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VIÐSKIPTI Ætla má að 600 íbúðir sem 
teljast til sértækra úrræða á húsnæð-
ismarkaði komi inn á markaðinn í ár 
en það er ríflega þriðjungur af fram-
boðinu sem vænta má 2021. Þetta 
kemur fram í talningu sem GAMMA 
framkvæmdi síðasta sumar.

„Aðgerðir stjórnvalda til aðstoðar 
fyrstu kaupendum, ásamt vaxta-
lækkunum, hafa auðveldað kaup 
á íbúð og því óvíst hve mikil eftir-
spurn er og verður eftir leiguhús-
næði þegar gripið hefur verið til 
slíkra aðgerða,“ segir Una Jónsdóttir, 
hagfræðingur hjá Landsbankanum.

Með sértækum úrræðum er átt 
við félagslegar íbúðir, stúdenta-

íbúðir, íbúðir á vegum leigufélagsins 
Bjargs og íbúðir undir átaksverkefni 
Reykjavíkurborgar um hagkvæmt 
húsnæði fyrir ungt fólk. Um 63 pró-
sent af íbúðum sem framkvæmdir 
hófust við í Reykjavík á tólf mánaða 
tímabili fyrir talninguna síðasta 
sumar teljast til sértækra úrræða.

Una bendir á að spennan á mark-
aðinum gæti aukist á ný þegar ferða-
menn streyma aftur til landsins. „Þá 
verður mikilvægt að hafa valkost 
fyrir tekjulægri hópa sem kjósa að 
vera á leigumarkaði.“

Arnar Gauti Reynisson, fram-
kvæmdastjóri Hemstaden á Íslandi, 
segir ástandið á markaðinum mjög 

ólíkt því sem var árið 2017 þegar 
eftirspurn eftir leiguíbúðum var 

sem mest. „Þá auglýstum við íbúð 
og fengum 70 umsóknir. Núna erum 
við með lausar íbúðir víða í bænum.“

María Björk Einarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri leigufélagsins Ölmu, 
segir jákvætt að gert hafi verið átak 
í því að auka framboð á félagslegu 
húsnæði. „En á sama tíma hef ég 
áhyggjur af því að sjónarmið um 
gæði og félagslega fjölbreytni hafi 
ekki fengið nægilegt vægi í upp-
byggingunni,“ segir María Björk. 
Mikilvægt sé að tryggja félagslega 
blöndun frekar en að setja tekjuþak á 
heilu fjölbýlisklasana. „Það vill eng-
inn byggja upp einsleit og stéttaskipt 
hverfi.“ – tfh / sjá Markaðinn

Sértæk úrræði hrannast inn
Samkvæmt talningu koma 600 íbúðir sem flokkast sem sértæk úrræði á markaðinn í ár. Óvíst með eftir-
spurn vegna vaxtalækkana og tilfærslu frá leigumarkaði. Varað við einsleitni í uppbyggingu á félagsíbúðum.

Ég hef áhyggjur af 
því að sjónarmið 

um gæði og félagslega 
fjölbreytni hafi ekki fengið 
nægilegt vægi í uppbygg-
ingunni.
María Björk 
Einarsdóttir, 
framkvæmda-
stjóri Ölmu

Það er ekki alltaf átakalaust, starf vísindamannsins. Hér lesa Sveinbjörn Steinþórsson og Þorbjörg Ágústsdóttir af jarðskjálftamælum á Reykjanesskaga. Niðurstöðurnar voru  bornar 
saman í mælaneti Háskóla Íslands og Cambridge-háskólans. Síðar um daginn er veður tók að versna týndust tveir starfsmenn Veðurstofunnar á svæðinu. Voru þyrla Landhelgisgæslunnar 
og leitarsveitir kallaðar út til að finna þá. Þegar fólkið fannst stuttu síðar var það þreytt og örmagna eftir dvölina í þokunni sem lagst hafði yfir svæðið. Sjá síður 2 og 4 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

LÍFIÐ „Maður verður að hafa eitt-
hvað fyrir stafni á meðan maður 
bíður eftir þessu barni,“ segir sjón-
varpskonan Viktoría Hermanns-
dóttir, sem biður almenning um að 
benda sér á hvunndagshetjur fyrir 
nýjan sjónvarpsþátt. Hún á von á 
sér eftir tæpa þrjá mánuði.

„Hugmyndin er bara að finna þetta 
fólk sem er úti í samfélaginu að gera 
svo magnaða hluti án þess kannski 
að það sé verið að fjalla sérstaklega 
um það,“ segir Viktoría.
 – þþ / sjá síðu 22

Leitar hetja úr 
hvunndeginum

Viktoría Her-
mannsdóttir.

23 ára afmæli
Fullt af frábærum afmælistilboðum



Þegar litarefni vantar í 
hrafna eru þeir oft mórauðir 
en stundum gráleitir eða 
silfraðir að sögn sérfræðings 
hjá Náttúrufræðistofnun.

Tilfinningarík kveðjustund 

Fjölskylda og vinir heiðruðu minningu fjallagarpsins Johns Snorra Sigur jóns sonar við ljósa- og bæna stund við Vífils staða vatn í gær. John Snorri, 
Mu hammad Ali Sadpara og Juan Pablo Mohr reyndu við eitt mannskæðasta fjall heims í febrúar en skiluðu sér ekki aftur. Í lok göngunnar mynd-
uðu mörg hundruð þátttakendur minningarstundarinnar ljósahring í kringum Vífilsstaðavatn í tilfinningaríkri stund. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

DÝRALÍF Áhugaljósmyndaranum 
Halldóri Pétri Þrastarsyni brá 
heldur betur skemmtilega í brún er 
hann kom auga á silfraðan hrafn í 
Mosfellsbænum í síðustu viku. 

Halldór var í einni af sínum 
reglulegu ljósmyndaferðum þegar 
hann kom auga á hrafninn og náði 
myndum sem segja má að séu harla 
fágætar.

Fréttablaðið hafði samband við 
Kristin Hauk Skarphéðinsson, 
dýravistfræðing hjá Náttúrufræði
stofnun Íslands, sem sagði þetta 
svokallaðan mórauðan hrafn en í 
slíka fugla vantar litarefni. Oft eru 
þeir móbrúnir en stundum gráleitir 

eða silfraðir eins og sá sem náðist á 
meðfylgjandi mynd Halldórs.

Svona fuglar sjást árlega en eru 
samt mjög sjaldgæfir og eru algeng
astir á vestanverðu landinu. Um 
tíma sáust þeir f lestir í Borgarfirði, 
svo vel má vera að þetta einkenni 
leggist í ákveðnar hrafnafjölskyld
ur, segir í svari Kristins. – lb

Silfurlitaður krummi sást  
spóka sig í Mosfellsbæ 

Silfurhrafnar eru afar sjaldgæfir. 
MYND/HALLDÓR PÉTUR ÞRASTARSON

SAMFÉLAG Íbúar Vestmannaeyja 
og Snæfellsness eru þeir hamingju
sömustu á landinu samkvæmt Íbúa
könnun landshlutanna.

Íbúar Reykjanesbæjar og höfuð
borgarsvæðisins voru þeir óham
ingjusömustu í könnuninni og þeir 
einu sem voru marktækt óham
ingjusamari en aðrir.

Best er að búa í Vestmannaeyjum, 
svo á Akureyri og Eyjafjörður hlaut 
bronsið.

Alls tóku um 10 þúsund manns 
þátt í könnuninni en sunnanverðir 
Vestfirðir, Strandir og Reykhólar 
komu verst út úr könnuninni þegar 
spurt var um búsetuskilyrði.

Mest lækkuðu Strandir og Reyk
hólar og Reykjanesbær á milli kann
ana en sú síðasta var gerð árið 2017. 
Grindvíkingar voru ánægðastir 
með sveitarfélagið sitt, því næst 
íbúar Vestmannaeyja og síðan 
Suðurnesjabæjar.

Íbúar Dalanna voru óánægðastir 
með sveitarfélagið sitt, því næst 
íbúar Fjarðabyggðar og Suðurfjarða 
og síðan Borgarfjarðarsvæðis.

Könnunin kannaði hug íbúa til 
búsetuskilyrða, aðstæðna á vinnu
markaði og afstöðu til nokkurra 
mikilvægra atriða, hamingju og 
hvort íbúar séu á förum frá lands
hlutanum.

Vífill Karlsson, Ph.D. í hagfræði 
hjá Samtökum sveitarfélaga á 
Vesturlandi, hafði yfirumsjón með 
gerð könnunarinnar, ásamt því að 
vinna úr niðurstöðum með Helgu 
Maríu Pétursdóttur hjá Samtökum 
sveitarfélaga og atvinnuþróunar á 
Norðurlandi eystra.

Könnunin fór fram í september 
og október í fyrra. Hún var gerð 
á þremur tungumálum, það er 
íslensku, ensku og pólsku. Útlend

ingar tóku mun meira þátt núna en 
í síðustu könnun.

Daníel Geir Moritz, grunnskóla
kennari og formaður knattspyrnu
deildar ÍBV, flutti til Vestmannaeyja 
fyrir tæpum þremur árum. Unnusta 
hans, Sigurleif Kristmannsdóttir, er 
úr Eyjum.

„Við keyptum 230 fermetra ein
býlishús hérna á verði blokkaríbúð
ar og þessar niðurstöður koma mér 

ekki mikið á óvart. Ég myndi segja 
að númer eitt tvö og þrjú er Eyjafólk 
er stolt af sinni sögu og sínu sam
félagi. Það er enginn sem heldur 
meira með bænum sínum eða 
íþróttaliðinu sínu en Vestmanna
eyingar. Svo er líka gott aðgengi að 
fólki sem tekur ákvarðanir. Þetta 
er heppileg stærð af sveitarfélagi, 
hvorki of lítið né of stórt.“

Daníel bendir á að þjónustustigið 
sé hátt í Eyjum, mikil dagskrá fyrir 
börn og barnafjölskyldur og ótrúleg 
náttúrufegurð skemmi ekki neitt.

„Það sem lætur mér líða vel, sem 
íbúa í Vestmannaeyjum, er hvað 
Eyjamenn eru duglegir að stytta 
sér stundir með mjög mismunandi 
hætti. Hér er rosaleg dagskrá fyrir 
börn og barnafjölskyldur og það 
er mjög hátt þjónustustig. Veit
ingastaðir eru góðir og hér er besta 
brugghús landsins, sem hentar mér 
einstaklega vel.“
benediktboas@frettabladid.is

Eyjamenn sælastir en 
óhamingja í Reykjavík
Könnun sýnir að íbúar Vestmannaeyja eru þeir hamingjusömustu á landinu 
og þar er einnig best að búa. Íbúar Reykjanesbæjar og höfuðborgarsvæðisins 
eru óhamingjusamastir en Grindvíkingar ánægðastir með sveitarfélagið sitt.

Vestmannaeyingar eru hamingjusamastir Íslendinga. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Við keyptum 230 
fermetra einbýlis-

hús hérna á verði blokkar-
íbúðar og þessar niður-
stöður koma 
mér ekki 
mikið á óvart.
Daníel Geir 
Moritz, grunn-
skólakennari í Vest-
mannaeyjum

NÁTTÚRUHAMFARIR „Staðan sýnist 
mér vera sú sama milli daga,“ segir 
Ásta Rut Hjartardóttir, jarðeðlis
fræðingur hjá Jarðvísindastofnun 
Háskóla Íslands, um ástandið á 
Reykjanesskaga þar sem jörð hefur 
skolfið af krafti í heila viku.

Skjálftavirknin minnkaði að sögn 
Ástu Rutar örlítið í gær. Það þýði 
ekki að hrinan sé yfirstaðin. „Það 
þarf bara að bíða og sjá,“ segir hún.

Vísindamenn voru á Reykjanesi í 
gær við ýmsar mælingar og aflestur 
mæla sem þar eru. „Af því sem ég 
hef heyrt þá virtist þetta staðfesta 
þá túlkun að það sé eitthvert ganga
innskot þarna,“ segir Ásta Rut.

Af þeim sviðsmyndum sem 
nefndar hafa verið er engin enn út af 
borðinu. Fram hefur komið að ef til 
goss kæmi þá myndi það ekki vera 
mikil ógn við fólk eða byggð. „Ef það 
myndi gjósa milli Keilis og Fagra
dalsfjalls þá er það ágætis staður, 
eiginlega eins langt frá byggð og inn
viðum og getur orðið,“ segir Ásta Rut.

Sama gildir um stóran skjálfta 
sem enn sé hugsanlegur. „Þetta 
léttir ekkert á þeim möguleika,“ 
segir jarðeðlisfræðingurinn. – gar

Biðstaða á 
Reykjanesi

Ásta Rut  
Hjartardóttir 
jarðeðlisfræð-
ingur.

Ferming framundan?

  Faxafeni 11, 108 Reykjavík   S: 534-0534 

www.partybudin.is
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Kíktu á uppskriftir 
eftir Lindu Ben á 
heimkaup.is

Heimsending 
innan tveggja tíma

790 kr

Driscoll’s  bláber 300 g

397 kr

Eitt sett í bitum 285 g

347 kr

Grísk jógúrt 350 g

142 kr/pk

Biobú lífræn jógúrt 170 g

207 kr

Avocado (Ettinger) ca 250 g

287 kr/kg755 kr/kg

Heill kjúklingur (Kjörfugl)

130 kr

Jöklasalat ca. 400 gr

1.390 kr

Feykir 260 g

477 kr

Coca-Cola 6 x 330 ml

Frí heimsending!

Vatnsmelóna



NÁTTÚRUHAMFARIR Almannavarnir 
hafa það til skoðunar að nota stór-
tækar sjó- og vatnsdælur komi upp 
gos sem ógnar byggð eða mikil-
vægum mannvirkjum. Þó að jarð-
vísindamenn telji að hraunflæði úr 
mögulegu gosi nú muni ekki ógna 
byggð funda almannavarnir um 
hvernig megi verja samgöngumann-
virki, veitur, rafmagn og fjarskipti. 
Íslendingar þekkja sjódælur vel enda 
björguðu þær Vestmannaeyjahöfn í 
gosinu árið 1973.

Dælur geta bæði hægt á hraun-
f læði og vikið því af leið. „Ef til 
dæmis háspennulínurnar væru í 
hættu myndum við skoða hvernig 
væri hægt að stýra hraunstraumnum 
fram hjá þeim,“ segir Víðir Reynisson 
yfirlögregluþjónn. Þykkt hraunsins 
og seigja skipti þó máli sem og fjar-
lægðin frá hafinu.

Víðir segir búnaðinn þó ekki til 
í stórum stíl í landinu. „Við erum 
í alþjóðlegu samstarfi þannig að 
við gætum kallað eftir stórvirkum 
dælum sem aðallega eru til að dæla 
f lóðvatni í burtu,“ segir Víðir. Þetta 
sé þó ekki auðvelt mál, vegna orku-
notkunar og f leiri þátta. „Það væri 
hægt að koma slíkum búnaði til 
landsins á einum eða tveimur dögum 
með stórum flutningavélum.“

Jarðvísindamenn telja að óróinn 
sem hófst í lok árs 2019 geti boðað 
langt eldvirkniskeið á Reykjanes-
skaga og horfa hundruð ára fram í 
tímann. Rýmingaráætlanir eru hins 
vegar ekki til fyrir Reykjanesið, að 
undanskilinni nýrri áætlun fyrir 
Grindavík.

Víðir segir ekki hafa verið talda 
jafn mikla þörf fyrir áætlanir annars 
staðar en í Grindavík þar sem kviku-
innskot varð við bæinn. Áætlanir 
fyrir aðra þéttbýliskjarna svæðisins 
séu á döfinni og hafi hlotið meiri for-
gang.

„Rýmingaráætlanir verða klár-

lega gerðar á næstunni. Hingað til 
hefur þetta ekki verið í forgangi 
því við erum með mjög takmark-
aðan mannskap,“ segir Víðir. Ekki 
sé þó hægt að segja til um hvenær 
þær muni liggja fyrir. Þúsundir 
vinnustunda liggi að baki hverri 
og einni, fjárframlög þurfi til og 
aðkomu margra sérfræðinga. „Ég 

á ekki von á öðru en að þetta verði 
skipulega sett upp og áætlanir verði 
gerðar fyrir bæjarfélögin á tiltölu-
lega stuttum tíma.“

Íbúafjöldinn í sveitarfélögunum 
fjórum, Reykjanesbæ, Suðurnesja-
bæ, Vogum og Grindavíkurbæ, er 
rúmlega 28 þúsund, þar af eru tæp-
lega 20 þúsund í Reykjanesbæ.

Víðir segir að ef skyndilega þyrfti 
að rýma yrði farið eftir grunnskipu-
lagi rýmingar almannavarnaskipu-
lagsins sem sé ekki mjög f lókið í 
framkvæmd. Vegagerðin hafi einn-
ig gert hermilíkan fyrir rýmingu 
Reykjanesbæjar. „Aðalmálið er að 
stýra rýmingunni þannig að umferð-
armannvirkin ráði við hana og það 
skapist ekki stífla,“ segir hann. Stýr-
ing hringtorga skipti miklu máli sem 
og uppskipting hverfa.

Telur Víðir sennilegt að hægt væri 

að rýma svæðið á einum degi. Yrði 
þá horft til bæði norður- og suður-
leiðarinnar frá nesinu en bátar og 
skip yrðu ekki notuð nema sem 
algjört neyðarúrræði. Hægt sé 
að loka fyrir umferð í aðra áttina 
og nýta allar akreinar. Sagan segi 
okkur hins vegar að hraunflæði sé 
hægt og taki nokkra daga.

Kæmi til rýminga yrði skilaboð-
um komið með smáskilaboðum í 
alla farsíma og skilaboðum komið 
til fólks með fjölmiðlum og sam-
félagsmiðlum. Sveitarfélögin hafi 
áætlanir um fjöldahjálparstöðvar, 
oft skóla og íþróttamannvirki, og 
myndi höfuðborgarsvæðið taka við 
fólkinu. „Síðan yrði spilað úr þessu, 
sumir fara til ættingja eða á hótel 
sem eru til dæmis mörg hver auð í 
augnablikinu,“ segir Víðir.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Skoða að nota stórar sjódælur
Stórtækar sjódælur gætu nýst til að kæla og stýra hraunflæði komi til eldgoss á Reykjanesi. Búnaðurinn 
er þó ekki til í landinu. Rýmingaráætlanir hafa nú verið settar í meiri forgang hjá almannavörnum.

Þótt gos myndi ekki ógna byggð er skoðað hvernig megi verja vegi, veitur, rafmagn og fjarskipti. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Það væri hægt að 
koma slíkum 

búnaði til landsins á einum 
eða tveimur dögum með 
stórum flutn-
ingavélum.
Víðir Reynisson, 
yfirlögregluþjónn

MENNING Um 90 prósent af tón-
listarsölu frá útgefendum og dreif-
endum árið 2019 fóru fram í gegn-
um tónlistarveituna Spotify. Þetta 
kemur fram í tilkynningu frá Hag-
stofu Íslands.

Þar segir að sölu and virði hljóð-
rita frá út gef end um og dreif end um 
hafi aukist um 18 prósent á milli ár-
anna 2018 og 2019. Það sé fjórða árið 
í röð sem sölu and virðið hækk ar að 
raun v irði eft ir nær sam felld an sam-
drátt frá því um alda mót.

„Íslendingar eru mjög duglegir að 
hlusta,“ segir Bragi Valdimar Skúla-
son, formaður FTT og STEFs. „Það 
eru vel yfir hundrað þúsund borg-
andi Spotify-notendur hér á landi, 

en yfirburðastaða Spotify og lækk-
andi hlutfall íslenskrar tónlistar er 
áhyggjuefni.“

Bragi segir skoðanir tónlistar-
manna á Íslandi á málinu skiptar.

„Sumir spila vel úr þessu, sérstak-
lega mikið af yngri kynslóðinni sem 
hefur alist upp við þetta og þekkir 
ekki annað,“ segir Bragi. „Aðrir sem 
voru kannski vanir eintakasölunni 
og treystu á hana eru ekki jafn 
ánægðir.“

Ein helsta gagnrýni tónlistar-

manna á Spotify hefur verið að 
peningurinn sem notandi borgar 
fer ekkert endilega til þess tónlistar-
fólks sem hann hlustar á. 

„Greiðslumódelið gerir það að 
verkum að megnið af peningunum 
rennur til hlutfallslega fárra, og 
síðast til höfundanna,“ segir Bragi. 
„Það jákvæða í þessu er að sölutekj-
urnar hér á landi eru að hækka. Þar 
til fyrir um fjórum árum var sala í 
frjálsu falli en það hefur tekist að 
koma á öflugri viðspyrnu.“ – atv

Spotify orðið allsráðandi í íslenskri tónlistarsölu

Bragi Valdimar 
Skúlason,
formaður FTT og 
STEFs

LÖGREGLUMÁL Íslendingurinn sem 
verið hefur í gæsluvarðhaldi vegna 
morðsins í Rauðagerði var látinn 
laus úr gæsluvarðhaldi í gær en 
úrskurðaður í fjögurra vikna far-
bann í Héraðsdómi Reykjavíkur. 
Orðið var við kröfu lögreglu um 
farbann á grundvelli rannsóknar-
hagsmuna.

Maðurinn hafði setið í gæslu-
varðhaldi í hálfan mánuð. Enn sitja 
fimm í gæsluvarðhaldi vegna rann-
sóknarinnar og að auki eru fjórir í 
farbanni. Lögregla vill ekki veita 
frekari upplýsingar um málið að 
svo stöddu. – fbl

Íslendingurinn 
nú í farbanni

VESTFIRÐIR Guðmundur Ingi Guð-
brandsson, umhverfis- og auðlinda-
ráðherra, skrifaði í gær undir frið-
lýsingu fuglabjargsins Látrabjargs 
á Vestfjörðum.

Unnið hefur verið að friðlýsingu 
svæðisins  frá því að Alþingi sam-
þykkti þingsályktun um náttúru-
verndaráætlun árið 2003.

Markmiðið með friðlýsingunni 
er að vernda sérstætt og fjölbreytt 
lífríki svæðisins sem og búsvæði 
fuglanna. Þetta sé eitt stærsta fugla-
bjarg Evrópu og mesta sjófugla-
byggð landsins.  

„Í dag er stór dagur í náttúru-
vernd þegar við friðlýsum Látra-
bjarg, eitt stórbrotnasta fuglabjarg 
landsins og með þeim stærstu við 
Norður-Atlantshaf. Þá hefur orðið 
aukning ferðamanna út á bjargið 
undanfarin ár og því mjög brýnt 
að stýra umferð með markvissum 
hætti og efla umsjón með svæðinu. 
Von mín er sú að fuglar og menn geti 
notið svæðisins um ókomna tíð,“ 
sagði Guðmundur Ingi. – kpt

Látrabjarg loks 
orðið friðlýst

Látrabjarg er eitt helsta aðdráttar
afl Vestfjarða. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

Látrabjarg er eitt stærsta 
fuglabjarg Evrópu og þar er 
mesta sjófuglabyggð Íslands.

Markmið námskeiðsins eru:
• Efla sjálfstraust og auka eldmóð
• Leita nýrra tækifæra og vinna með styrkleika sína
• Stækka tengslanetið og byggja upp ný sambönd
• Auka tjáningarhæfni til að skapa jákvæð áhrif
• Bæta viðhorf, minnka kvíða og stjórna streitu 
• Gerð ferilskráar og styrkja ásýnd á samfélagsmiðlum 

Námskeiðið er 6 skipti með viku 
millibili, 2,5 klst í senn. Verðið er 
80.000 kr. og hægt er að fá styrk 
frá VMST allt að 60.000 kr. Sum 
stéttarfélög niðurgreiða 100%.

Námskeiðin eru staðbundin en líka í boði í 
live online fjarþjálfun í rauntíma.  
Sjáðu næstu námskeið á dale.is

Dale á milli starfa
Nýtt námskeið fyrir 
atvinnuleitendur

Nánar á dale.is
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189 TAVI-aðgerðir voru 
framkvæmdar á Landspítala 
frá 2012 fram á mitt ár 2020.

FLUGSAMGÖNGUR „Ég bind miklar 
vonir við MAX-vélarnar – þær eru 
hagkvæmari og umhverfisvænni 
kostur og koma til með að efla leiða-
kerfi Icelandair, viðskiptavinum 
okkar til hagsbóta,“ segir Bogi Nils 
Bogason, forstjóri Icelandair.

Á mánudag mun Boeing 737 
MAX- vél Icelandair, sem ber nafnið 
Mývatn, hefja sig á loft í áætlunar-
flugi til Kaupmannahafnar. Félag-
ið mun taka tvær Boeing 737 MAX 
vélar í rekstur á ný í mars. Vélunum 
tveimur var nýlega flogið hingað til 

lands eftir dvöl í geymslu á Spáni.
Í tilkynningu Icelandair segir að 

flugmálayfirvöld í Bandaríkjunum, 
Kanada, Evrópu og víðar hafi nú 
af létt kyrrsetningu vélanna eftir 
yfirgripsmikið endursamþykktar-
ferli. Gerðar hafa verið uppfærslur á 
vélunum sem tryggja öryggi þeirra, 
auk þess sem auknar kröfur eru 
gerðar til þjálfunar flugmanna.

Mörg flugfélög hafa þegar tekið 
MAX-vélarnar í notkun og hafa 
flogið hátt í átta þúsund flug í áætl-
unarflugi síðan kyrrsetningu þeirra 

var aflétt. Flugfélög vestanhafs tóku 
vélarnar í notkun í lok síðasta árs en 
evrópsk flugfélög um miðjan febrúar 
síðastliðinn.

Á liðnum vikum hefur verið unnið 
að undirbúningi hjá Icelandair fyrir 
endurkomu vélanna. Flugvirkjar 
Iceland air vinna nú að uppfærslu 
vélanna í samræmi við kröfur flug-
málayfirvalda.

Þá stendur þjálfun flugmanna yfir 
í þjálfunarsetri félagsins í Hafnar-
firði. Þjálfunin er bæði bókleg og í 
flughermi en Icelandair er eitt fárra 

flugfélaga í heiminum sem býr svo 
vel að eiga sérstakan Boeing 737 
MAX flughermi.

Icelandair mun sýna þeim far-
þegum skilning sem kjósa að ferðast 
með öðrum vélum fyrst um sinn 
með sveigjanlegum bókunarskil-
málum sem verða í boði tímabundið.

„Engin flugvélategund í sögunni 
hefur farið í gegnum jafn ítarlegt 
rannsóknar- og umbótaferli og við 
munum leggja okkur fram við að 
upplýsa farþega um öryggi vélanna,“ 
segir Bogi.  – bb

MAX-vélin Mývatn flýgur á ný eftir að hafa verið í geymslu á Spáni

SAUÐFJÁRRÆKT Riðuveiki hefur 
verið staðfest á bænum Vatnsholti í 
Húnaþingi en á bænum eru um 900 
kindur. Halldór Líndal Jósafatsson, 
bóndi á Vatnsholti, vildi ekki tjá sig 
um málið þegar eftir því var leitað 
en samkvæmt verklagi þarf að lóga 
öllu fé.

Í tilkynningu MAST segir að 
stofnunin vinni nú að öf lun upp-
lýsinga og undirbúningi aðgerða. 
Riðan greindist í sýni úr kind eftir 
að Halldór hafði samband við 
Matvælastofnun sem tók sýni úr 
kindinni og sendi á Tilraunastöð 
Háskóla Íslands að Keldum þar sem 
riðuveikin var staðfest.

Búið er í Vatnsneshólfi og í því 
hólfi hefur riðuveiki komið upp á 
einu búi á undanförnum 20 árum. 
Síðast greindist riða á bænum árið 
1999. Ekki er talið að þetta tilfelli 
tengist riðutilfellunum í Trölla-
skagahólfi þar sem riða greindist á 
fimm bæjum fyrir áramót.

Héraðsdýralæknir vinnur nú að 
öflun faraldsfræðilegra upplýsinga 
og úttekt á búinu til að meta umfang 
aðgerða við förgun fjár, þrif og sótt-
hreinsun. Því næst fer málið í hefð-
bundið ferli hvað varðar gerð samn-
ings um niðurskurð. – bb

Riða greindist  
í Vatnsholti

Hvorki baktería né veira veldur 
riðu, heldur prótínið Príon.

HEILBRIGÐISMÁL Aukinn einmana-
leiki mældist meðal ungs fólks árið 
2020. Um 25 prósent einstaklinga á 
aldrinum 18 til 24 segjast finna oft 
eða mjög oft fyrir einmanaleika, 
samkvæmt talnabrunni sem unn-
inn er af Embætti landlæknis.

Tólf prósent fullorðinna sögðust 
finna oft eða mjög oft fyrir ein-
manaleika á síðasta ári og er það 
aukning um tvö prósent sé miðað 

við árið á undan. Niðurstöðurnar 
sýndu að f leiri konur en karlar 
segjast finna fyrir einmanaleika og 
er kynjamunurinn mestur í aldurs-
hópnum 45 til 64 ára.

Þá greina f leiri konur en karlar 
frá mikilli streitu í daglegu lífi. Árið 
2020 var þetta hlutfall 28 prósent 
meðal kvenna en 22 hjá körlum.

