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Mynd 1 Tilkynning Nasdaq um skráningu grænna skuldabréfa Reykjavíkurborgar í desember 2018 
(Nasdaq, 2018a).
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Útdráttur 

Markaður með græn skuldabréf hefur vaxið hratt á undanförnum árum erlendis. Með 

grænum skuldabréfum er verið að tengja saman fjármögnun umhverfisvænna verkefna 

og stefnur í umhverfismálum með skýrari hætti en áður hefur þekkst. Það er talsverð 

nýlunda í umgjörð grænna skuldabréfa sem felst í alþjóðlegum viðmiðum, grænum 

ramma, skýrslugjöf og eftirliti. Fjárfestar hafa einnig sett sér fjárfestingarstefnur sem 

taka til sjálfbærnimála og græn skuldabréf henta vel sem slík fjárfesting. 

Markmiðið með rannsókninni er að kanna hvaða hagur felst í útgáfu grænna skuldabréfa 

fyrir sveitarfélög og einnig hvaða hindranir kunna að vera í veginum. Framkvæmd var 

eigindleg rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við útgefendur grænna skuldabréfa og 

mögulega útgefendur úr hópi sveitarfélaga, eins var leitað til fjárfesta til að fá þeirra sýn 

á viðfangsefnið. Helsta niðurstaða rannsóknarinnar er sú að útgefendur sem gefið hafa 

út græn skuldabréf lýsa jákvæðri reynslu af þeirri útgáfu. Fjárfestar eru áhugasamir fyrir 

því að fá slíkar eignir inn í eignasöfn sín. Mögulegir útgefendur eru líka jákvæðir en telja 

sig þurfa að meta kostina betur til að sjá í hverju ávinningurinn felst. Þar spila 

útgefendur sem þegar hafa gefið út græn skuldabréf hlutverk sem fyrirmyndir. Íslenski 

markaðurinn er ekki frábrugðinn þeim erlenda þegar kemur að kostum grænna 

skuldabréfa og þeim áskorunum sem upp koma við útgáfu á þeim.  

Græn skuldabréf þýða aukna vinnu hjá útgefanda í undirbúningi útgáfu, vali á 

verkefnum, skýrslugjöf og eftirliti. En þessi aukna vinna gæti skilað ávinningi í lægri 

vöxtum, betri ímynd og stuðningi við stefnur. Fræðilegt framlag ritgerðarinnar er að 

þróa áfram verklag á viðfangsefninu. Rannsóknin gagnast sveitarfélögum og fleiri aðilum 

sem hafa í hyggju að gefa út græn skuldabréf. Þessir aðilar geta skoðað hvað felst í 

grænu skuldabréfi og vegið og metið hvort það hentar þeim til fjármögnunar.  

 

Lykilorð: Græn skuldabréf, fjármögnun sveitarfélaga, loftslagsbreytingar, ábyrgar 

fjárfestingar, samfélagsábyrgð. 
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Abstract 

Green Bond markets have grown rapidly in recent years. With Green Bonds, financing of 

environmentally friendly projects and environmental policies, are linked more closely 

together than previously. There is considerable innovation in the framework of Green 

Bonds and they are designed to increase capital allocation to green projects. The net 

proceeds acquired through Green Bond issuance should fund defined projects, eligible 

under the Green Bond framework, aimed at improving the environment. Investors have 

also set investment policies that address sustainability issues and Green Bonds are well 

suited as such investments. 

The aim of the study is to investigate benefits of such issuance and what obstacles are in 

the way? The study is based on qualitative research methods, 14 interviews were 

conducted with issuers Green bonds, potential issuers among municipalities and 

investors to get their view of the subject. The study reveals that publishers who have 

issued green bonds describe positive experiences with that issue. Investors are excited 

about getting Green Bonds into their portfolios. Potential Bond issuers are also positive 

but need to look more thoroughly through the process. Publishers who have already 

issued Green Bond play a role in presenting how they have succeeded. The Icelandic 

market does not stand out from those foreign markets when it comes to the benefits of 

Green Bonds and the challenges that need to be addressed. 

The process of issuing Green Bonds is more complex in the preparation of publishing, 

selection of projects, reporting and monitoring. But this increased work could bring 

benefits to lower interest rates, better image and support for policies. The theoretical 

aim of the study is to continue developing further improvement on the subject. The 

study should benefit local authorities and, in fact, more parties who intend to issue 

Green Bonds. These parties can examine what constitutes a Green Bond and evaluate 

whether it is suitable for them. 

 

Keywords: Green Bond, financing of municipalities, climate change, responsible 

investment, social responsibility.  
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1  Inngangur 

Græn skuldabréf (e. Green Bonds) eiga sér skamma sögu en þau voru fyrst gefin út af 

Evrópska fjárfestingarbankanum árið 2007 (EIB, 2017c). Útgáfan fór hægt af stað en 

hefur á undanförnum árum þanist út og fjölmargir aðilar bæði opinberir og 

einkafyrirtæki eru að gefa út græn skuldabréf (Climate Bonds Initiative, 2018). Útgáfa 

grænna skuldabréfa sprettur úr þeim jarðvegi að tengja saman fjárfestingar í aðkallandi 

verkefnum í umhverfismálum við fjármögnun þeirra (ICMA, 2018a). 

Í ljósi mikils áhuga erlendis á grænum skuldabréfum og vaxandi útgáfu slíkra bréfa 

víða um heim er áhugavert að rannsaka stöðuna á Íslandi. Græn skuldabréf er lítt þekkt 

hugtak hér á landi og hefur ekki verið rannsakað ef miðað er við leit á Skemmunni. 

