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Kynning þessi er útbúin af Landsbankanum hf. (hér eftir einnig „Landsbankinn“) og Lánasjóði sveitarfélaga ohf. (hér eftir einnig

„Lánasjóðurinn“) í tengslum við fyrirhugaða sölu á skuldabréfum útgefnum af Lánasjóðnum í lokuðu útboði. Útboðið telst því ekki

almennt útboð í skilningi 43. gr. laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti. Kynning þessi er eingöngu ætluð til upplýsinga og felur

ekki í sér ráðgjöf til fjárfesta eða tilboð um kaup eða sölu skuldabréfa.

Kynning þessi byggir á opinberum upplýsingum og upplýsingum frá Lánasjóðnum sem hafa ekki verið staðreyndar af

Landsbankanum. Upplýsingar sem fram koma í kynningu þessari geta verið háðar breytingum, uppfærslum, lokaútgáfu eða

endurútgáfu sem geta falið í sér breytingar frá þeim upplýsingum sem fram koma í kynningu þessari. Landsbankinn og

Lánasjóðurinn ábyrgjast hvorki beint eða óbeint, að upplýsingar eða skoðanir sem fram koma í kynningu þessari séu að öllu leyti

nákvæmar eða tæmandi. Með birtingu þessarar kynningar skuldbinda Landsbankinn og Lánasjóðurinn sig hvorki til þess að veita

frekari upplýsingar né eftir atvikum að leiðrétta eða uppfæra kynningu þessa.

Móttaka þessarar kynningar skal ekki talin fela í sér fjárfestingaráðgjöf í skilningi laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti, af hálfu

Landsbankans og Lánasjóðsins og ber Landsbankanum, sem söluaðila skuldabréfanna, ekki skylda til að meta hvort kaup á

skuldabréfum útgefnum af Lánasjóðnum séu viðeigandi fyrir fjárfesta og njóta fjárfestar ekki verndar skv. 16. gr. laga nr. 108/2007,

um verðbréfaviðskipti, vegna kaupa á skuldabréfunum.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel grunnlýsingu sem gefin verður út í tengslum við útgáfu skuldabréfanna og töku þeirra til

viðskipta á aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. og önnur viðeigandi gögn í tengslum við útgáfu skuldabréfanna. Grunnlýsingin og

önnur viðeigandi gögn verða birt á vefsvæði útgefandans, https://www.lanasjodur.is/fjarfestar/fjarmognun/

Fjárfestum er bent á að Landsbankinn er umsjónaraðili vegna sölu skuldabréfanna ásamt því að hafa veitt Lánasjóðnum ráðgjöf í

tengslum við útgáfu á grænum skuldabréfum. Landsbankinn hefur í samræmi við 8. gr. laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti,

sett sér reglur um hagsmunaárekstra, en þær má finna á vefslóðinni: http://bankinn.landsbankinn.is/um-

bankann/stjornarhaettir/reglur

Fyrirvari

https://www.lanasjodur.is/fjarfestar/fjarmognun/
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LÁNASJÓÐUR SVEITARFÉLAGA
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Lánasjóður sveitarfélaga
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Lánasjóður sveitarfélaga er opinbert hlutafélag, ohf. 

Eigendur

Að tryggja íslenskum sveitafélögum, stofnunum og fyrirtækjum
lánsfé á hagstæðum kjörum með veitingu lána eða ábyrgða

Útlán takmarkast við verkefni sem hafa almenna efnahagslega
þýðingu

Skilyrði fyrir lánveitingu til fyrirtækja og stofnana sveitarfélaga er að
þau séu alfarið í eigu sveitarfélaga og/eða ríkissjóðs sem beri ábyrgð
á skuldbindingum þeirra gagnvart Lánasjóðnum

Að skapa öfluga samkeppni á lánsfjármarkaði fyrir sveitafélög og
fyrirtæki þeirra

Fyrirkomulag

Eigendur sjóðsins eru 72 íslensk sveitafélög

Hlutverk

Markmið



Helstu fjárhagsupplýsingar 1H2019
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CAD hlutfall 71%

Eignir
114,8 ma.kr.