Flest þeirra sem sem upplifa 
mikla streitu eru ungt fólk, 18-24 

ára, eða 40 prósent á móti sex pró-
sentum í hópi 65 ára og eldri.

Hamingja mælist einnig minnst 
á meðal þeirra sem yngstir eru en 
mest hjá þeim elstu og hefur mikil 
fækkun verið í hópi ungra kvenna 
sem telja sig mjög hamingjusamar. 

Árið 2020 töldu 44 prósent 
kvenna á aldrinum 18-24 ára sig 
mjög hamingjusamar miðað við 57 
prósent árið 2018. – bdj

Óhamingja að aukast í hópi ungra kvenna á Íslandi

Einmanaleiki er erfiður. 

VESTMANNAEYJAR Heimasíða Herj-
ólfs hrundi vegna álags þegar miðar 
í skipið vegna TM-mótsins fóru í 
sölu. Á mótinu keppir 5. f lokkur 
kvenna og er ljóst að allir foreldrar 
allra barna munu ætla sér að koma 
og styðja við bakið á stúlkunum.

Mótið verður haldið dagana 10. 
til 12. júní og fóru ferðir fyrir aðra 
en keppendur, þjálfara og liðsstjóra 
í almenna sölu klukkan níu um 
morguninn. 

Mótið er eitt af stærstu knatt-
spyrnumótum ársins. Í fyrra voru 
30 félög sem sendu lið til leiks. – bb

Það er oft barist um pláss í Herjólfi. 

Vefur Herjólfs 
réð ekki við 
boltaforeldrana

HEILBRIGÐISMÁL Ný rannsókn 
sýnir að ósæðarlokuísetningar 
með þræðingartækni hafa reynst 
afar vel á hjartadeild Landspítalans 
síðan þær hófust árið 2012 og eru 
langf lestir sjúklingar á lífi ári eftir 
aðgerð.

Hinar svokölluðu TAVI-aðgerðir 
eru gerðar við ósæðarlokuþrengsl-
um sem eru langalgengasti hjarta-
lokusjúkdómurinn á Vesturlöndum.

Ingibjörg Jóna Guðmundsdóttir, 
lektor og yfirlæknir hjartaþræð-
inga, segir rannsóknina gefa góð 
fyrirheit í ljósi þess hversu lítill 
Landspítalinn er og aðgerðin sé 
f lókin.

„Það er mikilvægt að sýna fram á 
góðan árangur í þessum aðgerðum 
til þess að við getum valið þann 
meðferðarkost sem hentar best 
hverjum og einum,“ segir Ingibjörg.

Rannsóknin var hluti af BS- 
verkefni Katrínar Júníönu Lárus-
dóttur læknanema sem Ingibjörg 
og Tómas Guðbjartsson, prófessor 
og yfirlæknir, leiðbeindu.

Fram á mitt ár 2020 voru fram-
kvæmdar 189 TAVI-aðgerðir á 
Landspítalanum. Flestir sjúkling-
anna höfðu alvarleg hjartabilunar-
einkenni, rúmlega helmingur sögu 
um kransæðasjúkdóm og fimmt-
ungur hafði áður gengist undir 
opna hjartaaðgerð.

Meðalaldur sjúklinga var 83 ár 
og 98 prósent lifðu fyrstu 30 dag-
ana sem þykir mjög góður árangur 
í erlendum samanburði. Þá voru 
94 prósent á lífi einu ári frá aðgerð, 
sem er sama hlutfall og hjá fólki af 
sama aldri sem hafði ekki farið í 
aðgerð. Allmargir þurftu gangráð 
eftir aðgerð en alvarlegir fylgi-
kvillar reyndust fátíðir.

Ingibjörg segir sjúkdóminn yfir-
leitt tengdan æðakölkun hjá eldra 
fólki en hann geti einnig herjað 
á yngra fólk og þá oft af öðrum 
meiði.

„Það er mikilvægt að fylgjast 
með vægari sjúkdómi en ef alvarleg 
þrenging er komin í lokuna er kom-
inn tími á aðgerð því það er ekki 
hægt að lækna þetta með lyfjum 
eingöngu,“ segir Ingibjörg. „Opin 
hjartaaðgerð hefur verið sú algeng-

asta hingað til en TAVI-aðgerð, sem 
er gerð í gegnum nárann, verður 
sífellt algengari.“

Það fylgja því ýmsir kostir að 
komast hjá opinni hjartaaðgerð. 
Sjúklingurinn er vakandi, er ekki 
settur á hjarta- og lungnavél og 
getur útskrifast fáeinum dögum 
síðar.

„Þegar vel gengur er fólk mun 
f ljótara að jafna sig en eftir opna 
aðgerð,“ segir Ingibjörg. TAVI-
aðgerðir séu hins vegar ekki hættu-
lausar. Til dæmis geta komið upp 
blæðingar eða heilablóðföll.

„Þetta eru f lóknar aðgerðir og 
mikil tækni sem liggur að baki. 
Teymi lækna, hjúkrunarfræðinga 
og annars starfsfólks er vel sam-
stillt bæði hvað varðar undirbún-
ing sjúklingsins sem er f lókinn og 
nákvæmur, í aðgerðinni sjálfri og 
fyrst eftir hana,“ segir Ingibjörg. 
Um átta manns koma að aðgerð-
unum sjálfum. Ingibjörg segir þau 
orðin vel sérhæfð í þeim.

Ingibjörg segir ekki alla með 
ósæðarlokuþrengsl komast í TAVI-
aðgerð. Fólk þurfi að hafa góðan 
æðaaðgang og hafa ávinning af 
aðgerðinni þar sem hún sé ekki 
hættulaus. Hún er talin henta vel 
þeim sem síður þola opna aðgerð, 
til dæmis eldra fólki og þeim sem 
hafa gengist undir opna aðgerð 
áður.

Spurð hvort velgengni teymisins 
með TAVI-aðgerðir sé hvatning til 
að hefja aðrar f lóknar aðgerðir 
segir Ingibjörg að slíkt sé alltaf í 
skoðun. Tíðni aðgerða skipti þó 
máli í þessu samhengi.

„Við reiknum með 40 TAVI-
aðgerðum á ári en sumar f lóknar 
aðgerðir eru þannig að þær yrðu 
ekki nema tvær eða þrjár á ári sem 
er of sjaldgæft til að halda sérhæf-
ingu á Íslandi,“ segir Ingibjörg „Við 
fylgjumst þó vel með því sem gerist 
erlendis.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

Ósæðarlokuísetningar með 
þræðingu gefa góð fyrirheit
Samkvæmt nýrri rannsókn á TAVI-aðgerðum, sem hófust á Íslandi árið 2012, eru langflestir á lífi ári eftir 
aðgerðina og alvarlegir fylgikvillar fátíðir. Ingibjörg Jóna Guðmundsdóttir, lektor og yfirlæknir hjarta-
þræðinga, segir rannsóknina gefa góð fyrirheit og að fólk jafni sig mun fyrr en eftir opnar hjartaaðgerðir.

Um átta manns koma að aðgerðunum sem hópurinn er sagður vera orðinn vel sérhæfður í. MYND/LANDSPÍTALINN

Þetta eru flóknar 
aðgerðir og mikil 

tækni sem liggur að baki.

Ingibjörg Jóna 
Guðmunds-
dóttir, lektor og 
yfirlæknir hjarta-
þræðinga

Icelandair áætlar að hefja notkun á 
tveimur MAX-vélum í næstu viku.
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*Taxfree jafngildir 19,36% afslætti
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Snyrtivara

Í Kringlu og Smáralind finnur þú 
mesta úrvalið og meira pláss

24. febrúar - 3. mars
Taxfree* 

af öllum snyrtivörum

SNYRTIVÖRU

SÍÐASTI SÉNS



NEYTENDAMÁL Neytendastofnun 
tilkynnti þrettán hættulegar vörur 
sem voru í sölu hér á landi til viðvör-
unarkerfis Evrópusambandsins um 
hættulegar vörur, Safety Gate, á síð-
asta ári. Í gær var haldin rafræn ráð-
stefna á vegum Evrópusambandsins 
þar sem niðurstöður Safety Gate 
2020 voru kynntar.

Guðrún Lárusdóttir, gæðastjóri 
á stjórnsýslusviði Neytendastofu, 
segir að þær vörur sem tilkynnt var 
um sem hættulegar á Íslandi séu úr 
hinum ýmsu vöruflokkum. Mikið 
sé þó um leikföng og andlitsgrímur. 
Safety Gate-kerfið sé afar gagnlegt 
hjálparkerfi þegar komi að öryggi 
vöru.

„Þegar það koma hættulegar 
vörur í sölu einhvers staðar í Evrópu 
eru þær strax skráðar inn í kerfið og 
þegar við sjáum vöru birtast annars 
staðar frá í kerfinu förum við strax 
að leita,“ segir Guðrún.

Þær vörur sem Neytendastofa til-
kynnti á síðasta ári voru sem dæmi 
tvö mjúk leikföng sem innihéldu 
smáa hluti sem gátu losnað frá og 
valdið köfnun, fjórar gerðir leik-
fangaslíms sem innihéldu efnið bór 
sem getur haft margvísleg eitrunar-
áhrif og hettupeysa sem hafði of 
langa strengi í hettu sem geta valdið 
kyrkingarhættu.

Guðrún segir að á síðasta ári hafi 
komið upp dæmi um hættulegar 
vörur hér á landi sem ekki hafi sést í 
um áratug. Kórónaveirufaraldurinn 
og vöruskortur sé líkleg skýring.

„Við tókum eftir því á síðasta 
ári að það var farið að selja mikið 
af leikföngum sem ekki voru CE-
merkt og barnaföt með böndum í 
hálsmálið en það er bannað í allri 
Evrópu vegna kyrkingarhættu og 
hefur ekki sést í tíu ár,“ segir Guð-
rún, en bannað er að selja vörur hér 
og í allri Evrópu beri þær ekki CE-
merkingu.

Þá segir Guðrún einnig að á síð-
asta ári hafi komið upp fjölmörg 
dæmi um andlitsgrímur sem teljist 
hættulegar og séu ekki samþykktar 
í Evrópu.

„Andlitsgrímur eru vara sem 

flæddi um allt árið 2020 og upp kom 
mikill grímuskortur. En það er ekki 
grímuhefð í Evrópu svo það kunni 
enginn á þetta,“ segir Guðrún. „Það 
var mikið um að það væru falsaðar 
CE-merkingar á grímunum,“ bætir 
hún við.

Hvað varðar magn eiturefna í 
leikföngum líkt og slími segir Guð-
rún að magnið sé misjafnt. „En 
þetta er nógu mikið magn til að það 

sé hættulegt og við höfum séð það 
fara upp í fjórfalt leyfilegt magn,“ 
segir hún.

Þrír algengustu vöruflokkarnir í 
tilkynningum frá Íslandi voru leik-
föng, 66 prósent, hlífðarbúnaður 
23 prósent og fatnaður 8 prósent. 
Þegar vörur eru tilkynntar í Safety 
Gate sem eru hættulegar, eru þær 
annað hvort innkallaðar eða þær 
teknar úr sölu.

„Í nánast öllum slíkum tilvikum 
eru verslanir eða innf lytjendur 
fljót að bregðast við og menningin 
hér er sú að söluaðilar vilji ekki hafa 
hættulegar vörur í sölu. Sömu sögu 
er ekki að segja alls staðar í Evrópu 
og þykjum við afar öfundsverð af 
þessu,“ segir Guðrún.

Á vef Fréttablaðsins, frettabla-
did. is, má sjá f leiri myndir af þeim 
vörum sem tilkynntar voru af 
Neyendastofu sem hættulegar á 
síðasta ári. birnadrofn@fretttabladid.is

Ísland tilkynnti um þrettán 
hættulegar vörur á síðasta ári
Tilkynnt var um þrettán hættulegar vörur, sem voru í sölu á Íslandi, til Evrópusambandsins á síðasta ári. 
Margar þeirra voru leikföng með hættulegu magni af eiturefnum. Gæðastjóri hjá Neytendastofu segir 
hættulegum vörum hafa fjölgað í faraldrinum, til að mynda grímum með fölsuðum CE-merkingum.

Fjórar tegundir af slími með bór voru til sölu á Íslandi í fyrra en efnið hefur  áhrif á æxlunarfæri. MYND/AÐSEND

Bannað er að selja vörur í Evrópu 
beri þær ekki CE-merkingu.

Við tókum eftir því 
á síðasta ári að það 

var farið að selja mikið af 
leikföngum sem ekki voru 
CE-merkt og barnafött með 
böndum í hálsmálið en það 
var bannað í allri Evrópu 
vegna kyrkingarhættu og 
hefur ekki sést í tíu ár.
Guðrún Lárusdóttir, 
gæðastjóri á stjórn-
sýslusviði Neyt-
endastofu

BREXIT Matvöruverslunin Overseas 
sem rekur 27 verslanir í Portúgal 
og á Spáni, fór hörðum orðum um 
hertar aðgerðir stjórnvalda í garð 
vörubíla sem f lytja vörur fyrir-
tækisins frá Bretlandi til Spánar, 
eftir útgöngu Bretlands úr Evrópu-
sambandinu í byrjun þessa árs. Með 
útgöngu Bretlands úr Evrópusam-
bandinu var breskum fyrirtækjum 
ekki lengur frjálst að stunda vöru-
flutninga milli landa og hafa langar 
raðir vörubíla myndast við landa-
mæri Bretlands.

Að sögn Overseas hafa 30 vöru-

bílar á vegum fyrirtækisins orðið 
fastir á landamærunum og þurft 
að dvelja í allt að sex vikur á meðan 
unnið er að því að fá tilskilin leyfi. 
Að sögn fyrirtækisins virtist sem 
svo að regluverkinu væri breytt 
daglega en fyrirtækinu hafði tekist 
að stytta biðtímann niður í 23 daga.

Overseas sem fagnar 25 ára afmæli 
á þessu ári rekur 25 verslanir, þar af 
21 á Spáni og sjö á Kanaríeyjum á 
svæðum þar sem breskir ferðamenn 
eru fjölmennir. Fyrirtækið reiðir sig 
á vörur frá Bretlandi og sinnir helst 
Bretum sem búa á Spáni. - kpt

Vörubílar beðið í allt að sex vikur

Vöruútflutningur frá Bretlandi líður 
fyrir Brexit. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

S TJÓRNM ÁL „Það vekur furðu 
mína að heilbrigðisráðherra velji 
að stunda pólitíska fimleika í stað 
þess að taka á bráðavanda hjúkr-
unarheimilanna í landinu, að ráð-
herra velji að beita ráðuneytisstjóra 
og skrifstofustjóra í pólitískum leik 
er svolítið undarlegt,“ segir Helga 
Vala Helgadóttir, þingmaður Sam-
fylkingarinnar og formaður vel-
ferðarnefndar Alþingis.

Helgu Völu barst bréf frá heil-
brigðisráðuneytinu þar sem segir 

að ráðuneytið geri „… alvarlegar 
athugasemdir við málf lutning 
hennar í sjónvarpsfréttum RÚV.“ 
Þar ræddi Helga Vala um að erfiðlega 
gengi að ná samningum við Sjúkra-
tryggingar. Nefndin hefði heyrt að 
ekki væri rétt farið með fé hjá ein-
hverjum hjúkrunarheimilum.

Í bréfi heilbrigðisráðuneytisins 
segir að í þingskaparlögum sé 
afdráttarlaust kveðið á um að trún-
aður skuli ríkja um málefni sem 
rædd eru á lokuðum nefndarfund-

um. „Heilbrigðisráðuneytið verður 
að geta treyst því að samskipti við 
velferðarnefnd byggi á heilindum, 
virðingu fyrir þeim málum sem þar 
eru til umfjöllunar og að trúnaðar 
sé gætt líkt og áskilið er í lögum.“ 
Helga Vala vísar á bug að hafa brotið 
trúnaðarákvæði þingskaparlaga.

„Samkvæmt þingsköpum má 
ekki vitna beint í orð gesta hjá 
fastanefndum þings en alvanalegt 
er að umræða skapist í samfélaginu 
um það sem fram kemur á fundum 

nefnda,“ segir Helga Vala.
Í umræddri frétt RÚV sagði að á 

fundi velferðarnefndar hefði verið 
nefnt að einhver sveitarfélög noti 
fé sem fara eigi í rekstur hjúkrunar-
heimila í annað.

„Eftirlitshlutverk þingsins er 
mikil vægt og það á erindi við 
almenning ef fjármunum er ráð-
stafað á annan hátt en fyrirskipað 
er með lögum. Eins þurfa sveitar-
félög að bregðast við ef umræðan á 
ekki við rök að styðjast.“ – lb, bb

Almenningur megi vita ef fé er ráðstafað á annan hátt en lög segja
Það á erindi við 
almenning ef 

fjármunum er ráðstafað á 
annan hátt en fyrirskipað er 
með lögum.

Helga Vala Helga-
dóttur, þingmað-
ur Samfylkingar

AÐALSAFNAÐARFUNDUR 
LÁGAFELLSSÓKNAR 

verður haldinn 10. mars 2021 kl. 20:00 í sal safnaðarins á  
3. hæð Þverholti 3 -270 Mosfellsbæ.

Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf.

Sóknarnefndin.

Seiko Hashimoto tók við starfi for-
seta Ólympíunefndarinnar í Tókýó.

KJARNORKUVOPN Bandarísk stjórn-
völd telja að gervihnöttur þeirra hafi 
náð mynd sem sanni að Norður-
Kórea sé að útbúa geymslurými til 
að geyma kjarnorkuvopn til lengri 
tíma.

Á myndinni sem var tekin þann 
11. febrúar af Yongdoktong-svæðinu 
sjást nýbyggingar og telja bandarísk 
stjórnvöld að frá þeim liggi göng að 
vopnageymslunum.

Samkvæmt heimildum CNN hafa 
bandarísk stjórnvöld fylgst vand-
lega með framkvæmdum á Yong-
doktong-svæðinu á grundvelli þess 
að grunur léki á að þar yrðu kjarn-
orkuvopn Norður-Kóreu geymd. 
Samkvæmt sömu heimildum bíða 
bandamenn Bandaríkjanna eftir 
ákvörðun nýkjörins forseta, Joes 
Biden, þegar kemur að Norður-Kór-
eu og vopnakapphlaupi þeirra. – kpt

Telja myndir 
sanna sök 
Norður-Kóreu

JAPAN Til stendur að bæta tólf 
konum við undirbúningsnefnd-
ina fyrir Ólympíuleikana í Tókýó, 
nokkrum vikum eftir að forseti 
nefndarinnar, Yoshiro Mori, sagði 
af sér vegna þrýstings eftir að hafa 
látið niðrandi ummæli um konur 
falla í útvarpsþætti. Tilkynnt 
verður hvaða tólf konur koma inn 
í nefndina í dag og þá eru 19 konur í 
45 manna undirbúningsnefnd.

Mori lét af störfum eftir að 
niðrandi ummæli hans um konur 
rötuðu í heimspressuna. Þar hafði 
Mori orð á því að það væri erfitt að 
vinna með konum því þær töluðu of 
mikið á fundum.

Eftirmaður Moris, Seiko Hash-
imoto, segir að markmiðið sé að 
hlutfall kvenna sé fjörutíu prósent 
í nefndinni. – kpt

Ráða tólf konur 
í Ólympíunefnd
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Ekki eru 
mörg ár síðan 
ráðherra í 
sama ráðu-
neyti þurfti 
að bakka 
með óheiðar-
lega útgáfu af 
óforsvaran-
legum 
samskiptum 
við lögreglu-
stjórann á 
höfuðborgar-
svæðinu.

 

Megi Látra-
bjarg, sem 
stendur 
voldugt og 
bratt í sjó 
fram, vera 
fastur við-
komustaður 
sjófugla og 
ferðalanga 
um alla tíð.

Aðalheiður  
Ámundadóttir
adalheidur @frettabladid.is

Látrabjarg er eitt stærsta fuglabjarg Evrópu og 
flokkast sem alþjóðlega mikilvægt fugla-
svæði. Í berginu má sjá þverskurð af elstu jarð-

lögum Íslands og hvergi í heiminum er vitað um 
stærri álkubyggð en einmitt þar. Álkan er einmitt 
ein þeirra tegunda sem taldar eru þurfa sérstaka 
vernd og það sama á við um lundann sem einnig 
verpir í Látrabjargi. Báðar fuglategundirnar eru 
svokallaðar ábyrgðartegundir okkar Íslendinga, 
tegundir sem byggja afkomu sína á svæðum hér á 
landi.

Nú hefur Látrabjarg verið friðlýst. Hér með hefur 
sérstætt og fjölbreytt lífríki Látrabjargs því hlotið 
verðskuldaða vernd. Með friðlýsingunni er umsjón 
og eftirlit með þessu mikilvæga svæði eflt.

Látrabjarg er ekki bara viðkomustaður fugla 
heldur líka fjölmargra ferðalanga sem sækja svæð-
ið heim og virða fyrir sér þennan tilkomumikla 
stað. Koma auga á lunda skríða úr holu, finna kitl í 
maga og svolítinn fiðring í hnjánum þegar horft er 
eftir björgunum sem teygja sig þverhnípt eins langt 
og augað eygir – og anda að sér sjávarlofti á vestasta 
tanga landsins.

Látrabjarg er þrettánda friðlýsingin í ráðherratíð 
minni en í upphafi kjörtímabilsins setti ég af stað 
átak í friðlýsingum í samræmi við stjórnarsátt-
mála ríkisstjórnarinnar. Átakið er unnið í sam-
starfi Umhverfisstofnunar og umhverfis- og auð-
lindaráðuneytisins. Land- og sumarhúsaeigendur á 
Hvallátrum við Látrabjarg eiga þakkir skildar fyrir 
framsýni en friðlýsingin hefur verið unnin í nánu 
samstarfi við þá. Þá hefur sveitarfélagið Vestur-
byggð um árabil talað fyrir því í sínu aðalskipu-
lagi að svæðið verði friðlýst. Eru því einnig færðar 
þakkir fyrir sína aðkomu að málinu.

Megi Látrabjarg, sem stendur voldugt og bratt 
í sjó fram, vera fastur viðkomustaður sjófugla og 
ferðalanga um alla tíð. Friðlýsingin tryggir vernd 
Látrabjargs til framtíðar og er stórt skref í nátt-
úruvernd á Íslandi, sérstaklega þegar kemur að 
verndun sjófugla og lífríkis.

Látrabjarg nú friðlýst

Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson
umhverfis- og 
auðlindaráð-
herra

Kirkland-sokkar
Málefnastaða Pírata er kannski 
ágæt þegar pólitískir andstæð-
ingar þeirra á Alþingi virðast 
helst geta fundið höggstað á 
þeim fyrir að kunna ekki að 
klæða sig. Eitthvað sem vissu-
lega er erfitt að horfa fram hjá og 
hefur ítrekað stuðað til dæmis 
Brynjar Níelsson sem á það til 
að sjá rautt þegar Björn Leví 
Gunnarsson valsar um þing-
húsið á sokkaleistum. Þá bendir 
yfirlýsing Miðf lokksmannsins 
Þorsteins Sæmundssonar, um að 
óboðlegt sé að strangari kröfur 
séu um klæðaburð í Costco en 
á þinginu, til þess að honum sé 
endanlega nóg boðið.

Costco-þingmenn
Efri deild viðskiptavina Costco 
fundaði um málf lutning Þor-
steins í Facebook-hópnum 
COSTCO – Gleði eftir að for-
setinn Engilbert Arnar kallaði 
eftir umræðum og heldur hall-
aði þar á Alþingi þegar virðing 
þess var metin með hliðsjón af 
Costco. Einum þótti útgangur-
inn á þingi vel boðlegur þar sem 
hann hæfði trúðum á meðan 
annar hjó nokkuð nærri f lokks-
bræðrum Þorsteins þegar hann 
bar fyrir sig 36 klukkustunda 
óminni. Þá virðast vera glufur í 
fatareglum á báðum stöðum þar 
sem einn kúnninn upplýsti að 
honum hefði verið hleypt eins 
og f lækingi til fara inn í Costco.
toti@frettabladid.is

Ef eðlilega hefði verið haldið á málum á rit-
stjórnum landsins aðfangadag síðastliðinna 
jóla hefðu vakthafandi blaðamenn, allir sem 
einn, slegið á þráðinn til dómsmálaráðherra 
eða sent henni skeyti, með fyrirspurninni: 
„Varst þú í Ásmundarsal í gær?“

Annað virðist nú hafa komið á daginn en sú nýlunda 
virðist hafa verið tekin upp á einhverjum ritstjórnum 
að líta á dómsmálaráðherra sem upplýsingafulltrúa eða 
ritstjóra lögreglunnar og sem slík hafi hún því hlutverki 
að gegna að svara fyrir persónuverndarstefnu lögregl-
unnar. Ekkert var þó haft eftir ráðherra í fjölmiðlum um 
stefnu lögreglunnar í þessum efnum í aðdraganda jóla 
og það var ekki fyrr en milli jóla og nýárs að hinn form-
legi upplýsingafulltrúi lögreglunnar sendi tilkynningu 
til fjölmiðla um að farist hefði fyrir að ritskoða dagbók 
lögreglu áður en hún var send fjölmiðlum á aðfangadag. 
Málið verði rannsakað til hlítar.

Ekkert bendir til annars en að valdbeiting ráðherra 
á aðfangadag hafi borið árangur. Afleiðingin verður 
lemstruð lögreglurannsókn á sóttvarnabroti, aukin tor-
tryggni almennings gagnvart lögreglunni og skaddað 
samband lögreglu og fjölmiðla í landinu.

Afskipti dómsmálaráðherra af starfsemi lögreglu í 
tengslum við meint sóttvarnabrot í Ásmundarsal eru 
hins vegar ekki einsdæmi heldur þekkt mynstur.

Lögreglan er sérstaklega berskjölduð fyrir pólitískum 
áhrifum að mati GRECO, samtaka ríkja gegn spillingu. 
Í skýrslu sem samtökin birtu árið 2018 er meðal annars 
vísað til ábyrgðarkeðjunnar innan lögreglunnar, en hún 
sé lárétt en ekki lóðrétt og allir lögreglustjórar landsins 
heyri undir ráðherra en ekki ríkislögreglustjóra. Aðrar 
tæknilegar ástæður valdi einnig þessari hættu. Ekki er 
nóg með að lögreglan sé berskjölduð fyrir pólitískum 
áhrifum heldur hefur hætta á slíkum áhrifum raungerst 
með beinum afskiptum ráðherra af starfsemi lögreglu. 
Það er ekki aðeins mat stjórnmálamanna í stjórnarand-
stöðu eða fjölmiðla, heldur einnig fyrrnefndra samtaka 
og umboðsmanns Alþingis.

Ekki eru mörg ár síðan ráðherra í sama ráðuneyti 
þurfti að bakka með óheiðarlega útgáfu af óforsvaran-
legum samskiptum við lögreglustjórann á höfuð-
borgarsvæðinu. Hún neyddist á endanum til að biðja 
lögreglustjórann afsökunar í viðurvist umboðsmanns 
Alþingis, sem hóf frumkvæðisathugun á umræddum 
samskiptum þegar stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 
þingsins hafði lokið sér af. Lögreglustjórinn hafði þá 
þegar sagt starfi sínu lausu og ráðherrann neyddist til 
að segja af sér skömmu síðar.

Eins og dæmin sanna hefur umboðsmaður Alþingis 
haft tilhneigingu til takmarkaðrar þolinmæði gagnvart 
óforsvaranlegum afskiptum ráðherra af lögreglurann-
sóknum. Ætla má að eftirlit þingsins sé nú það eina sem 
kemur í veg fyrir að hann taki málið til skoðunar að 
eigin frumkvæði. Þar sem kosningar eru á næsta leiti 
eru litlar líkur á að þingmenn í framboði séu reiðubúnir 
að sleppa tökunum.

Ritstjóri 
lögreglunnar
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3. ma r s er A lþjóðad ag u r 
h e y r n a r,  d a g u r  s e m 
A lþjóðaheilbr igðismála-

stofnunin tileinkar heyrn. Í ár er 
dagurinn tileinkaður heyrnar-
heilsu fyrir alla. Þá mun fyrsta 
alþjóðlega skýrslan um heyrn 
verða birt, en tilgangur hennar 
er að hvetja stjórnvöld í hverju 
landi til að móta stefnu innan heil-
brigðiskerfisins um heyrnarheilsu.  
Góð samskipti eru mikilvæg á 
öllum stigum ævinnar, þar getur 
heyrnarheilsa haft mikil áhrif. 

Ýmsar ástæður eru fyrir heyrnar-
skerðingu og sumar þeirra er hægt 
að fyrirbyggja með góðri heil-
brigðisþjónustu og fræðslu. Í því 
samhengi má nefna bólusetningar 
fyrir sýkingum eins og hettu-
sótt, mislingum, rauðum hundum 
og f leiru, fræðslu um skaðsemi 
hávaða í umhverfi okkar, hávaða-
varnir og hvernig ber að forð-
ast heyrnarskemmandi hávaða.  
 Aðrar ástæður heyrnarskerðingar 
er erfiðara að fyrirbyggja og eru arf-
gengar heyrnarskerðingar stærsti 
hluti þeirra. Mikilvægt er að hafa 
heyrnarheilsu í huga allt lífshlaupið, 
við þurfum að kenna börnum okkar 
frá unga aldri hversu mikilvæg 
heyrnin er og hvernig á að passa 
upp á hana og vera meðvituð um 
ábyrgð okkar á eigin heyrnarheilsu. 

