
www.visir.is Sími: 512 5000 | Miðvikudagur 27. ágúst 2014 | 20. tölublað | 10. árgangur

Burger King fl ytur til Kanada
Bandaríski skyndibitarisinn Burger King hefur 
keypt kanadísku kaffihúsakeðjuna Tim Hortons 
fyrir ellefu milljarða Banda-
ríkjadala, jafnvirði 1.285 millj-
arða króna.

Kaupin á Tim Hortons gera 
Burger King að þriðju stærstu 
skyndibitakeðju í heiminum 
með 18 þúsund veitingastaði í 
100 löndum. Höfuðstöðvar sam-
einaðs fyrirtækis verða í Kan-
ada en landið er nú stærsti markaður Burger King. 
Daglegur rekstur risanna tveggja verður þó aðskil-
inn þar sem Burger King mun áfram reka starf-
semina frá Miami á Flórída en Tim Hortons í borg-
inni Oakville í Ontario.  - hg    

Erlend velta aldrei meiri
Greiðslukortavelta erlendra ferðamanna hér á landi 
í júlí var 18,3 milljarðar króna og hefur erlend 
kortavelta aldrei verið meiri í einum mánuði. Þetta 
segir í úttekt Rannsóknaseturs verslunarinnar á 
Bifröst. Erlend kortavelta í sama mánuði í fyrra var 
tæplega 15,4 milljarðar og jókst því um nítján pró-
sent á milli ára.

Hæstu upphæðina greiddu erlendir ferðamenn í 
júlí fyrir gistingu. Erlend kortavelta gististaða nam 
3,7 milljörðum sem er um sautján prósentum hærri 
upphæð en í júlí í fyrra. Þá greiddu erlendir ferða-
menn með kortum sínum 3,2 milljarða í verslunum 
í júlí sem er sextán prósentum hærri upphæð en í 
júlí í fyrra.  - bá
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OYSTER PERPETUAL LADY-DATEJUST PEARLMASTER

Tryggðu þér besta verðið 
á Haustráðstefnu Advania

Advania heldur sína árlegu haustráðstefnu í tu�ugasta sinn í Hörpu 
föstudaginn 12. september. Kynntu þér glæsilega dagskrá og skráðu þig á 
advania.is/haustradstefna

Ef þú skráir þig
 fyrir 1. september

IGS segir upp 40 manns
IGS Ground Services, dótturfélag Icelandair 
Group, hefur sagt upp um 20 manns sem vinna við 
veitingarekstur í Leifsstöð. Þeim sem eftir eru, eða 
um 20 til viðbótar, verður sagt upp síðar.

Gunnar S. Olsen, framkvæmdastjóri IGS, segir 
ástæðu uppsagnanna þá að IGS mun ekki halda 
áfram að starfrækja veitinga- og verslanarekst-
ur í flugstöðinni. „Niðurstaðan hjá Isavia var sú 
að leita samninga við annan aðila,“ segir Gunnar. 
Hann vonast til þess að þeir sem taki við horfi til 
þeirra sem sagt hefur verið upp. „Þetta er gott fólk 
með mikla reynslu og þekkingu á veitingahúsa-
rekstri.“ - fbj

SEGIR EKKI KOMA TIL 
GREINA AÐ LEYSA 
HS ORKU UNDAN 
SAMNINGNUM 
➜ Ragnar Guðmundsson, forstjóri Norðuráls, 

segir stjórnendur fyrirtækisins ákveðna í 
að reisa allt að 360 þúsund tonna álver í 
Helguvík.

➜ Hann segir það ekki koma til greina að 
leysa HS Orku undan samningi frá árinu 
2007 um orkusölu til álversins. 

➜ Rekstur álversins á Grundartanga skilaði 
3,2 milljarða króna hagnaði árið 2013 og 
dróst þá saman um tæpt 41% milli ára. 

SÍÐA 4
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EFNAHAGSMÁL
Jón Hákon Halldórsson | jonhakon@frettabladid.is

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á 

Miðvikudagur 27. ágúst
➜ Hagstofan – Vísitala neyslu-

verðs í ágúst 2014
➜ Reginn – Uppgjör 2. ársfjórð-

ungs
➜ Arion banki – Uppgjör 2. árs-

fjórðungs

Fimmtudagur 28. ágúst
➜ N1 – Uppgjör 2. ársfjórðungs
➜ Hampiðjan – Sex mánaða upp-

gjör
➜ Reykjavíkurborg – Árshluta-

reikningur birtur 
➜ TM – Uppgjör 2. ársfjórðungs
➜ Hagstofan – Nýskráningar og 

gjaldþrot fyrirtækja
➜ Eimskip – Uppgjör 2. ársfjórð-

ungs
➜ Skipti – Sex mánaða uppgjör

Föstudagur 29. ágúst
➜ Hagstofan - Vísitala fram-

leiðsluverðs í júlí 2014
➜ Spölur – Sex mánaða uppgjör
➜ Hagstofan – Fjármál ríkissjóðs 

á greiðslugrunni 

Mánudagur 1. september
➜ Hagstofan - Þjónustuviðskipti 

við útlönd

Þriðjudagur 2. september
➜ Seðlabanki Íslands - Greiðslu-

jöfnuður
➜ Seðlabanki Íslands - Erlend 

staða þjóðarbúsins og erlendar 
skuldir

Miðvikudagur 3. september
➜ Þjóðskrá - Fasteignamarkaður-

inn í mánuðinum eftir lands-
hlutum

DAGATAL VIÐSKIPTALÍFSINS

Hagnaður af rekstri Vátrygg-
ingafélags Íslands hf. á fyrri 
helmingi ársins dróst saman 
um rúmlega helming frá því 
í fyrra. Hagnaðurinn nam nú 
451 milljón króna samanbor-
ið við 1.094 milljónir á sama 
tímabili árið 2013. Hagnaður-
inn á öðrum ársfjórðungi nam 
464,9 milljónum borið saman 
við 383,4 milljónir á öðrum 
ársfjórðungi á síðasta ári.

„Rekstur félagsins gekk 
ágætlega á öðrum ársfjórð-
ungi. Iðgjaldatekjur jukust frá 
fyrsta fjórðungi og voru litlu 
minni en á sama fjórðungi í 
fyrra. Tjónaþunginn var nokk-
uð minni en á fyrsta fjórð-
ungi,“ segir Sigrún Ragna 
Ólafsdóttir, forstjóri VÍS.

Sigrún segir þróun á fjár-
málamörkuðum á tímabilinu 
hafa leitt af sér að ávöxtun 

af fjárfestingasafni félagsins 
á fyrri helmingi ársins hafi 
verið undir væntingum stjórn-
enda og verulega lakari en árið 
2013.