Vaxtaberandi skuldir
96,6 ma.kr.

Hreinar rekstrartekjur
584 m.kr.

Handbært fé í lok
tímabils

6,3 ma.kr.

Útborguð langtímalán
11,4 ma.kr.

Útlán
108,2 ma.kr.

Greiddur arður v/2018
428 m.kr. (0,09 pr. hluta)

Hagnaður
480 m.kr.

Eigið fé
17,9 ma.kr.



Fjármögnun

• Skuldabréf er um 96,8% af fjármögnun sjóðsins

• Allir skuldabréfaflokkar eru verðtryggðir með jöfnum 
greiðslum eða jöfnum afborgunum

• LSS 04-1 var á gjalddaga í september 2019

• LSS 150434 er 48,9% af heildar vaxtaberandi skuldum 

• Skuldabréfaútgáfa um 15,2 milljarðar á árinu 2019

• Aðrar skuldir námu 2,9 ma.kr.  

7

0,2% 2,1% 2,2%

19,1%

48,9%

24,4%

0,%

10,%

20,%

30,%

40,%

50,%

LSS 04-1 LSS 05-2 LSS 08 1 LSS 150224 LSS 150434 LSS 151155

Skuldabréf sem hlutfall af vaxtaberandi skuldum 

Vaxataberandi 
skuldir  (m.kr.)

Útistandandi 
fjárhæðir*

Vegnir 
meðalvextir** Lokagjalddagi 

Skuldabréfaútgáfur

LSS 04-1 236     4,08% 2019

LSS 05-2 2.053     4,30% 2022

LSS 08 1 2.138     5,29% 2034

LSS 150224 18.422     4,64% 2024

LSS 150434 47.273     2,92% 2034

LSS 151155 23.597     2,52% 2055

Samtals skuldabréf 93.719     

*Fjárhæðir miðast við hálfsársársuppgjör 2019

* *Vegin meðaltals vaxtaprósenta er sett fram samkvæmt aðferð um virka vexti



Tilgangur útgáfu grænna skuldabréfa
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Lánasjóðurinn mun gefa 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



UMGJÖRÐ GRÆNNA SKULDABRÉFA 
OG LÁNVEITINGAR

Græn skuldabréf
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Umgjörð grænna skuldabréfa

• Lánasjóðurinn hefur útbúið umgjörð í þeim tilgangi
að gefa út græn skuldabréf.

• Umhverfisstefna Lánasjóðsins var höfð að leiðarljósi
við gerð umgjarðarinnar.

• Umgjörðin byggir á alþjóðlegum viðmiðum sem
ICMA hefur sett saman og byggir á fjórum
grunnstoðum*

• Umgjörðin er vottuð af Sustainalytics sem er
alþjóðlegur viðurkenndur vottunaraðili.

• Markmið Lánasjóðsins með útgáfu grænna
skuldabréfa er að afla lánsfjár á sem bestum kjörum
og fjármagna verkefni sveitarfélaga sem stuðla að
umhverfisvernd og sporna gegn loftlagsbreytingum.

• Betri lánskjör skapa hagræna hvata sem skila sér í að
fleiri umhverfisbætandi verkefni verða að veruleika.

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



Umgjörð grænna skuldabréfa
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Ráðstöfun fjármuna

• Skilgreining á „hæfum grænum 
verkefnum“  unnin í samráði við 
sérfræðing í umhverfismálum

• Hæf græn verkefni eru m.a; 
endurnýjanleg orka, vistvænar byggingar, 
bætt orkunýting, meðhöndlun úrgangs, 
vistvænar samgöngur, bætt vatnsnýting 
og frárennsli