Hávaði í umhverfi okkar er svo 
algengur að margir eru hættir að 
taka eftir honum og þeim áhrifum 
sem hann getur haft á líðan og 
heilsu. Hávaðinn getur leitt til hægt 
vaxandi heyrnarskerðingar sem 
einstaklingurinn verður ekki var 
við í fyrstu. Styrkur hljóðsins sem 
fer til eyrans hefur mest að segja 
um þær skemmdir sem geta orðið, 
en einnig sá tími sem dvalið er í 
of miklum hávaða. Næmni innra 
eyrans fyrir hávaða er mismikil á 
milli einstaklinga, og getur þannig 
leitt til að þeir tapi ekki jafnmikilli 
heyrn þrátt fyrir að dvelja jafnlengi 
í sama umhverfi. Heyrnartap af 
völdum hávaða getur komið fyrir á 
öllum aldri, því fylgir oft eyrnasuð 
sem mörgum reynist jafnvel erfið-
ara að sætta sig við en heyrnartapið 
og skerta talgreiningu. Heyrnartap 
af völdum hávaða er óafturkræft en 
við hávaða verður skemmd á hár-
frumum í kuðungi innra eyrans og 
þær frumur endurnýja sig ekki. 

Ennþá er ekki til aðferð til að 
lækna þennan skaða svo sem með 
lyfjum. Vonandi verður það hægt í 
framtíðinni en þangað til eru það 
fyrirbyggjandi aðgerðir sem gilda. 
Umhverfishávaði getur haft marg-
vísleg áhrif á heilsu okkar og má þar 
nefna áhrif á svefn, erfiðleika við 
að sofna, truflun á djúpsvefni og að 
hrökkva upp af svefni. Streituáhrif 
hávaða geta komið fram í aukningu 
streituhormóna í blóði, hækkun 
blóðþrýstings, truflun á athygli og 
minnkaðri framsetningar- og ein-
beitingarhæfni. Það er því til mikils 
að vinna að draga úr hávaða í okkar 
daglega lífi.

Börn eru einnig útsett fyrir 
hávaða og þurfum við sem eldri 
erum að standa okkur betur í að 
huga að andlegri og líkamlegri 
heilsu barna sem dvelja í hávaða. 
Vaxtarskeiðið er viðkvæmur tími, 
heyrn er að þroskast og börnin 
skilja ekki alltaf þá hættu sem 
hávaði er. Þau hafa síður stjórn á 
umhverfi sínu og hegðun þeirra 
gerir þau oft meira útsett fyrir 
hávaða og afleiðingum hans. Börn 
eru í áhættuhópi vegna vanhæfni til 
að meta aðstæður og verja sig.

Margir hljóðgjafar eins og símar 
og önnur snjalltæki sem börn og 

Heyrn fyrir alla
unglingar hlusta á geta gefið frá sér 
hljóðstyrk sem getur verið heyrnar-
skemmandi. Foreldrar og aðrir full-
orðnir eru mikilvægar fyrirmyndir 
barna. Þú getur verið góð fyrirmynd 
fyrir heilbrigða heyrnarheilsu með 
því að leiðbeina barni hvernig á að 
umgangast hljóð og njóta til dæmis 
fuglasöngs og annarra hljóða í nátt-
úrunni, tónlistar sem flutt er innan 
öruggs tónstyrks og ef styrkurinn er 
of mikill að nota heyrnarhlífar eða 
færa sig frá hljóðgjafanum. Upplýs-
um um hverjar afleiðingar það getur 

haft fyrir heyrnina þegar dvalið er í 
of miklum hávaða. Heyrnarskerðing 
af völdum hávaða hjá börnum getur 
haft áhrif á málþroska, námshæfni, 
kvíða og hegðun. Að vera útsettur 
fyrir miklum hávaða sem barn og 
unglingur getur síðar á ævinni leitt 
til heyrnarskerðingar, sem meðal 
annars getur átt þátt í minni félags-
legum samskiptum, einangrun og 
andlegri færni.

Talið er að 50% þeirra sem hlusta 
á tónlist í gegnum heyrnartól noti 
hljóðstyrk sem getur verið heyrn-

arskemmandi. 5-10% hlustenda 
eru talin líkleg til að þróa með sér 
heyrnarskerðingu vegna hlustunar 
gegnum persónuleg heyrnartól.

Alþjóðaheilbrigðismálastofn-
unin (WHO) og Alþjóða fjarskipta-
sambandið (ITU) sameinuðust árið 
2019 um gerð staðals og leiðbein-
inga, WHO-ITU H.87, fyrir örugga 
hlustun frá persónulegum hljóð-
gjöfum (tækjum) með það að mark-
miði að koma í veg fyrir heyrnar-
skemmdir af völdum hávaða. 
Ráðlagt hámark er að fara ekki yfir 

80 dB í 40 klst. á viku fyrir fullorðna 
og 75 dB í 40 klst. á viku fyrir börn. 
Til að fá upplýsingar um notkun 
þarf tækið að geta mælt á hvaða 
styrk og hversu lengi er hlustað á 
tækið, einnig er ráðlagt að foreldrar 
geti sett inn í tækið hámarksstyrk 
sem börnin mega hlusta á. Leiðbein-
ingarnar má finna á vef Alþjóðaheil-
brigðismálastofnunarinnar.

Verum samtaka um að minnka 
hljóðmengun í umhverfi okkar og 
stuðlum þannig að meiri lífsgæðum 
og betri heyrnarheilsu fyrir alla.

Ingibjörg  
Hinriksdóttir
yfirlæknir 
Heyrnar- og tal-
meinastöðvar 
Íslands
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Þessi staða krist-
allar hversu bág-

borin aðstaðan til frjáls-
íþróttaiðkunar er á 
höfuðborgar-
svæðinu.
Freyr Ólafsson, 
framkvæmdar-
stjóri FRÍ
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FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Tilkynnt var 
fyrr í þessari viku að eitt stærsta 
rafíþróttamót heims, League of 
Legends Mid-Season Invitational, 
yrði haldið í Laugardalshöll í maí 
næstkomandi. Í framhaldi af því 
verður svo haldið alþjóðlegt mót í 
tölvuleiknum Valorant. 

Allt í allt mun rafíþróttafólk vera 
hér með herbúðir sínar í rúman 
mánuð. Mótið fer fram í Laugar-
dalshöll og er því búið að leigja alla 
þjóðarhöllina undir þetta verkefni 
í rúman mánuð.

Um fjögur hundruð manns koma 
til landsins í tengslum við mótin og 
mun þetta hafa áhrif á aðra íþrótta-
starfsemi sem fram fer alla jafna 
í Laugardalshöll. Þar á meðal eru 
frjálsar íþróttir, en aðstaðan í Laug-
ardalshöll er eina innanhússað-
staðan á höfuðborgarsvæðinu sem 
nothæf er fyrir frjálsíþróttafólk, 
eldra en 12-13 ára til æfinga á vorin.

Freyr Ólafsson, framkvæmda-
st jór i Fr já lsíþrót t asa mba nd s 
Íslands (FRÍ), segir að þetta muni 
vissulega hafa áhrif á frjálsíþrótta-
fólk og að fundarhöld séu fram 
undan milli forsvarsmanna FRÍ og 
Íþrótta- og tómstundaráðs, ÍTR, um 
lausn á þessu tímabundna aðstöðu-
leysi frjálsíþróttafólks.

Freyr segir enn fremur að sú staða 
sem upp hefur komið sé skýrt merki 
um þann aðstöðuvanda sem frjáls-
íþróttafólk búi við og hversu mikil 
þörf sé á þjóðarleikvangi á höfuð-
borgarsvæðinu með betri aðstöðu 
fyrir frjálsar íþróttir.

„Við gleðjumst að sjálfsögðu yfir 
því að rafíþróttir séu að ryðja sér til 
rúms hér á landi og við erum ekki 
fúlir yfir framgangi þeirra, síður en 
svo. 

Það sem veldur okkur gremju 
er að börn, unglingar og afreks-
íþróttafólk í frjálsum íþróttum 
muni missa eina frjálsíþróttahúsið 
sem nothæft er til æfinga svo heitið 
geti á höfuðborgarsvæðinu á þeim 
tímapunkti þegar stutt er í sumar-
mótin hér heima og afreksfólkið er 
á leið á alþjóðleg mót þar sem það 
freistar þess að ná lágmörkum fyrir 
Ólympíuleikana sem fram fara í 

Tókýó í ágúst næstkomandi,“ segir 
Freyr, um þann árekstur sem verður 
vegna rafíþróttamótsins.

Laugardalshöllin verður lokuð 
vegna rafíþróttamótsins í fjórar til 

sex vikur og sú tímalengd er eitt-
hvað sem frjálsíþróttafólk í Reykja-
vík á erfitt með að sætta sig við.

„Eftir erfiðan vetur vegna kóróna-
veirufaraldursins þar sem frjáls-
íþróttafólk gat ekki æft við eðli-
legar aðstæður í ár um það bil, þá 
er erfitt að kyngja þessu nú þegar 
hlutirnir voru að komast í eðlilegt 
horf á nýjan leik.

Þessi staða kristallar hversu bág-
borin aðstaðan til frjálsíþróttaiðk-
unar er á höfuðborgarsvæðinu og 
sýnir það svart á hvítu hversu rík 
þörf er fyrir byggingu þjóðarleik-
vangs með aðstöðu fyrir frjálsar 
íþróttir. Þegar framkvæmdirnar á 
Laugardalsvellinum voru í gangi 
síðasta sumar var Laugardalshöllin 
opnuð fyrir okkur sem sárabót 
en nú þurfum við að æfa annars 
staðar í rúman mánuð vegna þessa 
atburðar. Þetta er slæm staða sem 

þarf að leysa úr til frambúðar,“ segir 
formaðurinn.

Ómar Einarsson, sviðsstjóri 
Íþrótta- og tómstundaráðs Reykja-
víkur (ÍTR), sagði að fundað yrði 
með forsvarsmönnum frjálsíþrótta-
félaganna í borginni í dag og þar 
yrði vonandi fundin farsæl lausn á 
þessum vanda. Frekari fregna væri 
að vænta eftir þann fund.

Líklegt þykir að frjálsíþrótta-
félögin þurfi að færa starfsemi sína 
tímabundið í Egilshöll, á svæði 
Breiðabliks eða í Kaplakrika, en 
það eru þau svæði á höfuðborgar-
svæðinu sem búa best hvað frjáls-
íþróttaiðkun varðar. Freyr Ólafs-
son bendir hins vegar á að bæði í 
Egilshöll og hjá Blikum þurfi oftar 
en ekki að æfa á sama svæði og tíma 
og fótboltaæfingar standa yfir, sem 
gefi augaleið að sé fremur bagalegt. 
hjorvaro@frettabladid.is

Kristallar bágborna aðstöðu 
frjálsra íþrótta í Reykjavík
Frjálsíþróttafólk er ekki sátt við þá stöðu sem upp er komin vegna alþjóðlegs rafíþróttamóts sem halda 
á í Laugardalshöllinni í maí næstkomandi. Búið er að leigja Höllina út í rúman mánuð og missir frjáls-
íþróttafólk á höfuðborgarsvæðinu því einu æfingaaðstöðu sína í rúman mánuð fyrir upphaf tímabils.

Frá keppni í frjálsum íþróttum í Laugardalshöll en búið er að leigja höllina út í mánuð í vor. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI K nattspy r numaður-
inn Kolbeinn Birgir Finnsson er 
á sínu öðru ári hjá þýska félag-
inu Borussia Dortmund. Þar æfir 
hann og leikur með varaliði félags-
ins sem leikur í D-deildinni þar í 
landi. Kolbeinn Birgir segir það 
vera líkt því að æfa með félagsliði 
að leika með varaliðinu og stefnan 
hjá liðinu sé að fara upp um deild á 
þessari leiktíð.

Það markmið gengur vel þar sem 
liðið trónir eins og sakir standa 
á toppi deildarinnar. Kolbeinn 
Birgir hefur leikið 15 leiki á tíma-
bilinu og skorað í þeim leikjum 
tvö mörk. Strik hefur sett í reikn-
inginn að hann missir af leikjum 
vegna landsliðsverkefna með U-21 
árs landsliðinu og hefur það orðið 
til þess að hann missti sæti sitt í 
byrjunarliðinu. Kolbeinn er á leið 
á lokakeppni Evrópumótsins með 
U-21 árs landsliðinu í lok mars og 

þá mun hann til að mynda missa af 
tveimur til þremur leikjum Dort-
mundar-liðsins.

„Mér líður mjög vel hérna hjá 
Borussia Dortmund og ég tel mig 
klárlega hafa bætt mig sem fót-
boltamann hérna. Hér er ég hugs-
aður sem vængbakvörður en hef 
líka spilað kantinn, ég kann vel við 
báðar stöður þó ég líti sjálfur frekar 
á mig sem kantmann. Við erum að 
æfa eins og félagslið bara og það er 
vel haldið utan um leikmenn liðs-
ins og metnaður til þess að vara-
liðið standi sig vel og færi sig upp 
um deildir. Þá hafa leikmenn sem 
standa sig vel með varaliðinu feng-
ið sénsinn með aðalliðinu,“ segir 
Kolbeinn um lífið í Dortmund.

Kol beinn kom til Brent ford 
haustið 2019 en hann var á mála hjá  
enska B-deildarfélaginu frá ár inu 
2018 og spilaði aðalliðsleik fyr ir 
fé lagið. Þar áður var þessi uppaldi 

Fylkismaður hjá hollenska félaginu 
Groningen.

„Þó svo að ég sé sáttur hérna hjá 
Borussia Dortmund þá er ekkert 
launungarmál að ég stefni að því 
að spila aðalliðsfótbolta á næstu 
árum. Ég er samningsbundinn 
Borussia Dortmund í rúmt ár til 
viðbótar en ég mun skoða þá kosti 
sem eru í boði ef einhverjir verða í 
sumar. Við sjáum bara til hvernig 
þetta þróast.

Það er ekkert stress á mér þar 
sem ég kann mjög vel við mig 
hérna hjá Dortmund og aðstæður 
til þess að bæta mig enn frekar eru 
klárlega til staðar. Það væri öðru-
vísi ef ég myndi finna fyrir því að 
lítið væri lagt upp úr varaliðinu og 
framþróun minni sem leikmanns 
og engin stefna væri hjá liðinu. 
Svo er hins vegar klárlega ekki hjá 
Borussia Dortmund,“ segir hann 
um framhaldið. – hó

Stefnan er að vera farinn að spila aðalliðsbolta á næstu árum
Árbæingurinn 
Kolbeinn Birgir 
í leik með vara-
liði Dortmund. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

FÓTBOLTI Josep Maria Bartomeu, 
sem lét af störfum sem for seti 
spænska fé lags ins Barcelona í októ-
ber síðastliðnum eftir ásakanir um 
að hafa óhreint mjöl í pokahorninu, 
hefur verið látinn laus úr varðhaldi 
eftir að hafa verið handtekinn á 
mánudaginn var, eft ir að hafa dval-
ið eina nótt í fang elsi.

Bartomeu var í haldi í eina nótt 
en hann var færður til yfirheyrslu, 
ásamt fyrr ver andi aðstoðarmanni 
sín um, Jaume Mas fer rer, Oscar 
Grau, fram kvæmda stjóra Barce-
lona, og Rom an Gomez Pont, yf ir-
lögrfæðingi félagsins.

Handtökurnar voru hluti af rann-
sókn lögregluyfirvalda í Katalóníu á 
meint um spill ing ar mál um inn an fé-
lags ins. Þá er meint samfélagsmiðla-
herferð Bartomeu gegn núverandi 
og fyrrverandi leikmönnum liðsins 
einnig til rannsóknar.

Fram kemur í spænskum fjöl-
miðlum að Bartomeu og Mas fer rer 
hafi ákveðið að nýta réttinn til þess 
að tjá sig ekki um sakarefni málsins 
þegar þeir voru yfirheyrðir af lög-
reglunni. – hó

Bartomeu vildi 
ekki tjá sig

FÓTBOLTI Boris Johnson, forsætis-
ráðherra Bretlands, hefur boðið 
Evrópska knattspyrnusambandinu 
(UEFA) að fleiri leikir á Evrópumót-
inu í knattspyrnu, sem til stendur 
að halda í 12 borgum í jafn mörgum 
löndum í Evrópu í sumar, fari fram á 
breskri grundu. Undanúrslitaleikir 
mótsins og úrslitaleikurinn munu 
fara fram á Wembley.

Þá tilkynnti forsætisráðherrann 
enn fremur í gær til stæði að Bret-
land og Írland myndu sækja um að 
halda heimsmeistaramótið í knatt-
spyrnu karla í sameiningu árið 
2030. Boris Johnson segir að bresk 
stjórnvöld geri ráð fyrir 2,8 millj-
ónum punda í verkefnið í nýjasta 
fjárlagafrumvarpi sínu.

England hélt heimsmeistara-
mótið í fyrsta og eina skiptið 1966, 
en þar varð liðið heimsmeistari í 
fyrsta og eina skiptið í sögunni. – hó

Boris tilbúinn að 
hýsa fleiri leiki

Valið um keppnisstað 
HM 2030 stendur á milli 
landa í Asíu, Afríku, Evrópu 
og Suður-Ameríku.
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Julia Charlotte de Rossi hefur vakið mikla athygli í Mílanó fyrir að opna umræðuna um heimilisofbeldi og ofbeldi gegn konum. MYNDIR/AÐSENDAR

Opnar umræðu um 
ofbeldi í þöglu landi
Julia Charlotte de Rossi er hálfíslensk fyrirsæta og fjölmiðlafræðingur. Hún 
er búsett í Mílanó á Ítalíu. Hún varð fyrir hrottafenginni árás af hendi kærasta 
fyrir tveimur árum. Julia kærði árásina og hefur það vakið mikla athygli. ➛2

Íslensk hráefni 
fyrir þína liðaheilsu

Heilsan er dýrmætust
www.eylif.is
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Á Ítalíu hefur ekki verið mikið 
rætt um heimilisof beldi 
eða annars konar of beldi 

gegn konum. Þær hafa ekki þorað 
að stíga fram til að segja frá, enda 
hafa slík mál ekki átt greiða leið í 
gegnum réttarkerfið. Julia Char-
lotte var hins vegar strax ákveðin 
í að kæra manninn og segja frá 
árásinni. Eitt stærsta dagblaðið í 
Mílanó, la Repubblica, birti á dög-
unum viðtal við Juliu og tvær aðrar 
konur sem kærðu sama árásar-
mann í kjölfar umræðu Juliu. Sú 
umfjöllun hefur orðið til þess að 
ítölsk sjónvarpsstöð hefur boðið 
Juliu í viðtal í þætti þar sem rætt 
verður um of beldi gegn konum. 
Julia segir það ákveðinn sigur að 
geta opnað fyrir þessa umræðu.

Heillandi og vel metinn
„Hann var of beldismaður sem 
faldi sig á bak við heillandi útlit og 
vissi að stelpur kjafta ekki frá. Ég 
var fyrst of hrædd til að segja frá, 
fór til Íslands í heimsókn til móður 
minnar til að komast í burtu,“ 
segir Julia, en móðir hennar er 
Elsa Waage óperusöngkona sem 
lengi var búsett á Ítalíu þar sem 
hún giftist föður Juliu. Hann lést 
þegar Julia var þrettán ára en þá 
flutti Elsa heim. Julia vildi ganga 
menntaveginn á Ítalíu og hefur 
nær alla sína ævi búið þar í landi.

Julia segir að það hafi ekki verið 
hægt að sjá það á kærastanum að 
hann væri of beldismaður. „Hann 
kom mjög vel fyrir, átti mjög 
góða fjölskyldu sem var í miklum 
metum og vel efnuð. Maður getur 
ekki séð utan á mönnum hvort 
þeir séu of beldishneigðir. Við 
sátum heima eitt kvöldið að horfa 
á bíómynd í sjónvarpinu og vorum 
að fagna því að ég hafði náð loka-
prófi þegar hann brjálaðist, henti 
sjónvarpinu um koll, tölvan mín 
fauk í átt að glugganum og síminn 
sömuleiðis. Þá réðst hann á mig, 
barði mig auk þess að slá höfðinu 
í vegg þannig að ég missti meðvit-
und. Hann braut allt og bramlaði 
á heimili mínu, en við vorum ekki 

farin að búa saman. Það var síðan 
nágranni sem fann mig mikið 
slasaða fyrir utan húsið og kallaði 
á lögreglu og sjúkrabíl. Ég veit ekki 
enn hver það var sem fann mig 
þarna,“ segir hún.

Í ökklabandi
„Ég kærði árásina og hann var 
dæmdur í tveggja og hálfs árs fang-
elsi. Hann þurfti þó ekki að sitja 
nema hluta af því í fangelsi og er 
núna með ökklaband heima. Þegar 
ég kom til Íslands eftir árásina 
hringdi kona í mig sem hafði heyrt 
um kæruna og sagði mér að þessi 
maður hefði beitt sig of beldi líka. 
Ég benti henni á lögfræðinginn 
minn sem tók hennar mál einnig. 
Síðan bættist ein önnur kona við 
sem hafði sömu sögu að segja. 
Eftir að viðtalið birtist við okkur 
í la Repubblica hafa tvær í viðbót 
stigið fram. Við erum því orðin 
nokkuð mörg fórnarlömb þessa 
manns og fleiri kærur á hann eru 
í farvatninu. Það hjálpar mjög 
mikið fyrir hraða í dómskerfinu að 
við erum þetta margar,“ segir Julia, 
sem hefur ekki fengið greiddar 
þær bætur sem honum var gert að 
greiða. „Það er annað mál sem er 
að fara í gang,“ segir hún.

Umræða í stóru leikhúsi
Julia var fengin til þess að koma 
fram í stóru leikhúsi í Róm í 
september þar sem sett var á 
svið leikverk þar sem sjö konur 
frá mismunandi löndum komu 
fram og ræddu um heimilisof-
beldi. Á eftir var f lutt verkið The 
Rape of Lucrece eftir Shakespeare. 
„Shakespeare skrifaði verkið 
þegar hann var sjálfur í sóttkví 
en það er byggt á sögu konu sem 
var nauðgað og sagði frá því. Það 
var mjög góð reynsla fyrir mig að 
taka þátt í þessu verki og gerði mér 

Julia Charlotte 
er hálfíslensk 
fyrirsæta og 
fjölmiðla-
fræðingur og 
stendur fast á 
sínum málum 
þegar á móti 
blæs.

Hér er Julia í auglýsingu fyrir Coca-Cola í Mílanó. Hún hefur starfað lengi sem fyrirsæta og fær mörg góð verkefni.  

Julia á sviði í Róm í verki eftir sjálfan Shakespeare, The Rape of Lurece.

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Ég kærði árasina 
og hann var 

dæmdur í tveggja og 
hálfs árs fangelsi. Hann 
þurfti þó ekki að sitja 
nema hluta af því í 
fangelsi og er núna með 
ökklaband heima. 

Ég þurfti að fara í 
smá aðgerð og það 

var tekin blóðprufa sem 
leiddi í ljós að ég hafði 
fengið veiruna án þess 
að fá nokkur einkenni. 
Flestallir vina minna 
hafa fengið COVID.

Framhald af forsíðu ➛

gott. Í framhaldinu langar mig að 
leika meira og hef farið í nokkrar 
prufur,“ segir hún.

Allt þetta hefur vakið athygli á 
máli hennar og orðið til þess að 
fleiri konur stíga fram og segja 
frá of beldi sem þær hafa orðið 
fyrir. „Mér fannst mjög mikil-
vægt að kæra málið því annars 
hefðu miklu fleiri konur getað 

orðið fyrir of beldi af hans hendi. 
Hann var mikill sjarmur og það 
var ekki nokkur leið að sjá hvern 
mann hann hafði að geyma. Ég er 
mjög ánægð með að viðtalið vakti 
athygli og kom í veg fyrir að fleiri 
konur lendi í þessum manni, en 
hann var nafngreindur í blaðinu,“ 
upplýsir Julia, en hún var ekki 
nafngreind.

„MeToo-umræðan sem var 
logandi um allan heim náði aldrei 
almennilega til Ítalíu. Hún byrjaði 
aðeins í lok síðasta árs, en með við-
tali eins og þessu í la Repubblica 
opnast meira á þessa umræðu 
sem er mjög mikilvægt. Umræðan 
má vera svo miklu meiri og 
sterkari á Ítalíu. Nýlega kom upp 
nauðgunarmál þar sem ríkur og 
frægur einstaklingur var gerandi. 
Athyglin og umræðan um það mál 
hefði aldrei orðið svona mikil fyrir 
tveimur árum. Lögum var breytt 
í lok árs 2019 sem gerir konum 
frekar kleift að kæra of beldi, en á 
því ári voru 111 konur drepnar á 
heimilum sínum,“ segir Julia.

COVID gerði allt erfiðara
Julia segist koma í heimsókn til 
Íslands á hverju ári en rætur henn-
ar liggi þó á Ítalíu. Hún starfar sem 
fyrirsæta en vinnur þar að auki 
á auglýsingastofu. COVID hefur 
breytt miklu í ítölsku samfélagi, 
sérstaklega í norðurhlutanum þar 
sem faraldurinn breiddist hratt 
út í upphafi bylgjunnar. Julia fékk 
COVID-19 án þess að verða vör við 
það. „Ég þurfti að fara í smá aðgerð 
og það var tekin blóðprufa sem 
leiddi í ljós að ég hafði fengið veir-
una án þess að fá nokkur einkenni. 
Flestallir vina minna hafa fengið 
COVID. Við vorum lengi með allt 
lokað en nú er smátt og smátt verið 
að opna aftur. Við megum þó ekki 
fara út fyrir borgarmörk. Þetta er 
búið að vera mjög erfitt síðasta 
ár fyrir alla og það er rétt verið 
að byrja að bólusetja elsta fólkið 
og heilbrigðisstarfsmenn. Ísland 
er langt á undan Ítölum,“ segir 
Julia, sem ætlar að halda áfram að 
ræða opinberlega um of beldi gegn 
konum. „Ef ég get hjálpað eitthvað 
við að opna umræðuna þá geri ég 
það. Ég gæti meira að segja hugsað 
mér að stofna stuðningshóp,“ segir 
hún.

Dalakofinn 
Linnetsstíg 2
Hafnarfirði

Sími 555 4295

Dalakofinn er 
45 ára

Af því tilefni er 25% afsláttur 
miðvikudag-föstudags

Heiðar Jónsson snyrtir verður með okkur 
miðvikudaginn 3. mars kl. 14.30-16.30 

Gaman væri að sjá sem flesta.
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Óvíst með 
eftirspurn
Um 600 íbúðir sem flokkast sem sér-
tæk úrræði gætu komið inn á mark-
aðinn í ár. Óvíst með eftirspurn til 
skamms tíma í ljósi vaxtalækkana 
og tilfærslu af leigumarkaðinum.  ➛6

 

Það er ekki 
sama ástand 
og var árið 
2017 þegar 
það var ekki 
húsnæði að 
finna fyrir fólk 
á leigumark-
aði.

CVC skoðar sölu í Alvogen
Fjárfestingarfélagið CVC á í við-
ræðum um sölu á liðlega helm-
ingshlut sínum í lyfjafyrirtækinu. 
Leiddi hóp fjárfesta sem keyptu 
ráðandi hlut 2015.

2

Verði ekki í höndum of fárra
Framkvæmdastjóri Frjálsa segir 
óráðlegt að erlendu eignasafni líf-
eyrissjóða sé stýrt af of fáum þótt 
svigrúm sé til aukins samstarfs.

4

Þurfum frekari aðgerðir
Niðursveifla íslenska hagkerfisins 
er oft dýpri en hjá öðrum ríkjum, 
en við förum líka hraðar upp, segir 
formaður Samtaka iðnaðarins.

8

Kröfuhafar oft hlunnfarnir
Þótt lagaramminn sé skýr komast 
stjórnendur gjaldþrota félaga upp 
með að hlunnfara kröfuhafa í allt 
of miklum mæli, að sögn hæsta-
réttarlögmanns.

9

Hyggja á 24 milljarða fjármögnun
Vægi útflutningstekna á sviði 
hugvits og tækni hækkað úr 7 
prósentum í 15 prósent á undan-
förnum árum. Starfsmönnum 
fjölgaði um 14 prósent 2020. 

9
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Brunnur Ventures hefur lokið 
fjármögnun á 8,3 milljarða 
vísisjóði (e. venture capital 

fund) sem ber nafnið Brunnur vaxtar-
sjóður II. Sjóðurinn er fjármagnaður 
af tíu lífeyrissjóðum og Landsbank-
anum. Þetta staðfestir Árni Blöndal, 
stjórnarformaður Brunns Ventures, 
í samtali við Markaðinn. Landsbréf 
verða rekstraraðili sjóðsins.

