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LÁNASJÓÐS SVEITARFÉLAGA
GRÆN VEGFERÐ
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• Það markar ánægjuleg þáttaskil í starfsemi Lánasjóðs 
sveitarfélaga að gefa út fyrstu framvinduskýrslu grænna 
skuldabréfa. Lánasjóðurinn hvetur sveitarfélög til að leggja 
sitt af mörkum til sjálfbærrar þróunar með því að ráðast í 
verkefni sem milda loftslagsbreytingar og hafa jákvæð 
umhverfisáhrif. 

• Útgáfa á grænum skuldabréfum samræmist mjög vel hlutverki 
sjóðsins og vilja sveitarfélaga að fjárfesta í umhverfisbætandi 
verkefnum. 

• Græn vegferð Lánasjóðsins hófst árið 2019 þegar 
umhverfisstefna sjóðsins var samþykkti. Í framhaldinu var 
umgjörð grænna skuldabréfa unnin í samstarfi við 
Landsbankann. 

• Græna umgjörðin byggir á alþjóðlegum viðmiðum sem ICMA 
hefur sett saman og byggir á fjórum grunnstoðum.* 

Lánasjóðurinn fékk vottun á umgjörðina frá alþjóðlega 
vottunaraðilanum Sustainalytics í október 2019. 

• Fyrsta útboð Lánasjóðsins á græna skuldabréfinu LSS040440 
GB var haldið í febrúar 2020. 

• Græna vegferðin heldur áfram með fundum og samtölum við 
sveitarfélög þar sem leitað er tækifæra til að hrinda grænum 
verkefnum í framkvæmd.
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Vegferðin

*Green bond Principles útgefið af International Capital Market Association (ICMA)



Tímalína

3F-19

• Umhverfisstefna samþykkt af stjórn
• Verkefni og umhverfismælikvarðar ákveðnir
• Fundir og samtöl við sveitarfélög um græn verkefni

4F-19
• Græn umgjörð samþykkt
• Græn umgjörð vottuð af Sustainalytics

1F-20
• Kynningar fyrir fjárfestum
• Fyrsta útboð á grænum skuldabréfum

20-21
• Áframhaldandi samtal við sveitarfélög um græn verkefni
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Tilgangur grænna skuldabréfa
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Lánasjóðurinn gefur út græn skuldabréf til að fjármagna verkefni sveitarfélaga sem stuðla að umhverfisvernd 
og sporna gegn loftslagbreytingum í samræmi við umhverfisstefnu Lánasjóðsins. 

Markmiðið er að hagrænir hvatar séu til staðar þannig að grænar lánveitingar verði eftirsóknarverður kostur 
fyrir sveitarfélög.

Grænar 
lánveitingar 

til 
sveitarfélaga

Lánasjóður 
sveitarfélaga

Fjármögnun
Græn 

skuldabréf



Umhverfisstefnan
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Draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum í starfsemi Lánasjóðsins
og leggja samtímis sitt af mörkum til samfélagsins með því að
fjármagna umhverfisbætandi verkefni sveitarfélaga

Umhverfisstefna Lánasjóðsins

 Vera leiðandi í umhverfismálum og sýna samfélagslega ábyrgð
 Stuðla að sjálfbærri þróun með því að fjármagna verkefni sem draga úr loftlagsbreytingum og hafa 

jákvæð umhverfisáhrif
 Bjóða upp á lán sem fjármögnuð verða með grænum skuldabréfum og hvetja sveitarfélög til að 

velja umhverfisvænni verkefni fram yfir annað
 Hvetja starfsmenn og stjórn til að leggja sitt af mörkum til umhverfisverndar og loftlagsmála

Markmið 
umhverfisstefnu



Lánshæf verkefni
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Verkefni sveitarfélaga sem fjármögnuð verða með grænum skuldabréfum þurfa að uppfylla þau 
skilyrði sem koma fram í umgjörðinni

Endurnýjanleg orkaVistvænar byggingar

Bætt orkunýting

Meðhöndlun úrgangs Bætt vatnsnýting og frárennsli

Vistvænar samgöngur
Grænar lánveitingar

Lánasjóðs sveitafélaga



• Fyrsta útboð sjóðsins á grænum
skuldabréfum gekk vonum framar og
eftirspurn var mjög góð. 32 tilboð bárust
fyrir 3.990 m.kr.

