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Píratar eiga það hins vegar 
skilið að vera á þeim stað 
þar sem þeir eru nú. Það er 

málflutningur þeirra sem hefur fleytt þeim 
þangað.  ➜ SÍÐA 12
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Umbreyting á markaðnum
„Það stefnir í það innan fárra ára að 
markaðurinn verði það afl í þjóð-
félaginu sem hann er í löndunum í 
kringum okkur og þessi stuðningur 
við atvinnulífið sem við viljum að 
hann verði,“ segir Páll Harðar son, 
forstjóri Nasdaq á Íslandi. 
Á örfáum árum hefur markaðs-
virði skráðra fyrirtækja fjór-
faldast; farið úr 200 milljörð-
um í átta hundruð. Á sama 
tíma hafa viðskiptin 
þrettánfaldast. 4

Áherslan á Rússland
„Við erum á fullu í markaðssetningu á lambakór-
ónunni í Rússlandi. Við sendum svolítið út í haust 
og höfum verið að dreifa því til nokkurra aðila í 
veitingabransanum,“ segir Ágúst Andrésson, for-
stöðumaður Kjötafurðastöðvar Kaupfélags Skag-
firðinga. Kjötafurðastöðin leggur mesta áherslu á 
markaðssetningu í Rússlandi. Kreppan þar setur 
strik í reikninginn. Ágúst segir þó mikilvægt að 
horfa til lengri tíma. 8

Úr kennslu í almannatengsl
Kristín Jóhannsdóttir hefur stofn-
að Apríl almannatengsl. Hún er 
kennari og kenndi á unglinga-
stigi í grunnskólum í sex ár, bæði 
á Dalvík og í Reykjavík. Eftir það 
ákvað hún að læra almannatengsl 
í Sterling í Skotlandi. Að auki 
hefur Kristín lokið við fimmta 
stig í söng og syngur fyrir 
vini og vandamenn, eða ein 
með sjálfri sér. 8

AUKIN SPURN 
EFTIR ORKU 
➜ Stjórnarhættir Lands-

virkjunar urðu betri með 
breyttu eignarhaldi

➜ Meiri spurn eftir orku 
í dag en framboð 

➜ Deilur á Alþingi um 
rammaáætlun há fyrir-
tækinu
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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

NÝHERJI
68,9% frá áramótum

MAREL
 4,4% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

TM
 -22,8% frá áramótum

TM
 -6,2% í síðustu viku
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Kjötvinnslufyrirtækið Kjarnafæði 
á Svalbarðseyri býður 750 milljónir 
króna í kjötvinnslufyrirtækið Norð-
lenska, auk yfi rtöku skulda. Þetta 
herma heimildir Markaðarins. Eins 
og komið hefur fram í fjölmiðlum 
sendi Kjarnafæði Búsæld ehf., eig-
anda Norðlenska, kauptilboð á dög-
unum í allt hlutafé félagsins.

Norðlenska er samvinnufélag í 
eigu þeirra bænda sem leggja inn 
gripi til slátrunar. Bregði þeir búi er 
hlutur þeirra keyptur á genginu 1. 
Samkvæmt heimildum bauð Kjarna-
fæði í allt hlutafé á genginu 2,0 svo 
um er að ræða tvöfalt hærra verð til 
bænda.

Óskar Gunnarsson, formaður 
stjórnar Búsældar ehf., segir tilboð-
ið í skoðun innan félagsins og afstaða 
verður tekin til tilboðs Kjarnafæð-
is fyrir 21. maí næstkomandi. Sam-
kvæmt heimildum er óeining innan 
stjórnarinnar um kauptilboðið. „Við-
ræður eru á byrjunarstigi. Við erum 
að skoða þetta kauptilboð innan 
stjórnarinnar og ég geri fastlega ráð 
fyrir því að við munum boða til hlut-
hafafundar þar sem afstaða verður 
tekin til kauptilboðsins. Ég get ekki 
tjáð mig um upphæðir í þessu sam-
hengi enda er það trúnaðarmál á 
þessu stigi málsins,“ segir Óskar.

Einkahlutafélag tengt Kjarnafæði 

hefur í nokkurn tíma átt fasteign-
ir Norðlenska á Akureyri og hafa 
umræður um sameiningu félaganna 
staðið yfi r með hléum frá árinu 2008. 
Norðlenska og Kjarnafæði eru bæði 
stórir aðilar í kjötvinnslu á Íslandi. 
Rekstur fyrirtækjanna hefur verið 
þungur síðustu ár. Norðlenska tap-
aði um 50 milljónum á síðasta ári 
og Kjarnafæði tapaði einnig um 40 
milljónum. Kauptilboðið er liður í því 
að ná hagræði í rekstri fyrirtækj-
anna til þess að vera samkeppnis-
hæfi r í verði á kjötafurðum innan-
lands.

Velta Norðlenska var rúmir 5 
milljarðar á síðasta rekstrarári og 
rekstrarhagnaður félagsins fyrir 
afskriftir nam 147 milljónum króna. 
50 milljóna króna tap varð hins 
vegar á rekstrinum á móti 140 millj-
óna króna hagnaði á árinu 2013. 
Aðstæður á markaði í framleiðslu 
kjötafurða voru erfiðar í fyrra. 
Gunnlaugur Eiðsson, framkvæmda-
stjóri Kjarnafæðis, segir markmið-
ið með tilboðinu að ná fram hag-
ræðingu innan greinarinnar. Hún 
sé mikilvæg svo hægt sé að sækja 
fram.  sveinn@frettabladid.is

Bændum boðið tvöfalt 
verð í Norðlenska
Gangi eigendur Norðlenska að yfirtökutilboði Kjarnafæðis í fyrir-
tækið fá þeir 750 milljónir í sinn hlut. Óeining innan stjórnar Bú-
sældar. Hluthafafundur tekur afstöðu til tilboðsins fyrir 21. maí.

Í SKOÐUN  Kauptilboðið stendur til 21. maí og munu bændur þurfa að taka afstöðu innan 
þess tíma. 

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

Bank Nordic (DKK) 119,00 14,4% 0,0%

Eik fasteignafélag* 6,57 -3,4% -1,4%

Eimskipafélag Íslands 219,75 -7,3% -0,6%

Fjarskipti (Vodafone) 38,85 11,0% 2,5%

Hagar 42,00 3,8% 0,2%

HB Grandi  36,45 7,8% -0,4%

Icelandair Group 21,65 1,2% 1,9%

Marel 178,50 29,3% 4,4%

N1 25,95 11,9% -0,2%

Nýherji 8,75 68,9% 2,9%

Reginn 14,25 5,2% -0,3%

Reitir* 61,50 -3,1% -1,8%

Sjóvá 10,00 -16,3% -1,0%

Tryggingamiðstöðin 20,30 -22,8% -6,2%

Vátryggingafélag Íslands 7,88 -12,9% 3,4%

Össur 430,00 19,1% -3,6%

Úrvalsvísitalan OMXI8  1.385,83 5,7% 1,5%

First North Iceland
Century Aluminum 3.300,00 0,0% 0,0%

Hampiðjan 25,30 11,9% 1,2%

Sláturfélag Suðurlands 1,85 0,0% 0,0%
 *Skráð á árinu (þróun frá útboðsgengi).

Sk
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ða
n ÚTGERÐIN á Íslandi greiðir allt of lágt veiðileyfagjald. 

Þar munar væntanlega 40 milljörðum hið minnsta á ári 
hverju. Þetta eru alvöru peningar. Fyrir þá er hægt að 
byggja hátæknisjúkrahús á tveimur og hálfu ári. Það 
væri hægt að greiða spítalann niður á lengri tíma og 
nota hluta fjárins til að lækka skatta á fatnað og mat-
væli, sem er besta búbótin fyrir heimilin.
ÚTGERÐARFYRIRTÆKI skila eigendum sínum tólffalt 
hærri EBITDA en stærsta verslunarfyrirtæki lands-
ins. Þessi gríðarlegi hagnaður verður ekki skýrður 
öðru vísi en svo að um einokunarhagnað sé að ræða. 

Einokunin felst í næstum ókeypis aðgangi að mjög 
verðmætri og takmarkaðri auðlind, sem þjóðin 
öll á.

HAGNAÐUR íslenskrar útgerðar er utan vel-
sæmismarka. Ekki vegna þess hversu hár 
hann er heldur vegna þess hvernig hann er 
tilkominn. Íslenskir skattgreiðendur niður-

greiða í raun og veru útgerðina um 40 
milljarða á ári. Þetta er mun hærri fjár-

hæð en rennur í niðurgreiðslur vegna landbúnaðar-
framleiðslu.
ÞVÍ er haldið fram að þjóðin hagnist á góðu gengi 
útgerðarfyrirtækjanna þar sem þau greiði tekjuskatt 
af hagnaði sínum. Tekjuskattur fyrirtækja er 20 pró-
sent. Ef 40 milljarðarnir skila sér óskiptir í hagnað 
fyrir tækjanna fyrir skatta renna 8 milljarðar í ríkis-
sjóð. Eftir sitja þá 32 milljarðar hjá útgerðinni til að 
fjárfesta í óskyldum rekstri og greiða sér ofurarð.
ÞETTA ástand er ekki ósvipað því að erlent konungs-
ríki hefði slegið eign sinni á Ísland, helgað sér fi skinn 
í sjónum og konungur falið nokkrum sérvöldum fyrir-
tækjum að veiða fi skinn. Í stað þess að íslenska þjóðin 
njóti afraksturs auðlindarinnar rennur sá afrakstur til 
útvalinna.
EINHVER starfsemi er vissulega nauðsynleg í kringum 
útgerðina og vinnslu hér á landi. Mörlandanum bjóð-
ast störf og einhverjir skattar eru greiddir til eyjar-
skeggja. Einokunargróðinn rennur hins vegar að mest-
um hluta til konungs og fyrirtækjanna sérvöldu.