Fyrir sex árum ýtti Brunnur Vent-
ures úr vör fjögurra milljarða sjóði, 
sem nú er fullfjárfestur. Hann fjárfesti 
meðal annars í Oculis, DT Equipment, 
Grid, Laka Power og Avo Software.

„Það er gleðiefni að nýsköpunar-
umhverfið heldur áfram að þroskast, 
vaxa og dafna. Má þar nefna betra 
fjármögnunar umhverfi, reynslumeiri 
frumkvöðla og fyrirmyndir auk bætts 
samstarfs og tenginga við alþjóðlega 
aðila. Útlit er fyrir að næstu ár gefi góð 
fyrirheit um fleiri fjárfestingatæki-
færi í nýsköpun sem hafi meiri líkur 
á árangri en áður,“ segir Árni.

Hann segir að fjárfest verði að lág-
marki í tólf sprotafyrirtækjum en 
væntir þess að tuttugu félög verði í 
eignasafninu. Horft sé til þess að fjár-
festa í fyrirtækjum sem geti vaxið 
hratt og séu með samkeppnisforskot 
í formi þekkingar, viðskiptaleyndar-
máls eða einkaleyfis. Fjárfest verði 
fyrir 150-350 milljónir í hverju félagi.

„Það er þörf á nýjum vísissjóði 
núna,“ segir Árni. Fram kom í saman-
tekt Northstack, sem Markaðurinn 
greindi frá í febrúar, að lítið hefði 
verið fjárfest í nýjum sprotum á árinu 
2020. Árni segir að af fjórum vísis-
sjóðum hérlendis hafi einungis einn 
haft laust fé til að fjárfesta í nýjum 
tækifærum. „Það er mikilvægt að það 
sé samfella í fjármögnun sprota. Það 

styður við nýsköpunarumhverfið.“
Brunnur Ventures var stofnað af 

Árna og Sigurði Arnljótssyni. Árni var 
meðstofnandi og framkvæmdastjóri 
hjá netauglýsingafyrirtækinu BePaid.
com um aldamótin. Hann stýrði vísis-
sjóðnum Uppsprettu í fimm ár og 
hefur starfað við fjárfestingar vaxtar-
fyrirtækja síðan. Sigurður tók meðal 
annars þátt í að stofna leikjafyrirtæk-
ið CCP og var forstjóri fyrirtækisins 
fyrstu árin. Sigurður hefur komið að 
uppbyggingu fjölda vaxtarfyrirtækja.

Samhliða því að koma á fót Brunni 
vaxtarsjóði II hafa tveir fjárfestinga-
stjórar bæst í hópinn; Kjartan Örn 
Ólafsson sem er reyndur frumkvöðull 
og englafjárfestir. Hann starfaði um 
árabil sem framkvæmdastjóri á við-
skiptaþróunarsviði fjölmiðlafyrir-
tækisins Bertelsmann í New York, 
og Margrét Ormslev Ásgeirsdóttir, 
sem starfaði síðustu sex ár hjá Car-
bon Recycling International og var 
aðstoðarforstjóri þess. – hvj

Brunnur með 8,3 milljarða vísissjóð
Það er þörf á nýjum 
vísissjóði núna. 

Árni Blöndal, stjórnarformaður 
Brunnur Ventures

Stærsti hluthafi Alvogen, 
alþjóðlega fjárfestingar-
félagið CVC Capital Part-
ners, vinnur nú að sölu á 
öllum hlut sínum í lyfja-
fyrirtækinu. Samkvæmt 

heimildum Markaðarins eru við-
ræður um sölu langt komnar en CVC 
kom fyrst inn í hluthafahóp Alvogen 
árið 2015, þegar sjóðurinn, ásamt 
Temasek, leiddi hóp fjárfesta sem 
keypti samanlagt um 69 prósenta 
hlut í fyrirtækinu.

Ekki fást staðfestar upplýsingar 
um væntanlegan kaupanda að hlut 
CVC, sem á liðlega helming í Alvo-
gen, en að sögn þeirra sem þekkja 
vel til standa yfir viðræður við 
alþjóðlegan fjárfestingasjóð. Róbert 
Wessman, forstjóri og stofnandi 
Alvogen, er á meðal stærstu hluthafa 
lyfjafyrirtækisins í gegnum fjárfest-
ingarfélagið Aztiq Pharma sem á um 
30 prósenta hlut. Samtals starfa um 
2.800 manns hjá Alvogen á heims-
vísu en þar af eru um 200 á Íslandi.

Ólíklegt þykir að CVC muni takast 
að selja hlut sinn á hærra verði en 
þegar sjóðurinn fjárfesti í félaginu 
fyrir hartnær sex árum en í þeim 
viðskiptum var heildarvirði Alvogen 
metið á um tvo milljarða Banda-
ríkjadala, jafnvirði 250 milljarða 
króna á núverandi gengi, og hlutaféð 
á 1,1 milljarð dala.

Hreinar skuldir Alvogen nema í 
dag um 1,2 milljörðum dala – skuld-
setningarhlutfallið er tæplega sex 
sinnum EBITDA-hagnaður félags-
ins – og hafa þær tvöfaldast frá því 
að CVC kom fyrst inn í hluthafahóp-
inn. Talsverðir erfiðleikar hafa ein-
kennt reksturinn í Bandaríkjunum 
að undanförnu, sem stendur undir 
miklum meirihluta tekna Alvogen, 
en það stafar meðal annars af því að 
lengri tíma hefur tekið að fá sam-
þykki fyrir helstu lyf, einkum Revli-
mid, sem félagið áformar að setja á 
markað vestanhafs.

Í síðustu viku breytti lánshæfis-
matsfyrirtækið Moody’s horfum 
Alvogen í Bandaríkjunum úr stöð-

ugum í neikvæðar og vísaði til þess 
að endur f jármögnunaráhætta 
félagsins hefði aukist og því væri 
ólíklegt að markmið þess um að ná 
skuldum undir fimmfaldri EBITDA á 
þessu ári muni nást. Árlegar afborg-
anir og vaxtagreiðslur af lánum eru 
sagðar nema yfir 150 milljónum dala 
en félagið átti um 113 milljónir dala 
í reiðufé á síðasta fjárhagstímabili 
sem lauk í september. Tekjur Alvo-
gen námu þá 484 milljónum dala.

Í ársbyrjun 2020 var gengið frá 
sölu á starfsemi Alvogen í Mið- og 
Austur-Evrópu til Zentiva Group 
fyrir um 750 milljónir dala.

Á undanförnum misserum og 
árum hafa Alvogen og hluthafar 
þess verið mikilvægir bakhjarlar við 
fjármögnun á miklum vexti systur-
félagsins Alvotech. Líftæknifyrir-

tækið, sem réðst nýlega í stækkun 
á hátæknisetri sínu í Vatnsmýrinni 
þar sem starfa um 500 manns, 
kláraði 65 milljóna dala hlutafjár-
aukningu síðastliðið haust en auk 
Alvogen – sem lagði til stóran hluta 
fjármagnsins – komu að henni fjár-
festar úr lyfjageiranum í Bandaríkj-
unum, Evrópu og Asíu.

Alvotech vinnur nú að því að ljúka 
frekari hlutafjárfjármögnun, upp á 
liðlega 30 milljónir dala, til að styðja 
við reksturinn fram að hlutafjárút-
boði og skráningu á markað í Hong 
Kong síðar á árinu. Markaðsvirði 
Alvotech er í dag talið vera um 1,5 
milljarðar dala. Í ágúst í fyrra var 
tilkynnt um að Alvotech og alþjóð-
legi lyfjarisinn Teva Pharmaceuti-
cals hefðu gert með sér samstarfs-
samning um þróun, framleiðslu og 
markaðssetningu fimm líftæknilyfja 
í Bandaríkjunum. Mun samningur-
inn tryggja Alvotech tekjur upp á 
hundruð milljarða á næstu árum.

Alvotech er í meirihlutaeigu Aztiq 
Pharma, undir forystu Róberts, og þá 
er Alvogen, systurfélag Alvotech, stór 
hluthafi en aðrir eigendur eru meðal 
annars fjárfestingasjóðurinn Yas 
Holding og japanska lyfjafyrirtækið 
Fuji Pharma. hordur@frettabladid.is 

Stærsti hluthafinn vill 
selja allt í Alvogen
Fjárfestingarfélagið CVC í viðræðum um sölu á um helmingshlut sínum í lyfja-
fyrirtækinu. Leiddi hóp fjárfesta sem keyptu ráðandi hlut í Alvogen 2015 fyrir 
2 milljarða dala. Systurfyrirtækið Alvotech leitar fjármagns fyrir skráningu.

Róbert Wessman er forstjóri og stofnandi Alvogen. MYND/AÐSEND

60
milljarðar króna námu 
tekjur Alvogen í Banda-
ríkjunum á síðasta fjárhag-
stímabili.

tapas.is

TAPAS PLATTI
32 STK.

Í veisluþjónustu okkar finnur þú frábært úrval  
veitinga. Veislutilboð, sælkera- og lúxusveislur fyrir 
sérstök tilefni og svo getur þú líka valið þína  
uppáhaldsrétti og hannað þína eigin veislu.

Skoðaðu úrvalið á tapas.is
Pantanir í síma 551-2344  
og á tapas@tapas.is

• Kolkrabbi með trufflu-kartöflumús og  
lime-pistasíu vinaigrette í boxi

• Marineraðar lambalundir með lakkríssósu í boxi

• Djúpsteiktur humar í orly með aioli í boxi

• Beikonvafin hörpuskel og döðlur á spjóti  
með sætri chilli-sósu

• Nautaspjót með piparrótarsósu

• Kjúklingaspjót með alioli

• Tapassnitta með andabringu, aioli og mandarínu

• Tapassnitta með serrano hráskinku,  
piparrótarsósu og melónu

MARS TILBOÐ
12.900 KR.
(FULLT VERÐ: 18.880 KR.)

3 .  M A R S  2 0 2 1   M I Ð V I K U D A G U R2 MARKAÐURINN

mailto:hordur@frettabladid.is


STARFSFÓLKINU

Þótt árshátíðir og ýmis annar gleðskapur hafi fallið niður hjá 
fyrirtækjum og stofnunum er auðvelt að gefa starfsfólkinu 

glaðning og gera því glaðan dag. Við útbúum óskaskrín sérmerkt 
þínu fyrirtæki og með kveðju til starfsfólksins.

Hafðu samband í síma 577 5600 eða info@oskaskrin.is.

Suðurlandsbraut 30     |     577 5600     |     info@oskaskrin.is     |     oskaskrin.is

GEFÐU

DAGAMUN



Færa má rök fyrir því að óskyn-
samlegt sé út frá áhættudreif-
ingarsjónarmiði að stýring 

erlendra fjárfestinga sjóðanna sé í 
höndum of fárra aðila. „Ég tel óráð-
legt að erlent eignasafn lífeyrissjóð-
anna í heild endurspegli skoðun of 
fárra eignastýringaraðila, enda 
miklir hagsmunir í húfi fyrir þjóð-
arbúið. Samt sem áður tel ég vera 
svigrúm fyrir aukið samstarf við 
eignastýringu lífeyrissjóðanna til 
að ná niður kostnaði og byggja upp 
meiri sérþekkingu,“ segir Arnaldur 
Loftsson, framkvæmdastjóri Frjálsa 
lífeyrissjóðsins.

Björn Ágúst Björnsson, stjórnar-
formaður Lífsverks, skrifaði grein í 
Markaðinn fyrir viku þar sem hann 
hvatti lífeyrissjóði landsins til að 
koma á fót sameiginlegri skrifstofu 
sem myndi annast eignastýringu 
erlendis. Með þeim hætti væri 
kostnaður við erlenda eignastýr-
ingu fastur, en ekki sem hlutfall af 
eignum. Hann vísar til þess að þetta 
fyrirkomulag hafi reynst norska 
olíusjóðnum vel.

Björn Ágúst telur að með því megi 
spara mikla fjármuni, sérstaklega í 
ljósi þess að áhættulausir vextir eru 
við eða undir núll en meðalhlutfall 
umsýslukostnaðar íslenskra lífeyr-
issjóða virðist vera nálægt 0,7 pró-
sentum af erlendum eignum á ári. 
Enn fremur muni umfang erlendra 
eigna lífeyrissjóða fara vaxandi á 
komandi árum.

Gunnar Baldvinsson, fram-
kvæmdastjóri Almenna lífeyris-
sjóðsins, segir að umsýsluþóknun 
erlendra sjóða sé misjöfn eftir 
eignaflokkum og ólík á milli sjóða. 
Hún geti verið lægri en 0,7 prósent. 
„Hugsanlega mætti spara fjármuni 
með þessu fyrirkomulagi sem er 
gott fyrir sjóðfélaga. Á móti vegur 
að mögulega verða erlendar eignir 
sjóðanna meira einsleitar sem er 
ekki heppilegt. Svo er mikilvægt að 
hafa í huga að samstarf lífeyrissjóða 
á sviði eignastýringar stangast á við 
þá meginreglu í samkeppnisrétti að 
keppinautar á markaði eiga að vera 
sjálfstæðir. En allar hugmyndir á 
að nálgast á jákvæðan máta,“ segir 
hann.

Arnaldur er hlynntur því að líf-
eyrissjóðir útvisti eignastýringu 
til öf lugra eignastýringarfélaga 
sem hafa getu til að byggja upp sér-
þekkingu í stýringu á ákveðnum 
eignaflokkum, á greiningu fjárfest-

ingarkosta og aðferðum ábyrgra fjár-
festinga. „Nú þegar er vísir að svona 
samstarfi. Frjálsi lífeyrissjóðurinn 
ásamt þremur öðrum lífeyrissjóð-
um útvistar eignastýringu til Arion 
banka, þar með talið eignastýringu 
á erlendum fjárfestingum. Lands-
bankinn sinnir eignastýringu fyrir 
tvo aðra lífeyrissjóði og Festa líf-
eyrissjóður og Lífeyrissjóður Vest-
mannaeyja eiga sameiginlega eign-
astýringarfélagið Jökla Verðbréf sem 
sinnir eignastýringu fyrir þessa tvo 
lífeyrissjóði. Með slíku samstarfi er 
hægt að ná stærðarhagkvæmni og 
ná þannig niður kostnaði til dæmis 
við greiningu fjárfestingarkosta og á 
umsýsluþóknunum vegna fjárfest-
inga í sjóðum hjá erlendum sjóða-
stýringarfyrirtækjum,“ segir hann.

Gylfi Jónasson, framkvæmda-
stjóri Festu lífeyrissjóðs, segir sjálf-
sagt að skoða möguleika á samstarfi 
við eignastýringu. „Þess má þó geta 
að norski olíusjóðurinn er ekki líf-
eyrissjóður. Hann er fjárfestingar-
sjóður norska ríkisins og sem slíkur 
einn sá stærsti í heimi. Eignir hans 
nema tæplega 34-földum heildar-
eignum íslenskra lífeyrissjóða. Á 
því byggist hagkvæmni hans fyrst og 
fremst. Sjóðurinn er með samning 
við Norges bank um eignastýringu. 
Hún fer fram bæði í Noregi en einn-
ig í útibúum Norges bank víða um 
heim. Kostnaður við eignastýringu 
sjóðsins er ekki fastur. Í skýringum 
við ársreikning hans kemur fram 
að um 38 prósent kostnaðar eru 
umsýslugjöld til ytri eignastýringar-
aðila og árangurstengdar þóknanir, 
það er annarra en Norges bank.“

Samt sem áður tel 
ég vera svigrúm 

fyrir aukið samstarf við 
eignastýringu lífeyrissjóð-
anna til að ná niður kostn-
aði og byggja upp meiri 
sérþekkingu. 

Arnaldur Lofts-
son, fram-
kvæmdastjóri 
Frjálsa lífeyris-
sjóðsins

Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Áhættudreifing fólgin 
í að fleiri stýri eignum
Framkvæmdastjóri Frjálsa segir óráðlegt að erlendu eignasafni lífeyrissjóða 
sé stýrt af of fáum þótt svigrúm sé til aukins samstarfs. Stjórnarformaður 
Lífsverks hvatti lífeyrissjóði til aukins samstarfs um erlendar fjárfestingar. 

Formaður Lífsverks segir að spara megi fé með sameiginlegum fjárfestingum erlendis. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Umfram eigið fé stóru við-
sk ipt abankanna nemu r 
samtals 131 milljarði króna. 

Þetta er á meðal þess sem kemur 
fram í greiningu markaðsviðskipta 
Landsbankans sem Markaðurinn 
hefur undir höndum.

Samkvæmt greiningunni nemur 
umfram eigið fé Landsbankans um 
58 milljörðum króna miðað við 
markmið bankans um að hlutfall 
almenns eigin fjár (CET1) fari lægst 
niður í um 18 prósent. Það nemur 
um ríflega 23,2 prósentum í dag.

Sama greining á Íslandsbanka 
sýnir umfram eigið fé upp á 33 millj-
arða króna en miðað er við að hlut-
fall almenns eigin fjár lækki úr 20,1 

prósenti niður í 16,6 prósent.
Þá er umfram eigið fé Arion banka, 

eins og áður hefur komið fram, um 
40 milljarðar króna miðað við mark-
mið bankans um að koma eiginfjár-
hlutfallinu úr 22,3 prósentum niður 
í 17 prósent.

Í umfjöllun Markaðarins í síðustu 
viku kom fram að eiginfjárhlut-
föll íslensku bankanna, þegar allt 
er tekið með í reikninginn, væru 
töluvert hærri en hlutföll stærstu 
norrænu bankanna. Gildir þá einu 

hvort horft er til eiginfjárhlutfalls, 
sem er reiknað sem hlutfall eigin 
fjár af eignum á áhættugrunni, eða 
vogunarhlutfalls, sem reiknast sem 
eigið fé banka sem hlutfall af heildar-
eignum.

Þannig eru eiginf járhlutföll 
íslensku bankanna á bilinu 23 til 27 
prósent samanborið við 21 til 25 pró-
sent hjá stóru norrænu bönkunum. 
Ef vogunarhlutfallið er tekið sérstak-
lega fyrir standa íslensku bankarnir 
öðrum norrænum bönkum framar. 
Hjá íslensku bönkunum er það á 
bilinu 13,6 til 15,4 prósent en stærstu 
norrænu bankarnir, svo sem Swed-
bank og Nordea, eru á bilinu 5,1 til 
7,1 prósent. – þfh

Umfram eigið fé 131 milljarður króna
Landsbankinn er með 

mesta umfram eigið féð, alls 
58 milljarða.

Hafnarstræti 1–3 > fjallkona.isfjallkonan.rvk         fjallkonan

FJALLKONAN FAGNAR ÞÉR!

SALATTÍMI 
Í MARS

Þrjár tegundir af ljúffengu salati
í hádeginu mánudaga–föstudaga

Kjúklingasalat
Tígrisrækjusalat

Confit kalkúnasalat

Hummusturn fylgir með!

>1.900 kr.
EITT SALAT + HUMMUSTURN
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Árni Sigurjónsson
formaður SI

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir
iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

Jónína Guðmundsdóttir
forstjóri Coripharma
  

Orri Hauksson
forstjóri Símans
  

Tor Arne Berg
forstjóri Fjarðaáls

Ásdís Helga Ágústsdóttir
arkitekt hjá Yrki

 

Friðrik Á. Ólafsson
viðskiptastjóri á mannvirkjasviði SI

Hjörtur Sigurðsson
framkvæmdastjóri VSB 

Sigrún Melax
gæðastjóri JÁVERK 

Svanur Karl Grjetarsson
framkvæmdastjóri Mótx

Fida Abu Libdeh
forstjóri GeoSilica 

Eyjólfur Magnús Kristinsson
forstjóri atNorth 

Lilja Ósk Snorradóttir
framkvæmdastjóri Pegasus  

Hilmar Veigar Pétursson
forstjóri CCP 

Sigurður Hannesson
framkvæmdastjóri SI

Skráning á si.is 

Landsmönnum öllum er boðið á Iðnþing 2021 í beinni útsendingu 
fimmtudaginn 4. mars kl. 13.00–15.00. 
Á Iðnþingi 2021 verður kastljósinu beint að þeim fjötrum sem slíta þarf með markvissum hætti á næstu 
12 mánuðum til að fyrirtæki geti skapað ný, eftirsótt störf og aukin verðmæti. Sækja þarf tækifærin með 
frekari umbótum og markaðssókn til að skapa auknar gjaldeyristekjur. Með því að slíta fjötrana getum 
við hlaupið hraðar.

Hlaupum hraðar 
- slítum fjötrana og sækjum tækifærin

IÐNÞING 2021 

Fundarstjóri 
Logi Bergmann



Aðgerðir stjórn-
valda [...] ásamt 

vaxtalækkunum hafa 
auðveldað mörgum kaup á 
íbúð og því óvíst hve mikil 
eftirspurn er og verður eftir 
leiguhúsnæði.
Una Jónsdóttir, 
sérfræðingur í 
hagfræðideild 
Landsbankans

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is
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✿   Fjöldi íbúða í byggingu eftir sveitarfélögum

Reykjavík Mosfellsbær Kópavogur Garðabær Hafnarfjörður

n GAMMA sumar ‘20  n GAMMA sumar ‘20 (sértæk úrræði)  n Samtök iðnaðarins mars ‘20

Ætla má að um 
600 íbúðir sem 
teljast til sér
tækra úrræða 
á  hú s n æ ð i s 
markaði komi 

inn á markaðinn í ár en það er ríf
lega þriðjungur af framboðinu sem 
vænta má á þessu ári. Þetta kemur 
fram í talningu sem GAMMA fram
kvæmdi síðasta sumar.

Með sértækum úrræðum er átt 
við félagslegar íbúðir, stúdenta
íbúðir, íbúðir á vegum leigufélagsins 
Bjargs og íbúðir undir átaksverkefni 
Reykjavíkurborgar um hagkvæmt 
húsnæði fyrir ungt fólk. Um 63 pró
sent af íbúðum sem framkvæmdir 
hafa hafist við í Reykjavík á þeim 12 
mánuðum sem liðu á undan talning
unni teljast til sértækra úrræða.

„Ef rétt reynist koma tölurnar 
ekki á óvart,“ segir Una Jónsdóttir, 
sérfræðingur í hagfræðideild Lands
bankans, í samtali við Markaðinn. 
Hún vísar til þess að í síðustu tveim
ur kjarasamningalotum var samið 
við ríkið og sveitarfélög um veitingu 
stofnframlaga til uppbyggingar á 
húsnæði fyrir fólk undir ákveðnum 
tekjumörkum.

Samkvæmt talningu GAMMA 
frá síðasta sumri má vænta þess að 
1.732 íbúðir komi inn á markaðinn á 
þessu ári og þar af 601 íbúð sem telst 
til sértækra úrræða. Veruleg fækkun 
verður næstu tvö árin á eftir. Þann
ig er gert ráð fyrir 730 íbúðum árið 
2021, þar af 138 sem teljast til sér
tækra úrræða, og árið 2022 koma 
102 íbúðir á markaðinn sem allar 
eru almennar íbúðir.

„Aðgerðir stjórnvalda til aðstoðar 
fyrstu kaupendum, ásamt vaxta
lækkunum, hafa auðveldað mörgum 
kaup á íbúð og því óvíst hve mikil 
eftirspurn er og verður eftir leigu
húsnæði þegar gripið hefur verið 
til aðgerða af þessu tagi,“ segir Una 
og vísar þá meðal annars til hlut
deildarlána stjórnvalda.

Una bendir á að spennan á mark
aðinum gæti aukist á ný þegar ferða
menn streyma aftur til landsins. „Þá 
verður mikilvægt að hafa valkost 
fyrir tekjulægri hópa sem kjósa að 
vera á leigumarkaði.“

Mikill stærðarmunur er á al
mennum íbúðum annars vegar og 
þeim sem falla undir sértæk úrræði 
hins vegar. Almennar íbúðir í bygg
ingu eru að meðaltali 108 fermetrar 

Félagsleg úrræði lita leigumarkaðinn
Samkvæmt talningu koma 600 íbúðir sem flokkast sem sértæk úrræði inn á markaðinn í ár. Um þriðjungur af væntu  
framboði húsnæðis á árinu. Óvíst með eftirspurn til skamms tíma í ljósi vaxtalækkana og tilfærslu fólks af leigumarkaði. 

að stærð en meðaltalið í síðarnefnda 
flokknum er um 56 fermetrar.

Eitt af því sem fellur undir sértæk 
úrræði er Hagkvæmt húsnæði fyrir 
ungt fólk og fyrstu kaupendur en 
það er verkefni sem Reykjavíkur
borg hleypti af stokkunum. Borgin 
setur skorður við því að íbúðir 
hækki í verði umfram vísitölu. 
Uppbygging 45 íbúða í Gufunesi á 
vegum Þorps vistfélags er á meðal 
þess sem fellur undir þennan flokk.

Róleg verðþróun leigu
Una nefnir að árin á undan COVID 
hafi staðan á leigumarkaði verið 
þannig að eftirspurn var ef til vill 
meiri en framboð. „Þegar ferða
mennirnir hættu að koma rötuðu 
líklega fjölmargar íbúðir sem höfðu 
áður verið nýttar til útleigu á Airbnb 
inn á almenna leigumarkaðinn. Það 
gæti verið ástæðan fyrir því að við 
sjáum mjög rólega verðþróun á 
leigumarkaði á síðustu mánuðum,“ 
segir Una.

Arnar Gauti Reynisson, fram
k væmdast jór i Heimst aden á 
Íslandi, áður Heimavellir, talar á 
sömu nótum. Framboð leiguíbúða 
megi rekja til þess að Airbnbíbúðir 
f læddu inn á leigumarkaðinn síð
asta vor. Afleiðingin sé sú að vísitala 
leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu 
hafi lækkað um 2 prósent síðasta 
árið á meðan verðlag hafi hækkað 
um 4 prósent og húsnæðisverð um 
7 prósent.

Þá er húsnæðisverð í hlutfalli við 
laun og ráðstöfunartekjur svipað 
og það var fyrir ári og nokkuð lægra 

Greina má tilfærslu í öllum eldri aldurshópum af leigumarkaði yfir í eigið húsnæði.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

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

3 .  M A R S  2 0 2 1   M I Ð V I K U D A G U R6 MARKAÐURINN



Við getum spurt 
okkur að því hvers 

vegna sveitarfélög vilja vera 
með svona mikið af fast-
eignum á sínum efnahags-
reikningi.
María Björk 
Einarsdóttir, 
framkvæmda-
stjóri Ölmu

Framboð á leigu-
húsnæði er meira 

en það hefur nokkru sinni 
verið. 

Arnar Gauti 
Reynisson, 
framkvæmda-
stjóri Hemstaden 
á Íslandi
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✿ Stærðardreifing íbúða í byggingu sumar 2020 

Íbúðir Meðalstærð m2

Almennar íbúðir 108
Sértæk úrræði    56
Alls    96

n Almennar íbúðir   n Sértæk úrræði
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✿   Fjöldi íbúða á markað eftir árum

2020 2021 2022 2023

n Almennar íbúðir   n Sértæk úrræði

Bjarg ryður sér til rúms

Stærsti hluti íbúða Bjargs er á 
höfuðborgarsvæðinu og því 
ljóst að Bjarg er á góðri leið 
með að verða umsvifameira 
en stærstu einkareknu félögin 
Hemstaden og Alma. Til saman-
burðar á Hemstaden tæplega 
700 íbúðir á höfuðborgarsvæð-
inu og Alma tæplega 800.

Langsamlega stærsta leigu-
félagið er þó Félagsbústaðir, 
sem eru í eigu Reykjavíkurborg-
ar og með hátt í 3.000 íbúðir á 
sínum snærum. Eignasafnið er 
bókfært á 94 milljarða króna.

Á árinu 2020 bættust 127 
leigueiningar við eignasafn Fé-
lagsbústaða og eru það mestu 
íbúðarkaup félagsins á einu ári í 
meira en áratug.

Eignir Félagsbústaða voru 
samkvæmt efnahagsreikningi 
rúmlega 100 milljarðar króna í 
árslok 2020, en þar af námu fjár-
festingareignir 99 milljörðum 
króna.

Þá er Félagsstofnun stúdenta 
með um 1.400 íbúðir í útleigu.

Tilfærsla frá 
 leigumarkaðinum

Í nýlegri skýrslu Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnunar (HMS) eru 
sagðar sterkar vísbendingar um 
að leigumarkaður hafi minnkað, 
einkum í kjölfar COVID. Sam-
kvæmt meðaltali mælinga ársins 
2019 og byrjun árs 2020 bjuggu 
70,8 prósent í eigin húsnæði, 
16,6 prósent voru á leigumarkaði 
og 9,7 prósent í foreldrahúsum.

Merkja má skýra breytingu á 
leigumarkaðinum eftir að far-
aldurinn skall á en í mælingum í 
apríl, júlí og nóvember sögðust 
um 13 prósent svarenda búa í 
leiguhúsnæði og 11,5 prósent í 
foreldrahúsum. Hlutfall þeirra 
sem sögðust búa í eigin húsnæði 
hefur einnig hækkað mikið og 
er að meðaltali um 73 prósent í 
þessum mælingum.

