJÓÐA

það munar um minna

BARNA EINNOTA ANDLITSGRÍMUR

kr./pk.1.979

Stjörnugrís Grísabógur
ferskur af nýslátruðu

kr./kg498
Stjörnugrís Grísabógur

léttreyktur

kr./kg698

Bónus Sultaður Rauðlaukur 
Bónus Jólasalat

Bónus Waldorfsalat

kr./stk.398

300 g

250 g

280 g

BÓNUS
NÝTT Í

Bónus
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LÁRÉTT
1 hégómi
5 samstæða
6 upphrópun
8 kvísl
10 tveir eins
11 fram að
12 virki
13 fjarstæða
15 matjurt
17 févana

LÓÐRÉTT
1 ýlfur
2 heiti
3 amboð
4 undirokar
7 ódæði
9 dugur
12 erta
14 f ljótræði
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 snobb, 5 par, 6 æi, 8 affall, 10 nn, 11 
til, 12 borg, 13 órar, 15 laukur, 17 snauð 
LÓÐRÉTT: 1 spangól, 2 nafn, 3 orf, 4 bælir, 7 ill-
gerð, 9 atorka, 12 baun, 14 ras, 16 uu 

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Sandler átti leik gegn Sere-
brenikov í Sovétríkjunum 
sálugu árið 1980.

1. Df7+! Rxf7 2. gxf7+ Kh7 3. 
Hhg3! Hxf7 4. Bxf7 1-0. 
Wesley So vann sigur á Skilling 
Open á Chess24 eftir sigur á 
Magnúsi Carlsen í úrslitum.  
Nafni hans Garðarsson vann 
hins vegar sigur á vetrarmóti 
Vinaskákfélagsins sem fram 
fór á netinu. 

www.skak.is:  Nýjustu skák-
fréttir         

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

Hvítur á leik

Vaxandi norðanátt í 
dag, víða 15-23 m/s 
eftir hádegi. Snjókoma 
á norðurhelmingi 
landsins, sums staðar 
talsverð ofankoma á 
N-landi, en úrkomulítið 
sunnan heiða. Kólnandi 
veður, frost 1 til 6 stig 
þegar líður á daginn.

1 8 5 4 3 7 2 6 9

9 3 4 2 6 1 5 7 8

2 6 7 8 9 5 3 1 4

7 1 6 9 2 8 4 5 3

5 9 2 3 7 4 6 8 1

8 4 3 1 5 6 7 9 2

4 7 9 5 1 3 8 2 6

3 5 1 6 8 2 9 4 7

6 2 8 7 4 9 1 3 5

1 9 7 3 4 5 2 6 8

2 4 8 7 6 9 1 3 5

3 5 6 8 1 2 7 9 4

9 6 5 1 3 4 8 2 7

8 1 4 9 2 7 3 5 6

7 2 3 5 8 6 9 4 1

4 8 2 6 7 3 5 1 9

5 3 1 4 9 8 6 7 2

6 7 9 2 5 1 4 8 3

2 6 8 3 4 9 5 7 1

3 5 9 7 1 6 4 8 2

4 1 7 8 5 2 3 6 9

9 7 1 4 8 5 2 3 6

5 4 6 2 3 1 7 9 8

8 2 3 6 9 7 1 4 5

1 9 4 5 7 8 6 2 3

6 3 5 9 2 4 8 1 7

7 8 2 1 6 3 9 5 4

3 2 8 1 5 9 7 6 4

4 6 5 2 7 3 1 9 8

7 1 9 4 6 8 2 3 5

5 7 1 6 9 4 8 2 3

8 4 6 3 2 5 9 1 7

9 3 2 7 8 1 4 5 6

6 8 3 9 1 7 5 4 2

1 5 4 8 3 2 6 7 9

2 9 7 5 4 6 3 8 1

4 8 7 6 2 9 5 1 3

1 9 5 7 8 3 4 6 2

6 2 3 5 1 4 7 8 9

2 4 9 3 7 8 6 5 1

8 3 6 9 5 1 2 4 7

5 7 1 2 4 6 3 9 8

3 1 2 4 9 5 8 7 6

7 5 8 1 6 2 9 3 4

9 6 4 8 3 7 1 2 5

4 2 3 1 9 5 6 7 8

1 7 8 6 2 4 9 5 3

6 5 9 3 7 8 1 2 4

3 8 2 4 1 9 7 6 5

5 1 4 8 6 7 2 3 9

7 9 6 5 3 2 4 8 1

8 6 5 2 4 1 3 9 7

9 3 1 7 8 6 5 4 2

2 4 7 9 5 3 8 1 6

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Jæja! Var 
gaman á jóla-
hlaðborðinu?