• Gefinn var út 1,1 milljarður á 
ávöxtunarkröfunni 1,35%. Til samanburðar 
var haldið útboð í LSS34 á sama tíma og 
var ávöxtunarkrafa 1,40%. 

• 5 punkta munur sem skilaði sér sem 
fjárhagslegur ávinningur við fjármögnun á 
umhverfisbætandi verkefnum 
sveitarfélaga. 
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Útgáfa grænna skuldabréfa

Greidd græn 
útlán 
86%

Óráðstafað
14%

LSS40 GB

Grænt skuldabréf

1.108 m.kr.



UMHVERFISLEGUR ÁVINNINGUR
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Umhverfislegur ávinningur 2020

Lánshæf verkefni hafa minnkað losun gróðurhúsaloftegunda 
um 538 tonn af CO2 og framleitt 49 GWh af endurnýjanlegri orku 
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Lagður grunnur að 
BREEAM- very good 

byggingu 

Framleiðsla á  49 GWh 
af endurnýjanlegri orku

7,4 km af nýjum 
göngu- og hjólastígum 

Ein skólphreinsistöð byggð
Afkastageta frárennslilagna

aukin um 82m3 
1730 MWh 

betri orkunýtni

538     
tCO2e 

minni losun

Orkunýtni

Vistvænar byggingar Endurnýjanleg orka



Vistvænar byggingar
28%

Endurnýjanleg 
orka 26%

Fráveitukerfi
25%

Bætt orkunýtni
12%

Vistvænar 
samgöngur

8%

Græn útlán til sveitarfélaga
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Lánshæf verkefni 2020

Orkunýtni

Rafvæðing hafnar - 90 m.kr.
Áætluð afkastageta 625 MWh
Áætlaður sparnaður í CO2 507 tonn

LED - lýsing götuljósa – 10 m.kr.
Áætlaður orkusparnaður 49,2 MWh
Áætlaður sparnaður í CO2 0,43 tonn

Endurnýjun á stofnæð hitaveitu – 17 m.kr.
Bætt orkunýtni 1.100 MWh

Vistvænar samgöngur 
Göngu- og hjólastígar – 80 m.kr.

Lengd göngu- og hjólastíga 7,4 km

Vistvænar byggingar
Hjúkrunarheimli – Breeam very good – 270 m.kr.

Áætlaður orkusparnaður 580 MWh
Áætlaður sparnaður í CO2 12,1 tonn
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Lánshæf verkefni 2020

Endurnýjanleg orka

Dælustöð fyrir hitaveitu – 70 m.kr.
Þjónustar 20 þúsund heimili
Áætluð afkastageta 8M m3
Áætluð afkastageta 380 GWh

Öflun á heitu vatni  - 180 m.kr. 
Þjónustar 600 einstaklinga
Áætluð framleiðslugeta 49,18 GWh
Áætlaður sparnaður í CO2 18,7 tonn

Fráveitukerfi
Skólphreinsistöð – 20 m.kr.

Meðhöndlar um 5,2 m3/klst 
Framleiðslugeta í Pe 250 g/m3
Fór áður óhreinsað en núna er losun í viðtaka

Skólphreinsistöð – 35 m.kr.
Undirbúningur á framkvæmd hafinn. 
Áætluð framleiðslugeta í PE 14.000 g/m3
Áætluð hreinsigeta

Frárennslulagnir – 185 m.kr.
Endurnýjun skólplagnir 1368 m
Afkastageta aukin um 82 m3
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Heildar P (Total-P) 8 g/m3
Heildar N (TKN) 44 g/m3
BOD5 240 g/m3
COD 480 g/m3
TSS 360 g/m3

Þurrefni -90%
N -38%
P -29%
BOD -80%
E-coli -90%



VIÐAUKI
Græn skuldabréf
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Yfirlit fyrir græn lán 2020
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Sveitarfélag Græn útlán Tilgangur Lánshæf verkefni

Sparnaður í 
losun GHL - KG 

CO2

Orku-
sparnaður 

MWst

Vistvænar 
samgöngur -

km

Áætluð 
aukning 
Afkasta -
GWh/ár

Framleiðsluget
a  Pe  (g/m3)