„Leigumarkaðurinn var mögu-
lega byrjaður að minnka áður en 
faraldurinn skall á hér á landi, en 
greina má hreyfingu af leigu-
markaði og yfir í foreldrahús í 
mælingu janúarmánaðar. Eftir að 
farsóttin náði fótfestu lækkuðu 
vextir í stórum skrefum sem 
auðveldaði enn frekar tilfærslu 
af leigumarkaðnum og yfir í eigið 
húsnæði,“ segir í skýrslunni.

Ef borin eru saman meðaltöl 
mælinga 2019 og 2020, sést að 
mesta breytingin er í aldurs-
hópnum 18-24 ára, en sá hópur 
er einkum að færa sig af leigu-
markaði yfir í foreldrahús. Einnig 
mældist talsverð breyting í 
aldurshópnum 25-34 ára en sá 
hópur er hins vegar að færa sig 
af leigumarkaði yfir í eigið hús-
næði. Greina má tilfærslu í öllum 
eldri aldurshópum af leigumark-
aði yfir í eigið húsnæði.

samanborið við árin 2017 og 2018 og 
lækkun vaxta hefur dregið verulega 
úr greiðslubyrði heimila.

„Það er auðveldara að kaupa íbúð í 
dag en oft áður sökum lágra vaxta og 
framboð á leiguhúsnæði er meira en 
það hefur nokkru sinni verið,“ segir 
Gauti.

„Það er ekki sama ástand og var 
árið 2017 þegar það var ekki hús-
næði að finna á höfuðborgarsvæð-
inu fyrir fólk á leigumarkaði. Þá 
auglýstum við íbúð og fengum 70 
umsóknir. Núna er við með lausar 
íbúðir víða í bænum,“ bætir hann 
við.

Lög um almennar íbúðir voru 
samþykkt á Alþingi í júní 2016 í kjöl-
far samkomulags verkalýðshreyf-
ingarinnar og stjórnvalda í tengslum 
við kjarasamningaviðræður árið 
2015. Þeir lögaðilar sem fá stofn-
framlög skulu alltaf vera reknir án 
hagnaðarsjónarmiða en form þeirra 
getur verið mismunandi.

Síðan þá hafa stofnframlög verið 
veitt vegna bygginga eða kaupa á 
samtals 2.625 almennum íbúðum. 
Samkvæmt nýlegri skýrslu Hús-
næðis- og mannvirkjastofnunar 
flokkast um 44 prósent af íbúðunum 
ætlaðar tekjulágu- og eignalitlu fólki 
á vinnumarkaði. Restin eru íbúðir 
fyrir fatlaða, námsmenn, öryrkja og 
aldraða.

Umsvif sjálfseignarstofnunar-
innar Bjargs, sem var stofnuð af ASÍ 
og BSRB árið 2016, fara ört vaxandi. 
Samkvæmt upplýsingum á heima-
síðu félagsins hafa 311 íbúðir verið 
afhentar leigutökum, 347 íbúðir eru 
á framkvæmdastigi og 395 íbúðir eru 
í undirbúningi. Það gera 1.053 íbúðir 
en alls hefur Bjarg gert vilja yfir-
lýsingar við sveitarfélög um stofn-

framlög og lóðir vegna 1.300 íbúða.
Þá eru uppi hugmyndir innan VR 

um að stofna annað leigufélag, Blæ, 
sem væri af sambærilegri stærðar-
gráðu. Hefur Ragnar Þór Ingólfs-
son, formaður VR, lýst því yfir að 
Bjarg og Blær geti byggt um 600-800 
íbúðir á ári sem væri um þriðjungur 
af árlegri þörf markaðarins.

Varar við einsleitni
Tekjur og eignir þeirra sem sækja um 
að búa í almennum íbúðum mega 
ekki vera umfram ákveðin mörk 
við upphaf leigutíma. Til að mynda 
fær barnlaust og einstætt fólk ekki 
úthlutað íbúð hjá Bjargi ef tekjur 
þess eru yfir 535 þúsund krónur á 
mánuði.

María Björk Einarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Ölmu leigufélags, 
segir aukið framboð sértækra 
úrræða endurspegla viðbrögð við 
uppsafnaðri þörf á húsnæði fyrir 
tekjulægri hópa.

„Það er jákvætt að gert hafi verið 
átak í því að auka framboð á félags-
legu húsnæði en á sama tíma hef ég 
áhyggjur af því að sjónarmið um 
gæði og félagslega fjölbreytni hafi 
ekki fengið nægilegt vægi í upp-
byggingunni,“ segir María Björk. 
Mikilvægt sé að tryggja félagslega 
blöndun frekar en að setja tekjuþak 

á heilu fjölbýlisklasana. „Það vill 
enginn byggja upp einsleit og stétta-
skipt hverfi.“

Ein lausn til að vinna gegn félags-
legri einsleitni væri að efna til sam-
starfs milli einkarekinna leigufélaga 
annars vegar og hins vegar þeirra 
sem standa að baki sértækum 
úrræðum. María Björk segir ýmis 
fordæmi fyrir slíku samstarfi í 
nágrannalöndum, til að mynda í 
Bretlandi þar sem sérhæfð leigufélög 
leigja húsnæði til sveitarfélaga sem 
aftur leigja það út. Þá mætti jafn-
framt sjá fyrir sér samstarf við upp-
byggingu fasteignaverkefna milli 
einkarekinna og félagslegra félaga.

„Við getum spurt okkur að því 
hvers vegna sveitarfélög vilja vera 
með svona mikið af fasteignum á 
sínum efnahagsreikningi, sérstak-
lega í ljósi umræðu um skuldahlut-
föll og fjárhagsvanda sveitarfélaga. 
Hvort það sé ekki upplagt fyrir ein-
hver sveitarfélög að losa fasteignir, 
leigja íbúðir og niðurgreiða þær 
síðan til sinna skjólstæðinga í stað 
þess að halda utan um fasteignirnar 
með tilheyrandi fjárbindingu og 
allri umsýslunni sem því fylgir,“ 
segir María Björk. „Það myndi auka 
sveigjanleika í kerfinu og stytta 
margumtalaða biðlista, og á sama 
tíma bæta svigrúm sveitarfélaga til 
að sinna kjarnastarfsemi á borð við 
velferðarþjónustu og rekstur skóla, 
að láta sérhæfð félög um eignarhald 
og rekstur fasteignanna.“

Spurð hvort einhverjar hindranir 
séu í vegi fyrir því að efla almennan 
leigumarkað enn frekar nefnir 
María Björk að leigumarkaðurinn 
hafi tekið miklum framförum 
síðustu ár, meðal annars vegna 
innkomu félaga á borð við Ölmu á 
markaðinn. Að leigja hafi þannig 
orðið jafn öruggur búsetukostur og 
að eiga.

„En það er sumt í húsnæðislög-
gjöfinni á Íslandi sem gerir leigu-
sölum erfitt að binda leigu í mjög 
langan tíma vegna þess að litlar 
heimildir eru fyrir því að aðlaga 
leiguverð ef kostnaður breytist. 
Húsaleigulögin eru skrifuð í 
kringum leigumarkaðinn sem áður 
var, þar sem litið var á leigu sem 
skammtímaúrræði. En nú stendur 
fyrir dyrum endurskoðun laganna 
og mér skilst að þar verði langtíma-
leiga í forgrunni,“ segir María Björk. 
Einnig þurfi mörg sveitarfélög að 
setja aukinn kraft í úthlutun nýrra 
lóða undir uppbyggingu.
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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
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Við þurfum að taka 
höndum saman á 

nýjan leik og sækja þau 
tækifæri sem nú eru álitleg.

Árni Sigurjónsson,  
formaður Samtaka iðnaðarins

Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Auka þarf landsfram-
leiðslu um 545 millj-
arða króna á næstu 
fjórum árum til að 
efnahagsleg lífsgæði 
landsmanna verði 

meiri en þau voru fyrir COVID-19 
efnahagsáfallið. Auka þarf gjald-
eyristekjur um 300 milljarða á 
sama tímabili og skapa 29 þúsund 
störf, meðal annars til þess að ná 
niður atvinnuleysinu og mæta 
fjölgun landsmanna. „Þetta er vel 
hægt, við höfum gert þetta áður 
en við þurfum að grípa til frekari 
aðgerða,“ segir Árni Sigurjónsson, 
formaður Samtaka iðnaðarins og 
yfirlögfræðingur Marel.

„Niðursveifla íslenska hagkerfis-
ins er oft dýpri en hjá öðrum ríkjum, 
en við förum líka hraðar upp. Það 
helgast af smæð hagkerfisins en 
stoðir þess eru að verða fjölbreytt-
ari, sem er mjög mikilvægt. Hug-
verkaiðnaðurinn kom formlega inn 
sem fjórða stoðin á síðasta ári til við-
bótar við sjávarútveg, orkusækinn 
iðnað og ferðaþjónustu,“ segir hann.

Samtök iðnaðarins munu halda 
Iðnþing á morgun, fimmtudaginn 
4. mars, og verður fjallað um hvern-
ig slíta megi fjötra svo hægt sé að 
hlaupa hraðar, skapa ný, eftirsótt 
störf og sækja fram í markaðsstarfi 
til að afla aukinna gjaldeyristekna.

„Við þurfum að hlaupa hraðar, 
sækja tækifærin í ríkari mæli og 
með markvissari hætti. Má þar 
nefna uppbyggingu hugverkaiðn-
aðar og í orkusæknum en umhverf-
isvænum iðnaði. Það hefur skort 
heildarstefnumótun um hvernig 
verkefni eigi að sækja, hver eigi að 
vinna hvað og hve hratt skuli afla 
verkefna. Á sjöunda áratug síðustu 
aldar tóku stjórnvöld og atvinnulíf 
sig saman og unnu að því að sækja 
tækifæri þess tíma hingað til lands. 
Það gekk farsællega. Við þurfum að 
taka höndum saman á nýjan leik og 
sækja þau tækifæri sem nú eru álit-
leg,“ segir Árni.

Regluverkið hérlendis er, að hans 
sögn, of flókið og skattar of háir. „Á 
Íslandi þarf að einfalda regluverk, 
draga úr skattheimtu, meðal ann-
ars með lækkun tryggingagjalds 
og lækkun á fasteignasköttum á 
atvinnuhúsnæði. Gera þarf atvinnu-
starfsemi auðveldara fyrir án þess 
að dregið sé úr kröfum um gæði. Það 
er mikilvægt til að efla samkeppnis-
hæfni landsins.

Enn fremur þarf að marka 
atvinnustefnu. Bretar hófu til að 
mynda slíka vinnu eftir að landið 
gekk úr Evrópusambandinu til að 
bæta samkeppnisstöðu sína. Það 
hefur reynst þeim vel. Hið sama 
gildir um frændþjóðir okkar á 
Norðurlöndunum. Hér á landi þurfa 
nokkrir lykilmálaf lokkar að tala 
betur saman. Ég horfi þar einkum til 
samspils menntunar, nýsköpunar, 
orkumála, umhverfismála, innviða 
og starfsumhverfis,“ segir Árni.

Jafnframt þurfi hið opinbera að 
tileinka sér langtímahugsun varð-
andi fjárfestingar í innviðum. Mörg 
ríki nýti innviðafjárfestingar sem 
hagstjórnartæki, að hans sögn, til 
að mæta niðursveif lu í efnahags-
lífinu. „Þau hafa forunnið verkefni 
og geta hafist handa við stærri fram-
kvæmdir með skömmum fyrirvara. 
Ef vinna þarf undirbúningsvinnu, 
sem er nauðsynleg en tekur tíma, 
gæti staðan í efnahagslífinu hafa 

breyst verulega þegar hægt er að ráð-
ast í framkvæmdirnar,“ segir Árni.

Hann segir að það hefði verið til 
bóta ef hið opinbera hefði verið búið 
að forvinna fjölbreyttari innviða-
framkvæmdir sem hægt hefði verið 
að einhenda sér í skömmu eftir að 
COVID-19 fór um heiminn og leiddi 
til efnahagssamdráttar.

Fram kom í skýrslu á vegum Sam-
taka iðnaðarins að uppsöfnuð við-
haldsþörf innviða sé 420 milljarðar. 
Með uppsafnaðri viðhaldsþörf er 
átt við hvað þarf til að koma við-
komandi þætti innviða í ástand þar 
sem staða þeirra er góð og eðlilegt 
viðhald þarf til að halda stöðunni 
óbreyttri. Í skýrslunni er ekki horft 
til nýrra innviðaframkvæmda.

Til að f lýta fyrir fjárfestingum í 
innviðum leggur Árni til að opnað 
verði enn frekar á aðkomu einka-
aðila. Við það geti stjórnvöld veitt 
hlutfallslega minni fjármunum í 
slík verkefni og við það skapist jafn-
framt svigrúm til að bæta í grunn-
þjónustu og draga úr halla ríkis-
sjóðs. „Við verðum vör við mikinn 
áhuga frá lífeyrissjóðum að koma 
að fjárfestingum í innviðum,“ segir 
hann.

Fyrsta starfsári Árna sem for-
manns Samtaka iðnaðarins fer 
senn að ljúka en hann var kosinn til 
tveggja ára. „Fyrsta starfsárið hefur 
verið óvenjulegt en lærdómsríkt. 
COVID-19 heimsfaraldurinn hefur 
tekið lengri tíma en vonir stóðu til 
í upphafi. Þótt það glitti í ljós við 
enda ganganna mun áhrifa hans 
gæta á næstu árum. Vinnan síðasta 
árið hefur einkennst af mikilli sam-
vinnu við félagsmenn og stjórnvöld 
í björgunarstarfi efnahagslífsins 
í kappi við tímann. Við sendum 
stjórnvöldum vel ígrundaðar tillög-
ur og margar þeirra komu til fram-
kvæmda. Má þar nefna áherslur á 
nýsköpun, menntun og innviði. Við 
erum til að mynda strax farin að sjá 
meiri nýsköpun en ýmsir þorðu að 
vona við það að endurgreiðsluhlut-
fall rannsókna- og þróunarkostn-
aðar var hækkað,“ segir hann.

Árni segir að það hafi verið aðdá-
unarvert að fylgjast með því hvernig 
íslenskur iðnaður hafi umbylt starf-
semi sinni til að takast á við breytt-
an veruleika; framleiðslufyrirtæki 
hafi til dæmis breytt framleiðslu-
línum og hólfaskipt þeim á meðan 
þeir sem gátu unnið heima gerðu 
það. „Við teljum að flestum félags-
mönnum hafi tekist að halda uppi 
starfsemi að verulegu leyti.“

Spurður um hve þungt efnahags-
höggið hafi verið fyrir fyrirtæki 
innan Samtaka iðnaðarins segir 
hann að höggið hafi ekki orðið 
eins mikið og margir óttuðust. 
„Við eigum eftir að sjá rauntölur 
og það er misjafnt hve mikil áhrif 
heimsfaraldurinn hefur haft á til-
tekna atvinnustarfsemi. Heilt yfir 
má segja að íslenskur iðnaður hafi 
unnið varnarsigur á síðasta ári. 
Byggingariðnaður hefur til dæmis 
staðið þetta býsna vel af sér þótt 
hann sé sögulega sveiflukenndur. 
Það má vafalaust þakka lágum 
stýrivöxtum, átakinu Allir vinna og 
aukinni áherslu á framkvæmdir af 
hálfu hins opinbera. Hugverkaiðn-
aður hefur blómstrað síðastliðið 
ár. Það hafa verið áskoranir í fram-
leiðsluiðnaði enda vantar tvær millj-
ónir ferðamanna til að festa kaup á 
neysluvörum og matvælum,“ segir 
hann. 

Þurfum að grípa  
til frekari aðgerða
Sækja þarf verkefni í hugverkaiðnað og í orkusækinn en umhverfisvænan iðn-
að. Nokkrir lykilmálaflokkar þurfa að tala betur saman. Niðursveifla íslenska 
hagkerfisins er oft dýpri en hjá öðrum ríkjum, en við förum hraðar upp.

Aukin bjartsýni

Árni bendir á að aukinnar bjart-
sýni gæti á meðal félagsmanna 
og vitnar í nýlega könnun Sam-
taka iðnaðarins. Um 43 prósent 
meta aðstæður í efnahagslífinu 
góðar en 19 prósent slæmar. 
Í apríl í fyrra þegar heimsfar-
aldurinn hafði nýlega breiðst 
út hafi aðeins 24 prósent metið 
aðstæðurnar góðar og 52 pró-
sent slæmar. Hlutfallið sé nú 
hærra en árið 2019.

„Félagsmenn vænta viðsnún-
ings á seinni helmingi ársins. 
Niðurstöður könnunarinnar 
benda ekki til þess að það verði 
snarpur viðsnúningur. Iðnaður 
hefur alla burði til að knýja 
áfram hagkerfið eins og hann 
var drifkraftur uppsveiflu 
efnahagshrunsins 2008. Þá 
sköpuðum við um þriðjung 
hagvaxtar. Iðnaður leggur til 
um fimmtung landsframleiðslu 
og starfa í landinu. Þess vegna 
þykir okkur mikilvægt að því 
sé haldið til haga að framlag 
og vöxtur íslensks iðnaðar er 
mikilvægur fyrir vöxt hagkerfis-
ins,“ segir Árni.

Árni segir að iðnaður hafi unnið varnarsigur á síðasta ári.  MYND/AÐSEND

Blaðið í dag  og safn eldri blaða á  frettabladid.is

Kaup, sala og
samruni fyrirtækja.
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Vægi útflutningstekna á sviði 
hug vits og tækni hefur 
hækkað úr 7 prósentum í 

15 prósent á undanförnum árum 
og starfsmönnum fyrirtækja á 
því sviði fjölgaði um 14 prósent 
á árinu 2020. Þetta er meðal þess 
sem kemur fram í nýlegri könnun 
Íslandsstofu meðal 110 íslenskra 
vaxtarfyrirtækja sem starfa á sviði 
nýsköpunar, hugvits og tækni. 
„Þetta er fyrirtæki sem eru f lest 
innan við tíu ára gömul og eru farin 
að sækja á erlenda markaði eða eru 
nálægt því. Flest þeirra sækja meiri
hluta tekna sinna að utan,“ segir Jar
þrúður Ásmundsdóttir, fag stjóri 
hugvits, nýsköpunar og tækni hjá 
Íslandsstofu.

Þrátt fyrir að erfitt rekstrarár sé 
að baki hjá mörgum var lítið sem 
ekkert um það að fyrirtækin sem 
svöruðu könnuninni hefðu bein
línis tapað viðskiptavinum á næsta 
ári, þó að tekjur hafi dregist örlítið 
saman. „Svo er áhugavert að sjá að 
í þessari djúpu kreppu hafi starfs
mönnum fjölgað um 14 prósent 
á síðasta ári. Störfin sem þarna 
skapast krefjast menntunar og eru 
hálaunastörf. Þessi störf bera líka 
með sér ákveðin ruðningsáhrif, því 
stofnun eins nýsköpunarfyrirtækis 
getur oft af sér stofnun fjölmargra 
annarra,“ segir Jarþrúður.

Samanlögð velta fyrirtækjanna 
sem svöruðu könnuninni er um 72 
milljarðar króna, en um þrír fjórðu 
þeirra eru með veltu undir 500 millj
ónum. Áætlanir um fjármögnun 
liggja í f lestum tilfellum fyrir, en 
fjármögnun á þessu ári er saman
lögð áætluð um 24 milljarðar króna, 
samkvæmt niðurstöðum könnun
arinnar. Þriðjungur fyrirtækjanna 
gerir ráð fyrir að minnsta kosti tvö
falda veltu sína á næsta árinu og yfir 

80 prósent gera ráð fyrir að bæta við 
sig starfsmönnum.

Helstu viðskiptavinir fyrirtækj
anna eru í Bandaríkjunum, Norður
löndunum, Þýskalandi og Frakk
landi. Það eru þau markaðssvæði 
sem Íslandsstofa skilgreinir sem 
lykilmarkaði í sinni útf lutnings
stefnu, að sögn Jarþrúðar. – thg

Hyggja á 24 milljarða 
fjármögnun á árinu 

✿   Hlutfall útflutnings  
af tekjum

n 0% – 25%
n 25% – 50%
n 50% – 75%
n 75% – 100%

35%

13%14%

38%

Könnun Íslandsstofu

n  Örlítill samdráttur var á 
tekjum á milli áranna 2019 
og 2020 en starfsmönnum 
fjölgaði á sama tíma um 14 
prósent.

n  67 prósent fyrirtækjanna 
hafa rekstrarfé miðað við 
óbreyttan rekstur til næstu 
tólf mánaða.

n  Samanlagt hyggjast fyrirtækin 
sækja um 24 milljarða fjárfest-
ingu á næstu tólf mánuðum.

n  Almennt hefur viðskiptavinum 
ekki fækkað.

Viðskiptalífið hefur 
ríka hagsmuni af því 
að gjaldþrot gangi 
fyrir sig með réttum 
og s a n ng jör nu m 
h æ t t i  g a g n v a r t 

kröfuhöfum, og „svörtu sauðirnir 
í þeim efnum séu dregnir í viðeig
andi dilka“. Þetta segir Sveinn Andri 
Sveinsson hæstaréttarlögmaður í 
samtali við Markaðinn.

Sveinn Andri tekur fram að 
gjaldþrot fyrirtækja sé ekkert til 
að skammast sín fyrir, heldur eðli
legur þáttur í viðskiptalífinu. Aftur 
á móti eru tvær meinsemdir tengdar 
gjaldþrotum fyrirtækja of algengar 
að hans mati.

Það er annars vegar kennitölu
f lakk, þar sem atvinnurekandinn 
notar gjaldþrot til að hreinsa út 
skuldir, hefja sama rekstur á ný 
og skilja kröfuhafa eftir með sárt 
ennið. Hins vegar er það undan
skot eigna í aðdraganda gjaldþrota
skipta, greiðsla valinna krafna og 
aðrir gjörningar sem mismuna 
kröfuhöfum.

„Í öfgafyllstu tilvikunum er um 
hvort tveggja að ræða, þar sem 
ásetningur verður til um að strípa 
félag af eignum, tæma það að innan 
og um leið að sjá til þess að aðrir en 
nákomnir kröfuhafar beri skarðan 
hlut frá borði,“ segir Sveinn Andri.

„Það er alveg hægt að selja 
eignir, greiða skuldir og gera ýmsa 
gerninga í aðdraganda gjaldþrota
skipta,“ bætir hann við. „Það skiptir 
hins vegar máli hvernig það er gert.“

Löggjafinn hefur sett í lög tvenns 
konar úrræði til að bregðast við alls 
kyns undanskotum og mismunun í 
tengslum við gjaldþrotaskipti. Ann

ars vegar riftunarreglur sem veita 
skiptastjórum þrotabúa úrræði 
til að endurheimta verðmæti sem 
skotið hefur verið undan, eða vinda 
ofan af gerningum sem brjóta gegn 
jafnræði kröfuhafa.

Hins vegar er í hegningarlögum 
ákvæði um svokölluð skilasvik, 
en það getur varðað allt að sex ára 
refsingu að skerða rétt lánardrottna 
með undanskoti eigna, sölu eigna 
fyrir óhæfilega lágt verð og öðrum 
álíka gerningum.

„Þótt lagaramminn sé skýr eru 
stjórnendur að komast upp með að 
hlunnfara kröfuhafa í alltof miklum 
mæli,“ segir Sveinn Andri og nefnir 
þrjár ástæður. Í fyrsta lagi eru störf 
skiptastjóra oft ekki að skila tilætl
uðum árangri, í öðru lagi er of lítið 
um það að skiptastjórar tilkynni 
refsiverða háttsemi til lögreglu og í 

Brýnt að draga svarta sauði í dilka
Þótt lagaramminn sé skýr komast stjórnendur gjaldþrota félaga upp með að hlunnfara kröfuhafa í alltof miklum mæli, að sögn lög-
manns. Skiptastjórar þurfi að tilkynna refsiverða háttsemi til lögreglu. Vantar meiri slagkraft og fjármagn í þennan málaflokk.

þriðja lagi vantar meiri slagkraft og 
fjármagn í þennan málaf lokk hjá 
embætti héraðssaksóknara.

„Miðað við þann mikla fjölda 
gerninga sem skiptastjórum hefur 
þó tekist að rifta, er með ólíkindum 
hversu fá af þeim málum hafa ratað 
til héraðssaksóknara. Í fjölmörgum 
þeirra tilvika er uppi ásetningur 
til undanskota eða mismununar 
kröfuhafa og eru þá ótalin öll 
undan skotin og riftanlegu gern
ingarnir sem fara fram hjá skipta
stjórum,“ segir Sveinn Andri. „Það 
er með öllu óskiljanlegt í raun að 
ekki skuli vera á borðum dómstóla 
f leiri sakamál vegna refsiverðra 
skila svika.“

Héraðsdómarar skipa skipta
stjóra og þegar kemur að stórum 
og flóknum þrotabúum leitast þeir 
við að skipa lögmann með reynslu. 
Þeir sem eru nýrri í faginu fá frekar 

Reynir oft á samstarf við kröfuhafa
Ef litlar sem engar eignir hafa 
verið skildar eftir í þrotabúi 
ábyrgjast kröfuhafar gjarnan 
kostnað af aðgerðum skipta-
stjóra. Sveinn Andri segir mikil-
vægt að eiga gott samstarf við 
kröfuhafa þegar ráðast þarf í 
víðtækar aðgerðir til að endur-
heimta eignir og vísar til skipt-
anna á hinu umdeilda þrotabúi 
EK1923 ehf. sem var fyrirferðar-
mikið í fjölmiðlum og hafði sjö 
dómsmál í för með sér.

„Þar lögðu menn upp með 
það plan að vinna nokkur 

lítil riftunarmál, sem gæfu 
þrotabúinu slagkraft til þess að 
vinna stærsta riftunarmálið sem 
tengdist undanskoti á fasteign 
félagsins, en það myndi duga til 
að gera upp allar kröfur,“ segir 
Sveinn Andri.

Hann hefur áður lýst yfir að 
gjaldþrotaskiptameðferðin á 
EK1923 sé sú „árangursríkasta í 
sögu íslensks gjaldþrotaréttar“. 
Um 600 milljónir króna fengust 
upp í kröfur, en við gjaldþrota-
skipti búsins voru tæplega 7 
milljónir á reikningum félagsins.

eignalítil bú. „En stundum er ekki 
gott að sjá þetta fyrir fram og ávallt 
er sú hætta til staðar að stjórnendur 

félags nái að vefja óvönum skipta
stjóra um fingur sér.“  
thorsteinn@frettabladid.is

Sveinn Andri Sveinsson hæstarétt-
arlögmaður. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GRILLAÐUR – PÖNNUSTEIKTUR – OFNBAKAÐUR 
Borinn fram með fersku salati, smælki, og citrus beurre blanc.

APOTEK Kitchen + Bar       Austurstræti 16       Sími 551 0011       apotek.is

MARS TILBOÐ 
1.990 kr. á mann 

FRÁBÆR Í HÁDEGINU

FISKIVEISLA
3 tegundir af ferskasta fiski dagsins
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Skotsilfur Starfsmenn mótmæla mögulegum samruna

Starfsmenn frönsku innviðafyrirtækjanna Veolia og Suez mótmæla því að stjórnendur Veolia horfi til þess að yfirtaka Suez. Það gera þeir fyrir 
utan skrifstofur Veolia í höfuðborginni París með því að veifa fánum frá verkalýðsfélögum og kveikja í reykblysum. Frönsk verkalýðsfélög óttast 
að yfirtaka Veolia á Suez muni leiða til þess að starfsmönnum sameinaðs fyrirtækis muni fækka um þrjú til fjögur þúsund. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Ekkert lát er á eftirspurn 
áls í heiminum. Nú 
þegar hagkerfi heims-
ins taka við sér á ný 
sér merki þess þegar á 
álverði, sem er um tæp-

lega 30% hærra en á sama tíma í 
fyrra. Og jákvæð tíðindi bárust frá 
Straumsvík með orkusamningi Isal 
og Landsvirkjunar.

Þegar litið er til sögunnar hefur 
áliðnaður á Íslandi jafnan verið 
traustur stólpi í íslensku hagkerfi 
þegar kreppir að. Ekki þarf annað 
en að rifja upp að álverið í Straums-
vík hefur verið með sömu kenni-
töluna í hálfa öld – og að það réðist í 
60 milljarða fjárfestingu á árunum 
2010 til 2015 sem er sú stærsta í 
íslensku efnahagslífi frá hruni.

Samkeppnishæfni til skoðunar
Samkeppnisstaða íslensks áliðnað-
ar hefur verið í brennidepli undan-
farin misseri. Afkoman hefur verið 
neikvæð og á það raunar við um 
fleiri greinar orkusækins iðnaðar. 
Það gerði þessum fyrirtækjum enn 
erfiðara fyrir þegar markaðir féllu 
vegna heimsfaraldursins.