Þreytt? Slæm? Hmmmn!
Oj-oj-oj! 

Þetta kemur 
fyrir á bestu 

bæjum!

Góði guð! 
Þúsund þakkir 
fyrir að leyfa 

mér að upplifa 
þetta!

Jæja, spurning #10 
viðkemur genafræði.

Erum við með einhver 
sérstök einkenni?

Allir karlmenn 
í minni ætt eru 
með vindgang...

Og ég get þnúið 
upp á tunguna 

þvona...

Geturðu séð 
Pólstjörnuna, Hannes? Neibb.

En þú, Solla? Þær líta allar 
eins út.

Ég var að sýna 
ykkur þetta í gær!

Þú sagðir ekki 
að það yrði 

próf!

Nei, 
sem 
sagt.

Þriðja og síðasta bókin eftir Sigrúnu 
Eldjárn um ævintýri systkinanna 
Sóldísar og Sumarliða og vina þeirra 

SPENNANDI 
ÆVINTÝRI

 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |  www.forlagid.is  
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LÁGMÚLA 8 - 530 2800 

Opnunartímar
Virka daga kl. 10-18

Laugardaga kl. 11-15ormsson

opin alla daga, allan sólarhringinn!
Vefverslun

ORMSSON hringir inn jólin
ElectroluxBang & Olufsen Electrolux

Nintendo Switch

Brabantia Moccamaster

fjölbreytt úrval heimilistækja, búsáhalda, hljómtækja, 
sjónauka, leikjatölva & leikja fyrir allan aldur 

Nivona

Levenhuk

Braun

Steam One Klipsch

Tefal De Buyer

15%
afsláttur

15%
afsláttur15%

afsláttur

15%
afsláttur

15%
afsláttur

25%
afsláttur

15%
afsláttur

Pioneer Leikir & aukahlutirNintendo SwitchNintendo leikjatalva



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

Miðvikudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓGOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 The Middle
08.20 God Friended Me
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Feðgar á ferð
09.45 Gilmore Girls
10.30 Masterchef USA
11.10 Brother vs. Brother
11.50 Curb Your Enthusiasm
12.25 Jóladagatal Árna í Árdal
12.35 Nágrannar
12.55 Friends
13.20 Love in the Wild
14.05 Á uppleið
14.30 Grand Designs. Australia
15.20 Gulli byggir
15.40 Hvar er best að búa?
16.20 Katy Keene
17.00 Asíski draumurinn
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.05 Víkinglottó
19.10 Jamie and Jimmy’s Festive 
Feast
19.55 Flirty Dancing
20.45 The Good Doctor
21.30 The Undoing
22.25 Sex and the City
22.55 Succession
00.00 LA’s Finest
00.50 NCIS. New Orleans
01.30 The Sinner
02.15 The Sinner
03.00 The Bold Type
03.40 The Bold Type

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.50 The Goldbergs
21.15 Whiskey Cavalier
22.00 Game of Thrones
22.55 Game of Thrones
23.55 High Maintenance
00.30 Ríkið
00.55 Friends
01.15 Friends
01.35 The Goldbergs

11.10 Housesitter
12.50 Wolves
14.35 A.X.L
16.00 Housesitter
17.40 Wolves
19.15 A.X.L
21.00 The Grand Budapest Hotel
22.30 The Equalizer 2
23.10 Breaking In  Spennutryllir 
frá 2018 með Gabrielle Union í 
hlutverki konu sem gerir hvað hún 
getur til að vernda fjölskylduna.
02.35 The Grand Budapest Hotel

08.00 European Tour 2020  Bein 
útsending frá fyrsta keppnisdegi á 
Golf in Dubai Championship.
13.00 LET Tour 2020  Útsending frá 
lokadegi Andalucia Costa del Sol.
16.00 PGA Highlights 2020
16.55 European Tour 2020  Út-
sending frá lokadegi South African.
18.40 European Tour 2020  Út-
sending frá Golf in Dubai.
23.402020 Champions Tour. Year 
in Review