„Þann 6. júlí síðastliðinn varð 
stór bruni í Skeifunni í Reykja-

vík sem olli miklu eignatjóni.  
Áætlað er að áhrif þessa tjóns 
á eigin tjónakostnað VÍS verði 
um 250 milljónir króna eða sem 
nemur um tveimur prósentum 
af eigin tjónakostnaði ársins 
2013,“ segir Ragna.  - fbj

Bruninn í Skeifunni nemur tveimur prósentum af tjónakostnaði ársins 2013:

Hagnaður VÍS dregst saman
BRUNINN 
HAFÐI ÁHRIF 
 Hagnaður 
VÍS dróst 
saman um 
helming 
á fyrri árs-
fjórðungi 
frá því á 
sama tíma í 
fyrra.  FRÉTTA-

BLAÐIÐ/VALLI
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot  
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum 
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar 
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex 
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða 
þjónustu beint inn á heimilin. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

Aðallisti Kauphallarinnar | Nasdaq OMX Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum  Vikubreyting

Bank Nordic (DKK) 109,00 -16,2% 0,0%

Eimskipafélag Íslands 222,50 -15,1% -1,3%

Fjarskipti (Vodafone) 32,50 19,3% -2,3%

Hagar 44,40 15,6% 2,5%

Icelandair Group 17,45 -4,1% -6,9%

Marel 102,50 -22,9% 0,0%

N1 16,70 -11,6% 0,3%

Nýherji 4,75 30,1% 10,5%

Reginn 15,65 0,6% 1,0%

Tryggingamiðstöðin* 24,00 -25,1% 0,0%

Vátryggingafélag Íslands** 8,23 -23,7% -1,4%

Össur 325,00 41,9% 1,2%

HB Grandi 30,00 8,3% 0,0%

Sjóvá  11,95 -11,5% 1,8%

Úrvalsvísitalan OMXI6 1.135,29 -9,9% -1,8%

First North Iceland
Century Aluminum 1. 150,00 0,0% 0,0%

Hampiðjan 20,90 57,7% 4,5%

Sláturfélag Suðurlands 1,33 9,0% 0,0%

*fyrsta verð 08. maí 2013 **fyrsta verð 24. apríl 2013

Gengi félaga í Kauphöll Íslands

Á UPPLEIÐ
Félög sem hækkuðu 
í verði

Á NIÐURLEIÐ
Félög sem lækkuðu 
í verði

STÓÐU Í STAÐ
Félög sem stóðu 
í stað

MESTA HÆKKUN

ÖSSUR
 41,9% frá áramótum

NÝHERJI
10,5% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

TRYGGINGA-
MIÐSTÖÐIN
 -25,1% frá áramótum

ICELANDAIR GROUP
-6,9% í síðustu viku
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EFTA dómstóllinn kveður upp 
dóm sinn í máli Gunnars V. Engil-
bertssonar gegn Íslandsbanka 
í dag. Ágreiningurinn snýst um 
það hvort verðtryggingarákvæði 
í skuldabréfi sem Glitnir, sem 
Íslandsbanki er reistur á, gaf út 
í maí 2007 vegna fasteignakaupa 
Gunnars sé lögmætt. Grundvöllur 
verðtryggingarinnar var vísitala 
neysluverðs og höfuðstóll lánsins 
hækkar í hlutfalli við verðbólgu. 

Við rekstur málsins fyrir Hér-
aðsdómi Reykjavíkur hefur Gunn-
ar haldið því fram að verðtrygg-
ingarákvæðið sé óréttmætur 
skilmáli og andstæður tilskipun 
93/13/EBE í EES-samningnum. 
Víkja eigi hinum óréttmæta skil-
mála til hliðar. Íslandsbanki vísar 
hins vegar sjónarmiðum Gunnars 
á bug. Bankinn telur verðtrygg-
inguna heimila samkvæmt lögum 
og tilskipunin hafi verið rétti-
lega innleidd í landslög. Við með-
ferð málsins fyrir héraðsdómi 
var ákveðið að fá ráðgefandi álit 
EFTA-dómstólsins. Spurningarn-
ar snúast meðal annars um það 
hvort verðtrygging sé ósanngjörn, 
hvort fyrrnefnd tilskipun eigi við 
á Íslandi. Að síðustu hvort dóm-
stólar á Íslandi eigi að hafa val um 
það að lýsa ósanngjarna skilmála 
ógilda eða hvort þeim sé það skylt. 

Þótt þetta tiltekna mál snúist 

einungis um samning sem Gunnar 
V. Engilbertsson gerði við Íslands-
banka vegna húsnæðiskaupa gætu 
hagsmunirnir sem liggja að baki 
verið mun meiri. Heildarupphæð 
verðtryggðra lána á Íslandi er 
um 1.500 milljarðar króna. Þar af 
er langstærstur hlutinn, eða um 
800-900 milljarðar lán sem tekin 
eru hjá Íbúðalánasjóði og til við-
bótar 100-200 milljarðar lán sem 
tekin eru hjá Lánasjóði íslenskra 
námsmanna. Stofnanir með ríkis-
ábyrgð eiga því um eða yfir 1.000 
milljarða af þessum lánum. Á móti 
kemur að þeir lánasamningar sem 
verðtryggingamálið tekur til eru 

samningar sem gerðir eru á árinu 
2000-2013, en ný lög um neytenda-
lán tóku gildi eftir það.

Ekkert liggur fyrir um það 
hvert fordæmisgildi dómsins sem 
kveðinn verður upp í máli Gunn-
ars gegn Íslandsbanka kann að 
vera. Þá er heldur ekki víst hvort 
íslenskir dómstólar, Héraðsdóm-
ur Reykjavíkur eða Hæstiréttur, 
mun telja svör EFTA-dómstólsins  
viðeigandi fyrir úrlausn málsins 
þegar dómur verður kveðinn upp 
hér. Þó eru engin fordæmi fyrir 
því að íslenskir dómstólar dæmi  
beinlínis þvert gegn ráðgefandi 
áliti. 

Hundraða milljarða 
hagsmunir í húfi 
EFTA-dómstóllinn kveður í dag upp dóm í máli lántakanda gegn 
Íslandsbanka vegna láns frá 2007. Í málinu er tekist á um það 
hvort verðtrygging fasteignalána sé lögmæt. Heildarupphæð 
verðtryggðra lána á Íslandi eru 1.500 milljarðar króna.

Fjórir aðilar eru á markaðnum 
sem hafa milligöngu um leigu á 
bílum í eigu einstaklinga til ferða-
manna. Hugmyndin er fengin 
erlendis frá en hún minnir nokk-
uð á leigusíður eins og Airbnb sem 
hefur milligöngu um leigu íbúðar-
húsnæðis.

