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Wagner-liðar tilkynntu á laugar-
dag að þeir hefðu náð stjórn á
borginni Bakhmút í Dónetsk-
héraði í austurhluta Úkraínu.
Forseti Úkraínu vísaði þeim
yfirlýsingum á bug á sunnudag
þegar hann ræddi við blaðamenn
á fundi G7-ríkjanna í Japan og
sagði Rússa ekki hafa náð stjórn á
Bakhmút. Um það væri ekki hægt
að deila.

Átökin í Bakhmút hafa verið
ein þau blóðugustu síðan innrás
Rússa í Úkraínu hófst en á fundi
G7-ríkjanna áréttaði Joe Biden,

forseti Bandaríkjanna, að um
hundrað þúsund rússneskir
hermenn hefðu særst eða fallið í
átökunum um Bakhmút.

Á fundinum, sem haldinn var
í Hírósíma, sagðist Selenskí
sjá mikil líkindi með borgun-
um tveimur. Ekkert væri eftir
í borginni nema lík rússneskra
hermanna.

Á meðan sérfræðingar bíða eftir
frekari sókn Úkraínumanna hafa
loftvarnir þeirra yfir Kænugarði í
síðustu viku valdið kaflaskiptum í
hernaðarsögunni.» 13

Sér líkindi með
Bakhmút og Hírósíma

Keppendur í Íslandsmótinu í torfæruakstri
sýndu listir sínar á torfærusvæði Kvartmílu-
klúbbsins við Álfhellu í Hafnarfirði á laugar-

daginn. Því fylgdi tilheyrandi hávaði, drullu-
mall og almenn gleði viðstaddra. Keppnin var
önnur í röðinni á Íslandsmótinu og þótti vel til

takast. Á myndinni er ökuþórinn Geir Evert
Grímsson á Sleggjunni sem lenti í fjórða sæti.
Hann er með næstflest heildarstig í mótinu.» 11

Ljósmynd/Þorsteinn Dagur Rafnsson

Svífandi torfæru-
bílar boða vorið
rétt eins og lóan

Hugmyndir um uppbyggingu líf-
orkugarða fyrir Norðurland eystra
á Dysnesi við Eyjafjörð hafa verið að
þróast frá því frummatsskýrsla var
gerð. Nú er rætt um að áfangaskipta
verkefninu þannig að fyrst verði lögð
áhersla á að koma upp vinnslulínu
fyrir úrgang sem fellur undir áhættu-
sömustu flokka lífræns úrgangs, það
er að segja dýrahræ og áhættuúrgang
frá afurðastöðvum.

Horft er til þess að vinnslan geti
annað öllu landinu enda er víða pottur
brotinn í þessum efnum og talið mikið
um að úrgangur sé urðaður ólöglega.

EFTA-dómstóllinn hefur dæmt að Ís-
lendingar hafi ekki uppfyllt skyldur
sínar samkvæmt EES-samningnum
á þessu sviði. Þá virðist umræða um
urðun fjár vegna riðuniðurskurðar
í Miðfirði hafa hreyft við mörgum.

Vinnsla á þessum úrgangi skilar af
sér fitu, sem nota má í lífdísilfram-
leiðslu, og kjötmjöli, sem er gott
brennsluefni en má ekki nota sem
áburð. Þeir sem vinna með hugmynd-
ir um líforkugarða benda á að auk
þess að fullnægja reglum opnist með
þessari vinnslu möguleikar á atvinnu-
uppbyggingu. » 4

lHugmyndir um líforkugarð á Dysnesi við Eyjafjörð þróast

Dýrahræ í fyrsta áfanga

Morgunblaðið/Styrmir Kári

Urðun Meira hefur verið urðað hér
en reglur í raun heimila.