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Ávarp forseta Íslands  Guðni 
Th. Jóhannesson forseti Íslands 
flytur þjóðinni ávarp á fullveldis-
daginn. e.
09.25 Menningin 
09.45 Spaugstofan 2007 - 2008 
10.10 Vikan með Gísla Marteini 
2015 - 2016 
11.00 Upplýsingafundur Al-
mannavarna
11.30 Heimaleikfimi 
11.40 Veröld sem var Ship og hoj
12.10 Okkar á milli KK - Kristján 
Kristjánsson
12.50 Sannleikurinn um HIV
13.45 Á tali hjá Hemma Gunn 
1994-1995 
14.50 Hringfarinn Indland - Indó-
nesía
15.40 Bækur og staðir
15.50 Viktoría 
17.20 Jóladagatalið. Snæholt 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Jóladagatalið - Jól í Snædal 
18.25 Hrúturinn Hreinn 
18.32 Rán og Sævar 
18.43 Millý spyr 
18.50 Krakkafréttir 
18.54 Vikinglotto
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Lag dagsins 
20.05 Kiljan 
20.50 Óperuminning 
20.55 Loftlagsþversögnin Kli-
matparadoxen
21.10 Haltu mér, slepptu mér Cold 
Feet 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Síðustu mennirnir í Aleppo 
Last Men in Aleppo 
23.50 Neytendavaktin Forbru-
kerinspektørene
00.20 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 Single Parents
14.25 House of Cardin
16.30 Family Guy
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show 
19.05 Will and Grace 
19.30 American Housewife
20.00 George Clarke’s Old House, 
New Home
20.50 Nurses 
21.40 Gold Digger
22.35 The Arrangement
23.20 The Late Late Show 
00.05 Emergence 
00.50 Law and Order. Special Vic-
tims Unit 
01.35 Tommy
02.20 How to Get Away with 
Murder
03.05 The Twilight Zone (2019)
03.50 Síminn + Spotify

07.15 Huesca - Sevilla
08.55 Spænsku mörkin 
09.50 Barca - Valencia Basket Club 
 Útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni í körfubolta.
11.25 Shakhtar Donetsk - Real 
Madrid
13.05 Atlético Madrid - Bayern 
München
14.45 Porto - Manchester City
16.25 Liverpool - Ajax
18.05 Meistaradeildarmörkin
18.25 Man in the Middle
19.30 Meistaradeildarmessan
22.00 Meistaradeildarmörkin
22.20 Istanbul Basaksehir - Leipzig
00.00 Manchester United - PSG

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 Hádegið
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Dánarfregnir
13.02 Það sem skiptir máli
13.05 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Beethoven. Byltingar-
maður tónlistarinnar Átök og 
óvissa (1813-1818)
15.00 Fréttir
15.03 Svona er þetta
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Hlustaðu nú! Hvað eru 
Lára Rún og Hallur Hrafn að 
hlusta á?
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Atómstöðin 
 (2 af 17) 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2

09.10 Elche - Cádiz
10.50 Valencia - Atlético Madrid
12.30 Spænsku mörkin 
13.20 Benevento - Juventus
15.00 Atalanta - Hellas Verona
16.40 Dominos Körfuboltakvöld
17.45 Istanbul Basaksehir - Leipzig 
 Bein útsending frá leik í Meistara-
deild Evrópu.
19.50 Football League Show 
20.15 Brentford - QPR
21.55 Real Valladolid - Levante
23.35 Ítölsku mörkin 
00.25 Sevilla - Chelsea

HRINGBRAUT
20.00 Fjallaskálar Íslands 
 Heillandi heimildaþáttur um land-
nám Íslendinga upp til fjalla og 
inni í óbyggðum.
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 mið-
vikudegi  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  Þáttur 
þar sem málefni líðandi stundar 
verða rædd í sögulegu samhengi 
og vikið að nýjustu rannsóknum 
fræðimanna á margvíslegum 
sviðum.

FRAM UNDAN 
Á HRINGBRAUT

MIÐVIKUDAGA

KL. 20.00

31

100% K

2

RGB 201 41 42

CMYK 15 98 96 4

A

B

Eftir meira en 5000 ekna kílómetra 
og 750 kílómetra á göngu, einni 
bílvél fátækari, einni felgu og tveimur 
pústkerfum snauðari, með sprungin 
dekk, gegnblautir og skólausir í 
einum skála kemur þriðja þáttaröðin, 
stórkostlegri sem aldrei fyrr.