Þegar hefur verið greint frá vef-
síðunni CarRenters.is. VikingCars.
is er önnur sambærileg síðan en 
Sölvi Melax heldur starfsemi úti á 
þeirri vefsíðu. Sölvi segir að starf-

semin hafi farið 
vel af stað. „Þetta 
var mjög fróðlegt 
til að byrja með 
en þetta var bras. 
En þetta hefur 
rúllað vel af stað. 
Sá bíll sem var 
mest leigður var 

leigður 26 daga í ágúst af fyrstu 28 
dögunum. Þannig að það er gríðar-
lega mikill markaður fyrir þetta. 
Og við leggjum áherslu á að eng-

inn bíll sé skráður á síðuna nema 
að tryggingamálin séu algjörlega 
í lagi,“ segir Sölvi í samtali við 
Fréttablaðið.

Sölvi segir að helsti hagur sem 
leigusalar hafi  af jafningjaleig-
unni sé sá að þeir geti með þessu 
aukið ráðstöfunartekjur og aukið 
þar með líkur sínar á að geta keypt 
nýrri bíl. Þeir geta þá leigt bíl-
inn út þegar eftirspurnin er hvað 
mest og notað nýja bílinn á öðrum 
tímum.  - jhh

Vinsælasti bíllinn hjá jafningjabílaleigunni Viking Cars hefur verið nær stöðugt í útleigu í mánuðinum:

Fjórar jafningjaleigur á Íslandi

SÖLVI MELAX

DÓMUR   Óskað var eftir áliti frá EFTA dómstólnum vegna máls sem er rekið fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Ragnar Guðmundsson, forstjóri 
Norðuráls, segir stjórnendur fyrir-
tækisins og móðurfélags þess, 
Century Aluminum, ákveðna í 
að reisa allt að 360 þúsund tonna 
álver í Helguvík. Þeir hafa stefnt 
að byggingu álversins frá árinu 
2005 en nú níu árum síðar er enn 
ekki ljóst hvaðan raforkan, sem 
á að knýja framleiðslu þess, á að 
koma.

„Við höfum fullan hug á að klára 
Helguvíkurverkefnið. Það er ljóst 
enda sjáum við mikil tækifæri í 
áliðnaði. Þetta strandar á raforku-
afhendingunni og á meðan svo 
er getum við auðvitað ekki farið 
lengra nema aðrir orkusalar komi 
að verkefninu,“ segir Ragnar. 

Verkefnið hefur þegar kostað 
um 17 milljarða króna. Fyrirtækið 
býr sig nú undir að taka til varna í 
gerðardómsferli þar sem HS Orka 
hefur aftur óskað eftir því að losna 
undan samningi um orkusölu til 
álversins. 

Segir samninginn standa
Norðurál samdi um kaup á raforku 
fyrir álverið við HS 
Orku og Orkuveitu 
Reykjavíkur, nú Orku 
náttúrunnar, árið 2007. 

„Ástæðan fyrir því 
að álverinu var val-
inn staður í Helguvík 
er að sveitarfélögin 
á svæðinu buðu orku 
frá HS í verkefnið. 
Það kemur því ekki til 
greina að ætla að leyfa 
HS Orku að labba frá 
samningnum,“ segir 
Ragnar. 

„HS Orka hefur ekki enn stað-
fest neina orkuafhendingu í þetta 
verkefni en nýir eigendur HS 
vildu losna undan skuldbinding-
um samningsins árið 2010,“ segir 
Ragnar og rifjar upp þegar orku-
fyrirtækið fór áður með samning-
inn fyrir gerðardóm. Úrskurður í 
því máli lá fyrir í desember 2011.

„Niðurstaðan þá var sú að fyrir-
tækið átti að standa við samning-
inn. Síðan hefur lítið gerst annað 
en að þeir sendu málið aftur í gerð-
ardóm núna í júlí,“ segir Ragnar. 

Hann segist að öðru leyti lítið 
geta tjáð sig um málið. Hins vegar 
er ljóst, samkvæmt hálfsársupp-
gjöri HS Orku, að orkufyrirtækið 
telur ákvæði samningsins frá 2007 
ekki hafa verið uppfyllt og að hann 
sé því ekki lengur í gildi. 

Ekki í viðræðum við Landsvirkjun
Ragnar segir Norðurál ekki eiga 
í neinum viðræðum við Lands-
virkjun um mögulega orkusölu til 
Helguvíkur. 

„Það liggur í raun ekkert fyrir 
um það að neitt annað orkufyrir-
tæki geti tekið við þessu hlut-
verki,“ segir Ragnar og heldur 
áfram:

„Þau verðmæti sem hafa orðið 
til hjá Landsvirkjun sýna best að 
þessi samvinna álfyrirtækja og 
orkuiðnaðarins hefur skilað gríð-
arlega miklum og góðum árangri.“

Að sögn Ragnars eru nú þrjú 
ár síðan Orkuveita Reykjavíkur 
hóf að afhenda um 50 megavött af 
þeirri raforku sem samið var um 
árið 2007. Orkan hefur verið notuð 
í álverinu á Grundartanga þar sem 
fyrirtækið hefur farið í umtals-
verða fjárfestingu til að auka 
framleiðslugetuna úr 260 þúsund 
tonnum á ári í 293 þúsund tonn.  

„Við erum að nýta raforkuna á 
Grundartanga og það hefur verið 
ágætt samstarf við orkufyrirtækið 
um það,“ segir Ragnar.

Hann segir að Orkuveitan þurfi  
að reisa nýjar virkjanir svo fyrir-
tækið geti staðið við samninginn. 
Fyrirhuguð virkjun í Hverahlíð í 
Ölfusi hefur oft verið nefnd í því 
samhengi.  

Verður byggt í fjórum áföngum
Álverið í Helguvík á eins og áður 
segir að framleiða allt að 360 þús-
und tonn á ári. Það verður hins 
vegar byggt í fjórum 90 þúsund 
tonna áföngum. Kerskálabygging-
ar sem búið er að reisa á svæðinu 
miðast við 90 þúsund tonna álver. 

„Hver áfangi yrði þá 150 mega-
vött og við höfum horft til þess að 
tryggja raforku í tvo áfanga til að 
ná ákveðinni hagkvæmni,“ segir 
Ragnar. Hann segir að álfram-
leiðsla í Helguvík eigi að geta haf-
ist um tveimur og hálfu ári eftir að 
framkvæmdir hefjast.