Aðeins eru komnir þrír íslenskir útgefendur: Landsvirkjun hefur gefið út slíkt bréf á 

bandarískum markaði (Landsvirkjun, 2018b), Reykjavíkurborg með fyrsta græna 

skuldabréfið á Íslandi í lok árs 2018 (Nasdaq, 2018b) og Orkuveita Reykjavíkur með 

útgáfu í febrúar 2019 (Nasdaq, 2019a). Íslandssjóðir hafa sett á stofn grænan 

skuldabréfasjóð sem hefur m.a. þá stefnu að fjárfesta í grænum skuldabréfum 

(Íslandssjóðir, 2018). Lífeyrissjóðir hafa einnig þurft að setja sér stefnu um siðferðileg 

viðmið í fjárfestingum (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða). Fjárfestar hafa því vaxandi áhuga á fjárfestingum sem uppfylla einnig 

siðferðileg viðmið. Það er því áhugavert að rannsaka nánar græn skuldabréf og kanna 

kosti þeirra og hvaða hindranir eru í vegi útgáfu slíkra skuldabréfa á Íslandi. 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort og þá hvaða hag sveitarfélög og fyrirtæki 

þeirra gætu haft af því að gefa út græn skuldabréf til að fjármagna umhverfisvænar 

framkvæmdir. Einnig er kannað hvaða hindranir eru á vegi útgáfu grænna skuldabréfa. 

Viðhorf fjárfesta til grænna skuldabréfa er einnig kannað. Skoðað er hvað græn 

skuldabréf eru og hver staða þeirra er á erlendum mörkuðum. Í rannsókninni er reynsla 

af grænni skuldabréfaútgáfu erlendis borin saman við íslenskan markað út frá skoðunum 

viðmælenda. Gagna var aflað hér á landi með viðtölum við sérfræðinga í fjármögnun hjá 

sveitarfélögum, lífeyrissjóðum og bönkum. 
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Í rannsókninni er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hvað eru græn skuldabréf? 

 Hver er hagur sveitarfélaga og fyrirtækja þeirra af því að gefa út græn 
skuldabréf?  

 Hverjar eru helstu hindranir í vegi útgáfu grænna skuldabréfa? 

Framlag rannsóknarinnar og nýnæmi felst í því að hún er eigindleg rannsókn sem 

fjallar um nýja leið til að fjármagna umhverfisvænar fjárfestingar, græn skuldabréf. 

Rannsakandi veit ekki til þess að slík rannsókn hafi áður farið fram hér á landi og einnig 

hefur lítið sem ekkert verið skrifað almennt um græn skuldabréf á Íslandi. Rannsóknin 

felur einnig í sér hagnýtt gildi þar sem niðurstöður nýtast sveitarfélögum, fyrirtækjum 

þeirra og öðrum þeim sem eru að fjármagna umhverfisvænar framkvæmdir. 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Á eftir inngangi ritgerðarinnar er í öðrum kafla fjallað um fjármálaumhverfi 

sveitarfélaga. Byrjað er á að fjalla um hlutverk þeirra og svo er sjónum beint að 

skuldastöðu og hvernig lántöku er háttað. Í þriðja kafla er fjallað um áskoranir í 

umhverfismálum, hver staðan er, og þær skuldbindingar sem Ísland og sveitarfélög hafa 

undirgengist. Einnig er fjallað um viðhorf almennings og nánar um það hvað sveitarfélög 

eru að gera í umhverfismálum og hvaða markmið þau hafa þegar kemur að losun 

gróðurhúsalofttegunda. Þá er í kaflanum fjallað um samfélagslega ábyrgð og alþjóðlega 

strauma. Fjórði kafli fjallar um græn skuldabréf og þróun þeirra á erlendum mörkuðum. 

Þá er farið yfir þá eiginleika sem þau byggja á. Einnig farið yfir kosti og galla á slíkri 

útgáfu og erlend dæmi skoðuð, að lokum er horft til framtíðar. Í fimmta kafla er fjallað 

um rannsóknaraðferðina og þátttakendur í rannsókninni. Í sjötta kafla er farið yfir 

stöðuna á íslenska markaðnum og settar fram niðurstöður rannsóknarinnar byggðar á 

viðtölum. Í sjöunda kafla eru umræður þar sem niðurstaða rannsóknarinnar er borin 

saman við fræðin og að endingu lokaorð höfundar.  
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2 Fjármálaumhverfi sveitarfélaga 

Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 frá árinu 2011 fjalla um hlutverk og starfsemi 

sveitarfélaga. Sveitarfélögin eru sjálfráða um málefni sín og hafa margháttuðu hlutverki 

að gegna. Verkefni sveitarfélaga eru að stórum hluta lögbundin en þau hafa ákveðið 

svigrúm til að sjá um ýmis önnur verkefni sem öðrum er ekki falið að gera (Samgöngu- 

og sveitarstjórnarráðuneytið, 2017).  

Sveitarfélögin starfa í tveimur hlutum, A- og B-hluta. Starfsemin sem fer fram í A-

hluta skiptist í aðalsjóð, eignasjóð „auk annarra sjóða og stofnana sem sinna starfsemi 

sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð af skatttekjum“ (Sveitarstjórnarlög, bls. 8). 

Aðalsjóður heldur utan um hefðbundna starfsemi sveitarfélagsins eins og fræðslumál, 

velferðarþjónusta, umhverfismál o.s.frv. Eignasjóður sér um rekstur húsnæðis og gatna 

ásamt öðrum fastafjármunum, einnig eru skuldir vegna fastafjármuna vistaðar í 

eignasjóði (Reikningsskila- og upplýsinganefnd, 2018). Sveitarfélög geta átt fyrirtæki í 

heild eða að hluta eða komið að rekstri byggðasamlags og fer sú starfsemi fram í B-hluta 

enda hafa þessi félög sjálfstæðan fjárhag (Sveitarstjórnarlög). Í B-hluta er starfsemi eins 

og veitufyrirtæki, sorpfyrirtæki, almenningssamgöngur og hafnir. Víða um land eru þessi 

fyrirtæki í sameiginlegri eigu sveitarfélaga eins Norðurorka á Akureyri (Norðurorka, 

2019) og Sorpa bs. (SORPA, 2017) og Strætó bs. (Strætó, 2018) á höfuðborgarsvæðinu.  