Við þökkum frábærar viðtökur síðustu 
tvö árin, nú höldum við áfram

Fjallaskálar Íslands,
miðvikudaga kl. 20.00.

FJALLASKÁLAR 
ÍSLANDS
MEÐ SIGMUNDI ERNI 
RÚNARSSYNI
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ARION BANKI KYNNIR MEÐ STOLTI Í SAMSTARFI VIÐ FJARÐARKAUP, GÓU OG COCA COLA

STÓRSVEIT JÓLAGESTA UNDIR STJÓRN ÞÓRIS BALDURSSONAR   STRENGJASVEIT UNDIR STJÓRN GEIRÞRÚÐAR ÁSU GUÐJÓNSDÓTTUR    REYKJAVÍK GOSPEL COMPANY UNDIR STJÓRN ÓSKARS EINARSSONAR

KARLAKÓRINN FÓSTBRÆÐUR UNDIR STJÓRN ÁRNA HARÐARSONAR   BARNAKÓR KÁRSNESSKÓLA UNDIR STJÓRN ÁLFHEIÐAR BJÖRGVINSDÓTTUR     DANSARAR FRÁ DANSSKÓLA SIGURÐAR HÁKONARSONAR

HANDRIT BJÖRN G. BJÖRNSSON    STJÓRN ÚTSENDINGU ÞÓR FREYSSON     LEIKSTJÓRN GUNNAR HELGASON

Í BEINNI  FRÁ BORGARLEIKHÚSINU LAUGARDAGINN 19. DESEMBER
HEIMA Í STOFU HJÁ ÞÉR!

FYIT

WWW.JÓLAGESTIR.IS

ÖLL MIÐASALA Á EINUM STAÐ Á TIX.IS

HORFÐU Á TÓNLEIKANA ÞAR SEM ÞÉR HENTAR

PPV PPV STREYMI
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Birkir K ristján Guð-
mundsson byrjaði að 
skrifa texta fyrir ára-
tug, þegar hann var 17 
ára gamall.

„Ég hef verið á kafi 
í hipp-hopp tónlist og menningu 
síðan ég man eftir mér. Fékk þetta 
beint í æð frá eldri frændum mínum 
frá því ég var svona sex til sjö ára. 
Byrjaði með Wu-Tang og 2pac, 
Eminem kom svo sterkur inn og 
hafði mikil áhrif á mig. Í dag hlusta 
ég mest á hipphopp frá Englandi.“

Birkir byrjaði að gefa út tónlist 
árið 2015 og gaf svo út sína fyrstu 
plötu, Hrátt Hljóð, árið 2017. Um 
miðjan nóvember gaf hann út sína 
aðra sólóplötu, Með enga tengingu 
við tíðarandann.

„Eins og munkar og nunnur kalla 
sig bræður og systur kalla ég mig 
bróður því hipp-hopp eru mín trú-
arbrögð og ég munkur hipphopp- 
kirkjunnar,“ segir Birkir um tilurð 
listamannsnafnsins Bróðir BIG. „Ég 
hef alltaf verið kallaður Biggi frá því 
ég man eftir mér og eftir að ég byrj-
aði að rappa fóru margir að stytta 
það einfaldlega í BIG, væntanlega 
sem tilvitnun í hina ýmsu rappara 
sem hafa gengið undir því nafni eins 
og Notorious BIG, Big L, Big Pun, Big 
Daddy Kane og fleiri.“

Tæklar alvöru málefni
Þegar Birkir byrjað að vinna að 
plötunni stefndi hann á að gera 
„con scious“ rappplötu, eins og hann 
orðar það.

„Mig langaði að taka fyrir ýmis 
málefni. Þó ég hafi vissulega nokkr-
um sinnum reynt að koma með ein-
hverja ádeilu í textunum mínum hef 
ég mestmegnis bara verið að leika 
mér að gera eitthvert bófarapp og 
leika mér með orð. Oftast hefur það 

skipt mig meira máli hvernig ég segi 
eitthvað frekar en hvað ég segi en 
núna, á þessari plötu, er það alveg 
öfugt. Á þessari plötu vildi ég tækla 
alvöru málefni og tjá mig um eitt-
hvað sem mér finnst skipta máli,“ 
segir Birkir.