„Auðvitað geta einstaka þætt-
ir tekið lengri tíma en álverið á 
Grundartanga reis til dæmis á 
fjórtán mánuðum. Það er hægt að 
vinna þetta hratt,“ segir Ragnar en 
tekur fram að Grundartangi hafi  
státað af tengimannvirkjum og 

öðrum nauðsynleg-
um innviðum áður 
en álverið var byggt 
þar. 

„Hins vegar er 
búið að leggja gríð-
arlega mikla vinnu 
í höfnina í Helguvík 
og þetta er mjög góð 
staðsetning. Þá hefur 
atvinnuleysi verið 
hæst á Reykjanesi 
og álver væri því 
góð viðbót við fl óru 
fyrir tækja.“

Staðsetningin veitir nú forskot
Norðurál hefur komið með yfi r 
milljarð króna inn í landið á þessu 
ári í gegnum fjárfestingarleið 
Seðlabankans. Þeim fjármunum 
var varið í framleiðsluaukninguna 
á Grundartanga en verkefnið hefur 
þegar kostað á annan tug milljarða 
króna.  

„Það er eðli álvera að þau eru 
byggð fyrir ákveðna grunnaf-
kastagetu og síðan er reynt að 
gera meira og betur. Þá er hægt 
að auka strauminn en þetta er við-
kvæmt ferli því það má ekki ganga 
of langt því þá getur maður misst 
tökin á þessu.“  

Fyrirtækið hefur síðastliðin 
sextán ár framleitt svokallaða 
álhleifa til útfl utnings. Nú er stefnt 
að því að fjölga framleiðsluvör-
unum. 

 „Það eru ákveðin tækifæri í því 
sem er að gerast varðandi framboð 
á áli í Evrópu. Þar hefur gömlum 
álverum verið lokað og ný hafa 
ekki verið byggð. Þetta ásamt stöð-
ugt vaxandi eftirspurn á svæð-
inu skapar tækifæri fyrir íslensk 
álfyrirtæki.“

Hann nefnir sem dæmi að þeir 
álkaupendur í Evrópu, sem áður 
versluðu við álverin sem nú er búið 
að loka, geti í staðinn keypt ál frá 
Íslandi og þannig sparað sér fl utn-
ingskostnað og tíma.  

„Skilvirkir og góðir sjófl utning-
ar héðan frá Íslandi gefa ákveðið 
samkeppnisforskot. Í Rússlandi er 
álið til dæmis fl utt á milli heims-
álfa með lestum. Staðsetningin 
sem áður var hindrun er því farin 
að veita ákveðið forskot og skapa 
ný tækifæri. Við blasir einnig 
aukin eftirspurn eftir áli og verð 
hefur farið hækkandi. “

Vilja reisa álver í Helguvík sem fyrst
Hagnaður af rekstri álversins á Grundartanga nam 3,2 milljörðum króna árið 2013. Ragnar Guðmundsson, for-
stjóri Norðuráls, segir ekki koma til greina að leysa HS Orku undan samningi um orkusölu til álvers í Helguvík. 

FORSTJÓRINN  Ragnar Guðmundsson tók við sem forstjóri Norðuráls í ágúst 2007 en hann hefur starfað hjá fyrirtækinu frá 
1997.    FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í HELGUVÍK Ekkert hefur gerst á framkvæmdasvæðinu í Helguvík frá síðustu áramótum og kerskálabyggingarnar tvær standa þar óklár-
aðar.   Fréttablaðið/Pjetur

STÓRIÐJA
Haraldur Guðmundsson
haraldur@frettabladid.is 

Það kemur 
því ekki til 

greina að leyfa 
HS Orku að labba 
frá samningnum.

Hagnaður af rekstri álversins á Grundartanga nam 27,6 
milljónum Bandaríkjadala á síðasta ári, jafnvirði 3,2 millj-
arða króna. Árið 2012 skilaði reksturinn jákvæðri afkomu 
upp á 46,6 milljónir dala og dróst hagnaðurinn því saman 
um 41 prósent milli ára. 

„Við erum stolt af rekstri álversins og heilt á litið er upp-
gjörið ágætt miðað við aðstæður,“ segir Ragnar og bendir á 
að álverð var talsvert lægra árið 2013 en 2012. 

„Við höfum rekið álverið með hagnaði síðustu árin og 
höfum náð miklum árangri í rekstrinum. Allar okkar lykil-
tölur eru mjög góðar. Þetta á við um framleiðni, öryggismál 
og umhverfismál,“ segir Ragnar. 

Samkvæmt ársreikningi Norðuráls Grundartanga ehf. fyrir 
árið 2013, sem fyrirtækið skilaði til ársreikningaskrár ríkis-
skattstjóra í síðustu viku, greiddi það 718 milljónir króna í 
tekjuskatt vegna hagnaðarins á árinu.  

„Sumir hafa sagt að hagkvæmni álvera á Íslandi byggist á 

Um 3,2 milljarða hagnaður af rekstrinum á Grundartanga

lágu orkuverði. Það er fjarri sanni. Það eru gæði framleiðsl-
unnar og forskotið sem fyrirtækin hafa þar sem er krítískt í 
vexti og viðgangi álframleiðslunnar. Raforkuverð til álvera á 
Íslandi er til dæmis hærra en í Miðausturlöndum, en álver 
þar sækja í auknum mæli inn á Evrópumarkað.“
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„Félagið fékk nýverið inn erlenda fjár-
mögnun sem gerir okkur kleift að stækka 
og auka áherslu á markaðssetningu til 
muna,“ segir María Rúnarsdóttir, einn af 
stofnendum nýsköpunarfyrirtækisins Mint 
 Solutions, um 680 milljóna króna fjárfest-
ingu  hollenskra og franskra fjárfestingar-
sjóða í fyrirtækinu fyrr í sumar. 

María stofnaði fyrirtækið árið 2010 ásamt 
þeim Ívari S. Helgasyni og Gauta Reynis-
syni. Þau höfðu þá unnið að gerð framleiðslu-
vöru þess, MedEye, frá 2008. MedEye er 
lyfjagreinir fyrir sjúkrahús og heilbrigðis-
stofnanir sem tryggir að sjúklingar fái rétt 
lyf, í réttu magni og á réttum tíma. 

„MedEye skannar lyf myndrænt og 
greinir ólíkar tegundir í sundur og aðstoðar 
þannig hjúkrunarfræðinga við að gefa lyf 
og kemur í veg fyrir mistök. Það hefur verið 
mjög gefandi að vinna við þetta verkefni 
vitandi að það geti bjargað mannslífum,“ 
segir María.

Hún segir eigendur Mint Solutions ætla 
að vinna áfram að því að búa til fyrirtækið 
sem alltaf var stefnt að. 