Á ÖLDUM áður þekktu Íslendingar vel til svona fyrir-
komulags. Þá var fi skurinn í sjónum ekki talinn tak-
mörkuð auðlind enda veiðitækin ekki stórtæk. Þá starf-
aði hins vegar hin konunglega einokunarverslun, sem 
ekki hafði aðrar skyldur við Íslendinga en að tryggja 
skipakomur með vistir á vorin og haustin. Af borðum 
einokunarkaupmanna hrutu brauðmolar til heima-
manna líkt og nú tíðkast af borðum útgerðarinnar.
VIÐ Íslendingar losnuðum úr viðjum einokunarversl-
unar konungs. Löngu síðar fengum við handritin heim 
og töldum okkur fullburða, sjálfstæða þjóð. Nú erum 
við komnir í vist hjá annarri einokunarverslun þó að 
enginn sé kóngurinn í Kaupmannahöfn sem arðræn-
ir íslenska alþýðu. Er ekki kominn tími fyrir okkur 
Íslendinga til að brjóta af okkur einokunarhlekkina? 
Er ekki kominn tími til að við fáum kvótann okkar 
heim?

Kvótann heim!

SKJÓÐAN er frekju- og leiðindaskjóða, sem lætur ekkert 
mannlegt sér óviðkomandi.

Alls 30 háskólamenntaðir raun-
vísindamenn hafa verið ráðnir til 
starfa á þessu ári hjá Hátæknisetri 
systurfyrirtækjanna Alvogen og 
Alvotech sem nú rís innan Vísinda-
garða Háskóla Íslands.

Búist er við að ráðnir verði að 
minnsta kosti 20 raunvísindamenn 
til viðbótar á árinu 2015. Alls hafa 
um 80 starfsmenn verið ráðnir 
til systurfyrirtækjanna, frá því 
Alvogen hóf starfsemi á Íslandi 
árið 2010.

„Það er ánægjulegt að geta 
byggt upp starfsemi okkar hér á 
landi og nýtt íslenska þekkingu við 
uppbyggingu á alþjóðlegri starf-
semi okkar,“ segir Róbert Wessm-
an, forstjóri Alvogen.

Í nóvember 2013 hófust fram-
kvæmdir við nýtt Hátækniset-
ur sem verður um 13 þúsund fer-
metrar að stærð. Það verður tekið 
í notkun á næsta ári. - jhh

Þrjátíu vísindamenn ráðnir í ár:

Ráða 20 til 
viðbótar
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Okkar vinna snýst um að þín vinna gangi vel. Við leggjum okkur fram um að 
setja okkur vel inn í það sem þú ert að gera, og þó að við þekkjum kannski ekki 
viðfangsefnin í þínu starfi jafn vel og þú, þá vitum við hvað starfið gengur út á. 

Starfsfólk Íslandsbanka býr yfir áratuga reynslu í þjónustu við sjávarútveginn 
og hjá bankanum starfar stór hópur fólks með sérþekkingu á greininni. Þannig 
getum við ávalt tryggt fyrirtækjum í þessari undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar  
þá bankaþjónustu sem hún þarfnast. 

Þekking sprettur af áhuga.

Hallgrímur Magnús Sigurjónsson hefur 
yfir 30 ára reynslu af sjávarútvegi og  
fjármögnun fyrir fyrirtæki í sjávarútvegi.

Hallgrímur Magnús er útibússtjóri  
hjá Íslandsbanka á Ísafirði.

Við bjóðum fyrirtækjum 
sérþekkingu

Þjónusta við fyrirtæki

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook
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Algjör umbreyting hefur orðið á hluta-
bréfamarkaðnum frá árinu 2009, segir 
Páll Harðarson, forstjóri Nasdaq Ice-
land. „Það hafa komið inn mörg öfl ug 
félög, markaðsverðið hefur fjórfaldast 
á þessum tíma. Farið úr 200 milljörðum 
í 800 milljarða,“ segir Páll í samtali við 
Markaðinn. Þetta þýði það að markaðs-
virði félaga sé komið upp í 40 prósent af 
landsframleiðslu.

„Það stefnir í það innan fárra ára að 
markaðurinn verði það afl  í þjóðfélag-
inu sem hann er í löndunum í kringum 
okkur og þessi stuðningur við atvinnu-
lífi ð sem við viljum að hann verði,“ segir 
Páll. Á sama tíma og markaðsvirðið 
hefur fjórfaldast hafa viðskiptin þrettán-
faldast. 

Á árinu 2009 hafi  dagleg viðskipti 
numið 100 milljónum króna, en nú 
séu þau komin upp í 1.300 milljónir. Á 
vissum tímabilum geti viðskipti orðið 
enn meiri. „Eins og í kringum uppgjör 
félaga. Í slíkum tilfellum eru viðskipt-
in í kringum tveir milljarðar. Þetta er 
gjörbreytt ásýnd og auðvitað hefst þetta 
fyrir alvöru með skráningu Haga síðla 
árs árið 2011 þannig að þetta er í raun og 
veru ekkert langur tími. Þetta er í þrjú 
og hálft ár sem þessi uppbyggingarfasi 
hefur staðið yfi r,“ segir Páll. 

Í liðinni viku hófust viðskipti með bréf 
í fasteignafélaginu Eik. Það var þriðja 
fasteignafélagið sem var skráð á markað. 
Þar eru jafnframt skráð þrjú trygginga-
félög, auk annarra félaga. „Skoðanaskipt-
in verði áhugaverðari, að því leyti til held 
ég, að það sé áhugavert að vera með mörg 
félög í hverri grein,“ segir Páll. Hann 
segir jafnframt að auðvelt sé að færa sig 
á milli greina, jafnvel milli hlutabréfa 
og skuldabréfa. Það séu að myndast fjöl-
breyttari fjárfestingarkostir sem geri 
markaðinn skilvirkari, áhugaverðari 
fyrir fjárfesta og meira aðlaðandi kost 

bæði fyrir fagfjárfesta og almenna fjár-
festa. „Og ég á alveg von á því að þessi 
þróun haldi áfram,“ segir Páll.

Í vetur gaf Kauphöllin út ritið Aukin 
virkni og gagnsemi íslensks verðbréfa-
markaðar. „Við höfum fylgt þessu eftir 
og rætt þetta áfram meðal hagsmuna-
aðila, en þessar tillögur eru að nokkru 
leyti sprottnar upp úr samtali við aðila á 
markaði. Við höfum átt í viðræðum við 
stjórnvöld og höfum fengið ágætar við-
tökur,“ segir Páll. Hann segir fyrstu við-
brögð stjórnvalda vera jákvæð og telur 
að almennt sé skilningur á því meðal 
stjórnvalda að þetta skipti máli. 

„Ein af þessum tillögum sneri að 
möguleika lífeyrissjóða til þess að fjár-
festa á markaðstorgi fjármálagjörn-
inga. Ég get ekki séð betur en að það sé 
þverpólitískur stuðningur við það frum-
varp sem er inni á þingi sem myndi 
leiða til þess að lífeyrissjóðirnir fengju 
aukaheimild upp á fi mm prósent af sínu 
eignasafni til þess að fjárfesta á mark-
aðstorgum fjármálagerninga. Það frum-

varp er komið í gegnum tvær umræður 
á þingi og ég geri mér góðar vonir um að 
það fari í gegn,“ segir Páll.  

Þá hafi  Kauphöllin einnig átt í viðræð-
um við stjórnvöld um tillögur sem gera 
það auðveldara og ódýrara fyrir smærri 

fyrirtæki að koma inn á markaðinn. „Þar 
höfum við átt samtal og mín upplifun er 
sú að þessar tillögur hafi  mætt góðum 
skilningi en engar ákvarðanir verið tekn-
ar af hálfu stjórnvalda,“ segir Páll. 
 jonhakon@frettabladid.is

Algjör umbreyting á örfáum árum
Forstjóri Nasdaq á Íslandi segir mikla breytingu hafa orðið á Kauphöllinni á örfáum árum. Verðmæti félaga 
hefur aukist úr 200 milljörðum í átta hundruð milljarða og viðskipti aukist úr 100 milljónum á dag í 1.300.

Félag                    Nýskráningardagur
Marel hf.                  29.6.1992
HB Grandi hf.    15.12.1992
Nýherji hf.               30.10.1997
Össur hf.                 11.10.1999
Icelandair Group hf.            14.12.2006
Føroya Banki P/F           21.6.2007
Hagar hf.                 16.12.2011
Reginn hf.                  2.7.2012
Eimskipafélag Íslands hf.       16.11.2012
Fjarskipti hf.            18.12.2012
Vátryggingafélag Íslands hf.   24.4.2013
Tryggingamiðstöðin hf.     8.5.2013
N1                        19.12.2013
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.  11.4.2014
Reitir fasteignafélag hf. 9.4.2015
Eik fasteignafélag hf.    29.4.2015

Skráð félög í Kauphöllinni

FAGNAÐ  Það þótti ærin ástæða til að fagna þegar Fasteignafélagið Eik var skráð á Markað í síðustu viku.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fallorka ehf., sem er að stærstum 
hluta í eigu Akureyrarkaupstað-
ar, skilaði yfi r 100 milljóna króna 
hagnaði í fyrra. 