Sveitarfélög hafa sjálfstæða tekjustofna til að standa undir rekstri verkefna 

sveitarfélagsins, ásamt heimild til skuldsetningar og að gangast í ábyrgðir 

(Sveitarstjórnarlög). Í langtímaáætlun sveitarfélagsins er m.a. sett fram áætlun um 

framkvæmdir og lántökur en útfærsla á lántöku er mismunandi á milli sveitarfélaga 

(Reykjavíkurborg, 2018d). Í sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 eru settar fram tvær 

reglur, um jafnvægi í rekstri og reglan um skuldaviðmið (Sveitarstjórnarlög). Þessar 

reglur eru ákveðin áhættuvörn og setja sveitarfélögum ramma, bæði hvað varðar 

skuldahlutfall en mörg sveitarfélög hafa á undanförnum árum þurft að greiða niður 

skuldir til að ná markmiðum laganna. Eins setur reglan um jafnvægi í rekstri þær skyldur 

á herðar sveitarfélögum að haga áætlunargerð með þeim hætti að jafnvægi sé á milli 

tekna og gjalda á hverju þriggja ára tímabili (Íslandsbanki, 2018).  
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2.1 Skuldabréf 

Skuldabréf er skuldaviðurkenning sem kveður á um að útgefandi bréfsins (skuldari) 

heitir því að greiða eiganda bréfsins (lánveitanda) tiltekna peningaskuld eftir skilmálum 

bréfsins. Skilmálarnir geta verið margvíslegir en þeir eru ávallt ákveðnir fyrirfram, s.s. 

vextir, tímalengd og greiðsludagar afborgana og vaxta. Skuldabréf geta verið verðtryggð 

eða óverðtryggð og með fasta eða breytilega vexti (Arctica Finance, 2018).  

Ýmsar áhættur fylgja skuldabréfaútgáfu og margt óvænt getur komið upp á hjá 

útgefanda skuldabréfa. Kaupandi skuldabréfsins reynir að meta þá áhættu inn í verð 

bréfsins. Skuldaraáhætta felur í sér að útgefandi skuldabréfsins getur ekki greitt af 

láninu á umsömdum tíma. Vanskil geta verið tímabundin eða varanleg. Ýmsir þættir 

geta haft áhrif á ógjaldfærni útgefanda eins og ef almennt efnahagsumhverfi breytist 

eða breytingar verða sem tengjast útgefandanum beint. Aðrar áhættur eru líka til staðar 

eins og vaxtaáhætta þar sem kaupandi skuldabréfs með föstum vöxtum tekur áhættu af 

því að gengi bréfsins breytist ef vaxtakjör breytast á markaði. Lengri lánstími og lágt 

vaxtastig gerir skuldabréfin mun viðkvæmari fyrir hækkun markaðsvaxta. Einnig geta 

verið aðrar áhættur sem skuldabréfið kveður á um eins og uppgreiðsluákvæði, 

verðbólguáhætta o.fl. (Arctica Finance, 2018). 

Brigham og Houston (1998) flokka skuldabréf í fjóra flokka. Í fyrsta lagi 

Ríkisskuldabréf sem gefin eru út af stjórnvöldum í viðkomandi ríki. Almennt er litið svo á 

að stjórnvöld geti staðið við skuldbindingar sínar í eigin mynt og því er ekki 

endurgreiðsluáhætta, þessi skuldabréf eru því alla jafna áhættuminnst. Aftur á móti taka 

þau verðbreytingum eftir markaðsaðstæðum. Í öðru lagi eru Fyrirtækjaskuldabréf sem 

eru gefin út af fyrirtækjum og slík skuldabréf geta falið í sér endurgreiðsluáhættu. 

Áhætta hvers bréfs fer eftir útgefanda. Eftir því sem áhætta er meiri þarf útgefandinn að 

greiða hærri vexti. Í þriðja lagi er um að ræða Skuldabréf sveitarfélaga sem geta einnig 

falið í sér endurgreiðsluáhættu en sú áhætta er almennt talin minni en hjá fyrirtækjum 

og því bera skuldabréf sveitarfélaga oft lægri vexti. Þessir aðilar geta svo gefið út erlend 

skuldabréf og þá bætast við nýjar áhættur bæði fyrir útgefanda og kaupanda (Brigham 

og Houston, 1998).  

Íslenska ríkið gefur út skuldabréf bæði verðtryggð og óverðtryggð, þó meiri áhersla sé 

á þau óverðtryggðu (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2017). Skuldabréf gefin út af 
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Íbúðalánasjóði mynduðu lengi grunn fyrir verðtryggða útgáfu en nokkuð er um liðið 

síðan gefið var út í skuldabréfaflokkum Íbúðalánasjóðs, síðast árið 2012 

(Íbúðalánasjóður, 2012). Skuldabréf sem sveitarfélög á Íslandi gefa út eru bæði 

verðtryggð og óverðtryggð og sjaldnast með veði í einhverjum eigum sveitarfélagsins, 

enda takmörk fyrir því samkvæmt 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Þau lán sem 

Lánasjóður sveitarfélaga veitir eru með veði í tekjum sveitarfélagsins skv. sérstakri 

heimild í sömu grein sveitarstjórnarlaga (Sveitarstjórnarlög). 

2.2 Skuldir og lántökur sveitarfélaga 

Heildarskuldir íslenskra sveitarfélaga, bæði A- og B-hluta, ásamt hlutfalli þeirra af 

landsframleiðslu má sjá á mynd 2. Heildarskuldir sveitarfélaga jukust umtalsvert í kjölfar 

efnahagshrunsins árið 2008, en hafa lítillega lækkað síðan þá. Skuldir sveitarfélaga eru 

aftur að ná svipuðu gildi sem hlutfall af landsframleiðslu eins og var á árunum fyrir 2008. 

Heildarskuldir í árslok 2016 voru 569 milljarðar og þar af voru skuldir sveitarfélaganna á 

höfuðborgarsvæðinu 398 milljarðar (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2018a).  

 

Mynd 2. Heildarskuldir sveitarfélaga í milljörðum króna A- og B-hluti á verðlagi hvers árs ásamt hlutfalli 
heildarskulda af landsframleiðslu (Hagstofan, 2019; Samband íslenskra sveitarfélaga, 2018a). 
Eigin framsetning höfundar. 