„Þar sem er gaman að vinna ganga hlut-
irnir vel. Við erum að bæta við starfs-
fólki hérna heima og ætlum okkur að verða 
alvöru hátæknifyrirtæki.“

Höfuðstöðvar Mint Solutions voru fl uttar 
til Hollands þegar erlendu  fjárfestarnir 
komu til sögunnar en öll þróunarvinna 
verður áfram á Íslandi. 

„Vöxturinn verður hér að mestu leyti 
fyrir utan það sem við ætluðum alltaf að 
hafa erlendis eins og sölustarfsemina og 
slíkt.“ 

María lauk MBA-námi við MIT-háskól-
ann í Boston vorið 2008. Eftir nám hóf hún 
störf sem fjármálastjóri SMI ehf. þar sem 

hún starfar enn. SMI fór í gegnum miklar 
breytingar á síðasta ári þegar fl estar inn-
lendar og erlendar eignir þess, þar á meðal 
Turninn í Kópavogi og Glerártorg á Akur-
eyri, voru seldar.

„Við erum enn með Korputorgið og ég er 
enn þá að snúast í því.“

María segir að fjölskyldan sé númer eitt, 
tvö og þrjú þegar hún er spurð hvað hún 
geri í frítíma sínum. Hún er í sambúð með 
Ívari S. Helgasyni og eiga þau saman tvær 
dætur en Ívar á einnig tvær dætur úr fyrra 
sambandi. 

 „Við eigum fjórar stelpur, einn hund 
og hest. Við erum í hestamennsku 
og svo stunda ég útivist eins og skíði 
og  fjallgöngur. Ég lét nú draga mig á 
seglskútu námskeið um daginn og líkaði það 
vel sem er merkilegt fyrir manneskju sem 
verður alltaf sjóveik. En ég hef alltaf verið 
ævintýragjörn.“

Fjölskyldan hefur einnig haft mikil áhrif 
á starfsframa Maríu. Hún byrjaði ung að 
vinna hjá föður sínum, Rúnari Sigurðssyni, 
en hann rak lengi fyrirtækið Tæknival.   

„Hann hefur alltaf verið fyrirmyndin mín 
og við erum mjög náin í dag. Hann er stór 
partur af þessu öllu saman. Viðskipti hafa 
því alltaf verið í blóðinu.“

Hefur alltaf haft viðskiptin í blóðinu
María Rúnarsdóttir er einn af stofnendum nýsköpunarfyrirtækisins Mint Solutions. Fyrirtækið framleiðir MedEye 
og fékk nýverið inn erlenda fjármögnun upp á 680 milljónir. Byrjaði ung að vinna hjá föður sínum í Tæknivali.   

NÓG AÐ GERA  María 
er einnig stjórnar-
formaður verðbréfa-
fyrirtækisins Arctica 
Finance.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÁKVEÐIN OG FYLGIN SÉR

„Ég kynntist Maríu fyrir nokkrum árum og við stofn-
uðum fljótlega fyrirtæki saman við þriðja mann. Ég 
þekki ekki marga sem hafa jafn gott lag á að filtera út 
óþarfa og einbeita sér að aðalatriðunum – eitthvað 
sem hefur verið ómetanlegt við að koma Mint Solutions 
úr startholunum. Þegar maður vinnur með Maríu þá 
virðist allt auðvelt – það eru aldrei vandamál sem ekki 
er hægt að leysa eða finna út úr. Ég er ekki viss um 
að henni detti nokkurn tíma í hug að hlutir geti mis-

heppnast – þeir taki bara misjafnlega langan tíma.”

Gauti Reynisson, einn af stofnendum Mint Solutions. 

„Það hafa verið algjör forréttindi að fá að fylgjast 
með Maríu seinustu árin, sjá hana vaxa úr grasi frá 
unga aldri og verða metnaðarfulla, víðsýna og klára 
viðskiptakonu. Hún er mjög skýr og þekkir sitt fag 
110 prósent. Hennar rök hafa vegið þungt í öllum 
samningaviðræðum, sem gerir hana að algerri lykil-
manneskju í hverju fyrirtæki sem hún hefur starfað 
hjá. Einnig er hún mjög ákveðin og fylgin sér, en á 
sama tíma mjög hlý og manneskjuleg. María er algjör 

gullmoli að hafa í sínu liði.“ 

Kolbrún Huld Víðisdóttir, framkvæmdastjóri Heilsumiðstöðvarinnar. 

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Citroën Nemo er með lægsta verðmiðann á markaðnum. Gerðu samanburð og veldu hagkvæman og lipran sendibíl sem 
uppfyllir allar þínar kröfur. Nemo er vel búinn og sparneytinn, hvort sem þú velur bensín eða dísil. Hliðarhurðir beggja 
vegna auðvelda hleðslu og hægt er að flytja lengri hluti með því að fella niður skilrúmið. Kauptu hagkvæman Citroën Nemo, 
við aðstoðum þig með fjármögnun.                 
                     Komdu í reynsluakstur.

CITROËN NEMO ER HAGKVÆMASTI KOSTURINN

citroen.is

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
  Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

 • LÆGSTA VERÐIÐ  • HLIÐARHURÐIR BEGGJA VEGNA • FELLANLEGT SKILRÚM• SPARNEYTINN •

CITROËN NEMO VAN 6 HURÐA
VERÐ FRÁ: 1.984.063 KR. ÁN VSK
VERÐ FRÁ: 2.490.000 KR. MEÐ VSK

HAGKVÆMASTI KOSTURINN

SVIPMYND
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is
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Sá eða sú sem upplifi r einelti á 
vinnustað er ekki ein/n þó svo 
að hann/hún kannski haldi það. 
Rannsóknir sýna okkur að einelti 
á vinnustöðum er staðreynd. Sá 
sem upplifi r einelti er þolandi 
ofbeldis (þá ofbeldis sem oft er 
vel falið), en áhrif ofbeldis á ein-
staklinga eru vel þekkt.

Þolendur ofbeldis upplifa oft 
mikla skömm. Þeir skammast 
sín fyrir að hafa lent í þessum 
aðstæðum og gera sig ábyrga 
fyrir þeim. Þeir upplifa sektar-
kennd og kvíða. Mörgum fi nnst 
t.d. erfi tt að mæta til vinnu á 
morgnana. Þeir sofa kannski illa 
og fi nna fyrir streitu, jafnvel 
þunglyndiseinkennum. Einnig 
geta verið til staðar líkamleg 
vandkvæði eins og höfuðverkir, 
magaverkir og hækkaður blóð-
þrýstingur.