Félagið framleiðir rafmagn til 
endursölu á Eyjafjarðarsvæð-
inu og byggir upp raforkuver til 
framleiðslu. Andri Teitsson, fram-
kvæmdastjóri Fallorku, er ánægð-
ur með árangurinn og segir félagið 
í stakk búið til að efl a raforku-
framleiðslu enn frekar. „Allt hélst 
í hendur á síðasta starfsári. Fram-
leiðsla í virkjunum okkar í Djúpa-

dal gekk áfallalaust fyrir sig og 
markaðsstarf gekk einnig vel. Við 
erum stolt af því að geta boðið gott 
verð á rafmagni til almennings 
um þessar mundir en okkar verð 
eru hagstæðari en það sem stóru 
fyrir tækin í landinu eru að bjóða,“ 
segir Andri. 

Fallorka mun á næstu misserum 
hefjast handa við byggingu nýrr-
ar virkjunar ofarlega í Glerár-
dal, ofan Akureyrar, og verður 
miðlunarlón inni í dalnum sem á 
að gefa af sér rúmlega þrjú mega-

vött. „Við erum þessa dagana að 
hefja útboð á vél- og rafbúnaði 
fyrir nýja virkjun ofan Akureyr-
ar. Ef allt gengur að óskum verður 
sú virkjun tekin í notkun snemma 
árs 2017,“ segir Andri. Með þess-
um framkvæmdum opnast mögu-
leikar almennings á því að nýta 
sér Glerárdalinn sem fólkvang. „Í 
leiðinni munum við leggja nýjan 
göngustíg inn Glerárdalinn sem 
mun gera dalinn mun aðgengilegri 
fyrir Eyfi rðinga og ferðamenn til 
útivistar.

Fallorka á Akureyri skilaði 100 milljóna króna hagnaði í fyrra. Félagið framleiðir rafmagn til endursölu á Eyjafjarðarsvæðinu og byggir upp raforkuver til framleiðslu:

Útboð búnaðar í Glerárdalsvirkjun í pípunum

AKUREYRI  Fallorka framleiðir og selur rafmagn og er að öllu leyti í eigu Norðurorku á Akur-
eyri.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hið gamalgróna fyrirtæki Þykkva-
bæjarkartöfl ur hf. er til sölumeð-
ferðar hjá KPMG. Þetta staðfestir 
Markús Ársælsson, stærsti eigandi 
fyrirtækisins. 

„KPMG er með fyrirtækið í sölu-
meðferð og leitar nú að áhugasömum 
kaupendum. Fyrirtækið stendur vel 
á þessum tíma og við erum aðeins 
að velta þessu fyrir okkur,“ segir 
Markús. 

KPMG hefur verið með fyrirtækið 
í sölumeðferð í um fjórar vikur og 
ætlar KPMG að taka nokkrar vikur 
til viðbótar til að fi nna fjárfesta sem 
vilja kaupa fyrirtækið. 

Hagnaður varð á rekstri félagsins 
á árinu 2013 sem nam 13,5 milljón-
um króna samanborið við 25 millj-
óna króna tap árið áður.

Á fjórða tug einstaklinga eru hlut-
hafar í fyrirtækinu sem hefur sér-
hæft sig á síðustu árum í fullvinnslu 

á kartöfl um til neytenda. Rúmlega 
tuttugu starfsmenn vinna hjá fyrir-
tækinu í dag.

Friðrik Magnússon, framkvæmda-
stjóri fyrirtækisins, vildi ekki ræða 
við blaðamann um sölu fyrirtækisins 
þegar eftir því var leitað.  - sa

Taka sér nokkrar vikur til að finna mögulega fjárfesta að fyrirtækinu:

Þykkvabæjar til sölu

UPPSKERA  Þykkvabæjar er stórtækt fyrirtæki 
í kartöfluframleiðslu.

Rekstrarvörur
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Landsvirkjun stendur á tímamót-
um nú þegar fi mmtíu ár eru liðin 
frá stofnun fyrirtækisins. Upphaf 
rekstursins má rekja til þess þegar 
Búrfellsvirkjun var reist árið 1965. 
Hörður Arnarson forstjóri leit yfi r 
farinn veg og kynnti framtíðarsýn 
fyrirtækisins á ársfundi sem var 
haldinn í gær.

Umfangsmikil framkvæmd
„Í heildina þá teljum við að fyrir-
tækið standi á traustum grunni, 
sem hefur verið lagður á þess-
um fi mmtíu árum. Það hafa verið 
teknar margar farsælar ákvarð-
anir, en oft erfi ðar ákvarðanir og 
fl óknar ákvarðanir,“ segir Hörður 
Arnarson, forstjóri Landsvirkjun-
ar, í samtali við Markaðinn. Hann 
nefnir sem dæmi að það hafi  verið 
mikil ákvörðun að ráðast í Búr-
fellsvirkjun. Umfangið á fram-
kvæmdinni hafi  verið mikið og það 
verið óvissu háð að byggja fl ókna 
vatnsafl svirkjun í jökulfl jóti sem 
hafði ekki verið gert áður, hátt 
uppi á hálendi Íslands. Efnahags-
legt umfang framkvæmdarinnar 
hafi  verið gríðarlega mikið. „Menn 
hafa tekið fjölmargar svona ákvarð-
anir í sögu Landsvirkjunar sem 
hafa síðan reynst farsælar. Hönn-
un virkjana hefur undantekningar-
laust gengið vel og reksturinn hefur 
einnig gengið vel og síðan erum við 
með langan líftíma á þeim. Eins og 
til dæmis Búrfellsvirkjun sem er 
bara eins og ný í dag. Sogsvirkjan-
ir, sem eru enn þá eldri, sjötíu ára 

gamlar, þær eru ekkert farnar að 
gefa eftir,“ segir hann. 

Hörður segir að þetta hafi  alls 
ekki verið augljóst þegar Búr-
fellsvirkjun var byggð. „Þá töldu 
menn að þetta væri trúlega ein-
hver síðasta vatnsafl svirkjun sem 
yrði byggð fyrir stóriðju. Þá var 
kjarnorkan að koma inn og þá töldu 
menn að kjarnorkan myndi leysa öll 
heimsins vandamál. Það hefur alls 
ekkert orðið raunin og þessir endur-
nýjanlegu orkugjafar eru að sækja 
í sig veðrið og sérstaklega vatnsafl -
ið,“ segir Hörður.

Sterkari fjárhagur fyrirtækisins
Hörður segir að fjárhagur Lands-
virkjunar hafi  styrkst mikið. „Á síð-
ustu fi mm árum hefur fyrirtækið 
greitt niður lán að upphæð 82 millj-
arðar samtímis því að fjárfesta 
fyrir um 68 milljarða,“ segir Hörð-
ur. Fjármunamyndunin sé því um 
150 milljarðar og eiginfjárhlutfallið 
komið í um fjörutíu prósent. „Þannig 
að fyrirtækið er stöðugt að styrkja 
sig, en við verðum að halda áfram 
að styrkja fjárhaginn. Við skuld-
um enn þá of mikið. Ef við höldum 
áfram núna í svona tvö til þrjú ár 
að greiða niður skuldir þá teljum 
við okkur vera komin á þann stað 
þar sem fyrirtækið þarf að vera. 
Þá erum við líklega komin á þann 
stað að fyrirtækið getur endurfjár-
magnað lán sem eru á gjalddaga á 
hagkvæman hátt og án ríkisábyrgð-
ar. Þá hefur fyrirtækið möguleika á 
að borga verulegan arð,“ segir Hörð-

ur. Hann bendir á að fyrirtækið hafi  
greitt um einn og hálfan milljarð á 
ári undanfarin fjögur ár. 

„Sem er ágætisarðgreiðsla í 
hugum margra en fyrir fyrirtæki 
á stærð við Landsvirkjun, með þær 
eignir og með það eigið fé, þá er 
það lágt. En það er eingöngu af því 
að við höfum verið að borga niður 
lánin. Við höfum fyrst og fremst 
verið að nota alla þá peninga sem 
hafa myndast hjá fyrirtækinu í 
lækkun skulda,“ segir Hörður. En 
þegar aðgengi að endurfjármögn-
un verði betra þá geti eigandinn, 
það er íslenska ríkið, ákveðið að í 
staðinn fyrir að fyrirtækið greiði 
niður lánin þá sé hægt að auka arð-
greiðslur. Eftir tvö til þrjú ár geti 
fyrirtækið farið að greiða stigvax-
andi meiri arð og hann geti innan 
fárra ára verið kominn upp í 10 til 
20 milljarða króna á ári miðað við 
núverandi rekstur. Arðgreiðslurn-
ar gætu orðið enn hærri ef raforku-
verð hækkar. 

Hörður segir markmiðið vera að 
ná betri styrk til þess að fyrirtækið 
geti endurfjármagnað sig án ríkis-
ábyrgðar. „Já, við teljum að það sé 
forsendan fyrir því að við borg-
um eigandanum okkar arð. Það er 
að við þurfum ekki að biðja hann 
um ábyrgð. Það er ákveðin mót-
sögn að okkar mati í því að fjár-
magna sig með ábyrgð eiganda en 
að greiða honum um leið arð. En 
það er að sjálfsögðu alltaf eigand-
inn sem ákveður þetta. Eigandinn 
hefur stutt vel við fyrirtækið með 

því að taka lítinn arð út úr því. Það 
hefur gert því kleift að vaxa mikið 
með byggingu virkjana og núna að 
lækka skuldirnar sem var nauð-
synlegt eftir mikið uppbyggingar-
tímabil sem lauk árið 2007,“ segir 
Hörður. 