Til að bregðast við þessum vanda 
fékk Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir 
iðnaðarráðherra þýska greiningar-
fyrirtækið Fraunhofer til að vinna 
skýrslu um samkeppnishæfni stór-
iðju á Íslandi. Niðurstaðan var sú 
að raforkuverðið væri ekki í öllum 
tilvikum samkeppnishæft og jafn-
framt að þróun endurgreiðslna til 
álvera í Evrópu á ETS-hluta raforku-
verðsins ógnaði samkeppnisstöðu 
orkusækins iðnaðar á Íslandi.

Til þess að bregðast við gagnrýni 
í einum þætti skýrslunnar fékk iðn-
aðarráðherra Deloitte til að vinna 
skýrslu um f lutningskostnað raf-
orku og hefur nú lagt fram frum-

varp og tillögur sem ætlað er að 
auka skilvirkni og hagkvæmni á 
íslenskum raforkumarkaði.

Horfa þarf á heildarmyndina
Þegar samkeppnisstaða landa í 
orkusæknum iðnaði er borin saman 
þarf að horfa á heildarmyndina, 
enda er rekstrarumhverfið afar 
ólíkt. Í skýrslu OECD frá 2019 kom 
fram að ríkisstuðningur til álfram-
leiðslu er langmestur í Kína og hefur 
það m.a. leitt til þess að ESB lagði 
tolla á innf lutning tiltekinna ál-
afurða frá Kína undir lok síðasta árs.

Í skýrslu OECD kom fram að 
víðast hvar í heiminum er ríkis-
stuðningur í einu eða öðru formi við 
álframleiðslu. Ekkert slíkt er uppi á 
teningnum hér á landi og raunar 
þurfa íslensku álverin að greiða 
fyrir losun í gegnum þátttöku sína 
í ETS-kerfinu, en það nær eingöngu 
til evrópskrar álframleiðslu. Þó er 
kolefnisspor álframleiðslu hagstæð-
ara í Evrópu en víðast hvar annars 
staðar og hvergi minna en á Íslandi.

Samkeppnishæfni  
ekki sjálfgefin
Ef til vill er lærdómurinn sá að ekki 

er hægt að ganga út frá samkeppnis-
hæfni sem vísri og þurfa stjórnvöld 
stöðugt að halda vöku sinni gagn-
vart því rekstrarumhverfi sem þau 
búa fyrirtækjum í landinu. Gildir þá 
einu hvort horft er til orkusækins 
iðnaðar, sjávarútvegs, ferðaþjón-
ustu eða fjórðu stoðarinnar, hug-
verkaiðnaðar. Allar þessar greinar 
eiga í alþjóðlegri samkeppni og 
verðmætin sem þær skapa standa 
undir lífskjarasókn á Íslandi.

Nægir þar að líta til þeirrar 
umbyltingar sem orðið hefur hér á 
landi með tilkomu orkusækins iðn-
aðar. Fram hefur komið í greiningu 
Ingólfs Benders, aðalhagfræðings 
Samtaka iðnaðarins, að frá því 
Isal hóf starfsemi árið 1969 hafi 
landsframleiðsla á mann vaxið að 
meðaltali 50% meira á Íslandi en í 
öðrum ríkjum OECD, en sá hagvísir 
er ágætur mælikvarði á lífskjör í 
landinu.

Hagkvæmara og öruggara  
raforkukerfi
Umbyltingin hefur náð til f leiri 
sviða þjóðlífsins og er enn að skapa 
fjölbreytt tækifæri. Nú þykir okkur 
sjálfsagt að öll orka sem framleidd 

er á Íslandi sé sjálf bær og endur-
nýjanleg. En það voru tíðindi þegar 
Jóhannes Nordal sagði á ársfundi 
Landsvirkjunar árið 1984 að nánast 
engin raforka væri framleidd lengur 
með olíu og að gjaldeyrissparnaður 
vegna þessa væri umtalsverður.

Á þeim tíma hafði eigið fé Lands-
virkjunar meira en sexfaldast að 
raungildi og nam um 6,6 millj-
örðum eða sem nam 11% aukningu 
á ári. Á sama tíma hafði verið lagður 
grunnur að afhendingaröryggi raf-
orku hvarvetna um landið, lokið við 
byggðalínukerfið og með því „lagð-
ur grundvöllur sem á má byggja 
hagkvæmari og öruggari rekstur 
raforkukerfisins í framtíðinni.“

Tækifæri til framtíðar
En kannski munar mestu um það 
hér á úthjara veraldar að til urðu 
spennandi og vel launuð störf sem 
gera okkur kleift að keppa við 
önnur lönd um ungt og metnaðar-
fullt fólk. Þar hitti Jóhannes nagl-
ann á höfuðið í ræðu sinni fyrir 
hartnær 40 árum:

„Við skulum ekki heldur gleyma 
því, hver grundvöllur hefur verið 
lagður að áframhaldandi þróun 
orkumála hér á landi með þeirri 
verkkunnáttu og þekkingu, sem 
íslenzkir sérfræðingar og aðrir 
starfsmenn hafa öðlazt í átökum 
við hin stóru verkefni, sem leyst 
hafa verið af hendi á undanförnum 
árum. Á engu sviði efnahagslegra 
framfara eigum við betri tækifæri 
til þess að beita vísindalegri þekk-
ingu til að bæta efnahag þjóðarinn-
ar öllum Íslendingum til farsældar.“

Ekki má sofna á verðinum 
Pétur Blöndal 
framkvæmda
stjóri Samáls

Í skýrslu OECD frá 
2019 kom fram að 

víðast hvar í heiminum er 
ríkisstuðningur í einu eða 
öðru formi við álfram-
leiðslu. Ekkert slíkt er uppi á 
teningnum hér á landi.

ADVEL hefur 
verið skipt upp
Starfsemi lög
mannsstofunnar 
ADVEL hefur 
verið skipt upp í 
tvö sjálfstæð fé
lög eftir að hluti 
eigenda stofunnar, 
þeir Kristinn Hall-
grímsson, Sigurður Valgeir Guð
jónsson og Óskar Norðmann, 
hurfu á braut og starfa nú undir 
merkjum ARTA lögmenn. Krist
inn hafði starfað sem lögmaður 
hjá ADVEL og fyrirrennurum 
stofunnar allt frá árinu 1988. Í 
eigendahópi ADVEL, sem saman
stendur meðal annars af þeim 
Ragnari Guðmundssyni, Guð
mundi Siemsen og Dóru Sif Tynes, 
eru nú fimm lögmenn eftir breyt
ingarnar og hefur stofan nú flutt 
skrifstofur sínar á Hafnartorgið. 
ADVEL var fyrir í hópi umsvifa
meiri lögmannsstofa landsins en 
tekjur hennar á árinu 2019 námu 
liðlega 360 milljónum króna.

Viska fjöldans
Það má segja að 
stjórnarkjörið 
sem er fram 
undan í Ice
landair, en þar 
er formaðurinn 
Úlfar Steindórs-
son á meðal fram
bjóðenda, marki ákveðin tíma
mót. Um árabil hefur eignarhald á 
skráðum félögum í Kauphöllinni 
verið þannig að lífeyrissjóðir 
fara samanlagt með stóran hlut 
á móti öðrum fagfjárfestum og 
einkafjárfestum. Lítið hefur farið 
fyrir almennum fjárfestum. Þessi 
samsetning hluthafa getur síðan 
endurspeglast í stjórnarkjöri við
komandi félags þar sem fjársterkir 
einkafjárfestar stilla sér upp á 
móti lífeyrissjóðum. Lífeyrissjóðir 
áttu samanlagt um 53 prósenta 
hlut í Icelandair fyrir hlutafjárút
boðið en hann hefur lækkað niður 
í liðlega 25 prósent á sama tíma 
og hluthöfum hefur fjölgað úr 3 
þúsundum í 14 þúsund. Icelandair 
Group er orðið sannkallað al
menningshlutafélag. Vonir standa 
til þess að almennir fjárfestar láti 
sig prófkjörið varða, rýni í rök
stuðning tilnefningarnefndar og 
leggi mat á skynsamlega samsetn
ingu stjórnar með tilliti til hæfni og 
reynslu. Það er ágætis tilbreyting 
að viska fjöldans fái að ráða.

Leó til ÍV
Leó Hauksson, 
sem starfaði 
áður meðal ann
ars hjá GAMMA 
Capital Manage
ment, hefur 
verið ráðinn til 
Íslenskra verðbréfa á 
svið markaðsviðskipta félagsins. 
Þar mun hann starfa á skrifstofu 
verðbréfafyrirtækisins í Kópavogi 
en ÍV er sem kunnugt með höfuð
stöðvar sínar á Akureyri. Leó, sem 
er viðskiptafræðingur að mennt 
og hefur um 20 ára reynslu á 
fjármálamarkaði, hefur auk þess 
starfað hjá Kaupþingi, Arion 
banka, Íslandsbanka og Straumi 
fjárfestingarbanka.
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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. 

www.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.

Kynningarverð gildir til og með 7 apríl.

kynningar-
afsláttur
af BJARG HB

35%
Stóllinn sem við 
höfum lengi beðið eftir
Hannaður eftir þörfum 
og óskum viðskiptavinarins.

Fallegur og nútímalegur 
stóll með öllum þeim 
stillimöguleikum 
sem góður 
skrifborðsstóll 
þarf á að
halda.

Bjarg HB
KYNNINGARVERÐ 

96.900 kr.
LISTAVERÐ

149.900 kr.

Bjarg HB+
KYNNINGARVERÐ 
109.900 kr.

LISTAVERÐ
169.900 kr.



Ég treysti íslenskum 
fjölmiðlum til þess 

að lifa af erlenda samkeppni 
ef við erum ekki með báðar 
hendur bundnar fyrir aftan 
bak út frá kvöð-
um sem enginn 
annar þarf að 
taka á sig. 
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SKOÐUN

Norski olíusjóðurinn, stærsti fjárfest-
ingasjóður í ríkiseigu í heiminum, 
jók verulega við kaup sín í íslenskum 

ríkisskuldabréfum í fyrra og nam fjárfesting 
sjóðsins í slíkum bréfum um 1.313 milljónum 
norskra króna, jafnvirði nærri 20 milljarða 
íslenskra króna, í árslok 2020. Nam aukningin 
um 80 prósentum en árið áður átti sjóðurinn 
íslensk ríkisskuldabréf fyrir 727 milljónir 
norskra króna.

Þetta má lesa út úr yfirliti yfir allar fjárfestingar norska 
olíusjóðsins sem birt var samhliða útgáfu ársskýrslu 

hans í liðinni viku. Eign sjóðsins í íslenskum ríkis-
bréfum – í norskum krónum talið – hefur ekki 
verið meiri í að minnsta kosti fimmtán ár.

Olíusjóðurinn átti í lok síðasta árs 0,14 pró-
senta hlut í Arion banka að virði 240 millj-

ónir króna, skuldabréf í Landsvirkjun upp á 7,6 
milljarða króna og kröfur á hendur eignarhalds-
félögunum Kaupþingi og LBI fyrir samanlagt 340 
milljónir króna. Þá seldi sjóðurinn í fyrra öll bréf 
sín í Marel en hann hafði átt 0,26 prósenta hlut í 

félaginu í árslok 2019 sem var þá metinn á 1,2 milljarða 
króna. – hae

Á 20 milljarða í íslenskum ríkisbréfum 

Nicolai Tangen, 
forstjóri  

olíusjóðsins.

Sífellt algengara verður að 
sérfræðingar í markaðsher-
ferðum af ýmsu tagi snúi út 

úr mánaðaheitum í þeim tilgangi 
að auka neyslu á tilteknum 
vörum. Má þar nefna veganúar, 
en markmið þess átaks er að fá 
fólk til að borða salat og ekkert 
annað í janúar. Fiskbúar snýr 
síðan að því að ýta undir neyslu 
sjávarafurða í febrúar. Aðrar 
herferðir hafa náð minna f lugi. 
Til að mynda bakríl – alþjóðlegt 
samráð lyftiduftsframleiðenda 
um að auka áhuga á heima-
bakstri í aprílmánuði og þar 
með styðja við sölu á lyftidufti. 
Sinneptember er svo augljóslega 
runninn undan rifjum útf lutn-
ingsráðs Dijon-héraðs í Frakk-
landi.

Gallinn við þessar markaðsher-
ferðir er hins vegar sá að þær geta 
ómögulega höfðað til allra. Fyrir 
þá sem stunda miklar æfingar eða 
hafa af öðrum orsökum mikla 
þörf fyrir næringarríkan og orku-
þéttan mat er nánast útilokað að 
láta af neyslu dýraafurða í heilan 
mánuð. Ekki svo margir en þó 
nokkur fjöldi fólks hefur líkam-
legt óþol fyrir fiskmeti. Sjöunda 
dags lágkolvetnasöfnuðurinn 
getur síðan vart lagst í heima-
bakstur í heilan mánuð með 
góðu móti. Svo eru bara ekki allir 
mikið fyrir sinnep.

Nú er marsmánuður genginn 
í garð. Fars-mars ætti að geta 
verið sameiginlegt átak þjóðar. 
Þar sem allir með sínar sérþarfir 
og takmarkanir á mataræði geta 
verið með. Hægt er að vinna fars 
úr kjöti, fiski og hinum ýmsu 
baunategundum. Jafnvel korn-
meti af ýmsu tagi, með góðum 
vilja.

Farsbollur úr kindakjöti, 
annað hvort soðnar með kál-
bögglum og bornar fram með 
bráðnu smjöri, eða steiktar á 
pönnu í brúnni sósu, hafa alltaf 
verið og verða herramanns-
matur. Fiskifarsbollur í karrí 
eiga alltaf sinn sterka og verð-
skuldaða sess í íslenskri matar-
menningu. Hvað er svo falafel 
annað en farsbollur úr kjúkl-
ingabaunum? Raunar fellur alveg 
ótrúlega margt undir skilgrein-
inguna á farsi – til dæmis nánast 
öll matvæli sem framleidd eru 
með hráefnum úr plönturíkinu 
og eiga að líkja eftir kjöti. Kæfur 
og paté, spægi- og lifrarpylsur.

Það góða er að þetta gæti verið 
sjálfsprottið átak þar sem engin 
ákveðin öf l eiga hagsmuna að 
gæta þegar kemur að aukinni fars-
neyslu landans. Þetta er því aðeins 
til skemmtunar og yndisauka.

Borðum fars í mars.

Borðum fars  
í mars

Taktu þátt og safnaðu áheitum á mottumars.is

EINN FYRIR ALLA, ALLIR FYRIR EINN

Vatnagörðum 14  104 Reykjavík
litrof@litrof.is  563 6000

Sterkari saman 
í sátt við umhverfið



Vísindamenn vita 
ekki nákvæmlega 

hversu lengi æskilegt er 
að vera úti í sól til að 
njóta ávinnings af henni.

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Ég hef aldrei tekið vítamín í 
gegnum tíðina né haft mikla 
trú á þeim, en ég hef tröllatrú 

á kollageni. Með aldrinum hægist 
á framleiðslu þess í líkamanum 
og þá er gott að geta innbyrt það á 
þennan hátt,“ segir Svava Jóns-
dóttir, snyrtifræðingur, sjúkraliði 
og skíðakennari á Ólafsfirði.

Svava hefur síðustu þrjá mánuði 
tekið inn Protis® Kollagen.

„Mig langaði að gera eitthvað 
gott fyrir húðina því ég er úti 
við skíðakennslu mestan part 
vetrarins og kuldinn bæði þurrkar 
húðina og veldur óþægindum. Ég 
hef lengi átt í baráttu við exem í 
kringum munn og nef á veturna, 
bæði eftir hlaup og skíðamennsku, 
en það hefur alltaf lagast í sólinni 
þegar ég hef farið árvisst utan til 
Tenerife. Vegna heimsfaraldursins 
fór ég ekkert utan í fyrra og fann 
þá mun til hins verra á húðinni, en 
eftir að ég fór að taka inn kollagen 
frá Protis hefur exemið minnkað 
til muna, jafnvel þótt ég hafi verið 
úti með skíðakennsluna allan 
febrúar. Þetta þakka ég kolla-
geninu því ég hef ekki gert neinar 
aðrar breytingar og nota alltaf 
sama andlitskremið sem ég flyt 
inn á stofuna mína,“ segir Svava.

Hún finnur líka stóran mun á 
hári sínu og nöglum, þótt skammt 
sér liðið síðan hún fór að taka inn 
Protis® Kollagen.

„Hárvöxtur breytist með aldr-
inum og eftir áfall í fyrrasumar 
sá orðið á hárinu mínu. Kollgenið 

hefur hleypt auknum vexti í það 
á ný og hárlos hefur minnkað. Ég 
er með hrokkið og svolítið villt 
hár og sé nú mikla endurnýjun í 
hárinu og ný hár koma fram og 
krullast,“ segir Svava.

Skíðabakterían í farteskinu
Svava er Ólafsfirðingur í húð og 
hár. Hún er eigandi Snyrtistofunn-
ar Svövu, sem er eina snyrtistofan 
á Ólafsfirði, og auk þess sjúkraliði 
hjá Heilbrigðisstofnun Norður-
lands á Ólafsfirði.

„Það er mikilvægt að styrkja 
og næra húð og hár yfir vetrar-
tímann. Fólk sem er að eldast og 
stundar íþróttir og útivist leitar 
í næringarefni og vítamín til að 

flýta fyrir endurnýjun frumna og 
þá er kollagen frábært yngingar-
efni,“ upplýsir Svava.

Hún er margfaldur Íslandsmeist-
ari á skíðum og hefur undanfarna 
fjóra vetur boðið upp á vinsæl 
skíðagöngunámskeið í samstarfi 
við tvö stór hótel á Ólafsfirði.

„Það hefur alltaf verið mikil 
skíðamenning á Ólafsfirði og 
nú er geysimikill uppgangur í 
gönguskíðum. Upphaflega voru 
námskeiðin um helgar en nú er 
fólk farið að bóka sig í miðri viku 
líka og æðislegt að fólk sæki, læri 
og stundi skíðamennsku hjá 
okkur. Ólafsfirðingar eiga ein-
staklega flotta gönguskíðabraut 
og aðstæður til skíðaiðkunar eru 

um allan bæ þegar veður leyfir, í 
bænum sjálfum, upp með firð-
inum og í dölunum,“ segir Svava.

Hún segir alla geta lært á 
gönguskíði. „Fólk á öllum aldri 
og í misjöfnu formi getur iðkað 
gönguskíði. Ég fæ meira að segja 
til mín fólk eftir stórar hrygg-, 
mjaðma og hnéaðgerðir. Allir fara 
glaðir heim og það kemur flestum 
á óvart hvað hægt er að hreyfa sig 
mjúkt og á heilbrigðan hátt án 
þess að þjösnast á líkamanum. Þeir 
fara heim með skíðabakteríuna í 
farteskinu og sama fólkið kemur 
á námskeið til mín aftur og aftur. 
Ég mæli svo hiklaust með Protis® 
Kollageni því það hefur góð áhrif 
á allan líkamann, liði, vöðva og 
endurheimt.“

Um Protis® Kollagen
Kollagen er náttúrulegt prótín og 
eitt helsta byggingarefni líkamans.  
Gott að vita um Protis® Kollagen:

n Ekkert gelatín eða sykur
n � Meira magn virkra efna en hjá 

flestum samkeppnisaðilum
n Engin aukaefni
n Sýnilegur árangur á 30 dögum
n Íslenskt hugvit og framleiðsla

Protis® Kollagen er framleitt úr 
íslensku fiskroði hjá líftæknifyrir-
tækinu PROTIS. Varan er einstök 
blanda af bestu innihaldsefnum 
sem öll styðja við styrkingu á húð, 
hári og nöglum. Kollagen úr fiski 
er áhrifaríkara en kollagen úr 
landdýrum þar sem upptaka úr 
meltingarvegi er betri.

Helstu innihaldsefni:
n�  SeaCol® er blanda af vatnsrofnu 

kollageni úr íslensku fiskroði 
og vatnsrofnu þorskprótíni úr ís-
lenskum þorski. SeaCol ® tekur 
þátt í að styrkja vefi líkamans og 
viðhalda teygjanleika.

n�  C-vítamín tekur þátt í myndun 
kollagens í líkamanum.

n�  Hyaluronic-sýra er eitt mest 
rakagefandi efni náttúrunnar 
og viðheldur meðal annars raka 
húðarinnar.

n�  Kóensím Q10 er að finna í nær 
öllum frumum líkamans. Það 
er mikilvægt fyrir endurnýjun 
fruma eins og húðfruma.

n�  B2- og B3-vítamín, sink, kopar og 
bíótín fyrir hárvöxt, endurnýjun 
húðar og vöxt nagla.

Protis® Kollagen fæst í næsta 
apóteki, heilsuvöruverslun og 
stórvöruverslun.

Kollagen er frábært yngingarefni
Svava Jónsdóttir, skíðakennari, snyrtifræðingur og sjúkraliði á Ólafsfirði, þakkar kollageni frá Protis 
fyrir að vera nær laus við exem í andliti auk þess sem hár hennar og neglur vaxa nú sem aldrei fyrr.

Svava Jóns-
dóttir er 41 árs 
Ólafsfirðingur. 
Hún hefur nú 
tekið inn  Prot-
is®Kollagen í 
þrjá mánuði og 
finnur mikinn 
og góðan mun 
á hári sínu, húð 
og nöglum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
AUÐUNN

Þessa dagana fjölgar birtu-
stundum hratt. Skammdegið 
er að víkja fyrir bjartari 

kvöldum og sólin er farin að rísa 
fyrr á morgnana. Vorjafndægur 
verða 20. mars en þá er dagurinn 
jafnlangur nóttunni. Fyrir 
marga er skammdegið erfitt og 
lundin léttist því dagsbirtunnar 
nýtur við lengur og lengur á degi 
hverjum.

Sólarljós og myrkur hafa áhrif á 
hormónaframleiðslu í heilanum. 
Talið er að þegar fólk er útsett fyrir 
sólarljósi aukist losun heilans á 
hormóninu serótónín. Serótónín 
léttir lundina og hjálpar fólki að 
finna fyrir ró og einbeitingu. Á 
nóttunni þegar dimmir framleiðir 
heilinn annað hormón sem kallast 
melatónín. Melatónín, eins og 
margir vita, hjálpar fólki að sofa.

Þegar sólarljósið er ekki nægi-
lega mikið, sem er staðan hér á 
Íslandi yfir dimmustu vetrarmán-
uðina, getur serótónínmagnið í 
heilanum tekið dýfu. Lítið magn af 
serótóníni tengist aukinni hættu á 
alvarlegu skammdegisþunglyndi.

En léttari lund er ekki eini 
heilsufarslegi ávinningurinn 
sem fylgir auknu sólarljósi. Þegar 
geislar sólarinnar skína á húðina 
framleiðir hún D-vítamín. Sam-
kvæmt rannsókn frá árinu 2008, 
þá framleiddi fólk eftirfarandi 

magn D-vítamíns eftir að hafa 
verið útsett fyrir sólargeislum á 
sundfötum í 30 mínútur: 

n Hvítt fólk: 50.000 IU einingar
n  Ljósbrúnt fólk: 20-30.000 IU  

einingar
n Dökkt fólk: 8-10.000 IU einingar

D-vítamín spilar stórt hlutverk 
í heilsu beina. Lágt D-vítamíngildi 
hefur verið tengt við beinkröm hjá 
börnum og beinþynningu. Þannig 
getur hæfilegt magn af sólarljósi 
stuðlað að heilsu beina.

 

Vörn gegn krabbameini
Þrátt fyrir að of mikið sólarljós geti 
stuðlað að húðkrabbameini hefur 
hóflegt magn í raun fyrirbyggjandi 
áhrif þegar kemur að krabba-
meini. Samkvæmt bandarískum 
vísindamönnum eru þau sem búa 
á svæðum með lítilli dagsbirtu 
líklegri til að fá ákveðnar tegundir 
krabbameina en þau sem búa þar 
sem sólar nýtur við lengur á dag-
inn. Þessi krabbamein eru meðal 
annars: ristilkrabbamein, krabba-
mein í eggjastokkum, Hodgkins 
eitilfrumuæxli, krabbamein í brisi 

og krabbamein í blöðruhálskirtli.
Samkvæmt heimildum frá 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun-
inni (WHO) gæti útsetning fyrir 
sólinni einnig hjálpað til við með-
höndlun nokkurra húðsjúkdóma. 
Læknar hafa mælt með útsetningu 
fyrir útfjólubláum geislum til að 
meðhöndla: psoriasis, exem, gulu 
og unglingabólur.

En þrátt fyrir að sólin sé góð að 
mörgu leyti þá getur útfjólublá 
geislun hennar valdið húð-
skemmdum sem geta leitt til 
húðkrabbameins. Vísindamenn 
vita ekki nákvæmlega hversu lengi 
æskilegt er að vera úti í sól til að 
njóta ávinnings af henni. En það 
hversu mikið sólarljós húðin þolir 
veltur á húðgerð og eins hversu 
sterkir sólargeislarnir eru. Fólk 
með ljósa húð brennur yfirleitt 
fyrr í sólinni en það sem er með 
dekkri húð. Einnig er líklegra 
að brenna í sólinni þegar hún er 
sterkust en það er yfirleitt í nokkra 
klukkutíma í kringum hádegið.

Samkvæmt WHO er nóg að fá 
sólarljós í 5 til 15 mínútur á hand-
leggi, hendur og andlit tvisvar til 
þrisvar sinnum í viku til að njóta 
D-vítamínbætandi sólar. Athugið 
að sólin verður að komast inn í 
húðina. Að setja sólarvörn eða 
fatnað yfir húðina mun ekki leiða 
til D-vítamínframleiðslu. En ef 
ætlunin er að vera úti í meira en 15 
mínútur er gott að vernda húðina. 
Það er hægt að gera með því að 
nota sólarvörn með að minnsta 
kosti 15 í styrkleika.

Heimild: Healthline.com

Geislar sólarinnar eru góðir í hófi
Lundin léttist hjá mörgum þegar sólarstundum fjölgar. Sólarljós getur í réttu magni haft ýmis 
jákvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu. Það þarf þó að gæta þess að njóta sólarinnar hóflega.

Sól í hæfilegu 
magni hefur 
margvísleg 
heilsubætandi 
áhrif. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/GETTY
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Þjónusta

 Pípulagnir

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

 Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

REGNBOGALITIR.IS
Málningarþjónusta Við 
málum og spörslum hús og 
mannvirki innan sem utan. Við 
háþrýstiþvoum,vatnsverjum og 
styrkjum steiningu og sjónsteypu. 
Við erum vandvirkir fagmenn með 
mikla reynslu. Sími 8919890 eða 
malarar@simnet.is

 Meindýravarnir

 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

 Múrarar
Get bætt við mig flísalögnum og 
múrvinnu, 20 ára reynsla. Uppl. í s. 
866 3300

 Húsaviðhald

 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

Húsnæði

 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

Skipulagsbreyting

Á fundi bæjarstjórnar Hafnarfjarðar 
þann 06.01.2021 var samþykkt að  
auglýsa tillögu að deiliskipulags breytingu 
er nær til lóðarinnar við Strandgötu 9 og 
að málsmeðferð fari skv. 1. mgr. 43.gr. 
skipulagslaga.

Í breytingunni felst að: íbúðir gildandi 
deiliskipulags eru minnkaðar og þeim 
fjölgað. Byggingarmagn í kjallara og á 
3. hæð eykst en stærðir annarra hæða 
haldast nær óbreyttar.

Kynningarfundur 15. mars kl. 17:30
Frestur til athugasemda framlengdur
Tillögur að breytingunum  voru auglýstar 
til sýnis frá 15.01 til og með 01.03.2021. 
Ákveðið hefur verið að framlengja 
tíma auglýsingar til og með 18.03.21. 
Jafnframt er boðað til kynningarfundar 
að Norðurhellu 2, mánudaginn 15.03 
kl.17:30 - 18:30, þar sem tillagan verður 
kynnt. Fjöldi þátttakenda í sal miðast 
við settar sóttvarnarreglur. Fundurinn 
verður einnig í beinu streymi á vef og 
Facebooksíðu Hafnarfjarðarbæjar.

Gögn eru til sýnis í þjónustuveri 
Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá 
umhverfis- og skipulagssviði að 
Norðurhellu 2. Einnig er hægt að skoða 
gögnin á hafnarfjordur.is undir 
íbúar/skipulag í kynningu.
 
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna 
að gæta er gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við tillögurnar eigi síðar 
en 18.03.2021. Skal þeim skilað skriflega 
á netfangið skipulag@hafnarfjordur.is 
eða á:

Hafnarfjarðarbær
bt. umhverfis- og skipulagssvið
Norðurhella 2
221 Hafnarfjörður

Hafnarfjordur.is

Tillaga að breytingu 
deiliskipulagsins 
„Miðbær Hafnarfjarðar“

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

Ný kynslóð 
Retigo ofna: Vision Generation II
Kynntu þér betur ofnana í
Sýningarsal  okkar að Draghálsi 4 
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Launch your career in the heart of Europe
For 2021/2022, six talented candidates will be invited to join the EFTA Surveillance Authority (ESA) trainee programme for 11 
months from September 2021 to July 2022. The traineeship provides young professionals and recent graduates from the EEA 
EFTA States (Iceland, Liechtenstein and Norway) a unique opportunity to experience and participate in the work of ESA and 
the inner workings of the EEA Agreement.