Það er ljóst að ofangreind áhrif 
eineltis eru alvarleg og skerða 
mjög lífsgæði fólks. Að auki 
hefur einelti áhrif á einkalíf þol-
enda, svo sem samskipti þeirra 
við vini, fjölskyldu og maka. 

Þolendur forðast að segja frá
En hvað skýrir þá tilhneigingu 
þolenda að tala ekki um ofbeld-
ið, fela það og jafnvel sætta sig 
við það svo mánuðum skiptir 
(sem oft er raunin)? Jú, það er 
eðli ofbeldisaðstæðna. Marg-
ir búa t.d við heimilisofbeldi í 
mörg ár áður en nokkur verður 
þess var. Gerendur brjóta þol-
endur sína niður smátt og smátt 
og þolendurnir vilja ekki að 
aðrir viti af ofbeldinu. 

Þolendur eineltis eru oft líka 
hræddir við að segja frá, t.d. 
vegna ótta við hvað gerand-
inn muni gera og/eða að enginn 
muni trúa þeim. Þá vilja margir 
vinnustaðir ekki vita af einelti 
og hunsa mál sem koma upp. 
Það er því ekkert skrítið að þol-
endur tali ekki um eineltið og 
er það í samræmi við erlendar 
rannsóknir sem sýna að oftar 
en ekki er þolendum refsað (t.d. 
sagt upp) og gerendum jafnvel 
umbunað (t.d. með stöðuhækk-
un). 

Hvað er til ráða? 
Mikilvægt er að sá eða sú sem 
upplifi r einelti geti rætt málið 
við einhvern sem tekur hana/
hann trúanlega/n, hvort sem sá 

aðili er innan vinnustaðarins 
eða utan hans. Það er ekki víst 
að vinnustaðurinn viðurkenni 
vandann og taki á málum með 
þeim hætti sem þolandinn býst 
við eða vill. Þess vegna er oft 
gott að ræða við þriðja aðila til 
að fi nna út hvað best sé að gera. 
Best er að ræða við sérfræðinga 
á þessu sviði eða einstaklinga 
sem þekkja til vandans. Einkum 
er mikilvægt að þolandinn fái 
staðfestingu á því að hann beri 
ekki ábyrgð á hegðun gerand-
ans. Slík staðfesting auðveldar 
honum þau skref sem á eftir 
koma, þ.e. að bæta líðan sína og 
aðstæður. 

 Mikilvægt að sá 
eða sú sem upplifir 

einelti geti rætt málið við 
einhvern sem tekur 
hana/hann trúanlega/n, 
hvort sem sá aðili er 
innan vinnustaðarins eða 
utan hans.

Nú eru rétt innan við tvær vikur þangað til Alþingi verður sett að nýju, 
eftir sumarfrí þingmanna. Að liðnum einum þingvetri í starfi  Sjálfstæð-
isfl okksins og Framsóknarfl okksins hefur ýmsu verið áorkað en annað 
sat á hakanum vegna tímaskorts. Það má búast við því að komandi þing-
vetur verði spennandi.

Fyrsta verkefni Bjarna Benediktssonar, fjármála- og efnahagsráð-
herra, verður venju samkvæmt að mæla fyrir fjárlagafrumvarpi fyrir 

árið 2015. Fjármálaráðherra hefur sagt að mark-
miðið sé að skila hallalausum fjárlögum, sem var 
einnig markmiðið á þessu ári. Ríkisreikningur 
sýnir að rekstur ríkisins var réttum megin við 
núllið á síðasta ári.

Greiðsluuppgjör fyrir þá mánuði sem liðnir 
eru af þessu ári lofar góðu en það þarf að spyrja 
að leikslokum. Fréttablaðið hefur sagt frá því í 
sumar, og byggir þá umfjöllun á skýrslu Ríkis-
endurskoðunar um ársáætlanir ríkisstofnana 
fyrir árið 2014, að nokkrar stofnanir hafi  keyrt 
fram úr heimildum á fjárlögum. Þar ber helst 
að nefna Sjúkratryggingar Íslands. Sú stofnun 
mun að óbreyttu fara allt að þremur milljörðum 
fram úr fjárlögum. Fleiri stofnanir hafa átt erfi tt 
með að halda sig innan við ramma laganna. Ekki 
skal fjölyrt um ástæður þess að rekstur Sjúkra-
trygginga er ekki með þeim hætti sem gert hafði 
verið ráð fyrir þegar fjárlög voru samþykkt. Hins 
vegar má segja almennt, að það er ekkert nýtt að 
ríkisstofnanir haldi sig ekki innan ramma fjár-
laga. Ugglaust er það í sumum tilfellum vegna 
þess að þau framlög sem stofnunum eru mörkuð 
í fjárlögum eru óraunhæf. Í öðrum tilfellum kann 
það að skýrast af því að forstjórar ríkisstofnana 
eru hreinlega kærulausir gagnvart ábyrgð sinni 
á meðferð almannafjár.

Hver svo sem ástæðan kann að vera, er ljóst 
að það er þörf á meiri festu í ríkisfjármálum. 
Þess vegna er svo mikilvægt að samstaða náist á 
næsta þingi um frumvarp sem fjármálaráðherra 
lagði fram á síðasta þingi, en var því miður ekki 
afgreitt. Það er frumvarp um opinber fjármál. 

Bjarni mælti fyrir frumvarpinu hinn 30. apríl síðastliðinn. Í framsögu-
ræðu sinni sagði hann að frumvarpið fæli í sér heildarlöggjöf um fjár-
mál ríkis og sveitarfélaga þar sem áhersla sé lögð á langtímastefnu-
mörkun opinberra fjármála og aukinn aga við framkvæmd fjárlaga. 
„Meðal markverðra nýmæla í frumvarpinu eru strangar fjármálaregl-
ur um afkomu- og skuldaviðmið sem lögbinda að ríkissjóður verði að 
jafnaði rekinn með afgangi og að skuldir ríkisins fari ekki yfi r 45% 
af landsframleiðslu hverju sinni. Markmið nýrrar löggjafar er að nýta 
betur almannafé og stuðla með styrkri efnahagsstjórn að stöðugleika og 
sífellt betri lífskjörum, sagði ráðherrann. Það er rík ástæða til þess að 
hvetja þingheim til þess að fella niður hefðbundnar átakalínur í stjórn-
málunum þegar þetta frumvarp verður lagt fram og sameinast um að 
veita því brautargengi. 

Mikilvægt frumvarp fjármálaráðherra bíður afgreiðslu

Brýnt að bæta 
fjárlagagerð

Það er þörf á 
meiri festu í 
ríkisfjármálum. 
Þess vegna er 
svo mikilvægt 
að samstaða 
náist á næsta 
þingi um frum-
varp fjármála-
ráðherra.