Keyptu hlut sveitarfélaganna
Allt til ársins 2006 áttu Reykja-
víkur borg og Akureyrarbær helm-
ingshlut í Landsvirkjun á móti 
ríkinu, en í nóvember það ár var 
undirritaður samningur um kaup 
íslenska ríkisins á hlutum sveitar-
félaganna. Skipti breytt eignarhald 
máli?

„Það var ýmislegt í stjórnar-
háttum fyrirtækisins sem breytt-
ist á sama tíma. Ég held að það hafi  
myndast betri sátt um stjórnun 
Landsvirkjunar. Stjórn Landsvirkj-
unar hefur um langt árabil verið 
mjög samhent, sem er mjög mikil-
vægt. Áður fyrr voru oft pólitísk-
ar deilur teknar inn í stjórnina. En 
um leið og eignarhaldið breyttist 
tókst eigandanum að koma bættum 
stjórnarháttum í stjórnina,“ segir 
Hörður. 

Stjórnendur Landsvirkjunar hafa 
áhuga á að leggja sæstreng til Bret-
lands, eruð þið og eigandinn að tala 
sama máli þar?

„Já, það myndi ég segja. Það 
sem við erum að leggja áherslu 
á er að þetta mál verði skoðað af 
fullri alvöru. Við teljum að það séu 
mjög áhugaverð tækifæri bara út 
af ástandi í orkukerfi nu í Bretlandi. 
Það er mikill áhugi í Bretlandi í dag 
að skoða sæstreng til Íslands. Þeir 
eru að tengja sig við Noreg, Dan-
mörku, Holland, Þýskaland, Írland. 
Þeir eru að tengja sig við öll þessi 
lönd af því að orku öryggi Bretlands 
er í hættu,“ segir Hörður.

„Við teljum að það sé sterkur 
stuðningur við að skoða þetta mál. 
En það er vissulega mikilvægt að 
skoða þætti eins og hvaða áhrif 
þetta hefur á orkuverð til heim-
ila og hvaða áhrif þetta hefur á 
starfsumhverfi  orkufreks iðnaðar, 
hvaða umhverfi sáhrif þetta hefur 
og svo framvegis,“ segir Hörður. 
Hann leggur áherslu á að Lands-
virkjun sé ekki að hvetja til þess 
að sæstrengur verði lagður held-
ur að málið sé skoðað gaumgæfi -
lega. Það séu núna mjög góðar 
aðstæður í Bretlandi til þess að 
leggja sæstreng þangað. „Niður-
staðan gæti leitt til þess að þetta 
sé ekki rétt á þessum tímapunkti, 
en það er hins vegar afar líklegt að 
það verði lagður sæstrengur milli 
Íslands og Bretlands einhvern tím-
ann,“ segir Hörður. Hann segir að 
það muni taka minnst tvö til þrjú 

Stefna á fjármögnun án ríkisábyrgðar
Fimmtíu ára afmæli Landsvirkjunar var fagnað á ársfundi í Hörpu í gær. Forstjórinn reiknar með að arð-
greiðslur margfaldist á næstu árum. Hann telur að stjórnmálamenn geti náð breiðri sátt um auðlindamál.

VILL SKILA MEIRU  Hörður segir að miðað við stærð fyrirtækisins og styrk eigi það að geta skilað miklu meiri arði. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 

Ég held að það 
hafi mynd-

ast betri sátt um 
stjórnun Landsvirkj-
unar.
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Hörður segir að einkum þrennt veki áhuga Landsvirkjunar á að skoða 
lagningu sæstrengs.
● Það er í fyrsta lagi ábyrg nýting á íslenska orkukerfinu. „Hlutverk Landsvirkj-

unar er að hámarka afrakstur af þeim náttúruauðlindum sem fyrirtækjum 
er trúað fyrir. Það sem er kannski sláandi í svona lokuðum orkukerfum er 
að það er ákveðin sóun í kerfinu. Við teljum að tíu prósent af orkugetu 
núverandi virkjana séu að meðaltali vannýtt. Það sem við erum í raun og 
veru að segja er að ef þetta væri gert þá myndu tvær heilar Blönduvirkj-
anir koma í ljós sem eru til staðar í kerfinu, en við getum ekki nýtt,“ segir 
Hörður. Út frá ábyrgri nýtingu náttúruauðlinda sé æskilegt að kanna mögu-
leikana. 

● Í öðru lagi þurfi orkuöryggið í landinu að vera betra. „Það er tvenns konar 
orkuöryggi sem við eigum við. Í fyrsta lagi ef það verða náttúruhamfarir 
eins og við vorum alvarlega minnt á út af eldglæringunum í Bárðarbungu. 
Hvað gerist ef hluti af okkar orkuvinnslu dettur út í einhverja daga? Þá er 
það þannig að við erum með notkun, eins og í álverunum, sem er það við-
kvæm að þau þola ekki truflanir og tjónið gæti orðið það mikil. Eins það að 
við erum að finna fyrir mikilli eftirspurn frá fjölbreyttum iðnaði, gagnaver-
um, fiskimjölsverksmiðjum og almennum iðnaði, þá getur orðið eftirspurn 
sem verður meiri en framboðið. Þessi eftirspurn getur vaxið mjög hratt 
og það eru ekki gerðir neinir samningar. Hún bara vex í orkukerfinu og 
það tekur okkur þrjú til fjögur ár að byggja upp virkjun og þá getur orðið 
umframeftirspurn í kerfinu,“ segir Hörður. Ef það væri tenging við annað 
kerfi sem gæti flutt orku fram og til baka þá yrði orkuöryggi stóraukið. 
Bæði til að takast á við náttúruhamfarir eða alvarlegar bilanir og eins til að 
tryggja það að það myndist ekki ójafnvægi á markaðnum. „Þetta er það 
sama og aðrar þjóðir eru meðvitaðar um og er drifkrafturinn í orkustefnu 
allra þessa landa,“ segir Hörður.

● Hörður segir í þriðja lagi að sæstrengur gæti orðið mjög arðbær. Þeir 10-20 
milljarðar sem búist er við að hægt verði að greiða í arð myndu aukast 
verulega ef kerfið yrði nýtt betur. 

ÞRJÁR ÁSTÆÐUR FYRIR FREKARI ATHUGUNUM

ár að kanna hvort það geti verið 
vænlegt að leggja sæstreng áður 
en mótaðar tillögur um slíkt verða 
lagðar fram. 

Hörður segir að gert sé ráð 
fyrir að 35-40 prósent af þeirri 
orku sem yrði fl utt út um sæstreng 
væri umframorka sem yrði annars 
ekki nýtt, svo kæmi til önnur orka 
eins og vindorka eða jarðvarmi. 
Að auki þyrfti að koma til orka 
frá hefðbundnum virkjunum, sem 
gæti orðið þriðjungur af orkunni. 
Það myndi því þurfa að koma til 
fl eiri virkjana ef sæstrengur yrði 
lagður. 

Eftirspurnin meiri en framboðið
Hörður segir þó að lagning 
sæstrengs sé hluti af framtíðarsýn. 
Öll vinna Landsvirkjunar núna 
snúist um sölu á raforku til iðnfyr-
irtækja. Hann bendir á að eftir-
spurn eftir orkunni sé að aukast. 
„Við erum að sjá mun meiri eftir-
spurn en við höfum séð áður. Það 
er að gerast í fyrsta skipti núna að 
eftirspurnin er meiri en framboð-
ið. Og það er komið til að vera að 
okkar mati,“ segir Hörður. Hann 
segir að þessi þróun hafi  staðið 
yfi r í fjögur til fi mm ár og skýrist 
af ákveðnum aðstæðum í raforku-
kerfi  heimsins. „Það eru fl eiri og 
fl eiri fyrirtæki sem vilja horfa til 
Íslands. Við erum að horfa til kís-
ilmálmiðnaðarins, gagnaveranna 
og jafnvel eldsneytisframleiðslu 
og fl eira,“ segir Hörður. Þetta hafi  
mjög jákvæð áhrif á raforkumark-
aðinn. „Þetta er alveg ný staða og 
það er mjög krefjandi fyrir raf-
orkuiðnaðinn að vera allt í einu 
kominn í stöðu þar sem er meiri 
eftirspurn en framboð. Þetta hefur 
jákvæð áhrif fyrir eiganda fyrir-
tækisins, að raforkuverð í nýjum 

samningum hefur hækkað umtals-
vert sem mun þá hafa jákvæð áhrif 
í endursamningum við eldri við-
skiptavini. sem eru fram undan 
núna,“ segir Hörður. Afkoma 
Landsvirkjunar muni batna fyrir 
vikið. 

Hvaða virkjunarframkvæmdir 
eru fyrirsjáanlegar í framtíðinni? 
Nú verður byrjað á Þeistareykjum 
í sumar.