Að sögn Birkis er platan í raun tví-
skipt, fyrri helmingurinn er þetta 
mikilvæga og seinni helmingurinn 
er fjör og skemmtun. „Eitthvað létt 
til að vega upp á móti þessu þunga,“ 
bætir hann við.

Hann segir plötuumslagið endur-
spegla þessa póla á vissan hátt.

„Framan á er allt rosa fallegt en 
aftan á er allt önnur saga. Meðal 
málefnanna sem ég tek fyrir á 
plötunni eru til dæmis stríð og 
aðstæður f lóttafólks, hvernig við 
komum fram við dýr og notfærum 
okkur þau, pólitík og sorg. Þessi 
þungi helmingur plötunnar endar 
á laginu Sama hvernig sagan fer sem 
er um tvo elstu vini mína sem báðir 
dóu eftir neyslu á læknadópi með 
stuttu millibili. Ég var byrjaður að 
skrifa lagið um annan þegar hinn 
dó og lagið endar á að vera um þá 
báða,“ segir Birkir.

Erfiðir tímar
Upptökur á plötunni kláruðust 
fyrir árslok árið 2018 og stefndi 
Birkir á að gefa hana út snemma árs 
2019.

„En það gekk ýmislegt á í lífi mínu 

sem varð til þess að ég bara hrein-
lega hætti. Það sem hafði mest áhrif 
á það var þegar afi minn dó. Hann 
var eins og besti vinur minn, bjó 
rétt hjá mér og ég hitti hann örugg-
lega oftar en alla aðra vini mína 
til samans. Við fórum saman til 
Tenerife þar sem hann veikist og 
endar í öndunarvél á spítala þar,“ 
segir hann.

Í um mánuð eftir það var Birkir 
úti hjá afa sínum og gerði lítið annað 
en að heimsækja hann tvisvar á dag.

„Að horfa upp á hann svona dró 
bara allan kraft úr mér. Ég fattaði 
það ekki fyrr en hálfu ári seinna 
að það væri ástæðan fyrir því að ég 
hefði ekki gert nokkurn skapaðan 
hlut í plötunni eða neinu öðru verk-
efni frá því að ég kom heim. Skiln-
aður við fyrrverandi konuna mína 
eftir tíu ára samband, f leiri dauðs-
föll náinna vina og ýmislegt f leira 
sem ég get ekki greint frá núna setti 
svo strik í reikninginn en ég náði 
mér upp úr vonleysinu og kom 
mér á besta stað sem ég hef verið á 
í lífinu og tókst þá loksins að klára 
þetta verkefni og koma ýmsu öðru 
í verk.“

Á fullt af efni
Hann segir að þrátt fyrir að megnið 
af efninu á plötunni hafi verið 
samið 2017 og 2018 þá f innist 
honum allt eiga nákvæmlega jafn 
vel við í dag.

„Ég er að vinna í fullt af efni, 
nokkur mismunandi verkefni. Ég 
lofa því að það mun ekki aftur líða 
þrjú og hálft ár milli útgáfna,“ segir 
Birkir að lokum.

Á næstunni kemur Með enga 
tengingu við tíðarandann út á 
vínyl. Boli og geisladiska er hægt að 
nálgast hjá Bróður BIG á Instagram.
steingerdur@frettabladid.is

Bróðir BIG gerir upp 
erfiða tíma á nýrri plötu
Rapparinn Bróðir BIG, Birkir Kristján Guðmundsson, gaf út fyrir 
stuttu plötuna Með enga tengingu við tíðarandann. Á henni gerir 

hann upp erfiða tíma, fráfall afa hans og tveggja vina, sem tók 
mikið á hann. Plötuna vann hann með Bjarna Rafni Ragnarssyni.

Megnið af efninu á plötunni var samið 2017-2018 en Birkir segir textana enn eiga vel við. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Á ÞESSARI PLÖTU 
VILDI ÉG TÆKLA 

ALVÖRU MÁLEFNI OG TJÁ MIG 
UM EITTHVAÐ SEM MÉR FINNST 
SKIPTA MÁLI.

Skráðu þig á 
póstlistann og 

fáðu Fréttablaðið 
sent rafrænt á 

hverjum morgni.