Markaðshornið
Jón Hákon Halldórsson 
jonhakon@frettabladid.is

Mikilvægi ráðgjafar
í eineltismálum
AÐSEND GREIN
Hildur Jakobína Gísladóttir 
ráðgjafi  hjá Offi cium ráðgjöf

Fjármálastefna hins opinbera gegn-
ir mikilvægu hagstjórnarhlutverki. 
Á síðastliðnum áratugum hafa 
útgjöld hins opinbera vaxið meira á 
Íslandi en í öðrum iðnvæddum ríkj-
um og eru þau með því mesta sem 
gerist. Á síðasta ári voru opinber 
útgjöld 46% af vergri landsfram-
leiðslu, verulegum hluta eftirspurn-
ar í hagkerfi nu er þannig stýrt af 
hinu opinbera. 

Reynast oft marklítil
Á hverju hausti eru fjárlög næsta 
árs lögð fram og innihalda þau 
ítarlega útfærslu á stefnu stjórn-
valda í fjármálum ríkissjóðs. Þar 
kemur fram hversu stóran hluta 
þjóðartekna ríkið ætlar að taka til 
sín í formi skatta og innan hvaða 
ramma útgjöldin eigi að falla. Því 
miður er reynslan sú að fjárlögin 
reynast oftast marklítil. Nánast 
undantekningalaust eyðir ríkis-
sjóður umfram fjárheimildir fjár-
laga og jafnvel þó að brugðist sé við 
með því að veita auknar heimildir 
til útgjalda í fjáraukalögum verð-
ur niðurstaðan í fl estum tilvikum 
sú að útgjöldin vaxa umfram heim-
ildir. Framúrkeyrsla ríkisútgjalda 
er viðtekin venja sem einskorðast 
ekki við mögur ár ríkissjóðs í kjöl-
far bankahruns heldur á sér langa 
sögu. Á þensluárunum 2004-2007 
var t.a.m. umframkeyrsla ríkisút-
gjalda frá fjárlögum að meðaltali 
7% á ári og hefur verið á svipuðum 
slóðum síðan.

Í ársbyrjun 2009 settu stjórnvöld 
fram fjögurra ára rammaáætlun til 
að koma á jafnvægi í ríkisrekstri. 
Tilgangur þess að lögð var fram 
áætlun til nokkurra ára var að 
tryggja aðhald og festu í útgjalda-
stýringu ríkisins. Áætlunin gekk 
út á að aðlögunarþörfi nni yrði mætt 
með blandaðri leið skattahækk-
ana og niðurskurðar. Skemmst er 
frá því að segja að áætlunin gekk 

ekki eftir, umframkeyrsla ríkisút-
gjalda hélt áfram og lengri tíma 
tók að ná jöfnuði í ríkisrekstri en 
lagt var upp með. Á endanum voru 
það skattahækkanir sem vörðuðu 
leiðina að hallalausum fjárlögum 
og þrátt fyrir að jafnvægi hafi  nú 
náðst milli útgjalda og tekna ríkis-
ins er ekki þar með sagt að aðlögun-
inni sé lokið. Ríkissjóður skuldar í 
dag rífl ega heila landsframleiðslu 
og vaxtabyrðin er of þung. Til að 
setja þetta í samhengi jafngildir 
vaxtakostnaður ríkissjóðs öllum 
þeim viðbótartekjum sem ríkið 
hefur fengið úr skattahækkunum 
á fyrirtæki og einstaklinga á síð-
ustu árum. Það gefur því augaleið 
að mikilvægt er að svigrúm skap-
ist í rekstri ríkissjóðs á næstu árum 
til að ráðast í niðurgreiðslu skulda. 
Að öðrum kosti mun vaxtakostnað-
ur verða ríkissjóði slík byrði að það 
mun koma verulega niður á mögu-
leikum stjórnvalda til þess að t.d. 
að minnka álögur eða bregðast við 
áföllum um komandi framtíð.

Viðkvæm staða ríkissjóðs
Hvers má vænta af fjárlögum 2015? 
Langtímaáætlanir stjórnvalda sem 
lagðar voru til grundvallar síðustu 
fjárlaga bera því miður ekki vott 
um róttækar breytingar í rekstri 
ríkissjóðs. Þvert á móti er gert ráð 
fyrir „hófl egri útgjaldaaukningu“ 
á komandi árum en lítilsháttar 
afgangi á rekstri vegna aukinna 
tekna. Ekki er gert ráð fyrir að 
skuldir verði greiddar niður heldur 

er treyst á að skuldahlutfallið lækki 
samfara verðbólgu og auknum hag-
vexti.  Full ástæða er hins vegar til 
að hafa áhyggjur af skuldastöðunni 
en komi  til bakslags í hagkerfi nu 
gæti hún fljótt orðið ósjálfbær. 
Staðan á ríkissjóði er viðkvæm 
og er einstaklega mikilvægt nú 
að fjárlögin sem lögð verða fram 
í haust sýni meira aðhald held-
ur en lagt hefur verið upp með í 
fyrri áætlunum. Ennfremur sýnir 
reynslan að háleit markmið duga 
ekki ein og sér. Tryggja þarf að 
markmiðunum verði framfylgt og 
er það ekki síður það verkefni sem 
mikilvægast er að ríkisstjórnin 
einhendi sér í. 

Í nýju frumvarpi til laga um 
opinber fjármál er lagt til að tekin 
verði upp tvískipt fjármálaregla 
sem nær bæði til afkomu og skulda 
hins opinbera. Eins og fram hefur 
komið eru vandamál ríkissjóðs 
að mestu bundin við agaleysi á 
útgjaldahlið. Tekjur ríkissjóðs hafa 
oft á tíðum verið miklar, t.a.m. á 
þenslutímum, og hefur ríkissjóð-
ur þá getað skilað ágætis afkomu 
þrátt fyrir mikinn vöxt útgjalda. 
Slík þróun er ekki sjálfbær og 
til að fyrirbyggja áframhald-
andi útgjaldavöxt hins opinbera 
væri skref í rétta átt að lögfesta 
útgjaldareglu samhliða þeim til-
lögum sem koma fram í frumvarp-
inu. Á endanum er þetta hins vegar 
spurning um hvort pólitískur vilji 
sé til bættra vinnubragða eða hvort 
menn ætli að taka sénsinn.