„Næsta skref verður líklegast 
stækkun á Búrfelli,“ segir Hörð-
ur. Þar verði byggð önnur virkjun 
við hliðina á Búrfelli og orkan nýtt 
betur þar. „Svo er það að horfa til 
rammaáætlunar, hvaða virkjana-
kosti Alþingi heimilar að ráðast í. 
Næstu skref verða ákveðin með það 
til hliðsjónar,“ segir Hörður. Hann 
segir mikilvægt að hafa í huga að 
allar framkvæmdir Landsvirkj-
unar hafi  umtalsverð umhverfi s-
áhrif, bæði á umhverfi  og lífríki. 
„Við erum mjög meðvituð um það 
og við leggjum mikla áherslu á það 
þegar við ráðumst í framkvæmdir, 
að greina áhrif framkvæmdanna 
og erum í áratuga rannsóknum 
með verkefni áður en við förum 
út í hönnunina á þeim. Þegar við 
förum út í frumhönnun á þeim þá 
reynum við að draga úr neikvæð-
um áhrifum og auka jákvæð eins 
og kostur er. Þegar við erum búin 
að því þá leggjum við þessa kosti 
fram,“ segir Hörður. Hann segir 
mikilvægt að fólk geri sér grein 
fyrir því að það sé ekki Lands-
virkjun sem ákveði að fara í fram-
kvæmdir. „Við höfum enga heimild 
til þess,“ segir hann. Fyrirtækið 
leggi fram tillögur í rammaáætl-
un og í skipulagslöggjöf, þar sem 
vandað umsagnar- og samráðsferli 
fer fram og á grundvelli þess taki 
annars vegar Alþingi og hins vegar 

stjórnvöld ákvarðanir um það hvort 
heimilt sé að ráðast í virkjanirnar.

Deilurnar há fyrirtækinu
Rammaáætlun virðist valda 
miklum deilum á Alþingi og vera 
umdeilt mál, háir það fyrirtækinu?

„Já, það gerir það. Að mínu mati 
eru allar forsendur til þess að 
okkur takist, eins og Norðmönn-
um, að ná breiðri sátt allra helstu 
stjórnmálafl okka um þessi stóru 
auðlindamál; raforkuuppbygg-
inguna, sæstrengina og eins um 
olíuna,“ segir Hörður. Hann segist 
telja að þrátt fyrir allt séu fl estir 
sammála um fjögur grundvallar-
atriði.
1 Við viljum umfangsmikla vernd 

á mikilvægum náttúrusvæðum.
2 Við viljum frekari varfærna nýt-

ingu orkuauðlinda í efnahagsleg-
um tilgangi. 

3 Ég held að við séum sammála 
um það að selja raforku til fjöl-
breyttari viðskipavina.

4 Ég tel að við séum sammála 
um það að fá betra verð fyrir 
orkuna.

„Ég held að ef menn myndu 
skoða sjónarmið mjög stórs hóps 
aðila þá rúmast þau innan þessa,“ 
segir Hörður. Það verði alltaf álita-
mál um það hvar mörkin liggja um 
einstaka kosti. 

Þessir endur-
nýjanlegu 

orkugjafar eru að 
sækja í sig veðrið, 
sérstaklega vatns-
orka.

fréttaþyrstir
notendur
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Sláðu inn Fréttablaðið á Google Play, Windows store eða í App store og náðu í appið. 

30.000
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Kristín Jóhannsdóttir, samskipta-
stjóri Nasdaq Iceland, ákvað eftir 
tíu ára starf hjá Kauphöllinni að 
breyta til og opna eigin almanna-
tengslaskrifstofu. 

Nýja fyrirtækið hennar hefur 
fengið heitið Apríl almanna-
tengsl. Kristín hefur þó ekki að 
fullu sagt skilið við fyrri vinnu-
stað sinn því að hún hefur samið 
um ráðgjafarstörf fyrir Nasdaq á 
Íslandi, ásamt því að taka að sér 
önnur verkefni.

Eftir stúdentspróf ákvað Krist-
ín að verða kennari. Að loknu 
námi kenndi hún á unglinga-
stigi í sex ár, bæði á Dalvík og 
í Reykjavík. Eftir það fór hún 
svo til Skotlands í meistaranám í 
almannatengslum við University 
of Stirling. 

Kristín, sem alla jafna er köll-
uð Kitta, er alin upp á Dalvík. „Ég 
hugsa að það móti alla að hafa 
alist upp fyrir norðan. Maður ólst 
upp í þessu umhverfi  sem er frið-
sælt og fallegt og maður kann að 
meta þá nánd við náttúruna sem 
maður hefur þar. Mér þykir alltaf 
gott að koma heim og ég á föður 
þar,“ segir hún. Hún segir að upp-
runi hennar hafi  mótað hana af 
því að hún fór ung að vinna og 

sjá fyrir sér. „Það var algengt á 
Dalvík og örugglega í fl eiri smá-
bæjum,“ segir hún. Ef Dalvíking-
ar vilji mennta sig þá þurfa þeir 
að fara að heiman fi mmtán ára 
gamlir. „Og það getur verið svo-
lítið erfi tt,“ segir Kristín. 

Kristín segir að áhugamál sín 
séu einkum þau að elda fyrir fjöl-
skylduna og kæra vini. Hún les 
einnig mjög mikið, fjölbreytt 
efni, skáldsögur, reifara, vinnu-
tengt og ljóð. Þessa dagana er 
hún meðal annars að lesa ljóð 
eftir Ingunni Snædal vinkonu 
sína. 

Þá segist Kristín einnig hafa 
gaman af innanhúsbreytingum 
og hönnun. „Fjölskyldan fær oft 
að njóta fjölbreyttra pælinga 
minna í formi breytinga á heim-
ilinu. Þetta getur oft verið mjög 
skemmtilegt og skapandi. Oft 
fyrir mig meira en aðra reynd-
ar,“ segir hún. Kristín segist líka 
gjarnan vilja gefa sér meiri tíma 
fyrir jóga. Hún segist helst vilja 
hafa nóg fyrir stafni og fólkið sitt 
i kringum sig, fjölskyldu og vini. 
„Maður er manns gaman,“ segir 
Kristin

Kristín á sér leynda hæfi leika. 
Hún lærði ekki bara að verða 

kennari og almannatengill, held-
ur er hún líka með fi mmta stig í 
söng. „Tónlist er mér hugleikin,“ 
segir hún en neitar því þó að hún 
syngi reglulega fyrir aðra. Hún 
sé meira að syngja fyrir sjálfa sig. 
Heimildir Markaðarins herma 
þó að Kristín troði reglulega upp 
á Fiskideginum mikla á Dalvík, 
sem haldinn er ár hvert. Og hljóti 
jafnan góðar undirtektir. 

Kristín er gift Rúnari Dýr-
mundi Bjarnasyni og eiga þau 
þrjú börn saman. 
  jonhakon@frettabladid.is

Gaman að elda fyrir 
fjölskyldu og kæra vini
Kristín Jóhannsdóttir hætti störfum hjá Nasdaq Iceland í síðustu 
viku eftir tíu ára starf. Hún hefur stofnað Apríl almannatengsl.

FAGMAÐUR FRAM Í FINGURGÓMA

DALVÍKINGUR  Kristín segir að það hafi mótað sig að alast upp fyrir norðan.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kristín er kona sem allir vildu hafa í sínu liði. 
Hún bíður ekki eftir að hlutirnir gerist af sjálfu sér 
heldur einhendir sér í verkefnin af fítonskrafti. 
Hún er fagmaður fram í fingurgóma, er leitandi 
og óhrædd við að kasta sér út í djúpu laugina – 
allt í þeim tilgangi að gera betur í dag en í gær. 

Kristín nýtur sín hvergi betur en í mannlegum 
samskiptum. Hún gefur afskaplega mikið af sér, eins og þeir sem 
hafa átt í samskiptum við hana, innan sem utan Kauphallarinnar, 
geta borið vitni um. 

Kristín er hreinskiptin. Hún segir skoðun sína umbúðalaust en 
er alltaf tilbúin að sjá fleiri en eina hlið á málunum. Þannig hafa 
mismunandi sjónarmið getað tekist á án þess að nokkur væri sár 
á eftir. Samstarfið við hana hefur verið í senn gefandi og lærdóms-
ríkt.

Páll Harðarson, forstjóri Nasdaq á Íslandi

„Við erum á fullu í markaðssetn-
ingu á lambakórónunni í Rúss-
landi. Við sendum svolítið út í 
haust og höfum verið að dreifa því 
til nokkurra aðila í veitingabrans-
anum,“ segir Ágúst Andrésson, 
forstöðumaður Kjötafurðastöðvar 
Kaupfélags Skagfi rðinga. Í stuttu 
máli má segja að lambakóróna sé 
í raun fi lle með rifjum. 

Kaupfélag Skagfirðinga flutti 
í fyrra um 60-70 tonn af lamba-
kjöti til Rússlands. Þar af voru 
um sjö tonn af lambakórónu. „Það 
er mikill markaður fyrir lamba-
kjöt í Rússlandi þannig og það eru 
ákveðin tækifæri fyrir okkur að 
markaðssetja vöruna þar,“ segir 
Ágúst. 

Hann segir að Rússland sé ekki 
stærsti markaður fyrir Kaupfélag 
Skagfi rðinga í dag, en sennilegast 
sá markaður þar sem fyrirtækið 
ver mestum peningum til mark-
aðssetningar núna. Þetta er gert í 
gegnum fyrirtækið Icecorp í Pét-
ursborg sem er dótturfélag Kjöt-
afurðastöðvarinnar. „Við erum 
að selja mikið til Spánar,“ segir 
Ágúst. Þá sé líka fl utt mikið til 
Noregs í heilum skrokkum, en 
ekki sé mikið markaðsstarf á bak-
við það. „En við erum að senda um 
200 tonn til Bandaríkjanna,“ segir 
hann svo. 