Endurnýjun 
lagna í metrum

Dalvíkurbyggð 90.000.000 Rafvæðing hafnar Orkunýtni 507.000 

Skeiða- og Gnúpverjahrepps 20.000.000 Skólphreinsistöð Fráveitukerfi 250 

Skútustaðahreppur 20.000.000 Hjólastígur Vistvænar samgöngur 5 

17.000.000 Hitaveitulagnir Orkunýtni 1.101 

Árborg 10.000.000 Led lýsing Orkunýtni 433 49 

60.000.000 Hjólastígur Vistvænar samgöngur 2 

270.000.000 Breem vottað hjúkrunarheimili Vistvænar byggingar 12.100 580 

185.000.000 Frárennslilagnir Fráveitukerfi 1.368 

35.000.000 Skólphreinsistöð Fráveitukerfi 14.000 

Selfossveitur 250.000.000 Orkuöflun - endurnýjanleg orka Endurnýjanleg orka 18.688 49 

Greidd græn útlán 2020 957.000.000 538.221 1.730 7 49 14.250 1.368 



Græn skuldabréf - helstu skilmálar

Nýr skuldabréfaflokkur LSS040440 GB

Heildarheimild flokks: 25.000.000.000

Nafnverðseiningar: 1 kr.

Tegund skuldabréfs: Jafngreiðslubréf

Afborganir höfuðstóls og 
vaxta:

Höfuðstóll og vextir eru greiddir með 41 jöfnum greiðslum. Gjalddagar höfuðstóls og vaxta eru tvisvar á ári, 4. apríl og 4. 
október. Fyrsta greiðsla höfuðstóls og vaxta er 4. apríl 2020

Nafnvextir: 1,50%

Dagregla: 30E/360

Uppgreiðsluheimild: Nei

Verðtrygging: Já, vísitala neysluverðs

Tekið til viðskipta: Skráð á Aðalmarkað Nasdaq Iceland hf. innan 3 mánaða frá uppgjörsdegi

Tilgangur útgáfu: Skuldabréfin eru gefin út sem „græn skuldabréf“ í þeim tilgangi að fjármagna verkefni sveitarfélaga sem hafa jákvæð áhrif á 
umhverfið og sporna gegn loftslagsbreytingum enda falla verkefnin undir umgjörð Lánasjóðsins um græn skuldabréf. 
Umgjörðin er aðgengileg fjárfestum á heimasíðu Lánasjóðs sveitarfélaga 
https://www.lanasjodur.is/fjarfestar/fjarmognun/graen-skuldabref/ og á skrifstofu Lánasjóðsins á skrifstofutíma.
Útgefandi mun nýta fjármagn sem hann móttekur vegna útgáfu skuldabréfanna í græn verkefni í samræmi við umgjörð 
Lánasjóðs sveitarfélaga um græn skuldabréf

Ytri endurskoðandi mun staðfesta að minnsta kosti einu sinni á ári að útgefandi hafi nýtt fjármagn í samræmi við umgjörð 
Lánasjóðs sveitarfélaga um græn skuldabréf 

Sjá aðra skilmála í útgáfulýsingu
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https://www.lanasjodur.is/fjarfestar/fjarmognun/graen-skuldabref/


Hæf græn verkefni

Lánshæf verkefni Heimsmarkmið Dæmi um verkefni 

Endurnýjanleg orka 7, 11, 12, 13 • Vatnsafls- og jarðvarmavirkjanir
• Vindorka
• Sólarorka
• Vinnsla við hauggas eða sambærilegra virkjana sem ekki nýta 

jarðefnaeldsneyti sem orkugjafa

Vistvænar byggingar 7, 12, 13 • Nýjar og endurbættar byggingar sem uppfylla alþjóðlega og innlenda 
umhverfisstaðla

Bætt orkunýting 7, 9, 13 • Tækni sem dregur úr orkunotkun t.d. Ledljós
• Hitaveita
• Snjallnet (smart grids)
• Aðrar aðgerðir sem draga a.m.k. úr 25% af orkunotkun

Meðhöndlun úrgangs 7, 9, 11, 12, 13 • Tækjabúnaður sem minnkar sóun 
• Framleiðsla á endurnýjanlegri orku 
• Metanframleiðsla
• Endurvinnsla sorps
• Orkuframleiðsla úr sorpi
• Urðunarstaðir

Vistvænar samgöngur 7, 11, 13 • Innviðauppbygging fyrir almenningssamgöngur og rafknúin ökutæki
• Hjólastígar
• Rafhleðslustöðvar fyrir bíla og skip

Bætt vatnsnýting og 
frárennsli

6, 12, 14 • Innviðir fyrir hreint vatn
• Frárennslisstöðvar
• Meðhöndlun skólps

18Íslensk þýðing úr umgjörð (Green bond framework) Lánasjóðsins.
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