Stýring fjármuna

• Söluandvirði skuldabréfanna ráðstafað inn á 
sérstakan reikning

• Fjárstýring mun sjá um ráðstöfun fjármuna 

• Innri endurskoðun mun yfirfara og staðfesta

Upplýsingagjöf til fjárfesta

• Árleg upplýsingagjöf um ráðstöfun fjármuna 
og framvindu

• Staðfest af ytri endurskoðanda

• Sveitarfélögin þurfa að skila inn upplýsingum 
til Lánasjóðsins sem staðfestar eru af 
sérfræðingi í umhverfismálum 

Ferli um mat á verkefnum

• Lánastjóri og framkvæmdastjóri fara yfir 
lánaumsókn og viðbótar upplýsingar sem þurfa að 
fylgja lánasumsóknum grænna lána

• Græn lán til umhverfisbætandi verkefna sem 
samræmast umgjörð Lánasjóðsins verða 
fjármögnuð með útgáfu á grænum skuldabréfum

• Lánastjóri heldur utan um sérstakan lista yfir 
grænar lánveitingar

Umgjörð grænna 
skuldabréfa byggir á 
fjórum grunnstoðum



Græn lánGræn skuldabréf

• Öll sveitarfélög á Íslandi geta tekið þátt með því að fjármagna umhverfisvæn verkefni með grænu lánsfé 
frá Lánasjóðnum

• Lánshæf verkefni þurfa uppfylla hefðbundin skilyrði og skilyrði sem byggja á alþjóðlegum viðmiðum og 
hafa mælanleg umhverfisáhrif 

• Það er skilyrði Lánasjóðsins að fá veð í tekjum sveitarfélags við lánveitingar

• Stefna sjóðsins er að halda jafnvægi milli eftirstöðva vaxtaberandi eigna og skulda 

• Græn skuldabréfaútgáfa og lánveitingar skulu vera aðskildar frá annarri fjármögnun 

• Innri /Ytri endurskoðun staðfesta

• veitarstjórnarlög nr. 138/2011 kveða á um að sveitarfélag megi setja tekjur sínar að veði fyrir lánum og tryggingum Lánasjóðsins, 

en engu öðru lánsfé. Það er stefna Lánasjóðsins að taka veð í slíkum tekjum

Grænar lánveitingar og fjármögnun
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Fjárfestar Sveitarfélög

Græn skuldabréf á móti 

grænum lánum

Fjármagn

Grænar 

fjárfestingar

Endurgreiðsla



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 sveitarfélaga



NÝR SKULDABRÉFAFLOKKUR
Græn skuldabréf
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Fyrirhugað útboð skuldabréfa

Skuldabréfin

• Lánasjóðurinn efnir til útboðs á skuldabréfum
miðvikudaginn 19. febrúar 2020.

• Boðin verða til sölu skuldabréf í nýjum skuldabréfaflokki
LSS040440 GB, sem gefin er út í þeim tilgangi að
fjármagna verkefni sveitarfélaga í samræmi við umgjörð
lánasjóðsins.

• Lánasjóðurinn stefnir að því að taka tilboðum að fjárhæð
fyrir 500 til 1000 milljónir króna að nafnvirði.

• Skuldabréfaflokkurinn er verðtryggður til 20 ára með
jöfnum greiðslum og 1,50% föstum ársvöxtum.

• Óskað verður eftir að skuldabréfaflokkurinn verði tekinn
til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.

Útboð

• Útboðið verður með hollenskri aðferð, þar sem allir
tilboðsgjafar fá sömu ávöxtunarkröfu og hæst er tekið.

• Lánasjóðurinn áskilur sér rétt til að taka eða afþakka
hvaða tilboði sem er í heild eða að hluta, eða afþakka
þau öll.

• Landsbankinn hefur umsjón með útboðinu.