„Rússland er einn af þeim mörk-
uðum sem við leggjum áherslu á 
núna og ætlum að gera núna á 

næstu árum. Að reyna að byggja 
upp markað fyrir íslenskt lamba-
kjöt og íslensk matvæli í gegnum 
fyrirtækið okkar Icecorp í Péturs-
borg.“

Ágúst segir að kreppan í Rúss-
landi hafi  vissulega haft áhrif á 
viðskiptin, fjárflæðið og annað 
slíkt. „Við höfum alveg þurft að 
lifa við það. En það sem er kannski 
mikilvægt í þessu er að gefast ekki 
upp heldur líta á þetta sem lang-
tímaverkefni, því að þarna eru 
náttúrulega gríðarleg tækifæri til 
lengri tíma litið. Vörunni okkar er 
vel tekið og við erum með áætlan-
ir um að byggja þetta hratt og vel 
upp á næstu árum,“ segir hann. 
 jonhakon@frettabladid.is

Kaupfélagið setur 
stefnuna á Rússland
Kjötafurðastöð Kaupfélags Skagfirðinga leggur mesta áherslu á 
markaðssetningu í Rússlandi. Kreppan þar setur strik í reikning-
inn. Forstöðumaðurinn segir þó mikilvægt að horfa til lengri tíma.

KJÖTAFURÐASTÖÐ KAUPFÉLAGS SKAGFIRÐINGA.

Velta Fríhafnarinnar nam 8,6 
milljörðum króna í fyrra, sam-
kvæmt ársreikningi sem nýlega 
var birtur í ársreikningaskrá. 
Hagnaður ársins nam um 17,4 
milljónum króna og eignir nema 
rétt tæplega 1,6 milljörðum króna. 
Eiginfjárhlutfall er 49,3 prósent.

Hagnaðurinn er umtalsvert 
minni í fyrra en hann var árið 
áður en þá nam hann 73 milljónum 

króna. Í ársreikningnum kemur 
fram að nýr húsaleigusamningur 
við Isavia ohf. tók gildi 1. janú-
ar 2015 og gildir hann til ársloka 
2018. Þá er Fríhöfnin einnig með 
húsaleigusamning vegna Dutyfree 
Fashion.

Gjaldfærð húsaleiga beggja 
þessara samninga á árinu 2014 
nam rúmlega 2.879 milljónum 
króna.  - jhh

Velta Fríhafnarinnar 8,6 milljarðar króna í fyrra samkvæmt reikningi:

2,9 milljarðar í leigu

VERSLUN FRÍHAFNARINNAR  Hagnaðurinn er umtalsvert minni í ár en hann var í fyrra. 

Íslandshótel hafa ákveðið að fjölga 
hótelherbergjum á Fáskrúðsfi rði 
og verða með 47 herbergi. „Við 
erum að opna 21 herbergi þar á 
næsta ári í viðbót,“ segir Davíð 
Torfi  Ólafsson, framkvæmdastóri 
Íslandshótela. Fosshótel, sem eru 
í rekstri Íslandshótela, opnuðu 
hótel í Franska spítalanum í fyrra 
og þar eru nú 26 herbergi. 

Nú verður byggt nýtt hús við 
hlið Franska spítalans. „Það 
stendur eitt og sér en er í raun 
húsaþyrping, læknabústaðurinn, 
franski spítalinn, kapellan og 
sjúkraskýlið,“ segir Davíð Torfi . 

Davíð Torfi  segir að reksturinn 
fyrir austan hafi  gengið mjög vel. 
Það hafi  verið uppselt allt sumarið 
í fyrra, en veturinn gengið merki-
lega vel líka. „Við bindum miklar 
vonir við þetta svæði og alveg eins 
með Vestfi rðina. Við rekum hótel á 
Patreksfi rði og opnuðum það 2013. 
Það hefur komið mjög vel út og 
við höfum mikla trú á því svæði,“ 
segir Davíð Torfi . 

Hann býst við því að þegar 
vegasamgöngur batni á Vestfjörð-
um þá eigi ferðaþjónusta þar eftir 
að vaxa enn meira. 
 - jhh

Íslandshótel hyggjast byggja við Franska spítalann og auka gistirými:

Fjölga herbergjum á 
Fáskrúðsfirði um 21

Ég á þrjár systur og hún er 
bara eins og fjórða systir 
mín. Dásamleg vinkona 
í alla staði. Fjölhæf með 
eindæmum; saumar sér 
galakjóla, sem klæða hana 
fáránlega vel, án þess að 

nota snið; töfrar fram stjörnumáltíðir sem 
maður kemst ekkert í tæri við á venjulegum 
veitingahúsum. Fádæma skemmtileg, kann 
að vera til og hafa gaman og vera góð við 
alla í kringum sig. Svo þyrftu fleiri að fá að 
njóta sönghæfileika hennar sem hún hefur 
erft frá föður sínum. Lífskúnstner sem ég er 
þakklát fyrir að þekkja.

María Pálsdóttir, leikkona og vinkona. 
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Hin hliðin
Hulda Bjarnadóttir
framkvæmdastýra Félags 
kvenna í atvinnurekstri

Fórnarlamba hryðjuverkaárása í Naíróbí minnst

BÝÐUR FRAM AÐSTOÐ  John Kerry, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, tók á mánudaginn þátt í minningarathöfn um þá sem 
fórust í hryðjuverkaárásunum á sendiráð Bandaríkjanna í Naíróbí í Kenía árið 1998. Um leið og Kerry minntist fórnarlambanna 
bauð hann fram aðstoð Bandaríkjanna í baráttunni gegn þeirri ógn sem sómölsk hryðjuverkasamtök eru orðin.
 NORDICPHOTOS/AFP

Fræðimenn eru almennt orðnir 
sammála um að kvótakerfi sé 
skilvirkasta leiðin til stjórnar 
á fiskveiðum. Kvótunum var 
upphaflega úthlutað ókeypis en 
hafa síðan gengið kaupum og 
sölum. Það hefur þjóðin ekki 
getað sætt sig við – og gerir 
ekki enn. Útgerðin býr því eilíft 
við óvissu. Ástæðan er sú að það 
skortir siðferðilegan grundvöll 
undir kvótakerfið, grundvöll 
sem bæði þjóðin og þeir sem 
að sjávarútvegi starfa geta við 
unað.

Ekki væri sanngjarnt að inn-
kalla alla kvóta fyrirvaralaust. 
En það er til millileið sem í senn 
veitir útgerðum eðlilega aðlög-
un um leið og hún færir auðlind-
irnar smám saman til baka til 
eigandans, þjóðarinnar, sem þá 
nýtur sanngjarns arðs af sinni 
eign. Þetta er markaðsleið þar 
sem kvótum er endurúthlutað 
árlega en þeir skertir lítillega 
um leið. Það sem af gengur er 
boðið upp.

Makrílfrumvarpið
Stjórnarfrumvarp hefur verið 
lagt fram á Alþingi um úthlut-
un makrílkvóta. Í því er það 
veigamikla nýmæli að aflahlut-
deildum er ekki lengur úthlutað 
eitt ár í senn án frekari skuld-
bindinga. Í þess stað er úthlut-
unin í raun ótímabundin nema 
hvað stjórnvöld geta afturkall-
að hana, en til þess þarf sex 
ára aðdraganda. Eigi að segja 
ákvæðinu upp þarf meiri hluti 
á Alþingi að vera sama sinnis 
í tvö ef ekki þrjú kjörtímabil í 
röð. Það er því jafnvel erfiðara 
að afturkalla makrílúthlutunina 
en að breyta sjálfri stjórnar-
skránni.

En hættan af þessu óheilla-
frumvarpi er enn meiri. Segj-
um að ákvæði um auðlindir 
í almannaeign komist loks í 
stjórnarskrá, eins og stjórnlaga-
ráð lagði til og um þrír fjórðu 
hlutar kjósenda studdu í þjóðar-
atkvæðagreiðslu árið 2012. Þá 
væri samt ekki unnt að hrófla 
við makrílúthlutuninni næstu 
sex til sjö árin á eftir án þess 
að skapa ríkissjóði hættu á risa-
háum skaðabótakröfum. Núver-
andi sjávarútvegsráðherra hefur 
raunar reifað hugmyndir um að 
kvótahafar fái að halda kvótun-
um óáreittir í 23 ár og það með 

sjálfvirkri framlengingu. Það 
er því augljóst að það stefnir í 
varanlegt afsal þjóðarinnar á 
fiskimiðunum sé ekki sporn-
að kröftuglega við. Í stað til-
lögu sjávarútvegsráðherra um 
ráðstöfun á makrílkvótunum 
væri kjörið að beita nú framan-
greindri uppboðsleið á þessar 
veiðar.

Makrílfrumvarpið er ekki 
smámál um smáan fisk. Óbreytt 
mun frumvarpið ryðja brautina 
að endanlegri einkavæðingu 
fiskimiðanna við Íslandsstrend-
ur. Því er frumvarpið ógæfuspor 
sem verður að stöðva. Lesand-
inn getur lagt sitt af mörkum 
með því að styðja undirskrifta-
söfnun á thjodareign.is
Pistill þessi er stytt gerð af 
grein sama heitis á visir.is 

Kvótakerfið er gott – en 
byggt á siðferðilegum sandi

Salan á eignarhlut ríkisbankans Landsbankans á eignarhlut 
í Borgun hf. á að því er virðist undirverði var eiginleg gjöf á 
eignum ríkisins. 

