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Spár fyrir 2020 og 2021

Heimild: Erindi Sigurðar Snævar 2. október.



Þróunin til þessa 2020

Staðgreiðsla fyrstu 9 mán. Vísbendingar í milliuppgjörum

Heimild: Samband Ísl. Sveitarfélaga



Lánasjóðurinn 

• Spár segja að lánsfjárþörf sveitarfélaga verði um það bil 50 
milljörðum hærri en fjárhagsáætlanir gerðu ráð fyrir samtals 
árin 2020 og 2021.

• Lánasjóðurinn hækkaði í maí útgáfuáætlun 2020 um 11 til 12 
milljarða á þessu ári og líklegt að 2021 verði svipað og 2020.

• Sjóðurinn er búinn að afla 23,7 milljarða í lánsfé á þessu ári og 
ekki vísbendingar um að útgáfa fari yfir áætlun um 25 til 30 
milljarða á árinu.

• Á árinu fannst leið svo að hámörk í lögum á lánveitingum til 
einstakra sveitarfélaga eru nú ekki íþyngjandi í rekstri sjóðsins. 
Því getur sjóðurinn nú stutt við stærstu sveitarfélögin mun 
betur en áður var.



Græn skuldabréf

• Sjóðurinn gat út sín fyrstu 
grænu skuldabréf í febrúar á 
þessu ári.

• Kjör voru betri en á LSS34 
sama dag.

• Allt klárt til að gefa út 
meira….

• … vantar bara umsóknir um 
ný verkefni. 

• Nánari upplýsingar: 
https://www.lanasjodur.is/l
an-til-
sveitarfelaga/utlanastarfse
mi/graenar-lanveitingar/

• Betri fráveitur.
• Hreinni orka.
• Minni útblástur.

https://www.lanasjodur.is/lan-til-sveitarfelaga/utlanastarfsemi/graenar-lanveitingar/


Grunnreglur í útlánum sjóðsins

• Lánað er til fjárfestinga og endurfjármögnunar 
eldri lána sem tekin hafa verið til fjárfestinga.

• Ekki er lofað að veita ný lán fyrr en búið er að 
ganga frá fjármögnun þeirra.

• Til skoðunar er hvort rétt sé að sjóðurinn afli 
sér heimildar til að lána til reksturs komi til 
þess að slíkar umsóknir berist.



Útlán fyrstu 9 mánuði 2020



Sveiflur í vöxtum



Útlán í boði núna

Lánstími Tegund Verðtr? Vextir* Uppgreiðsla?
2034 Jafngreiðslulán Já Fastir 1,40% Nei
2055 Jafnar 

afborganir
Já Fastir 1,60% Já - 2035 og 2045

2040 Græn Jafngreiðslulán Já Fastir 1,5% Nei

Eigið fé Vtr 
allt að 15 ár

Jafnar 
afborganir

Já Breytilegir Já á gjalddögum

Eigið fé Óvtr 
allt að 15 ár

Jafnar 
afborganir

Nei Breytilegir Já á gjalddögum

* Vextir breytast reglulega eftir útboð þegar og eru festir þegar lántaka liggur fyrir.



Takk fyrir
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