Deadline for applications: 7 March 2021 (midnight CET)     Start Date: 1 September 2021

For full details of the programme, an overview of our favourable conditions and to apply for this position, visit: www.eftasurv.int.

About ESA
ESA monitors compliance with the Agreement on the Euro-
pean Economic Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechten-
stein and Norway, enabling those States to participate in the 
Internal Market of the European Union.

ESA is an international organisation, independent of the 
States, which safeguards the rights of individuals and under-
takings under the EEA Agreement, ensuring free movement, 
fair competition and control of state aid. ESA’s work helps 
remove barriers to trade and open up new opportunities to 
over 500 million Europeans, creating jobs and growth and 
adding to the international competitiveness of the States.

ESA is based in Brussels. It currently employs staff members 
of 19 nationalities.  ESA is led by a College consisting of three 
Members, each appointed for a period of four years by the 
three participating EFTA States.

The Traineeship
A traineeship at ESA is a great way to kick-start your career. 
Whether you are pursuing a career in the public or the 
private sector, at home or internationally, the experience will 
prove beneficial. Trainees take part in the daily work of the 
different departments. They gain valuable work experience 
by assisting case handlers with the ongoing activities of ESA, 
get hands-on knowledge of the functioning of the EEA Agree-
ment and have the opportunity to live and work in a thriving 
multicultural environment.
 
We are looking for engaged young professionals or recent 
graduates from Iceland, Liechtenstein and Norway, who 
have completed or who will complete their degree in law by 
1 September 2021.  Strong academic results and an interest 
or specialisation in EEA/EU matters are required, as is an 
excellent command of English, the working language of ESA. 
Extracurricular activities and community involvement are 
rated positively.

EFTA Surveillance Authority 2021/22 
Trainee Programme

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppur og Hrunamannahreppur

Aðalskipulagsmál
Samkvæmt 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru kynntar tillögur aðalskipulagsbreytinga og skipulagslýsinga eftirfarandi skipu-
lagsáætlana. 

1. Eyjarland L167649 – Landbúnaðarland í iðnaðarlóð – Aðalskipulagsbreyting
 Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 18. febrúar 2021 að kynna skipulagslýsingu vegna breyttrar land-

notkunar á landi Eyjarlands. Í breytingunni felst að landbúnaðarland á lóð Eyjarlands L167649 er breytt í iðnaðarsvæði til sam-
ræmis við núverandi notkun lóðarinnar. Á lóðinni er starfrækt seiðaeldisstöð með framleiðslugetu fyrir um 20 tonn af seiðum. 

2. Skálpanesvegur – Skilgreining tveggja náma – Aðalskipulagsbreyting
 Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 4. febrúar 2021 að kynna tillögu aðalskipulagsbreytingar vegna 

skilgreiningar tveggja nýrra efnistökusvæða við Skálpanesveg. Annars vegar E129 við Skálpanes þar sem áætlað magn efnis-
töku er allt að 20.000 m3 og hins vegar E130 við Geldingafell þar sem áætluð efnistaka er allt að 5.000 m3.

3. Reiðleið með Skeiða- og Hrunamannavegi – Aðalskipulagsbreyting
 Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 4. febrúar 2021 að kynna tillögu aðalskipulagsbreytingar vegna 

reiðleiðar. Í breytingunni felst að sett verður inn reiðleið meðfram hluta Skeiða- og Hrunamannavegar og reiðleið sem er fyrir í 
aðalskipulagi færist vestur fyrir veg.

Samkvæmt 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýstar tillögur aðalskipulagsbreytinga eftirfarandi skipulagsáætlana. 

4. Suðurhlið Langjökuls – Íshellir – Aðalskipulagsbreyting
 Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 4. febrúar 2021 að auglýsa tillögu aðalskipulagsbreytingar vegna 

íshellis í suðurhlið Langjökuls. Innan tillögunnar er gert ráð fyrir skilgreiningu staks afþreyingar- og ferðamannasvæðis á Lang-
jökli. Innan svæðisins er gert ráð fyrir möguleika á að gera manngerðan íshelli sem viðkomustað fyrir ferðamenn. Íshellir geti 
verið allt að 800 m3 að stærð. Ekki er gert ráð fyrir varanlegum mannvirkjum innan svæðisins.

5. Stekkatún 1 L222637 og 5 L224218 – Breytt landnotkun –  Aðalskipulagsbreyting
 Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 4. febrúar að auglýsa tillögu aðalskipulagsbreytingar vegna 

breyttrar landnotkunar að Stekkatúni 1 og 5. Í tillögunni felst að hluta frístundasvæðis F73 er breytt í landbúnaðarland.
 

Deiliskipulagsmál
Samkvæmt 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur eftirfarandi deiliskipulagsáætlana:

6. Sólheimar, byggðahverfi 2020-2025 - Deiliskipulag
 Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 17. febrúar 2021 að kynna deiliskipulagstillögu sem 

tekur til Sólheima í Grímsnesi. Í tillögunni felst endurskoðun núverandi deiliskipulags, skilgreining á lóðum innan svæðisins, 
byggingarreitum og byggingaskilmálum. 

7. Syðri-Reykir 2 L167163 – Deiliskipulag – 2101037
 Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 4. febrúar 2021 að kynna deiliskipulagstillögu sem tekur til Syðri-

Reykja 2. Í deiliskipulaginu felst skilgreining byggingarreita og byggingarheimilda fyrir íbúðarhúsi, gróðurhúsi, vélaskemmu og 
byggingar sem ætlaðar eru fyrir ferðaþjónustu.

Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur eftirfarandi deiliskipulagsáætlana:

8. Stekkatún 1 L222637 og Stekkatún 5 L224218 – Skilmálar og fyrirhuguð uppbygging – Deiliskipulagsbreyting
 Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 4. febrúar 2021 að auglýsa tillögu deiliskipulagsbreytingar vegna 

lóðar Stekkjatúns 1 og 5. Í deiliskipulaginu felst skilgreining byggingarreita og byggingaskilmála innan svæðisins.

9. Stórhólmi L211525 – Íbúðarhús, reiðhöll og hesthús – Deiliskipulag
 Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 9. febrúar 2021 að auglýsa tillögu deiliskipulags að Stórhólma 

L211525 í Flóahreppi. Í deiliskipulaginu felst skilgreining byggingareita og byggingarheimilda fyrir íbúðarhúsi, reiðhöll og hest-
húsi.

10. Holt L192736 – Unnarholt land – Deiliskipulag
 Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 4. febrúar 2021 að auglýsa tillögu deiliskipulags að Holti 

L192736 í Hrunamannahreppi. Í deiliskipulaginu felst skilgreining fjögurra byggingarreita, þriggja fyrir íbúðarhús og eins fyrir 
útihús.

11. Bergsstaðir L167201 – Vélaskemmur – Deiliskipulag
 Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 18. febrúar 2021 að auglýsa tillögu deiliskipulags í landi Bergs-

staða, L167201. Í deiliskipulaginu felst skilgreining byggingarreits fyrir 3 skemmur.

12. Arnarbæli 1c, L228405 – Deiliskipulag
 Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 17. febrúar 2021 að auglýsa tillögu deiliskipulags á 

lóð Arnarbælis 1c. Í deiliskipulaginu felst skilgreining á 2.700 fm byggingarreit þar sem heimilað verður að byggja allt að 200 m2 
íbúðarhús og 100 m2 skemmu/geymslu.

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

Skipulagstillögur og lýsingar mál nr. 1, 2, 3, 6 og 7 eru í kynningu frá 3. 3. 2021 til og með 24. 3. 2021 og skulu athugasemdir og 
ábendingar berast eigi síðar en 24. 3. 2021. Aðalskipulagsbreytingar í liðum 4 og 5 eru auglýstar með athugasemdafresti frá 3. 3. 
2021 til og með 16. 4. 2021. Deiliskipulagstillögur í liðum 8, 9, 10, 11 og 12 eru auglýstar með athugasemdafresti frá 3. 3. 2021 til og 
með 16. 4. 2021. 
Athugasemdir og ábendingar við auglýst skipulagsmál skulu berast eigi síðar en 16. 4. 2021. 

Athugasemdum og ábendingum skal skila skriflega á skrifstofu UTU Dalbraut 12, Laugarvatni eða með tölvupósti á netfangið 
vigfus@utu.is

Vigfús Þór Hróbjartsson
Skipulagsfulltrúi UTU

Auglýsing um skipulagsmál
Deiliskipulagsmál

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

1. Nestún - Deiliskipulag íbúðabyggðar. Sauðárkróki
Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti á 
fundi  24. febrúar 2021, tillögu að deiliskipulagi fyrir nýja 
íbúðarhúsagötu á Sauðárkróki,  í „Túnahverfi“ sem gerir 
ráð fyrir alls 14 nýjum byggingarlóðum fyrir einbýlishús.  
Staðsetning götunnar er ofan við Laugatún og liggur 
samsíða henni, með aðkomu af Túngötu. Nafn götunnar 
verður Nestún og er gert ráð fyrir 7 lóðum sitthvoru megin 
götu. Austan götu er gert ráð fyrir tveggja hæða húsum, 
en einnar hæðar húsum vestan götu. Stærð svæðis er 
36.451m2, og er tillagan í samræmi við gildandi aðal-
skipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021, og er 
skilgreint ÍB-3.9, og hefur skilgreininguna ÍB-4.9, í nýju 
endurskoðuðu aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 
2020-2035 sem er í skipulagsferli. Stærðir lóða eru frá 818,8 
m2 og upp í 870.0 m2. Byggingarreitir eru frá 358,5 m2 upp 
í 441.0 m2. 
 
2. Deplar í Fljótum - Deiliskipulag ferðaþjónustu
Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti á 
fundi  24. febrúar 2021, tillögu að deiliskipulagi fyrir Depla 
L146791 í Fljótum Skagafirði. Deiliskipulagið tekur til um 9,3 
ha lands, sem er skilgreint í gildandi aðalskipulagi Sveitar-
félagsins Skagafjarðar 2009-2021, sem verslunar- og 
þjónustusvæði (V1-3). Megininntak deiliskipulags tekur til 
núverandi veiði- og gistihúsa, reits A (A1) og stækkunar-
möguleika með nýjum reit, A (A2), og er gert ráð fyrir allt 
að 3000m2 byggingarmagni samanlagt á báðum reitum. 
Þá er settur út byggingarreitur (B), þar sem er ætlunin að 
byggð verði allt að 250m2 þjónustubygging fyrir ferða-
menn. Einnig eru settir út 2 reitir (C) sem eru ætlaðir til 
afmörkunar fyrir eldsneytisgeymslur og eldsneytisdælur. 
Aðkoma að svæðinu er af Ólafsfjarðarvegi. 
 
Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar 
á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Skagfirðingabraut 17- 21, 
Sauðárkróki, á skrifstofutíma frá 9-15. Einnig er hægt að 
nálgast gögn á vefslóðinni http://www.skagafjordur.is

Deiliskipulagstillögur nr. 1 og nr. 2, eru í auglýsingu frá 
3. mars 2021 til 15. apríl 2021.    
Þeir 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 
og með 15. apríl 2021. 

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og má 
afhenda í afgreiðslu Ráðhúss, við Skagfirðingabraut 17-21 
á Sauðárkróki eða senda á netfangið  
runargu@skagafjordur.is

Rúnar Guðmundsson
skipulagsfulltrúi

Sveitarfélagsins Skagafjarðar RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

 Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar 
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Verð:  37,9 millj.

Falleg og mikið endurnýjuð 
55,7 fm íbúð á 1. hæð við 
rólega götu í Hlíðunum
 • 2ja herbergja 
 • Góðar svalir 
 • Mikið endurnýjuð
 • Geymsla í kjallara 
 • Góða staðsetning þar sem 

stutt er í alla helstu þjónustu

OPIÐ HÚS
miðvikudag 3. mars  

milli kl. 16:30 - 17

Mjóahlíð 8
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is



Ástkær sonur okkar, bróðir, mágur, 
frændi og barnabarn,

Gunnar Karl Haraldsson
tómstunda- og félagsmálafræðingur, 

Hrauntúni 33, Vestmannaeyjum,
lést á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja 

sunnudaginn 28. febrúar 2021.  
Útförin fer fram frá Landakirkju í Vestmannaeyjum þann  

6. mars kl. 14.  Athöfninni verður streymt frá vef 
Landakirkju, landakirkja.is. 

Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim 
sem vilja minnast hans er bent á að styrkja Reykjadal, 

0526-04-250210, kt. 630269-0249.

Haraldur Þorsteinn Gunnarsson Kristín Gunnarsdóttir
Eyrún Haraldsdóttir
Hrefna Haraldsdóttir Ásgeir Bachmann
Kolfinna Þorsteinsdóttir
Kristín Elsa Þorsteinsdóttir
Jórunn Guðný Helgadóttir

Okkar kæri 
Björn Kristinsson

rafmagnsverkfræðingur,  
prófessor emeritus,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 5. mars, klukkan 13.  

 Allir velkomnir eins og húsrúm leyfir en gestir 
eru beðnir að hafa með sér á blaði nafn,  

kennitölu og símanúmer. Jarðarförinni verður streymt á 
mbl.is/andlat.

Guðrún Hallgrímsdóttir
Elísabet og Ásta Kristinsdætur

Inga, Ásta, Margrét, Helga, Jón, Hildur, Guðrún 
Björnsbörn og fjölskyldur. 

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,
Guðrún Lovísa Magnúsdóttir

(Lúlla) 
frá Lyngholti, Vogum,

lést á hjúkrunarheimilinu Víðihlíð, 
miðvikudaginn 24. febrúar. Útförin fer fram 

frá Kálfatjarnarkirkju, föstudaginn 5. mars kl. 14.00. 
Í ljósi aðstæðna munu einungis nánustu aðstandendur 
vera viðstaddir athöfnina. Athöfninni verður streymt á 

www.facebook.com/groups/gudrunlovisa

Erlendur M. Guðmundsson Sveindís Pétursdóttir
Haukur Guðmundsson Vigdís G. Sigurjónsdóttir
Hreiðar S. Guðmundsson Ragna Bjarnadóttir
Sesselja G. Guðmundsdóttir
Jón G. Guðmundsson Bera Hraunfjörð
Helgi R. Guðmundsson Júlía H. Gunnarsdóttir
Svandís Guðmundsdóttir Jan Ståhlkrantz
Halla J. Guðmundsdóttir Ólafur J. Guðmundsson
Guðlaugur R. Guðmundsson Sigrún Skæringsdóttir
B. Hreinn Guðmundsson Ingunn Hafsteinsdóttir
Viktor Guðmundsson Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma, systir og mágkona,

Hansína Bjarnadóttir
Kristnibraut 77, 

lést á heimili sínu þann 24. febrúar. 
Útförin fer fram mánudaginn  

  8. mars kl. 13 frá Grafarvogskirkju.   
Aðstandendur og vinir eru velkomnir, en athöfninni 

verður einnig streymt af slóðinni  
youtube.com/channel/UCLoNRDNgtA4a6tgIEywDCGw  
og verður hægt að nálgast virkan hlekk af mbl.is/andlat 

Bestu þakkir til þeirra sem litu eftir og aðstoðuðu Hansínu 
heima fyrir, heilbrigðisstarfsfólks og góðra nágranna.

Rut Kristinsdóttir Jóhann Björgvinsson
Oddur Einar Kristinsson Sigurbjörg Fjölnisdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkæra móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Sumarliðadóttir

verður jarðsungin föstudaginn  
5. mars kl. 13.00 í Grafarvogskirkju.

Streymi: www.youtube.com/channel/
UCLoNRDNgtA4a6tgIEywDCGw

Ársæll Friðriksson  Björk Georgsdóttir
Símon Friðriksson  Guðrún Hjálmarsdóttir
Hildur S. Friðriksdóttir
Kristín H. Friðriksdóttir  Sigurður Þ. Sigurðsson
Ragnheiður Eiríks Friðriksd.  Arnar Haukur Ottesen
Ingvar Geir Guðbjörnsson
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubarn.

Kjarnasamfélög eru hverfi 
eða íbúðakjarnar þar sem 
allir eiga sín heimili en 
velja að deila ýmsu með 
nágrönnum. Það geta 
verið trampólín, sam-

eiginlegur salur og eldhús, verkstæði, 
gróðurhús, leiksvæði, sláttuvél eða hvað 
annað sem íbúarnir koma sér saman 
um.“ Þannig lýsir Anna María Björns-
dóttir í grófum dráttum því sem kallað 
er kjarnasamfélag og verður kynnt 
nánar í Norræna húsinu annað kvöld, 
4. mars, klukkan 20.30.

Anna María er ein fjögurra í undir-
búningsteymi sem kallar sig Kjarna-
samfélag Reykjavíkur. „Verkefnisstjór-
inn okkar heitir Simon Joscha Flender 
og er arkitekt. Hann er frá Þýskalandi en 
býr hér og á íslenska konu,“ segir hún og 
heldur áfram. „Við höfum oft rætt um 
að spennandi væri að búa aðeins öðru-
vísi en húsnæðismarkaðurinn á Íslandi 
býður upp á og leggja áherslu á sjálf-
bærari lifnaðarhætti en hér tíðkast. Það 
fyrirbæri sem við ætlum að kynna í Nor-
ræna húsinu er þekkt erlendis, til dæmis 
í Danmörku. Þar eru langir biðlistar eftir 

að einhver selji íbúðir í svona kjörnum 
og margir kjarnar eru þar í byggingu til 
að anna eftirspurn.“

Sameinast um leiksvæði
Sums staðar í kjarnasamfélögum hafa 
íbúar valið að borða saman öðru hvoru 
í sameiginlegu rými, að sögn Önnu 
Maríu. „Þá skiptist fólk á að elda og aðrir 
geta skráð sig í mat. Það skapar tengsl.“ 
Hún bendir á að þó allir eigi líka sín 
heimili sé þetta form öðru vísi en að 
búa á sínu litla frímerki sem skermað er 
af. „Í sumum raðhúsagörðum hér á landi 
eru trampólín sem taka mestallt plássið 
en í kjarnasamfélagi er hugsanlegt að 
sameinast um leiksvæði með góðum 
sandkassa og niðurgröfnu trampólíni.“ 

Hún nefnir líka að margir bílskúrar séu 
fullir af sams konar dóti yfir veturinn. 
„Stundum væri svo gott að hafa aðgang 
að hlutum í stað þess að allir eigi mikið 
af öllu.“

Allir með í hönnunarferlinu
Ýmsar hugmyndir eru í mótun hjá 
Kjarnasamfélagi Reykjavíkur en Anna 
María segir það fara eftir endanlega 
hópnum í hvaða átt hugmyndir þróast. 
„Þegar svona kjarna er komið upp frá 
byrjun eru allir tilvonandi íbúar með í 
hönnunarferlinu. Það er komin reynsla 
á fyrirkomulagið víða erlendis, þar 
á meðal hvernig best er að standa að 
undirbúningnum.“

Anna María segir fjögurra manna 
teymið hafa fengið aðstoð úr ýmsum 
áttum og styrki frá Hönnunarmiðstöð 
og Reykjavíkurborg. Hún biður þá 
sem hug hafa á að kynna sér meira um 
kjarnasamfélagið að skrá sig á fundinn 
annað kvöld með því að senda tölvu-
póst á netfangið: kjarnasamfelagreykja-
vikur@gmail.com því nauðsyn sé að 
skipuleggja plássið samkvæmt sótt-
varnareglum. gun@frettabladid.is

Deila hlutum með öðrum
Hvað er kjarnasamfélag? Um það verður fjallað á kynningarkvöldi í Norræna húsinu 
annað kvöld. Anna María Björnsdóttir er í fjögurra manna undirbúningshópi.

„Hver og einn á sitt heimili í kjarnasamfélaginu en svo eru sumir hlutir sameiginlegir,“ segir Anna María. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

 Merkisatburðir
1200 Bein Jóns 
Ögmundssonar 
Hólabiskups eru 
grafin úr jörðu og er 
Jónsmessa á föstu 
til minningar um 
þann atburð.

1918 Brest-Litovsk-
samningurinn er 
undirritaður og 
Rússar draga sig 
þar með út úr fyrri 
heimsstyrjöldinni.

1923 Fréttatímaritið Time hefur göngu sína.

1938 Olía finnst í Sádí-Arabíu.

1955 Elvis Presley kemur fram í sjónvarpi í fyrsta sinn.

1986 Ástralía fær fullt sjálfstæði frá Bretlandi.

Stundum væri svo gott að hafa 
aðgang að hlutum í stað þess að 
allir eigi mikið af öllu.
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bónus.is  Verð gildir til og með 28. febrúar eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.
Almennur afgreiðslutími 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 (Akureyri):  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

ÍSLENSKT
ungnautakjöt

100%

Smash Style Ungnauta Hamborgarar
2 stk. í pk. - verð áður 549 kr.

kr.498
120 g
2X

Smash Style Hamborgarabrauð
2 stk. í pk. - verð áður 129 kr.

kr./pk.98

HAMBORGARI
í brauði

ALVÖRU

aðeins 

298 kr./stk.

Ali Spareribs
fulleldað

Ferskir Kirsuberjatómatar
250 g

Grískur Fetaostur
200 g

kr./250 g259 kr./200 g359

KIRSUBERJATÓMATAR FETAOSTUR

Barilla Fusilli
Barilla Spaghetti

Barilla Penne Rigate

Pepsi eða Pepsi Max
10 stk. í pk.

Himneskt Jómfrúar Ólífuolía
lífræn

kr./500 ml879
Lavazza Kaffihylki

10 stk. í pk.

kr./pk.398

EKTA ÍTALSKUR 
KAFFIBOLLI Á AÐEINS 40 kr.

FJÖLSKYLDUNNAR
Hamborgari í brauði + franskar 

AÐEINS

1.681 kr. fyrir fjóra

HAMBORGARAVEISLA

McCain Superfries Franskar
650 g

kr.489
650 g

TILBÚIN SVÍNARIF
AÐEINS AÐ HITA Á GRILLIÐ

GOTT

1 KG
1 KG

1 KG 10 X 300 ml í pk.

kr./kg898

kr./pk.298 kr./pk.789
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LÁRÉTT
1 blaður
5 óvild
6 spil
8 hætta
10 í röð
11 fálm
12 tegund
13 fokvondur
15 efnismagn
17 dok

LÓÐRÉTT
1 fallvaltur
2 heiti
3 einkar
4 upprifinn
7 alls
9 fyrirhuga
12 ýmist
14 reiðubúinn
16 utan

LÁRÉTT: 1 snakk, 5 kal, 6 ás, 8 afláta, 10 mn, 11 
fum, 12 sort, 13 æfur, 15 rúmmál, 17 stans.
LÓÐRÉTT: 1 skammær, 2 nafn, 3 all, 4 kátur, 7 
samtals, 9 áforma, 12 sumt, 14 fús, 16 án.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Vignir Vatnar Stefánsson 
(2.314) átti leik gegn Gauta 
Páli Jónssyni (2.081) á Brim-
mótinu síðustu helgi. 

27...Hd8! 28. Da1 Bc2!  Jakob 
Sævar Sigurðsson vann sigur 
á Skákþingi Goðans sem fram 
fór síðustu helgi á Húsavík. 
Smári Sigurðsson og Hjör-
leifur Halldórsson urðu í 2.-3. 
sæti. Þriðja umferð Skákmóts 
öðlinga fer fram í kvöld. 

www.skak.is:  Íslandsbikarinn 
hefst um næstu helgi.       

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Suðaustan 8-13 m/s í 
dag á Suður- og Vestur-
landi og lítilsháttar 
rigning eða slydda og 
hiti 0 til 5 stig. Hægari 
vindur á Norður- og 
Austurlandi, bjartviðri 
og frost 0 til 5 stig þar.

9 3 8 2 4 5 1 7 6

1 4 7 6 3 8 9 5 2

2 6 5 9 7 1 4 8 3

4 7 2 1 9 3 5 6 8

8 9 3 5 6 7 2 1 4

5 1 6 8 2 4 3 9 7

6 2 4 7 5 9 8 3 1

7 5 1 3 8 2 6 4 9

3 8 9 4 1 6 7 2 5

9 2 6 3 4 7 1 5 8

7 1 3 8 5 6 2 9 4

8 5 4 9 1 2 6 3 7

4 8 7 1 3 9 5 6 2

1 6 2 4 7 5 3 8 9

3 9 5 2 6 8 7 4 1

2 3 1 5 8 4 9 7 6

5 7 8 6 9 1 4 2 3

6 4 9 7 2 3 8 1 5

1 2 8 4 7 3 9 6 5

3 4 5 2 9 6 7 8 1

6 7 9 5 8 1 2 3 4

4 8 7 6 5 2 3 1 9

5 6 2 3 1 9 8 4 7

9 1 3 7 4 8 5 2 6

2 9 4 8 6 7 1 5 3

7 3 6 1 2 5 4 9 8

8 5 1 9 3 4 6 7 2

9 5 6 1 4 7 2 3 8

7 1 3 8 2 5 6 9 4

8 4 2 9 3 6 7 5 1

4 6 9 5 7 2 8 1 3

5 7 8 3 6 1 9 4 2

2 3 1 4 8 9 5 6 7

6 8 5 2 1 4 3 7 9

1 2 7 6 9 3 4 8 5

3 9 4 7 5 8 1 2 6

5 1 2 3 4 6 8 9 7

6 3 8 5 7 9 1 4 2

7 4 9 8 1 2 3 5 6

4 2 7 9 3 1 5 6 8

8 5 3 2 6 4 7 1 9

9 6 1 7 5 8 4 2 3

1 7 6 4 2 3 9 8 5

2 8 5 1 9 7 6 3 4

3 9 4 6 8 5 2 7 1

6 1 2 3 8 4 7 9 5

9 3 4 7 1 5 8 2 6

5 7 8 9 6 2 1 3 4

2 5 3 8 7 6 9 4 1

7 4 6 2 9 1 3 5 8

1 8 9 4 5 3 6 7 2

8 9 5 1 2 7 4 6 3

4 6 1 5 3 9 2 8 7

3 2 7 6 4 8 5 1 9

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Leiðinlegt að 
heyra með 

manninn þinn, 
Lísa!

Já...jú... 
takk! Ég 
átta mig 
bara enn 

ekki á 
þessu!

Gerðist 
þetta bara 
skyndilega?

Án 
nokkurs 

fyrirvara! 
Alveg út í 

bláinn!

Ég kom heim 
úr vinnunni, og 
þarna lá hann... 

á sófanum...

Í Chelsea 
treyju!

Samhryggist!

Eru sveppirnir lausagöngu? 

Hvaða laktósafríu 
osttegundir eruð 

þið með?

Eru hænurnar 
á grasfæði? Ég vil svo fá 

glútenlaust 
vegan beikon.

Takk!

Pizzan er á 
leiðinni!

Eða eitthvað í 
líkingu við pizzu.

Ertu búin að velja 
öskudagsbúning?

Já, og ég 
valdi fyrir þig 

líka.

Hey, ég ætla 
ekki aftur að 
vera glitrandi 

hestur.

Auðvitað ekki, það 
væri vandræðalegt.

Gott að við séum 
sammála.

Sjáum nú hvort 
meðgöngu-

brjóstahaldar-
arnir hennar 

mömmu passi 
á þig.

TRYGGÐU ÞÉR 
ÁSKRIFT Á DV.IS 
VEFÁSKRIFT AÐEINS 1.590 KR.* 
VEF- OG PRENTÁSKRIFT AÐEINS 2.990 KR.* 

MYND/VALLI

15. janúar 2021  |  2. tbl.  |  112. árg.  |  Verð 995 kr.

Fullkomnun 

er bölvun  
  okkar 
kynslóðar

Ásta Fjeldsted, nýráðinn 

framkvæmdastjóri Krónunnar, 

á að baki ævintýralegan og 

farsælan feril víða um heim. Hún 

ræðir fullkomnunaráráttuna sem 

getur hæglega keyrt fólk í þrot og 

margar hliðar metnaðarins sem 

knýr hana áfram. – sjá síðu 10

Neteinelti 

Heiðurstengt ofbeldi á Íslandi 

14

20

* verð miðast við mánaðaráskrift, engin binding.

512 7000          WWW.DV.IS/ASKRIFT               ASKRIFT@DV.IS
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ÞETTA ER Í RAUN 
BARÁTTUSAGA ALLRA 

KVENNA Á ÍSLANDI.

Margrét Kristín Sigurðardóttir

Þetta er líklega lengsta 
réttarfarsmál Íslands-
sögunnar, mál Sun-
nefu þvældist í kerfinu 
í nærri tvo áratugi og 
við vitum ekki fyrir víst 

hver örlög hennar voru,“ segir Þór 
Tulinius, leikstjóri verksins Sunnefa, 
sem sett er upp af leikhópnum Svipir 
og verður fyrsta sýning í Tjarnarbíói  
annað kvöld, fimmtudagskvöldið 
4. mars. Til stóð að fyrsta sýningin 
í Tjarnarbíói yrði í október í fyrra 
en því var frestað vegna COVID-19 
faraldursins.