Borgun hyggst greiða 800 milljónir króna í arð á þessu ári 
vegna rekstrar síðasta árs og nemur arðgreiðslan helmingi 
hagnaðar ársins. Þetta er í fyrsta sinn síðan árið 2007 sem 
fyrirtækið greiðir arð. Árni Páll Árnason, formaður Samfylk-
ingarinnar, sagði í síðustu viku þegar málið kom upp að þessi 
tíðindi sýndu „hvers konar reginhneyksli salan á Borgun var“. 
Það er ástæða til að taka undir þessi orð formanns Samfylk-
ingarinnar að því virtu að salan á Borgun var gjöf á verðmæt-
um ríkisins.  

„Nú sitja þeir kaupendur á hlut ríkisbankans sem voru 
útvaldir í bakherbergjum og greiða sér kaupverðið hægt og 
rólega í arð. Sala á eignarhlutum ríkisins á aldrei að eiga sér 

stað í leyni og án samkeppni,“ sagði Árni 
Páll.  

Landsbanki Íslands seldi 31,2 pró-
senta hlut í Borgun fyrir 2,2 milljarða til 
Eignarhaldsfélagsins Borgunar slf., sem 
m.a. er í eigu Stálskipa, Péturs Stefáns-
sonar ehf. og Einars Sveinssonar. Eignar-
haldsfélagið Borgun slf. fær 250 milljónir 
króna í sinn hlut vegna arðgreiðslunnar. 
Landsbankinn, sem er í eigu ríkisins, var 
harðlega gagnrýndur fyrir að hafa ekki 
boðið hlutinn út í opnu söluferli. 

Gjöfin fólst í mismuninum á raun-
verulegu verðmæti eignarhlutarins í 
Borgun hf. og þess verðs sem nýir hlut-
hafar fyrirtækisins, íslenskir kaupsýslu-
menn sumir hverjir nátengdir fjár-
mála- og efnahagsráðherra, greiddu fyrir 
fyrirtækið. Það er í raun með nokkr-
um ólíkindum að ekki hefur verið upp-
lýst hvernig nýir hluthafar greiddu fyrir 

eignarhlutinn í Borgun, þ.e. hvort þeir lögðu fram eigið fé við 
kaupin eða hvort kaupverðið var greitt með lánsfé. Kaupand-
inn er eignarhaldsfélag með takmarkaða ábyrgð og því taka 
hluthafar þess litla áhættu ef hlutirnir fara ekki vel en hagn-
ast mjög mikið með arðgreiðslum og hækkun á virði hlutar-
ins. Sigríður Mogensen hagfræðingur benti á það lykilatriði í 
frétt hér í blaðinu í síðustu viku að það þyrfti að upplýsa hvort 
Landsbankinn veitti seljendalán, hvort aðrir íslenskir bankar 
hafi fjármagnað eignarhaldsfélagið eða hvort kaupin hafi verið 
greidd að fullu með eigin fé. „Öllum þessum spurningum er 
ósvarað. Ástæðan fyrir því að fólk á rétt á að fá þessar upplýs-
ingar er að þetta er banki í eigu þjóðarinnar,“ sagði Sigríður. 

Landsbankinn var í erfiðri stöðu í málinu. Hann þurfti 
að selja eignarhlut sinn í Borgun vegna kröfu Samkeppnis-
eftirlitsins. Þessari kvöð fylgdi hins vegar aldrei skilyrði um 
handvalda kaupendur og sölu með leynd. Besta leiðin til að 
tryggja heilbrigða verðmyndun á fyrirtækinu hefði falist í 
því að auglýsa hlutabréfin í Borgun hf. og fela þriðja aðila, 
t.d. verðbréfafyrirtæki, að annast söluferlið. Svo virðist sem 
stjórn Landsbankans átti sig líka á því hversu glórulaus ráð-
stöfun það var að selja hlutabréfin í Borgun með þeim hætti 
sem gert var. Formaður bankaráðs bankans sagði á ársfundi 
Landsbankans 18. mars að bankinn hefði átt að selja hlutinn 
í Borgun í opnu söluferli „formsins og ásýndarinnar vegna“ 
en bankinn hefði ekki getað tryggt rétta upplýsingagjöf til 
væntanlegra kaupenda á fyrirtækinu þar sem aðkoma bank-
ans að því var takmörkuð. Þriðji aðili hefði hins vegar getað 
annast söluna til að ná þessu markmiði og það hefur aldrei 
verið útskýrt hvers vegna það var ekki gert.

Þegar öllu er á botninn hvolft voru verðmæti í eigu íslenskra 
skattgreiðenda gefin fáum útvöldum mönnum með þeirri 
glórulausu ákvörðun sem salan á Borgun var.

Ætlar enginn að axla ábyrgð vegna þess? 

Engin framkomin rök réttlæta sölu á Borgun fyrir luktum dyrum:

Gjöf á eign ríkisins

Skoðun
Þorkell Helgason, 
stærðfræðingur.

Það er því aug-
ljóst að það 

stefnir í varanlegt 
afsal þjóðarinnar 
á fiskimiðunum sé 
ekki spornað kröft-
uglega við.

Kaupandinn er 
eignarhaldsfélag 
með takmark-
aða ábygð og 
því taka hlut-
hafa þess litla 
áhættu.

Markaðshornið
Þorbjörn Þórðarson
thorbjorn@stod2.is

Hvort er betra að búa á Íslandi 
þegar heilbrigðiskerfið er fjár-
svelt og getur ekki fjármagnað 
tækjabúnað eða þegar heilbrigð-
iskerfið er ekki rekstrarhæft 
vegna verkfalla? Hvort er betra 

að búa á Íslandi þegar ferða-
mönnum fjölgar svo ört að 
við hræðumst átroðning eða 
þegar ferðamenn koma ekki 
til landsins vegna þess að 
starfsfólk ferðaþjónustunnar 

neitar að sinna starfinu vegna 
lélegra kjara? Hvernig kom-

umst við í þessa stöðu? 
Yfirvofandi óvissa og 

seinagangur kjara-
viðræðna er sjálf-
sagt farinn að hafa 

áhrif á fjölda manns nú þegar. 
Öllum til ama og leiðinda. Hugar-
róin er ekki mikil hjá þeim sem 
nú takast á. Erlendir félagar 
spyrja af hverju við gerum þetta 
ekki bara í þrepum reglulega án 
verkfallsaðgerða. Já, af hverju 
gerum við það ekki og hættum 
þessum stanslausu verkfalls-
hótunum? Ég vil trúa því að ef 
markmið stéttarfélaganna í þess-
ari lotu er raunverulega að hífa 
lágmarkslaun upp í 300 þúsund 
króna þá sjái mögulega fyrir end-
ann á þessari verkfallsrimmu. 
En þar virðist hnífurinn standa 
í kúnni og einhver stærri sviðs-
mynd er mögulega ekki sögð og 
eitthvert leikrit er sett á svið. 

En sviðsmynd aðalhagfræðings 
Seðlabankans er að lokum sú að 
ef allar hækkanir ná fram að 
ganga þá muni verðbólga vaxa 
hratt og stýrivextir tvöfaldast. 
Ekki á það bætandi í samanburði 
okkar við nágrannaþjóðir. 

Engu að síður ætla allir að 
fá alla kökuna og frumskógur 
stéttar- og starfsmannafélaga er 
mættur með sínar kröfur. Eng-
inn skal fá meira en hinn og það 
ætla allir að para sig við lækna 
og kennara. Ekki í næstu lotu, 
heldur núna. Laun hafa alltaf 
verið samanburður og eðlilegt 
er að kröfurnar séu lagðar fram. 
En er eðlilegt að öllum finnist 
það sjálfsögð krafa núna, undir-

eins og fyrir alla? Það hlýtur að 
þurfa að taka þetta í skrefum 
líkt og Samtök atvinnulífsins og 
fleiri hafa verið að benda á. Hvað 
þarf til að að slíkt verklag komist 
á? Kröfur flestra stéttarfélag-
anna eru að minnsta kosti langt 
umfram það sem fyrirtækin geta 
staðið undir. 

Klárum að ræða lágmarkslaun-
in í þessari lotu. Ræðum hitt svo 
í framhaldinu. Verðhækkanir, 
uppsagnir og gjaldþrot er hættan 
á hinum ásnum ef allt kemur til 
framkvæmda á sama tíma. 

Að því sögðu held ég áfram 
að velta mér upp úr því, hvort 
það sé gott að búa á Íslandi eða 
bölvan legt. 

Tertusneiðin eða kaka
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Óhætt er að segja að hið pólitíska 
landslag á Íslandi sé áhugavert. 
Píratar mælast með þriðjungsfylgi 
í könnunum, á meðan rótgrónu 
flokkarnir, þá sérstaklega Fram-
sókn og Samfylking, eiga í vök að 
verjast. Sjálfstæðismenn geta svo 
varla verið ánægðir með fylgi sem 
daðrar við tuttugu prósentin.

EKKI ER auðvelt benda á eina 
ástæðu fyrir fylgisaukningu 
Pírata. Auðvitað spila margir 
hlutir inn í – slæm frammistaða 
stjórnar flokkanna, lík Ögmundar 
og Steingríms í VG-lestinni, lask-
aður formaður hjá Samfylkingu, 
og grímulaus popúlismi Fram-
sóknar. 