Sveitarfélög og fyrirtæki þeirra hafa fjármagnað sig á fjölbreyttan hátt. Hjá Lánasjóði 

sveitarfélaga voru 61 sveitarfélag af 72 með lán í lok júní 2018 samtals að fjárhæð 77,4 
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milljarðar og 42 fyrirtæki sem eru í 100% eigu sveitarfélaga skulduðu sjóðnum 13,8 

milljarða (Lánasjóður sveitarfélaga, 2018a). 

Sveitarfélög hafa einnig sjálf gefið út skuldabréf eins og Reykjavíkurborg, Kópavogur, 

Garðabær og Akureyri svo dæmi séu tekin (Verðbréfaskráning, 2018). Einnig hafa 

sveitarfélög aflað lánsfjár hjá viðskiptabönkum bæði til lengri og skemmri tíma 

(Íslandsbanki, 2018).  

Sveitarfélög og fyrirtæki þeirra hafa lengst af fjármagnað sig á innlendum markaði en 

þegar efnahagshrunið skall á árið 2008 skulduðu þau 31,3 milljarða í erlendri mynt og 

fyrirtæki í eigu sveitarfélaga 198,5 milljarða. Síðan þá hefur staðan breyst og um mitt ár 

2018 skulduðu íslensk sveitarfélög ekkert í erlendri mynt en fyrirtæki sveitarfélaga voru 

með 76 milljarða skuldir við erlenda aðila (Steinar Ö. Erlendsson, 2018). Orkuveita 

Reykjavíkur hefur tekið lán á erlendum mörkuðum á undanförnum árum enda með 

hluta tekna í erlendri mynt (Orkuveita Reykjavíkur, 2017a). 

Í MS ritgerð Kristínar Einarsdóttur (2017) um skuldabréfaútgáfur íslenskra 

sveitarfélaga kemur fram að á undanförnum árum hefur Reykjavíkurborg ásamt 

Lánasjóði sveitarfélaga gefið hvað mest út. Fleiri sveitarfélög hafa einnig gefið út 

skuldabréfaflokka en í talsvert minna mæli. Frá árinu 2009 hefur Reykjavíkurborg gefið 

út skuldabréfaflokkanna RVK 53 1, RVK 19 1, RVKN 35 1, RVK 32 1 og græna 

skuldabréfaflokkinn RVKG 48 1. Þessir skuldabréfaflokkar eru skráðir í kauphöll og 

viðskiptavakt er með þá alla utan RVK 19 1 og RVKG 48 1. Lánasjóður sveitarfélaga hefur 

gefið út í skuldabréfaflokkum LSS150224, LSS150434 og LSS151155 (Kristín Einarsdóttir, 

2017; Nasdaq, 2018f). Fyrirtæki sveitarfélaga hafa líka gefið út og sem dæmi gefur 

Orkuveita Reykjavíkur út í skuldabréfaflokkunum OR090524, OR090546 og græna 

skuldabréfaflokkinn OR180255 GB. Félagsbústaðir halda svo úti skuldabréfaflokkunum 

FB100366 og FB100366U (Nasdaq, 2018f).  

Í ritgerð Kristínar kemur einnig fram að ávöxtunarkrafa á skuldabréf sveitarfélaga 

endurspeglar áhættumat markaðarins. Skuldabréf Reykjavíkurborgar og Lánasjóðs 

sveitarfélaga sem eru með viðskiptavakt eru með bestu kjörin. Einnig eru það stærstu 

flokkarnir en skuldabréfaflokkar sveitarfélaga eru oft frekar litlir. Eftir árið 2013 hefur 

álag skuldabréfa sveitarfélaga samanborið við ríkistryggð skuldabréf verið að meðaltali 
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um 50 bps.1, sem endurspeglar þá skoðun markaðarins að skuldabréf sveitarfélaga eru 

almennt talin nokkuð örugg (Kristín Einarsdóttir, 2017). 

Fjárfestingar sveitarfélaga og lántökur á árunum 2002-2016 eru sýndar á mynd 3. 

Fjárfestingar vaxa mikið til ársins 2008 og eru það ár hátt í 90 milljarðar en verulega 

dregur úr þeim til ársins 2013 og eru það ár um 30 milljarðar þegar þær taka að vaxa á 

ný. Það sama má segja um lántökur sem voru nokkuð stöðugar til ársins 2007 en uxu þá 

mikið og voru rúmir 60 milljarðar á árinu 2008 en hafa svo aftur náð jafnvægi. Nettó 

lántökur en það eru lántökur að frádregnum afborgunum, hafa verið neikvæðar frá 

árinu 2011 sem segir að sveitarfélög hafa frá þeim tíma verið að greiða niður skuldir og 

fjármagna framkvæmdir með eigin fé (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2018a). 

 

Mynd 3 Fjárfesting sveitarfélaga í varanlegum rekstrarfjármunum ásamt nýjum langtímalánum og nettó 
lántöku, í milljörðum króna, A og B-hluti á verðlagi hvers árs (Samband íslenskra sveitarfélaga, 
2018a). Eigin framsetning höfundar. 

Lántökur sveitarfélaga í gegnum skuldabréfaútboð eru almennt með þeim hætti að 

verið er að fjármagna efnahagsreikninginn í heild. Andvirði láns er ráðstafað til 

sveitarfélags sem ráðstafar fjármununum en engin bein tenging er almennt við að 

                                                      
1 50 bps (Basis points) jafngilda 0,5%. Útgefendur sem gefa út samskonar skuldabréf þar sem annar er 

með 4,0% ávöxtunarkröfu en hinn með 4,5% ávöxtunarkröfu þá er sá síðari með 50 bps álag á fyrri 

útgefandann. 
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andvirði lántöku renni til ákveðinna verkefna. Vissulega er verið að fjármagna eða 

endurfjármagna tilteknar framkvæmdir en greiðslur vegna þeirra eiga sér stað á 

mismunandi tímum á meðan lánsfé er oftast greitt út í einni greiðslu nema samið sé um 

annað (Reykjavíkurborg, 2018d). Lán sem Lánasjóður sveitarfélaga lánar eru vegna 

ákveðinna verkefna og bundin ákveðnum skilyrðum (Lánasjóður sveitarfélaga, 2018b).  