Fjárlög 2015 – 
er breytinga að vænta?
SKOÐUN
Ásdís Kristjánsdóttir 
forstöðumaður efnahagssviðs SA

Skipta um nafn til að reyna að 
endurvekja traust á bankanum

BREYTT UM NAFN  Portúgalski bankinn Bank BES hefur skipt um nafn og kallast 
nú Novo Banco eða nýi bankinn. Bankinn hefur hafið nýja herferð og segist standa 
fyrir nýrri ímynd til þess að endurvekja traust viðskiptavina sinna. Bankinn tapaði 
metfjárhæðum í síðasta mánuði og hafa þrjú af móðurfyrirtækjum bankans óskað 
eftir að vera tekin til gjaldþrotaskipta eftir að vera sökuð um svikastarfsemi.  
 MYND/AFP



Það er ekki verðið á prentaranum sem skiptir mestu máli, heldur kostnaðurinn 
við að reka hann.  Ódýrustu prentararnir eru yfirleitt dýrastir þegar upp er 
staðið.  Komdu með gamla og óhagkvæma prentara til okkar og leyfðu okkur að 
farga þeim við hátíðlega athöfn.  Í staðinn færðu glænýjan Epson Workforce Pro 
með 20.000 króna afslætti, nýjustu tækni og getur lækkað prentkostnað um allt 
að 50% í samanburði við vinsæla laserprentara.  Sparnaður sem getur numið 
hundruðum þúsunda hjá fyrirtækjum sem prenta mikið. 

WorkForce Pro
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Hlutur Sjóvár metinn á 481 milljón króna

Bruninn í Skeifunni í júlí kostaði Sjóvá 232 milljónir króna fyrir 
tekjuskatt. Þetta kemur fram í hálfsársuppgjöri félagsins. Í tilkynn-
ingu segir að hlutur Sjóvár í þessu tjóni sé nú metinn á 481 milljón 
króna og er hlutur endurtryggjenda 281 milljón króna, þar sem 
eigin áhætta Sjóvár er að hámarki 200 milljónir króna. Að auki 
þarf félagið samkvæmt endurtryggingasamningnum að endurnýja 
þá vátryggingavernd sem reyndi á í brunanum og greiða fyrir það 
32 milljónir. „Nettó áhrif brunans á afkomu Sjóvár fyrir tekjuskatt 
á þriðja ársfjórðungi eru því 232 m.kr.,“ segir Hermann Björnsson, 
forstjóri Sjóvár í afkomutilkynningu. 

232 MILLJÓNA BRUNI 

Að undanförnu hef ég verið virkari 
neytandi en vanalega enda staðið 
í framkvæmdum heima fyrir og 
þess á milli nýtt sumarið til þess 
að ferðast um fallega landið okkar. 
Hækkandi sól fylgdi líka sterkari 
hugur til þess að breyta betur í 
mataræði og lífsstíl og með því 
metnaður til að velja náttúruvænni 
vörur. Hef ég því verið að velja 
ýmislegt nýtt og áhugavert og keypt 
allt frá málningu yfir í ferskar mat-
vörur beint frá bónda. Hafa þessir 
sumarmánuðir aukið vellíðan en 
þó umfram allt aukið vitund mína 
um það hversu mikið fellur til af 
rusli af umbúðum vara og hversu 
snúið það getur verið að velja 
umhverfisvæna kosti hér á græna 
landinu okkar. 

Takmarkað val
Þó svo ég fari beint til bónda og 
kaupi fersk jarðarber og agúrkur 
þá enda ég engu að síður með 
plastöskjur og plastpoka sem eftir 
standa þegar varanna hefur verið 
neytt. Hvers vegna er það enn svo 
á okkar grænu eyju með allt okkar 
hugvit að okkur dettur ekkert betra 
í hug en að pakka flestu af því 
sem á að nota í nokkrar mínútur í 
umbúðir sem eru í raun gerðar til 
þess að endast að eilífu?   

Viðskiptavinurinn hefur vald til 
að velja og hefur því töluverð áhrif 
á að draga úr sóun og úrgangi 
en engu að síður þarf viðskipta-
vinurinn að hafa kosti til að velja 
úr og þar koma íslensk fyrirtæki 
einna sterkast inn. Án meðvitaðra 
ákvarðana hjá fyrirtækjum um 
hvaða vörur og umbúðir er verið 
að skapa og flytja inn til landsins 
þá hefur viðskiptavinurinn mjög 
takmarkað val og er vald hans til 
þess að draga úr sóun og úrgangi 
skert.

Getum valið betur
Íslendingar hafa náð mörgum 
góðum markmiðum með með-
höndlun úrgangs en úrgangur eykst 
engu að síður og hendir hver íbúi 
landsins hundruðum kílóa af rusli 
á ári hverju. Þó svo að margir flokki 
rusl þá enda sem dæmi flestar 
plastumbúðir af matvöru enn í 
urðun og tekur árhundruð fyrir 
plastið að brotna niður ef það þá 
gerist einhvern tíma.  

Það er ekkert „trend” hjá ein-
hverjum fáum að vera umhugað um 
umhverfið heldur er það nauðsyn-
leg vakning sem er og mun henda 
okkur flest og eru umhverfis sinnaðir 
viðskiptavinir framtíð íslenskra 
fyrirtækja. Viðskiptavinir verða sífellt 
meðvitaðri um umhverfisáhrif sinna 
valkosta og vilja nýta val sitt vel 
en þeir þurfa hjálp frá íslenskum 
fyrirtækjum með umhverfisvænni 
valkostum og góðri upplýsingagjöf. 
Saman getum við öll valið betur 
og saman sköpum við vænni 
og grænni veruleika sem við öll 
högnumst á.  

Viðskiptavinir vilja 
umhverfi svænni 
valkosti

25.8.2014 Ég tek alveg fullt tillit til fjármálaráð-
herra með það að ég ætla að bíða og sjá. En mér 
fannst að ég yrði aðeins að stinga niður fæti varð -
andi það að standa vörð um matarskattinn. Sem 
kemur okkur öllum við, tekjulágum og tekjuháum. 
Virðisaukaskatturinn í hærra þrepi hér er með 

því hærra sem gerist í heiminum. Þannig að 
það er klárt mál að það verður að fara niður 
með efra þrepið.        Vigdís Hauksdóttir alþingismaður 

31,7 MILLJÓNA 
HAGNAÐUR
Rekur og á Orkuveituhúsið
Foss fasteignafélag slhf. hagnaðist um 
31,7 milljónir króna fyrstu sex mánuði 
ársins samkvæmt árshlutareikningi þess. 
Heildareignir námu þá 5.187 milljónum 
króna. Eina starfsemi félagsins er að 
eiga og reka fasteignir að Bæjarhálsi 1 í 
Reykjavík þar sem Orkuveita Reykjavíkur 
og fleiri fyrirtæki eru til húsa. 
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