EITT ER þó sem stjórnarmaðurinn 
hefur tekið eftir í fari Pírata, þá 
helst Helga Hrafns Gunnarsson-
ar, talsmanns þeirra. Þeir nálgast 
bæði pólitíska kollega (ekki and-
stæðinga) og viðfangsefnin af auð-
mýkt og virðingu. Þetta er sú nálg-
un sem oftast er líkleg til árangurs 
á öðrum sviðum mannlífsins, hvort 
sem er í mannlegum samskiptum 
eða viðskiptum. Af hverju ættu 
önnur lögmál að gilda í pólitík?

HELGI ER líkur Jóni Gnarr að þessu 
leyti. Kannski eru þeir eftir allt 
saman klækjastjórnmálamenn. 
Þeir skynja tíðarandann og vita að 
besservisserapólitíkusar sem tala 
meira og gera minna eru löngu 
dottnir úr tísku. Sá maður er heldur 
ekki til sem veit allt um allt. Þá er 
betra að svara heiðarlega, segjast 
ekki vita nóg og lofa að skoða málið.

Stjórnarmaðurinn er ekki hrif-
inn af öllu sem Píratar hafa fram 
að færa. Þá sérstaklega afstöðu 
þeirra í höfundarréttarmálum, 
sem myndi grafa undan góðum 
fyrirtækjum í landinu og skilja 
listamenn eftir á berangri. Höf-
undarrétturinn er eignarréttur, og 
hann ber að vernda með sambæri-
legum hætti og eignarrétt á t.d. 
fasteign. 

PÍRATAR eiga hins vegar skilið að 
vera á þeim stað sem þeir eru nú. 
Það er málflutningar þeirra sem 
hefur fleytt þeim þangað. 

Nú eru Píratar í þeirri stöðu að 
verða skotmark atvinnupólitíkusa. 
Þær raddir munu heyrast að óráð-
legt sé að treysta óvönu fólki fyrir 
stjórn landsins. Slíkt muni hafa 
alvarlegar afleiðingar fyrir efna-
hag ríkis og þegna. 

Þetta eru gamalkunnug rök sem 
Jóni Gnarr tókst að afsanna.

Með sama hætti var talið að 
samsteypustjórnir í Bretlandi 
væru ávísun á efnahagslegar 
hamfarir og pólitískt fárviðri. Það 
afsannaðist árið 2010 þegar frjáls-
lyndir og íhaldsmenn tóku saman. 
Markaðirnir bærðust vart við tíð-
indin og við tók ríkisstjórn sem 
hefur tekist að gera breska hag-
kerfið að fyrirmynd annarra í Evr-
ópu undanfarin ár. 

PÍRATAR geta þetta alveg. Á næstu 
mánuðum kemur í ljós hvort þeir 
eiga tækifærið skilið.

Píratar geta þetta

560 MILLJÓNA VELTA
Aukin umsvif á Breiðafirði
Sæferðir, sem reka ferjuna Baldur og Særúnu á 
Breiðafirði, fjárfestu í nýrri og stærri ferju í fyrra 
sem tekur fleiri farþega og bíla og eykur mögu-
leika fyrirtækisins til frekari vaxtar. Heildarvelta 
fyrirtækisins í fyrra nam 560 milljónum króna. 
Eimskip hefur nú keypt Sæferðir, en kaupin á 
fyrirtækinu eru háð samþykki Samkeppniseftir-
litsins.

14% AUKNING
Gistinóttum á Íslandi fjölgar enn
Gistinætur á hótelum hér á landi í mars 
voru 216.900 sem er 14 prósenta aukning 
miðað við mars 2014, samkvæmt tölum frá 
Hagstofu Íslands. Gistinætur erlendra gesta 
voru 86 prósent af heildarfjölda gistinátta í 
mánuðinum en þeim fjölgaði um 19 prósent 
frá sama tíma í fyrra á meðan gistinóttum 
Íslendinga fækkar um 8 prósent milli ára.

29.04.2015
Það er ljóst að það leggst af ákveðin efnahagsstarfsemi í 
þann tíma sem verkfall varir. Þetta mun snerta öll fyrir-
tæki annaðhvort með beinum eða óbeinum hætti. Lið-
leiki í viðskiptum milli fyrirtækja og aðila mun minnka 
til muna. Þetta hefur augljós neikvæð áhrif á lands-
framleiðslu og í ljósi þess hversu stór verkalýðsfélögin 
eru sem boðað hafa aðgerðir verða áhrifin enn meiri. 

Gylfi Magnússon, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Nýbýlavegur 8. 2.hæð 200 Kópavogur  eignir@domusnova.is  S 527 1717 
Fasteignasala venjulega fólksins...

Verð 52.900.000

Sérvöruverslun/Heildsala  Kringlan Verð Tilboð Skjólbraut 2 200 Kópavogur Verð Tilboð

Einar Hannesson
Hdl.Löggiltur
Fasteignasali og 
leigumiðlari

Óskar Már
Sölustjóri
gsm 615-8200 

Víðir 
Framkvæmdarstjóri
gsm 854-2226

Stefán Páll
Sölufulltrúi
gsm 694-7186

Agnar 
Sölufulltrúi
gsm 820-1002

Ármann Þór
Sölufulltrúi
gsm 847-7000

Þórarinn Jónsson
hdl.Löggiltur
Fasteignasali 

Þórir
Sölufulltrúi
865-9774

Haraldur
Sölufulltrúi
gsm 783-1494

Vera
Sölufulltrúi
gsm 866-1110

Kristín
Sölufulltrúi
gsm 894-3003

Diðrik
Sölufulltrúi
gsm 647-8052

Björgvin Þór
Sölufulltrúi
gsm 855-1544

Ívar
Sölufulltrúi
gsm 690-9090

Helgi
Sölufulltrúi
gsm 895-1999

Sveinn
Sölufulltrúi
899-8546

Langholtsvegur 185 104 Reykjavík

Nánari upplýsingar gefa Diðrik S: 647-8052 eða didrik@domusnova.is
og Einar Hannesson löggiltur fasteignasali á einar@domusnova.is

Seljavegur 13 101 Reykjavík Verð Tilboð

Grandavegur 47 107 Reykjavík Verð 44.900.000

Fasteignasala venjulega fólksins...

www.domusnova.is www.domusnova.is

Nánari upplýsingar gefa Haraldur S: 783-1494 eða haraldur@domusnova.is 
og Einar Hannesson löggiltur fasteignasali á einar@domusnova.is

Keilufell 2 111 Reykjavík Verð 51.900.000

FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI
Stefán Páll og Domusnova kynna í einkasölu: Sérverslun í Kringlunni ásamt 
heildverslun .

Nánari upplýsingar og gögn veita Stefán Páll í síma 694-7186 eða stefanp@domusnova.is
og Einar Hannesson löggiltur fasteignasali einar@domusnova.is

Nánari upplýsingar  veita Stefán Páll í síma 694-7186 eða stefanp@domusnova.is
og Einar Hannesson löggiltur fasteignasali einar@domusnova.is

Nánari upplýsingar  veita Stefán Páll í síma 694-7186 eða stefanp@domusnova.is
og Einar Hannesson löggiltur fasteignasali einar@domusnova.is

Mikið endurnýjuð

Diðrik og Domusnova kynna í sölu: Tvær íbúðir við Seljaveg í mikið 
endurnýjuðu húsi. Rólegt og barnvænt hverfi.

Stefán Páll og Domusnova kynna í einkasölu: Fallega og vel skipulagða íbúð 
auk bílskúrs í þessu gróna hverfi í vesturbæ Kópavogs.  

Lækkað verð

Haraldur og Domusnova kynna:  Nýstandsett glæsileg 128.3 fm íbúð 
á 1.hæð, að Grandaveg  47, ætluðum 60 ára og eldri.

Stefán Páll og Domusnova kynna í einkasölu:  Einbýlishús á 3 hæðum.
Húsið stendur á góðum stað við Elliðárdal með stórum afgirtum garði.  

Skipti á einbýlishúsi með aukaíbúð og bílskúr í Kópavogi kemur til greina.
Bæði verslun og heildsala hafa sýnt  góða rektrarafkomu seinustu ár 
Frábært fjárfestingatækifæri fyrir þá sem vilja fara í sjálfstæðan rekstur .

OPIÐ HÚS FÖSTUDAG 8. MAÍ KL 17:15-17:45 

Margar góðar gönguleiðir eru í kring í fallegu umhverfi og stutt í alla þjónustu.
Eign sem vert er að skoða. Einstakt útsýni 

Stutt er í alla þjónustu.
Íbúðirnar voru báðar endurgerðar og standsettar á árunum 2003-2008

60 ára og eldri

Íbúðin er snyrtileg og vönduð í alla staði og fylgir henni stórt  27,9 fm aukaherbergi
á sér fastanúmeri sem er utan íbúðar og snýr það út á Faxaflóann með góðu útsýni

Nánari upplýsingar gefa Diðrik S: 647-8052 eða didrik@domusnova.is
og Einar Hannesson löggiltur fasteignasali á einar@domusnova.is

Diðrik og Domusnova kynna í einkasölu:  Vel skipulögð og heillandi 
kjallaraíbúð við Langholtsveg ásamt bílskúr.

Þetta er virkilega skemmtileg eign á frábærum stað miðsvæðis í Reykjavík. 
Stutt í alla þjónustu í Skeifunni.

Íbúð með bílskúr