Fjármögnun með grænum skuldabréfum breytir þessu ferli nokkuð þar sem bæði þarf 

að halda sérstaklega utan um fjármuni sem aflað er og einnig er verið að fjármagna 

tiltekin verkefni (ICMA, 2018a). 

2.3 Ávöxtunarkrafa 

Áhugavert er að skoða samanburð á ávöxtunarkröfum skuldabréfa útgefnum af ríki, 

sveitarfélögum, Lánasjóði sveitarfélaga og Orkuveitu Reykjavíkur. Mynd 4 sýnir þennan 

samanburð á skuldabréfum RVK 53, HFF 44, LSS 55 og OR 46 en þessi bréf eru borin 

saman því þau eru öll jafngreiðslubréf og hafa svipaðan meðaltíma sem er nokkuð 

langur eða 12-15 ár. Viðskipti með OR 46 og LSS 55 ná ekki yfir langt tímabil. Myndin 

segir þá sögu að skuldabréf Íbúðalánasjóðs, sem eru ríkistryggð (Íbúðalánasjóður, 2019), 

bera lægstu ávöxtunarkröfuna en í upphafi tímabilsins var krafa RVK 53 svipuð. 

Skuldabréf Lánasjóðs sveitarfélaga eru á svipaðri ávöxtunarkröfu og skuldabréf 

Reykjavíkurborgar en skuldabréf Orkuveitu Reykjavíkur bera svo hærri ávöxtunarkröfu 

(Kodiak Pro, 2018). Þetta er í samræmi við það sem kom fram hjá Brigham og Houston 

(1998) fyrr í kaflanum þó mismunandi skoðanir geti verið á því hversu mikið bilið eigi að 

vera á milli þessara útgefanda.  
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Mynd 4 Ávöxtunarkrafa skuldabréfanna RVK 53, HFF 44, LSS 55 og OR 46 (Kodiak Pro, 2018). Eigin 
framsetning höfundar. 

Mynd 5 sýnir svipaða sögu en á henni er sýnd ávöxtunarkrafa skuldabréfanna RVK 32, 

HFF 34, LSS 34 og RIKS 30 þetta eru verðtryggð skuldabréf með meðaltíma 7-10 ár en 

skuldabréfaflokkur RVK 32 var nýlega tekinn til viðskipta í kauphöll og ekki löng 

viðskiptasaga með hann. Hér fylgjast nokkuð að ferlar RIKS 30 og HFF 34 en skuldabréf 

Lánasjóðs sveitarfélaga, LSS 34, hefur lengst af verið með hærri ávöxtunarkröfu og svo 

kemur skuldabréf Reykjavíkurborgar RVK 32 (Kodiak Pro, 2018). 

 

Mynd 5 Ávöxtunarkrafa skuldabréfanna RVK 32, HFF 34, LSS 34 og RIKS30 (Kodiak Pro, 2018). Eigin 
framsetning höfundar. 
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Mynd 6 sýnir ávöxtunarköfu skuldabréfanna RVKN 35 og RIKB 25. Þetta eru 

óverðtryggð skuldabréf með meðaltíma 5,5-6 ár. Ávöxtunarkrafa RVKN 35 liggur allan 

tímann yfir ávöxtunarkröfu RIKB 25 en munurinn er mismikill eftir tímabilum (Kodiak 

Pro, 2018). 

  

Mynd 6 Ávöxtunarkrafa skuldabréfanna RVKN 35 og RIKB 25 (Kodiak Pro, 2018). Eigin framsetning 
höfundar. 

Sögulega séð sýna myndir 4-6 að sveitarfélög og fyrirtæki þeirra búa við hærri 

ávöxtunarkröfu heldur en ríkissjóður og ríkisstofnanir en álagið er mismunandi eftir 

skuldabréfaflokkum og tímabilum.  

Í þessum kafla hefur verið farið yfir fjármálaumhverfi sveitarfélaga sem er mikið til 

bundið í lögum og reglum. Sveitarfélögin hafa í gegnum tíðina fjárfest mikið og tekið lán 

fyrir hluta þeirra framkvæmda. Lánskjör skipta sveitarfélög miklu máli og hafa þau sjálf 

gefið út skuldabréf, tekið lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga eða fjármagnað sig í gegnum 

fjármálastofnanir. Ávöxtunarkrafa Reykjavíkurborgar og Lánasjóðs sveitarfélaga liggur 

yfir ávöxtunarkröfu ríkisins en álag hefur verið mismikið eftir tímabilum. Í næsta kafla 

verður farið yfir áskoranir í umhverfismálum. 
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3 Áskoranir í umhverfismálum 

Umhverfismál eru vaxandi viðfangsefni í heiminum og kröfur um aðgerðir birtast 

reglulega. Undirritun samnings Sameinuðu þjóðanna vegna loftslagsbreytinga (UNFCCC) 

í París (Parísarsamningurinn) árið 2015 var setti aukinn þunga á aðgerðir (UNFCCC, 

2018). Þjóðir heims, með fáum undantekningum (Wikipedia, 2018), ætla sér að draga 

verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda og sporna þannig við þeirri þróun sem er á 

hnattrænni hlýnun. Parísarsamningurinn hefur aukið umræðu um loftslagsmál (Óðinn 

Atlason, 2018) og áhugi á umhverfismálum hefur vaxið á Íslandi á undanförnum árum 

(Gallup, 2018).  

3.1 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) hafa sett fram markmið um sjálfbæra þróun, svokölluð 

Heimsmarkmið (e. Sustainable Development Goals, SDGs), sem voru samþykkt árið 2015 

af aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna og eiga að gilda til ársins 2030. Mynd 7 sýnir yfirlit 

yfir Heimsmarkmiðin sem samanstanda af 17 markmiðum og 169 undirmarkmiðum. 

Heimsmarkmiðin eru afar víðfeðm og ná yfir flest svið stjórnsýslunnar, bæði á lands- og 

sveitarstjórnarstigi, sem og til fyrirtækja og einstaklinga. Ef þjóðum heimsins tekst að ná 

markmiðunum innan gildistíma áætlunarinnar þá er gert ráð fyrir að líf allra og umhverfi 

muni hafa batnað til mikilla muna árið 2030 (Verkefnastjórn Heimsmarkmiða 

Sameinuðu þjóðanna, 2018). 