Skráðu þig á
frettabladid.is,

á Facebook 
eða skannaðu 

QR kóðann.
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Davíðs  
Þorlákssonar

BAKÞANKAR

Beint í bílinn
úr lúgunni

Í dag taka nýjar sóttvarna
ráðstafanir gildi með litlum 
fyrirvara. Þannig hefur þetta 

gengið frá upphafi faraldursins. 
Samtök atvinnulífsins kölluðu í 
síðustu viku eftir meiri fyrir
sjáanleika í þessum aðgerðum. 
Spurt var hvort ekki væri hægt að 
setja langtímaáætlun um af létt
ingu takmarkana. Sum benda á 
að það sé ekki hægt því að það sé 
óvíst hvernig faraldurinn muni 
þróast. Það lýsir ákveðnum 
grundvallvarmisskilningi um 
eðli og tilgang áætlana.

Tilgangur áætlana er ekki að 
segja hvernig eitthvað verði, 
heldur frekar að segja að svona 
teljum við líklegast að þetta 
verði eða svona vonum við að 
þetta verði. Ef aðstæður breytast 
þá breytir fólk áætlunum. Þegar 
óvissa er sérstaklega mikil þá 
setur fólk upp sviðsmyndir.

Það er stundum sagt að það 
eina sem sé öruggt í tilverunni 
séu skattar og dauðinn. Vissan er 
þó ekki meiri en svo að við vitum 
að við deyjum og munum þurfa 
að borga skatta þangað til. En, 
það er fullkomin óvissa um það 
hvenær við deyjum og hversu 
háa skatta við munum þurfa að 
borga. Allt sem gerist í fram
tíðinni er því háð óvissu, meira 
að segja skattar og dauðinn.

Nú er meira en ár síðan fyrsta 
smitið í heiminum varð og tíu 
mánuðir síðan veiran barst til 
Íslands. Ríki heims, stofnanir og 
fyrirtæki hafa gert fjölda rann
sókna og birt vísindagreinar. Á 
Íslandi hefur verið gert spá
líkan um hvernig líklegast sé að 
faraldurinn þróist. Er óvissan 
enn svo mikil að ekki sé hægt að 
gera áætlanir lengur en nokkra 
daga fram í tímann?

Faraldur, 
skattar og dauði

Japanskir hnífar 
fyrir jólasteikina

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
E L D H Ú S  A L L R A  L A N D S M A N N A

Fæst í verslunum okkar  
á Selfossi og í Ármúla 42 

KINDAsögur
2. BINDI

1 mán. 1 mán. 

3 mán. 

Kaupauki
Heyrnartól

Gjafakort

siminn.is

Léttu þér kaupin með Síminn PAY 
appinu og dreifðu greiðslum í allt 
að 36 mánuði.
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Samsung S20 FE

119.990 kr.
Galaxy Buds Live heyrnartól fylgja

að verðmæti 39.990 kr.

                                   11.104 kr./mán. í 12 mán.
ÁHK: 18.43% Alls: 133.250 kr.

24.990 kr.
Almennt verð: 34.990 kr.

Samsung Galaxy
Tab A spjaldtölva

Jólaspjaldið í ár heitir 
Samsung Galaxy Tab A.

Viðskiptavinir Símans fá ævintýralegan glaðning fram 
að jólum. Mánuður af Storytel áskrift fylgir öllum seldum 
símum og þrír mánuðir fylgja Storytel lesbrettum.

Kynntu þér úrvalið á siminn.is. Við sendum frítt heim um allt land. 

Jólin eins og í sögu
með Símanum

30 daga
Sjónvarp Símans 
Premium fylgir! 

Tilboð

iPhone 12

Verð frá 139.990 kr.
iPhone 12 og iPhone 12 mini

eru skærustu stjörnur jólanna

                                   12.829 kr./mán. í 12 mán.
ÁHK: 16.56% Alls: 153.950 kr.

Storytel lesbretti

18.900 kr.
Þriggja mánaða Storytel

gjafakort fylgir

Storytel gjafakort

Verð frá 2.790 kr.
Fjórar útgáfur í boði:

1 mán, 3 mán, 6 mán og 12 mán

1 mán. 

Nokia 3310

9.990 kr. 29.990 kr.
Samsung A20e

Tilvalinn fyrsti snjallsími.
Mánuður af Storytel fylgir.

Smellpassar í litla lófa.
Krakkatakkasími sem þarf sjaldan

að hlaða og þolir hnjask.

1 mán. 