Ástandið bitnar
verst á lágtekjufólki
�Monika Hjálmtýsdóttir, nýkjör-
inn formaður Félags fasteigna-
sala, segir hægagang í fast-
eignasölu oft verða vegna þess að
keðja af kaupendum og seljendum
brestur þegar síðasti hlekkurinn
stenst ekki greiðslumat. Erfitt sé
fyrir lágtekjufólk að komast inn á

fasteignamark-
aðinn.

„Það er búið
að útiloka
ákveðinn hóp
kaupenda út af
því að það er
miklu erfiðara
að kaupa. Það
er miklu stífara
að komast
í gegnum
greiðslumat

af því að þú reiknar hvað þú ert
að greiða í afborganir af lánum,
fleiri hundruð þúsund, sem var
kannski 100% minna fyrir ári í
afborgunum. Það er búið að skera
mikið af kaupendahópnum,“
segir Monika.

Hún segir að lágtekjufólk verði
verst fyrir barðinu á ástandinu
á fasteignamarkaði. „Því það
stenst ekki greiðslumat. Það er
stór hópur sem á ekki möguleika.
Þess vegna er þessi hægagangur,“
segir hún.

Hún segir að fyrir utan erfið
skilyrði velti fólk því fyrir sér
hvort stýrivextir muni lækka og
hvort þetta sé góður tími til að
kaupa eða selja.

Þrátt fyrir þetta sé hreyfing á
markaðnum, þó ferlið gangi oft
hægar fyrir sig. Oft þegar einhver
í keðjunni stenst ekki greiðslu-
mat þurfi einfaldlega að bíða eftir
nýjum kaupanda inn í ferlið.» 10

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Fasteignir Erfitt getur verið fyrir lág-
tekjufólk að standast greiðslumat.

Monika
Hjálmtýsdóttir
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Sex mánuðir eru liðnir síðan hópur
íbúa kærði lagningu Arnarnesvegar
til úrskurðarnefndar umhverfis- og
auðlindamála. Vegagerðin upplýsti
fyrr í mánuðinum að fimm tilboð
hefðu borist í útboði um verkið.
Hópur íbúa í nágrenni fyrirhugaðs
vegar, sem kalla sig Vini Vatnsenda-
hvarfs, upplifir sig svikinn vegna
framkvæmdan

Málsmeðferðartíminn kveikir þó
vonarneista að sögn Helgu Kristín-
ar Gunnarsdóttur, talskonu hópsins.
Hann geti bent til þess að íbúarnir eigi
lögvarða hagsmuni og að málið sé til
efnislegrar meðferðar hjá nefndinni.

„Við erum enn að bíða eftir úrskurði
vegna kærunnar. Það hefur dregist
mikið, sem gefur manni þó von um að
verið sé að taka málið fyrir efnislega.
Þeir hafa áttað sig á því að tugir íbúa
sem skrifa undir kæruna eigi lögvarða
hagsmuni,“ segir Helga, en fyrri kæru

hópsins var vísað frá þar sem hann
var ekki talinn hafa lögvarinna hags-
muna að gæta.

Hópurinn fer fram á að gert verði
nýtt umhverfismat en byggt er á
umhverfismati frá árinu 2003. Þá
gagnrýnir Helga að vistlok, eða
nokkurs konar gróðurbrýr yfir veg-
inn, hafi verið til staðar á teikningum
í deiliskipulagi en þau sé hvergi að sjá
í útboðslýsingu.

lKrefjast umhverfismats vegna lagningar ArnarnesvegarlByggt á gömlu um-
hverfismati og útboðslýsing rímar ekki við deiliskipulag, segir forsvarsmaður íbúa

Íbúar upplifa sig svikna

Arnarnesvegur

»Tenging milli Kópavogs og
Reykjavíkur sem getið er í
samgöngusáttmála.
»Liggur frá Rjúpnavegi og í
norðvestur að Breiðholtsbraut.
»Umhverfismat fyrir fram-
kvæmdirnar er frá árinu 2003.

Veronika Steinunn Magnúsdóttir
veronika@mbl.is

„Allt of mörgum …“» 4