 

Mynd 7 Markmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (Verkefnastjórn Heimsmarkmiða 
Sameinuðu þjóðanna, 2018).  
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Sameinuðu þjóðirnar komu á laggirnar samstarfi við fjármálageirann á vegum 

umhverfisverkefnis SÞ (e. United Nations Environmental Programme Finance Initiative, 

UNEP FI) sem hefur það að markmiði að styðja við sjálfbæra fjármálamarkaði (UNEPFI, 

2018). Samstarfið gengur út á að takast á við áskoranir sem snúa að umhverfinu, 

félagslegum þáttum og stjórnarháttum (Environmental, Social and Governance, ESG) og 

hvers vegna mikilvægt sé að fjármagna þær aðgerðir. Einnig felur samstarfið í sér að 

leita að lausnum til að fjármagna sjálfbæra þróun og verkefni sem upp koma í gegnum 

Heimsmarkmiðin (UNEPFI, 2018). 

Sveitarfélögin á Íslandi koma einnig að því að innleiða Heimsmarkmiðin. Meðal 

annars hefur bæjarstjórn Kópavogs samþykkt að innleiða þau í stefnu Kópavogsbæjar, 

fyrst sveitarfélaga á Íslandi (Kópavogsbær, 2019). Samband íslenskra sveitarfélaga á 

fulltrúa í verkefnastjórn Heimsmarkmiðanna og því mikil áhersla á þátttöku 

sveitarfélaganna í innleiðingu þeirra hér á landi (Verkefnastjórn Heimsmarkmiða 

Sameinuðu þjóðanna, 2018). 

3.2 Samfélagsábyrgð fyrirtækja 

Samfélagsábyrgð fyrirtækja (e. Corporate Social Responsibility, CSR) hefur náð vaxandi 

útbreiðslu undanfarna áratugi og mörg fyrirtæki líta á samfélagsábyrgð sem hluta af 

starfsemi sinni. Margar skilgreiningar hafa verið settar fram á samfélagsábyrgð (Latapí 

Agudelo, Johannsdottir og Davidsdottir, 2019). 

Archie B. Carroll (1991) setti fram hugmynd sína í píramída samfélagsábyrgðar, sjá 

mynd 8, þar eru hagsmunir um virði og arðsemi fyrir hluthafa og hagsmunir annarra 

hagaðila sameinaðir. „Hlutverk fyrirtækja [er] ekki bara efnahags- og lagalegs eðlis 

heldur einnig siðferðislegs eðlis“ (Hildur Sif Arnardóttir, 2018, bls. 5). Carroll skiptir 

píramída samfélagsábyrgðar í fjóra þætti: Grunnurinn er efnahagsleg ábyrgð 

(e. economic responsibilities) að hámarka hagnað og virði fyrirtækisins, þá lagaleg 

ábyrgð (e. legal responsibilities) að uppfylla þau lög og reglur sem um starfsemina gilda, 

svo siðferðileg ábyrgð (e. ethical responsibilities) að standa við og stuðla að siðferðilegri 

breytni í rekstri fyrirtækisins og efst góðgerðarmál (e. philanthropic responsibilities) sem 

eru valkvæðar skyldur fyrirtækisins um að styðja við góð málefni í samfélaginu (Carroll, 

1991). Fyrirtæki eiga að haga starfsemi sinni með þeim hætti að horfa til allra þátta 

píramídans og uppfylla þannig samfélagslega ábyrgð (Carroll, 1991). 
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Mynd 8 Píramídi Carroll um samfélagsábyrgð fyrirtækja (Carroll, 1991, bls. 42). 

Leiðbeiningarstaðall um samfélagsábyrgð (ISO 26000) skilgreinir samfélagsábyrgð á 

þessa leið (Lára Jóhannsdóttir, Snjólfur Ólafsson og Harpa Dís Jónsdóttir, 2015, bls. 42): 

Ábyrgð fyrirtækis á þeim áhrifum sem ákvarðanir þess og starfsemi hafa á 
samfélag og umhverfi sem öxluð er með gegnsærri og siðferðilegri háttsemi 
sem 

• stuðlar að sjálfbærri þróun, þar með talið heilsufari og velferð samfélagsins; 

• tekur mið af væntingum hagsmunaaðila; 

• fylgir gildandi lögum og samræmist alþjóðlega viðtekinni háttsemi; 

• hefur verið innleidd innan fyrirtækisins og viðhöfð í öllum samskiptum þess. 

Íslensk fyrirtæki eru í auknum mæli að samþætta samfélagsábyrgð starfsemi sinni. 

Aðildarfyrirtæki Festu, miðstöðvar um samfélagsábyrgð, voru 6 árið 2011 (Snjólfur 

Ólafsson, Brynhildur Davíðsdóttir og Lára Jóhannsdóttir, 2014) og haustið 2018 eru þau 

orðin 87 (Festa, 2018). Gil Friend2 (2017) segir að „[m]eð því að huga að 

umhverfismálum, jafnréttismálum, stjórnarháttum og öðrum félagslegum þáttum geti 

fyrirtæki náð fram arðbærari fjárfestingum“ (Friend, 2017).  

Í rannsókn á samfélagsábyrgð íslenskra fyrirtækja, sem framkvæmd var 2014, er 

komist að svipaðri niðurstöðu en í rannsókninni var hugur íslenskra fyrirtækja til 

samfélagsábyrgðar skoðaður. Niðurstaðan er sú að fyrirtæki telja að bæði séu almennar 

                                                      
2 Gil Friend er stofnandi og stjórnarformaður Natural Logic Inc. og hefur aðstoðað fyrirtæki og 

stjórnvöld við að móta, innleiða og mæla árangur af hagkvæmri stefnu í sjálfbærni. 
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kröfur og rekstrarlegar ástæður fyrir því að sýna samfélagslega ábyrgð í verki. Áhrif á 

ímynd fyrirtækisins skiptir líka máli. Krafan komi frá hagsmunaaðilum innan og utan 

fyrirtækisins en ekki endilega frá stjórnvöldum (Snjólfur Ólafsson o.fl., 2014). 