• Umgjörðin, vottunin frá Sustainalytics, grunnlýsing,
útgáfulýsing og önnur skjöl er varða útgáfuna eru eða
verða birt á vefsíðu útgefanda:

• www.lanasjodur.is/graen
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Græn skuldabréf- helstu skilmálar

Nýr skuldabréfaflokkur LSS040440 GB

Heildarheimild flokks: 25.000.000.000

Útgefið nú: 500.000.000 – 1.000.000.000

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 1 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 Græna umgjörð Lánasjóðs sveitarfélaga.  Græna 
umgjörðin er aðgengileg fjárfestum á heimasíðu Lánasjóðs sveitarfélaga www.lanasjodur.is/graen/ og á skrifstofu 
Lánasjóðsins á skrifstofutíma

Útgefandi mun nýta fjármagn sem hann móttekur vegna útgáfu grænna skuldabréfanna í græn verkefni í samræmi við 
græna umgjörð Lánasjóðs sveitarfélaga

Ytri endurskoðandi mun staðfesta 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/


Útboð

• Útgefandi mun óska eftir töku skuldabréfanna til
viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.

• Útboðið er lokað og undanþegið gerð lýsingar sbr. 1
mgr. 1 tl. 50 greinar laga nr. 108/2007 um
verðbréfaviðskipti.

• Útboðið telst ekki almennt útboð í skilningi 43. gr.
laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti.

• Tilgangur útgáfunnar er fjármögnun grænna lána til
sveitarfélaga í samræmi við umgjörð sjóðsins sem
samþykkt hefur verið af vottunaraðilanum
Sustainalytics.

• Umgjörðin, vottunin frá Sustainalytics, grunnlýsing,
útgáfulýsing og önnur skjöl er varða útgáfu
framangreinds skuldabréfaflokks eru eða verða birt á
vefsíðu útgefanda:

• www.lanasjodur.is/graen

18

Fyrirkomulag

• Fagfjárfestum stendur til boða að kaupa skuldabréf í
flokknum LSS040440 GB í lokuðu útboði.

• Útboðið verður með hollenskri aðferð, þ.e. öll
samþykkt tilboð bjóðast fjárfestum á hæstu
ávöxtunarkröfu sem verður tekið.

• Útgefandi áskilur sér rétt til þess að taka hvaða tilboði
sem er, í heild eða að hluta, eða hafna þeim öllum.
Heimilt er að afturkalla eða breyta tilboði með sama
hætti og tilboðum er skilað inn, sé það gert fyrir lok
útboðsfrests.

• Landsbankinn hefur umsjón með útboðinu.

• Tilboðum þar sem fram koma upplýsingar um
tilboðsfjárhæð og ávöxtunarkörfu skal skilað til
Landsbankans fyrir kl 16:00, miðvikudaginn, þann 19.
febrúar á netfangið
verdbrefamidlun@landsbankinn.is

• Áætlaður greiðslu- og uppgjörsdagur er 26 febrúar
2020.



Tengiliðir

• Landsbankinn:
▪ Björn Hákonarson,  fyrirtækjaráðgjöf

Bjorn.hakonarson@landsbankinn.is

s. 410-7349/832-4454

▪ Gunnar S. Tryggvason, markaðsviðskipti

gunnar.s.tryggvason@landsbankinn.is

s. 410-6709/821-2090

▪ Sigrún Guðnadóttir, fyrirtækjaráðgjöf

Sigrun.gudnadottir@landsbankinn.is

s. 410-7351/821-8281

• Lánasjóður sveitarfélaga:
▪ Óttar Guðjónsson, framkvæmdastjóri Lánasjóðs sveitarfélaga

ottar@lanasjodur.is 

s. 515-4948/895-4567

▪ Örvar Þór Ólafsson, starfsmaður áhættu- og fjárstýringar Lánasjóðs sveitarfélaga

orvar@lanasjodur.is 

s. 515-4947/666-7210
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ÍTAREFNI
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Hæf græn verkefni skv. umgjörð

21Texti úr umgjörð (Green bond framework) lánasjóðsins.



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. Led ljós
• 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

22Íslensk þýðing úr umgjörð (Green bond framework) lánasjóðsins.



Vottun frá Sustainalytics
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