Verkið byggir á lífi Sunnefu Jóns-
dóttur sem var tvídæmd til dauða 
fyrir blóðskömm, mál sem olli miklu 
uppnámi á Alþingi árið 1783 þegar 
hún sakaði Hans Wium sýslumann 
um að vera föður annars barns síns.

Sagan af Sunnefu var að miklu 
leyti endurvakin árið 2019 þegar 
Kristín Atladóttir, forstöðumaður 
Menningarmiðstöðvar Fljótsdals-
héraðs, setti upp listsýningu og gaf 
út bók um málið þar sem sagan var 
hugsuð upp á nýtt. Fram að því hafði 
yfirleitt verið gengið út frá því að 
Sunnefa hefði verið klækjakvendi 
sem hefði táldregið sýslumanninn.

Árni Friðriksson, framhaldsskóla-
kennari á Egilsstöðum, er höfundur 
verksins sem verður sýnt í Tjarnar-
bíói en það var frumsýnt í Slátur-
húsinu á Egilsstöðum í september 
við góðar viðtökur. „Þessi saga 
hefur alltaf lifað í minningu fólks 
fyrir austan. Það er hylur í Fljótsdal, 
Sunnefuhylur, sem heitir í höfuðið 
á henni. Þar skyldi henni drekkt, en 
enn er ekki vitað fyrir víst hvort það 
var gert eða hvort hún hafi dáið með 
öðrum hætti,“ segir Þór.

Sagan er túlkuð af tveimur leik-

konum. Tinna Sverrisdóttir leikur 
hlutverk Sunnefu og Margrét Kristín 
Sigurðardóttir leikur alls tólf hlut-
verk, þar á meðal Hans Wium. „Við 
höfum verið að vinna að uppsetn-
ingu verksins í rúma tíu mánuði og 
fengum að spinna og brjóta verkið 
upp,“ segir Tinna. „Við förum líka 
inn í nútímann þar sem við notum 
okkar eigin rödd til að varpa ljósi 
á allar spurningarnar sem vakna í 
kringum þetta mál og það sem er 
óvitað.“

Margrét Kristín segir að í raun sé 
verið að gera tilraun til að leysa saka-
mál. „Við erum að leyfa rödd Sunn-
efu að heyrast. Allar heimildir um 
málið eru ritaðar af karlmönnum,  
við notum okkar kvenlæga innsæi 
til að setja okkur í hennar spor og 
hvernig það var að vera kona á þess-
um tíma. Þetta er í raun baráttusaga 
allra kvenna á Íslandi,“ segir hún.

Í verkinu er einnig skoðuð saga 
annarra kvenna sem vitað er að var 
drekkt á þessum tíma. „Það koma 

Gera tilraun til að leysa sakamál frá 18. öld
Verkið Sunnefa er sýnt í Tjarnarbíói. Það byggir á lífi Sunnefu Jónsdóttur sem dæmd var til dauða fyrir 
blóðskömm á 18. öld. Í verkinu er sömuleiðis skoðuð saga annarra kvenna sem var drekkt á þessum tíma.

Tinna Sverris-
dóttir í hlut-
verki sínu 
sem Sunnefa. 
MYND/ELÍN SIGNÝ 
RAGNARSDÓTTIR

fyrir sögur þriggja annarra kvenna 
sem voru dæmdar samkvæmt Stóra-
dómi,“ segir Þór. „Það var þá fyrir 
blóðskömm, brot á skírlífi og önnur 
slík brot.“

„Örlagasögur þessa fólks sem varð 
fyrir barðinu á Stóradómi á 17. og 18. 
öld eru hrikalegar og full ástæða til 
að draga þær fram í dagsljósið. Þetta 
er svo ótrúlega stutt síðan, þetta 
var á tímum ömmu, ömmu ömmu 
okkar,“ segir Tinna. 
arib@frettabladid.is

LEIKHÚS

Stúlkan sem stöðvaði heiminn 

Verk eftir 10 fingur
Borgarleikhúsið

Leikstjórn: Helga Arnalds
Leikarar: Benedikt Karl Gröndal, 
Kjartan Darri Kristjánsson og Sól-
veig Guðmundsdóttir
Leikmynd og myndheimur: Eva 
Signý Berger og Helga Arnalds
Búningar: Eva Signý Berger
Tónlist og hljóðmynd: Valgeir 
Sigurðsson
Sviðshreyfingar: Katrín Gunnars-
dóttir
Hönnun lýsingar og tæknistjórn-
un: Fjölnir Gíslason
Búningasaumur: Alexía Rós Gylfa-
dóttir

Sú regla hefur verið gildandi síðustu 
misseri að framsækið og öðruvísi 
barnaleikhús á Íslandi sé helst að 
finna hjá sjálfstæðu leikhópunum. 
Leikhópurinn 10 fingur sló eftir-
minnilega í gegn með sýningunni 
Lífið fyrir nokkrum árum og nú 
hefur Borgarleikhúsið tekið leik-
félagið inn fyrir sína veggi. Það fær 
rými á Litla sviðinu og pláss innan 
fræðsludagskrár hússins en nem-
endur fimmta bekkjar á höfuð-
borgarsvæðinu fengu boð um að 
sjá sýninguna sér að kostnaðar-
lausu. Slík þverfagleg vinnubrögð 
eru vonandi það sem koma skal í 
samvinnu sjálfstæðu senunnar og 
stóru leikhúsanna.

Stúlka á krossgötum
Stúlkan sem stöðvaði heiminn 
fjallar í stuttu máli um unga stúlku 
á krossgötum. Hún stendur á þrösk-
uldi unglingsáranna og á þessum 

viðkvæma tíma ákveða pabbar 
hennar að f lytja í nýtt hverfi. 
Flestum stundum virðist hún eyða 
inni í herberginu sínu að skapa 
nýja heima úr efni sem enginn vill. 
Handritið er í höndum leikhópsins 
og efniviðurinn á svo sannarlega 
við í samtímanum, þar sem hver 
váin virðist skella á eftir annarri. 
Faraldurinn hefur einangrað marga 
og nú síðast fór jörðin að skjálfa. 
Þessa áhugaverðu strengi mætti þó 
hnýta betur saman, skapa sterkari 
bakgrunn fyrir aðalpersónuna sem 

áhorfendur kynnast í raun lítið og 
tengja betur við þau stóru mál sem 
mannkynið stendur frammi fyrir.

Orkumikil samvinna
Benedikt Karl Gröndal, Kjartan 
Darri Kristjánsson og Sólveig Guð-
mundsdóttir mynda leikhópinn 
en samvinna þeirra er orkumikil 
og einlæg. Þau njóta sín best í hlut-
verki hvítklæddu veranna sem búa 
í taugakerfi litlu stúlkunnar. Ekki er 
verra að þau minna svolítið á blóð-
kornin í hinum klassísku frönsku 

sjónvarpsþáttum Einu sinni var... 
eða Líf í nýju ljósi. Taugafrumurnar 
keppast við að skilgreina og vinna 
úr tilfinningaf lækjunni sem ein-
kennir líf barna á þessum aldri, með 
frumlegum og óvæntum aðferðum. 
Sólveig leikur síðan ungu stúlkuna 
en þrátt fyrir ágæta tilburði hennar 
kynnumst við aðalpersónunni ekki 
nægilega vel. Benedikt og Kjartan 
koma feðrum stúlkunnar lipurlega 
til skila. Í heildina er það samleikur 
þeirra þriggja sem stendur upp úr 
og drífur sýninguna áfram.

Talar til samtímans
Leikstjórinn, Helga Arnalds, finnur 
sögunni fínan farveg en sumar 
senurnar verða of langdregnar, 
slíkt verður áberandi í sýningu 
sem telur ekki klukkutímann. 
Áherslan er lögð á að skapa eftir-
minnilegar sviðsmyndir og til þess 
nýtir hún sér rými Litla sviðsins 
frá rjáfri niður í kjallara. Henni 
til halds og trausts er leikmynda-
hönnuðurinn Eva Signý Berger, en 
þær búa til myndheim sýningar-
innar í sameiningu. Plasthellirinn 
sem umlykur nánast allt rýmið er 
áhrifamikill og eru möguleikar 
hans nýttir á fjölbreyttan máta. 
Efnisheimurinn umbreytist eftir 
tilfinningum aðalpersónunnar og 
þar verður sýningin áhrifamest.

Dansarinn og danshöfundurinn 
Katrín Gunnarsdóttir er á miklu 
f lugi þessa dagana. Hreyfinga-
mynstur hennar færir sýninguna á 
annað plan, þar sem hver hreyfing 
er hugsuð til að spenna upp senurn-
ar. Vinna Valgeirs Sigurðssonar og 
Fjölnis Gíslasonar fellur snyrtilega 
inn í þessa samsköpun.

Stúlkan sem stöðvaði heiminn 
talar svo sannarlega til okkar sam-
tíma eins og áður segir. Áhorfendur 
eru hvattir til að trúa á sjálfa sig 
í stað þess að leyfa kvíðanum að 
taka öll völd. Auðvitað er slíkt hæg-
ara sagt en gert, áminningin er þó 
alltaf jafn mikilvæg. Þess væri þó 
óskandi að hugmyndirnar hefðu 
verið teknar lengra, að fleiri grunn-
efni sýningarinnar hefðu verið jafn 
vönduð og stílfæringar Katrínar og 
handritshöfundar gefið aðalper-
sónunni sterkari baksögu.
Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Ljúf leiksýning um ævin-
týri og raunir hversdagsins.

Sorphaugur sálarinnar og framtíð heimsins

Stúlkan sem stöðvaði heiminn talar svo sannarlega til okkar samtíma, segir gagnrýnandi.
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DAGSKRÁ

Miðvikudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Heimsókn
08.15 Veronica Mars
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 The O.C.
10.05 Feðgar á ferð
10.30 Masterchef USA
11.10 Margra barna mæður
11.40 Flirty Dancing
12.35 Nágrannar
12.55 Næturgestir
13.25 Grand Designs. Australia
14.15 Gulli byggir
14.55 Lóa Pind. Snapparar
15.25 Temptation Island USA
16.10 Divorce
16.40 Hell’s Kitchen USA
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 Víkingalottó
19.10 Draumaheimilið
19.35 10 Ways To Lose 10 Years
20.25 The Diagnosis Detectives
21.25 The Good Doctor
22.15 Limetown
22.40 Sex and the City
23.15 Succession
00.15 NCIS. New Orleans
01.00 The Blacklist
01.45 Veronica Mars
02.25 The O.C.
03.05 Masterchef USA
03.45 Flirty Dancing

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Office
21.10 Big Little Lies
22.05 Our Girl
22.55 Gasmamman
23.45 Svínasúpan
00.10 Friends
00.30 Friends
00.55 The Office

11.35 Red Dog. True Blue
13.00 Kindergarten Cop   Kimble 

er 150 kílóa vöðvafjall og 
lögreglumaður að auki, 
sem er í dulargerfi fóstru í 
leikskóla. 

14.50 Date Night
16.15 Red Dog. True Blue
17.45 Kindergarten Cop
19.30 Date Night
21.00 Zombieland. Double Tap 

 Hressandi hrollvekja frá 
2019 með Woody Harrel-
son, Jesse Eisenberg, Abigail 
Breslin og Emma Stone. 

22.35 Swiss Army Man
00.10 Delirium
01.45 Zombieland. Double Tap

10.00 World Golf Championship 
2021  Útsending á Workday 
Championship at the Con-
cession.

16.00 PGA Highlights 2021
16.55 European Tour 2020  Út-

sending frá Joburg Open.
21.25 Champions Tour Highlights 

2021
22.20 2021 PGA Tour Champions 

Learning Center
22.45 PGA Highlights 2021
23.40 PGA Special. This is Mac-

kenzie Tour

06.00 Síminn + Spotify
13.00 Dr. Phil 
13.45 The Late Late Show 
14.30 Single Parents
16.40 Family Guy
17.00 The King of Queens 
17.20 Everybody Loves Raymond
17.45 Dr. Phil
18.30 The Late Late Show
19.15 Will and Grace 
19.40 American Housewife
20.10 Framing Britney Spears 

 Mögnuð heimildamynd um 
söngkonuna Britney Spears, 
frægð hennar og deil ur um 
vel ferð henn ar. 

21.30 Station 19
22.15 The Great
23.05 The Late Late Show 
23.50 Station 19 
00.35 The Resident
01.20 9-1-1   Dramatísk þáttaröð 

um fólkið sem sent er á 
vettvang þegar hringt er í 
neyðarlínuna.

02.05 Fargo
04.00 Síminn + Spotify

07.10 Morabanc Andorra - Val-
encia Basket Club

08.40 Coosur Real Betis - Casade-
mont Zaragoza

10.15 Milwaukee Bucks - Los 
Angeles Clippers

11.55 Celta Vigo - Real Valladolid
13.35 Juventus - Spezia
15.20 Lazio - Torino
17.00 The Fifth Quarter  Ítarleg 

umfjöllun um leikina í ACB 
spænsku úrvalsdeildinni í 
körfubolta.

17.20 Sassuolo - Napoli  Bein út-
sending.

19.35 AC Milan - Udinese  Bein út-
sending.

21.40 Spænsku mörkin 
22.30 Juventus - Spezia
00.10 Atalanta - Crotone

08.10 Dominos Körfuboltakvöld
09.25 Njarðvík - ÍR  Útsending frá 

leik í 1. deild kvenna í körfu-
bolta.

11.05 Fram - KA  Útsending frá leik 
í Olís-deild karla.

12.25 Selfoss - Stjarnan
13.50 Seinni bylgjan - karla
15.05 Njarðvík - ÍR  Útsending frá 

leik í 1. deild kvenna í körfu-
bolta.

16.50 Dominos Körfuboltakvöld
18.10 Skallagrímur - Breiðablik 

 Bein útsending frá leik í 
Dominos-deild kvenna.

20.10 Keflavík - Haukar  Bein út-
sending frá leik í Dominos- 
deild kvenna.

22.05 Haukar - Fram
23.25 Seinni bylgjan - kvenna

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
12.03 Hádegið
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið  seinni hluti
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Tónlist frá A til Ö
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!  Í ljósi 

krakkasögunnar - Upp-
finningakrakkar.

18.50 Veðurfregnir
18.53  Dánarfregnir
19.00Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Grettis saga 

 (11 af 21) 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.09 Lestur Passíusálma   

(25 af 50)
22.15 Samfélagið
23.10 Segðu mér
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Kátt er á Kili  Ferðaþáttur inn 

að miðju landsins í frosti, 
byl og fögru útsýni.

20.30 Viðskipti með Jóni G. 
  Í viðskiptaþættinum með 
Jóni G. Haukssyni er rýnt 
í verslun og viðskipti 
landsmanna með aðstoð 
sérfræðinga og stjórnenda 
atvinnulífsins.

21.00 21 - Fréttaþáttur á mið-
vikudegi  21 er upplýsandi 
umræðu- og fréttaskýringa-
þáttur undir stjórn þeirra 
Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á inn-
lendar og erlendar fréttir, 
þjóðmál, menningu og 
lífsreynslu.

21.30 Saga og samfélag  Saga og 
samfélag er þáttur þar sem 
málefni líðandi stundar 
verða rædd í sögulegu sam-
hengi og vikið að nýjustu 
rannsóknum fræðimanna á 
margvíslegum sviðum.

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Spaugstofan 2008-2009 
09.35 Kastljós 
09.50 Menningin
10.00 Óskalög þjóðarinnar 1944-

2014
11.35 Íslenskur matur 
12.00 Heimaleikfimi 
12.10 HM í skíðagöngu  Bein út-

sending frá keppni í 15 km 
skíðagöngu karla.

13.45 Okkar á milli 
14.20 Eldað með Ebbu 
14.50 Nýsköpun - Íslensk vísindi  
15.20 Poppkorn 1987 
15.50 Nýja afríska eldhúsið - 

Eþíópía 
16.20 Innlit til arkitekta 
16.50 Hundalíf 
17.00 Martin læknir 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Kúlugúbbarnir 
18.24 Hæ Sámur 
18.31 Klingjur 
18.42 Sara og Önd 
18.50 Krakkafréttir
18.54 Vikinglottó 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Kiljan
20.40 Danskt háhýsi í New York 

Dansk skyskraber i New 
York  Danskir heimildar-
þættir um háhýsi í New York 
sem danska arkitektstofan 
BIG hannaði. Bjarke Ingels 
eigandi stofunnar segir 
frá einstöku hönnunar- og 
byggingarferli háhýsisins.

21.10 Nútímafjölskyldan Bonusfa-
miljen 

22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Spænska veikin  Fyrri hluti.
23.05 Trans-veruleiki Being Trans-

gender
00.00 Dagskrárlok

Óskað er eftir tilboðum í Þeistareykjaveg 
syðri, frá Þeistareykjum að Kísilvegi (87)
um 19 km kafla. Boðið er út burðarlag og 
slitlag ásamt efnisvinnslu. Verkið skal vinna 
í tveimur áföngum sumrin 2021 og 2022.

Helstu magntölur eru: 

Burðarlag 0/22 11.500 m3 

Burðarlag 0/45 20.600 m3 

Tvöföld klæðing 131.000 m2  

Verkinu skal að fullu lokið
30.07.2022

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef 
Landsvirkjunar utbod.landsvirkjun.is
frá og með miðvikudeginum 3.mars 2021.

Tilboðum skal skila á útboðsvefnum og 
rennur skilafrestur tilboða út
22.03.2021, kl. 14

Nöfn bjóðenda og heildarfjárhæðir verða birtar 
eftir kl. 14 sama dag á útboðsvefnum.

Útboð nr. 20347
Þeistareykjavegur syðri, 
Þeistareykir – 
Kísilvegur, slitlag

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

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
....................................................

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns
PREN

TU
N
.IS

Þessa vöru þarf að sérpanta. S. 561 1433 
Netfang: bjornsbakari@bjornsbakari.is

3 .  M A R S  2 0 2 1   M I Ð V I K U D A G U R20 M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð





ÉG VONAST TIL ÞESS 
AÐ VIÐ FÁUM SEM 

FLESTA SVO VIÐ GETUM BARA 
GERT SEM MEST ÁÐUR EN ÞAÐ 
KEMUR AÐ ÞVÍ TÖKUTEYMIÐ 
ÞURFI BARA AÐ FARA AÐ TAKA 
Á MÓTI BARNI Í MIÐJU VIÐTALI.

AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@torg.is,  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@frettabladid.is , Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, 
Örn Geirsson orn@frettabladid.is    FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson 
jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: 
Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Við erum að leita að 
öðr uv ísi het ju m. 
Hvunndagshetjum. 
Maður verður að 
hafa eitthvað fyrir 
s t a f n i  á me ð a n 

maður bíður eftir þessu barni,“ 
segir sjónvarpskonan Viktoría 
Hermannsdóttir, sem á von á sér 
eftir tæpa þrjá mánuði og treystir á 
hjálp almennings við að finna við
mælendur fyrir nýjan sjónvarpsþátt 
áður en hún fer í fæðingu.

„Hugmyndin er bara að finna 
þetta fólk sem er úti í samfélaginu 
að gera svo magnaða hluti án þess 
kannski að það sé verið að fjalla sér
staklega um það. Mig langar til þess 
að finna þetta fólk og varpa aðeins 
ljósinu á það.“

Þótt Viktoría leiti nú að fólki 
frekar en leyndardómsfullum forn
gripum í Fyrir alla muni treystir 
hún enn á aðstoð almennings og 
ábendingar um hvunndagshetj
urnar sem leynast í samfélaginu 
og vinna oftar en ekki dáðir sínar 
í hljóði.

Allir þekkja hetju
„Við þekkjum öll svona fólk en við 
kannski leiðum ekkert endilega 
hugann að því. Fólk tekur þessu 
kannski bara sem sjálfsögðum hlut, 
en svona fólk er svo ótrúlega mikil
vægt í samfélaginu.“

Viktoría bætir við að þetta sé 
fólkið sem hefur lagt sig fram um 
að bæta samfélagið, hefur helgað 
sig ákveðnu málefni, óeigingjörnu 
starfi eða yfirstigið miklar hindr
anir. Viðkomandi þurfi alls ekki 
að hafa fengið verðlaun eða viður
kenningar fyrir störf sín, heldur 

einfaldlega að hafa vakið aðdáun 
einhvers fyrir dugnað og eljusemi í 
leik eða starfi.

„Við erum svolítið að treysta á að 
almenningur sendi okkur ábend
ingar um þetta fólk sem við höfum 
ekkert heyrt um. Við förum svo í 
gegnum ábendingarnar, veljum 
úr og ætlum að reyna að fjalla um 
sem f lesta og hafa þetta sem fjöl
breyttast,“ segir Viktoría og hefur 
fulla ástæðu til bjartsýni, þar sem 
ábendingar eru þegar byrjaðar að 
berast.

Kapphlaup við settan dag
„Þannig að þetta fólk er greinilega 
víða og ég vonast til þess að við 
fáum sem flesta svo við getum bara 
gert sem mest áður en það kemur 
að því tökuteymið þurfi bara að 
fara að taka á móti barni í miðju 
viðtali,“ segir Viktoría hlæjandi og 
ætlar greinilega að gernýta það sem 
eftir er af meðgöngunni.

„Það eru tæplega þrír mánuðir 

í settan dag en ég geng alltaf fram 
yfir. Það gengur allt vel. Maður er 
bara aðeins þyngri á sér eins og 
gengur og gerist þegar maður geng
ur með barn, þannig að ég er ekkert 
að hlaupa neitt en næ vonandi bara 
að gera sem mest áður en barnið 
kemur í heiminn. Síðan höldum 
við bara áfram með þetta þegar ég 
sný til baka.“

Af hverju?
Viktoríu hefur lánast að sameina 
áhugamál sín við sjónvarpsþátta
gerðina. „Sögur fólks eru akkúrat 
það sem ég hef áhuga á,“ segir Vikt
oría og áréttar að þá eigi hún við alls 
konar fólk. „Mér finnst þetta fólk 
líka svo magnað sem vinnur svona 
mikið óeigingjarnt starf eða gerir 
eitthvað sem er algjörlega einhvern 
veginn fyrir aðra.

Hvort sem það er að breyta ein
hverju eða bæta eitthvað þá langar 
mann svo að vita meira og þá ekki 
síst af hverju? Af hverju fer fólk út í 
þetta og hvað drífur það áfram?

Ég held svo líka að við þurfum 
bara svolítið á þessu að halda núna 
þegar við erum búin að vera í ein
hverjum alheimsfaraldri og núna 
einhverri skjálftahrinu. Þá er gott 
að heyra af svona fólki sem er að 
gera góða hluti. Fallega hluti.

Ef maður fylgist mikið með sam
félagsmiðlum þá finnst manni oft 
að margir pæli bara í sjálfum sér 
og engum öðrum. Þannig að það er 
fallegt að heyra það að það séu ein
staklingar þarna úti sem eru ekki að 
því,“ segir Viktoría og hvetur fólk 
til að senda alls konar ábendingar á 
netfangið hvunndagshetja@ruv.is.
toti@frettabladid.is

Kasólétt Viktoría í 
hvunndagshetjuleit      
Viktoría Hermannsdóttir biður almenning um að benda sér á 
hvunndagshetjur fyrir nýjan sjónvarpsþátt. Tíminn er naumur því 
að hún vill hitta sem flesta áður en hún á að eiga eftir þrjá mánuði.

Viktoría leitar að hvunndagshetjum og langar að hitta sem flestar áður en barnið kemur. „Þetta er engin sérstök 
týpa. Bara einhver sem fólki finnst hafa lagt sitt af mörkum til að bæta samfélagið.“ FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Styður við bakið á þér!

Stærð í cm
Fulltverð m/Classic  

botni og löppum
AD-tilboð m/ 

botni og löppum
120x200 155.900 kr. 124.720 kr.
140x200 169.900 kr. 135.920 kr.
160x200 184.900 kr. 147.920 kr.
180x200 199.900 kr. 159.920 kr.
180x210 214.900 kr. 171.920 kr.
192x203 224.900 kr. 179.920 kr.

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

Sealy PORTLAND 
 heilsurúm með classic botni

Gæði á góðu verði.

Portland er með góðum og sterkum poka

gormum og kantstyrkingum. Dýnan er millistíf 

og með pillow top úr mismunandi 

stífum svamplögum og trefja lagi. 

Mýkt á móti stífum og góðum 

gormum. Áklæðið er mjúkt og gott 

bómullar áklæði sem andar einstaklega 

vel. Dýna sem hentar öllum sem vilja 

gæða vörumerki og vandaða vöru.

20%
AFSLÁTTUR

Amerískir 

DAGAR

Sealy er annar stærsti 
dýnuframleiðandi í  
heimi og hefur verið 
starfandi í 140 ár.

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

       

Amerískir dagar

Sealy SEATTLE 
 heilsurúm með classic botni

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

Stærð í cm
Fulltverð m/Classic  

botni og löppum
AD-tilboð m/ 

botni og löppum

90x200 109.900 kr. 87.920 kr.

120x200 145.900 kr. 116.720 kr.

140x200 159.900 kr. 127.920 kr.

160x200 174.900 kr. 139.920 kr.

180x200 189.900 kr. 151.920 kr.

200x200 229.900 kr. 183.920 kr.

Frá einum stærsta fram leið-
anda heilsudýna í heimi.

Vönduð og góð, millistíf  heilsudýna 

með pokagormum sem gefa 

fullkominn stuðning. Hún er svæða

skipt og því mýkri á okkar þyngstu 

stöðum eins og öxlum og mjöðmum. 

Náttúrulegt Talalay latexi í bland við 

mismunandi svamptegundir gefur 

henni gott loftflæði..

20%
AFSLÁTTUR

Amerískir 

DAGAR
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... og margt fleira!

Lagersprengjan er opin
á eftirfarandi tímum:

Miðvikudag, fimmtudag
og föstudag kl. 9-18
Laugardag kl. 10-14



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Bjarna 
Karlssonar

BAKÞANKAR

Umliðinn mánudag var ég 
viðstaddur útför góðs vinar 
sem lést fyrir aldur fram. 

Er mannsöfnuðurinn stóð á fætur 
í kirkjunni og presturinn hóf 
að molda skalf jörð enn og aftur 
undir fótum okkar. Af jörðu ertu 
kominn, að jörðu skaltu verða, 
mælti eldri stéttarbróðir. Hann 
hefur elst, hugsaði ég. Ég hef líka 
elst. Jörðin nötraði. Ég leit í kring 
á góða samferðamenn. Öll höfðu 
elst.

Ein af mörgum skynvillum 
menningarinnar er hugmyndin 
um fasteignina. Þeir bentu á þetta 
grísku heimspekingarnir löngu 
fyrir Krist; allt hreyfist, var sagt. 
Hreyfingin, en ekki festan, er 
grunnur veruleikans. Og þegar 
þetta tekur að koma fram, mælti 
meistarinn frá Nasaret. – Þegar 
þetta tekur að koma fram þá réttið 
úr ykkur og lyftið upp höfðum 
ykkar því að lausn ykkar er í nánd.

Í þann mund er þjóðinni fór að 
létta með rísandi sól og árangri 
í glímu við veiruna hóf jörð að 
hristast undir fótum þorra lands-
manna. Slíkt reynir á, en tvennt 
má læra: Allt hreyfist og manns-
hjörtun hræðast. Hver vill neita 
því? Ég eldist og ég kvíði. Það eru 
mannleg kjör. Jörðin minnir á 
sig. Af henni erum við, til hennar 
hverfum við. Kirkjugólfið dúaði 
og presturinn mælti orðin sem 
hjartað grunar en andinn skilur: 
Af jörðu skaltu aftur upp rísa.

Frekar en að halda okkur fast 
skulum við láta laust og vera 
samferða lífinu. Elskum þessa 
nötrandi jörð, vistkerfið sem 
fóstrar veiruna og hverja lífveru 
sem með okkur ferðast. Við erum 
stödd í óskiljanlega stórum, fárán-
lega gömlum og furðulega virkum 
heimi sem borinn er uppi af 
ómælanlegri ástríðu og ást á ljósi 
og lífi. Tilveran er vissulega kvíða-
vekjandi. Samt er þakklætið og 
undrunin stærri. Hver hefði viljað 
missa af þessu?

Kvíði

BIG
DEALS

629
kr/pk

aðeins
30%
afsláttur

Kornflögur
720 gr

Hipp skvísur
100 gr - 5 teg.

Kaffipúðar
Te & Kaffi - 3 teg. 

199
kr/stk

aðeins
GOTT
VERÐ

419
kr/pk

aðeins
29%
afsláttur

ma
rs

Straumurinn  
er í Öskju!

Bílaumboðið Askja • Krókhálsi 11–13, 110 Reykjavík • 590 2100 • askja.is

Askja býður glæsilegt úrval 100% rafbíla, tvinn- og tengiltvinnbíla frá 
Kia, Mercedes-Benz og Honda. Við erum sérfræðingar í rafbílum og 
svörum öllum þínum spurningum um allt sem þeim tengist.

Kíktu í heimsókn — við tökum vel á móti þér.

Yfir 30 gerðir rafmagnaðra bíla RafbílaspjalliðViðtöl og fróðleikur

Þáttur um rafbíla á 
askja.is