Á umhverfisráðsefnu Gallup, sem haldin var 2018, kom fram í máli Heiðrúnar Lindar 

Marteinsdóttur, framkvæmdastjóra Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, að það sé 

fjárhagslega hagkvæmt að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. „Sjávarútvegurinn 

hefur gert sér grein fyrir því og hefur dregið markvisst úr losun með fjárfestingu í betri 

skipum og nýrri tækni. Sjávarútvegur hefur þannig dregið úr losun 

gróðurhúsalofttegunda um rúmlega 40% frá árinu 1990 og hyggst gera enn betur á 

komandi árum!“ (Gallup, 2018). 

3.3 Ábyrgar fjárfestingar 

Ábyrgar fjárfestingar (e. responsible investment) eru skilgreindar þannig „Ábyrgar 

fjárfestingar eru fjárfestingaraðferðir sem taka mið af umhverfislegum og félagslegum 

þáttum og stjórnarháttum (UFS) við fjárfestingarákvarðanir með það að markmiði að 

draga úr áhættu og skila sjálfbærri ávöxtun til langs tíma“ (IcelandSif, 2019a). 

UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investment) eru alþjóðleg samtök 

fjárfesta sem stofnuð voru árið 2006 og markmið þeirra er að innleiða grundvallarviðmið 

um ábyrgar fjárfestingar (e. Principles for Responsible Investment, PRI) (IcelandSif, 

2019a). Þessi grundvallarviðmið eru sex:  

1. „Við munum taka mið af umhverfislegum og félagslegum þáttum og 
stjórnarháttum (UFS) við greiningu fjárfestingarkosta og við 
ákvörðunartöku 

2. Við ætlum að vera virkur eigandi sem tekur tillit til UFS bæði í 
eigendastefnum og í verki 

3. Við munum kalla eftir viðeigandi upplýsingagjöf um UFS frá aðilum sem 
við fjárfestum í 

4. Við munum beita okkur fyrir viðurkenningu á og innleiðingu þessara 
meginreglna í fjárfestingarstarfsemi 

5. Við munum vinna saman að því að efla árangur við innleiðingu 
meginreglnanna 

6. Við skilum öll skýrslum um starfsemi okkar og upplýsum um árangur við 
innleiðingu meginreglnanna“ (IcelandSif, 2019a; UNPRI, 2019). 
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BNP Paribas bankinn kannaði viðhorf 461 eignastýringaraðila víða um heim á ESG 

þáttum á árinu 2017. Niðurstöðurnar sýndu að umhverfisþátturinn (e. Environment) 

væri að taka yfir af ESG mælikvörðunum umfram félagslega þáttinn (e. Social) og 

stjórnarhætti (e. Goverance). Flestir vildu leggja áherslu á umhverfismál væru þeir 

spurðir hvern af þessum þrem þáttum leggja ætti áherslu á. Yfir 50% þátttakenda töldu 

að sjálfbærar fjárfestingar eins og græn og félagsleg skuldabréf myndu skipta miklu máli 

og spila stórt hlutverk í þróun markaðarins í átt að aukinni sjálfbærni. Einnig komu fram 

áhyggjur um að skýrslugjöf yrði ekki með þeim hætti sem best væri á kosið og að 

kostnaður við upplýsingaöflun myndi aukast (Spencer og Kearns, 2017). Í kafla 3.4 er 

fjallað nánar um auknar kröfur hvað varðar ársreikninga sem hafa tekið breytingum þar 

sem nú á að gera grein fyrir ófjárhagslegum mælikvörðum í auknum mæli í samræmi við 

ársreikningstilskipum ESB (Lög um ársreikninga). 

Íslensk fyrirtæki hafa í auknum mæli horft til viðmiða eins og UN PRI. Landsbankinn 

hefur til að mynda sett sér það verklag við greiningu á fyrirtækjum að gefa 

samfélagslegri ábyrgð aukinn gaum og tillit verður tekið til hennar við mat á 

fjárfestingarkostum (Vigdís Sif Hrafnkelsdóttir, 2016). Í meistararitgerð Ninnu 

Stefánsdóttur (2018) kom fram að fjármálafyrirtæki á Íslandi eru skammt á veg komin 

við að innleiða stefnur um ábyrgar fjárfestingar og greindi hún frá hvötum og 

hindrunum í vegi þessarar innleiðingar (Ninna Stefánsdóttir, 2018). Ein af niðurstöðum 

Ninnu er að „[þ]rátt fyrir að vitundarvakning hafi orðið í samfélaginu um umhverfis- og 

samfélagsleg málefni virðist enn bera á skorti á þekkingu í málaflokknum“ (Ninna 

Stefánsdóttir, 2018, bls. III).  

Í íslenskum rannsóknum hefur komið fram að þróun samfélagsábyrgðar er hægari hér 

á landi en víða annarsstaðar og ýmsar ástæður fyrir því eins og smæð íslenskra 

fyrirtækja og einangrun þeirra frá erlendum mörkuðum, trú á að staðan sé almennt góð 

hér á landi og lítill þrýstingur frá hagsmunaaðilum og stjórnvöldum (Snjólfur Ólafsson 

o.fl., 2014).  

Kauphöllin á Íslandi hefur gefið út leiðbeiningar, í samræmi við stefnumörkun 

Nasdaq, til útgefenda verðbréfa um birtingu á upplýsingum um stefnu þeirra um 

samfélagsábyrgð og ábyrgar fjárfestingar (Vigdís Sif Hrafnkelsdóttir, 2016). Þessar 

leiðbeiningar eru í þremur flokkum: Umhverfisþættir, félagslegir þættir og 



 

16 

stjórnarhættir og er um samtals 33 vísa að ræða (Gná Guðjónsdóttir, 2017; Nasdaq, 

2017). 

IcelandSIF var stofnað árið 2017 að erlendri fyrirmynd. Tilgangur félagsins er að efla 

þekkingu fjárfesta og auka umræður um aðferðafræði sjálfbærra og ábyrgra fjárfestinga 

(IcelandSif, 2019b). Aðildarfélög IcelandSIF, sem eru í febrúar 2019 27 talsins, eru 

fjármálafyrirtæki, lífeyrissjóðir og vátryggingafélög (IcelandSif, 2019b).  

3.4 Aðgerðir Íslands í loftslagsmálum 

Aðgerðir vegna loftslagbreytinga „felast annars vegar í mótvægisaðgerðum 

[e. mitigation], sem eiga að draga úr nettólosun gróðurhúsalofttegunda, og hins vegar í 

aðlögun [e. adaptation], sem felur í sér viðbrögð við afleiðingum loftslagsbreytinga“ 

(Vísindanefnd um loftslagsbreytingar, 2018, bls. 181).   

Ísland hefur samþykkt alþjóðlega samninga sem hafa það að markmiði að draga úr 

losun gróðurhúsalofttegunda, fjórir samningar eru þar helstir (Stefán Einarsson, 2018). Í 

fyrsta lagi Loftslagssamningur Sameinuðu þjóðanna sem var samþykktur árið 1992 og 

fjallaði um að halda bókhald um losun gróðurhúsalofttegunda og kröfu um samdrátt í 

losun (United Nations, 1992). Í öðru lagi Kyoto-bókunin frá árinu 1997 sem varðaði 

útstreymi fyrir tímabilið 2008-2020. Áhersla var á skógrækt og landgræðslu ásamt 

kvótaviðskiptum milli landa (United Nations, 1998). Í þriðja lagi EES-samningurinn þar 

sem Ísland tók upp viðskiptakerfi Evrópusambandsins fyrir stóriðju og flug (e. Electric 

Thermal Storage, ETS), um 40% af losun Íslands er undir ETS (Utanríkisráðuneytið, 

1994). Í fjórða lagi Parísarsamningurinn sem samþykktur var árið 2015 og tekur til árana 

eftir 2020. Ísland samþykkir að taka þátt í markmiði Evrópusambandsins um að minnka 

nettó losun um 40% til 2030 miðað við árið 1990 (Hagfræðistofnun, 2017; United 

Nations, 2015). Uppfylla þarf skilyrði skuldbindinganna til ársins 2020 og setja fram 

áætlun um hvernig standa á við markmið um samdrátt í losun til ársins 2030. Þá má 

einnig nefna sóknaráætlun í loftslagsmálum. Í henni eru áhersluatriði rafbílavæðing, 

aðgerðir í sjávarútvegi og í landbúnaði ásamt fleiri þáttum. Markmið allra þessara 

aðgerða er kolefnishlutlaust Ísland árið 2040 (Stefán Einarsson, 2018). 

Í skýrslu Hagfræðistofnunar segir: „Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum frá 2010 miðaði 

að því að útstreymi án stóriðju og án bindingar með landgræðslu og skógrækt yrði 9% 
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minna árið 2020 en árið 1990 og 32% minna árið 2020 án stóriðju en með bindingu. 

Nokkuð vantar á að þessi markmið náist“ (Hagfræðistofnun, 2017, bls. 4). 

Í máli Kristínar Lindu Árnadóttur, forstjóra Umhverfisstofnunar, á umhverfisráðstefnu 

Gallup kom fram að íslensk stjórnvöld verða að standa við þau loforð sem gefin hafa 

verið í alþjóðasamningum. „Það er ljóst að við þurfum að taka okkur á í umhverfismálum 

þar sem að losun Íslands er að aukast og því miður þurfum við að kaupa skuldbindingar 

til að geta staðið við loforðin“ (Gallup, 2018). Á mynd 9 sést þróun losunar CO2-ígildum 

frá árinu 1990 og markmið fyrir árið 2030. Efri hluti súlunnar (blár) er losun sem er innan 

viðskiptakerfis ESB og um hana gilda sérstakir samningar og losunarkvótar keyptir ef 

vantar uppá. Neðri hluti súlunnar (grænn) sýnir losun Íslands sem á að draga úr. Á 

árunum 1990-2007 jókst losun nokkuð en tók svo að minnka til ársins 2013 en hefur 

aukist síðan þá. Rauða súlan sýnir svo markmið um losun árið 2030 og hver þróunin í 

samdrætti á losun þarf að vera til á ná því markmiði. Losun það ár þarf að vera um 2.000 

CO2-gildi en er áætlað um 3.000 CO2-gildi árið 2016 (Kristín Linda Árnadóttir, 2018).  

 

 
Mynd 9 Parísarsáttmálinn: 2030 markmið án alþjóðaflugs, alþjóðasiglinga og landnotkunar 
(Kristín Linda Árnadóttir, 2018, bls. 6). 

Markaður með heimildir til losunar á koltvísýringi er til staðar og verð á 

losunarheimildum sveiflast eftir markaðsaðstæðum, sjá mynd 10. Verð hefur farið 

hækkandi undanfarin misseri. Þjóðríki og allt niður í einstaka fyrirtæki hafa ákveðinn 

mengunarkvóta sem þau mega fylla án þess að greiða fyrir losun en ef þau menga meira 

en kvótinn segir til um þurfa þau að kaupa heimild á markaði. Þeir aðilar sem menga 
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minna en kvóti þeirra segir til um geta selt frá sér heimildir og þar er fjárhagslegur hvati 

til að menga minna og á móti er fjárhagsleg byrgði að þurfa að kaupa losunarkvóta 

(Jóhann Viðar Ívarsson, 2018). 

 

Mynd 10 Þróun verðs á losunarheimildum CO2 í ETS kerfinu frá mars 2013 til febrúar 2018 (Jóhann Viðar 
Ívarsson, 2018, bls. 5). 

Aðgerðaráætlun Íslands í loftslagsmálum var kynnt þann 10. september 2018 og í 

henni eru settar fram 34 aðgerðir og fjármunir í verkefni „sem eiga að stuðla að 

minnkun losunar og aukinni kolefnisbindingu“ (Verkefnisstjórn aðgerðaáætlunar í 

loftslagsmálum, 2018, bls. 4). Þessar aðgerðir eiga að styðja við að áform um 

kolefnishlutleysi árið 2040 gangi eftir. Losun gróðurhúsalofttegunda og kolefnisbinding 

varðar flestar atvinnugreinar og svið samfélagins og því um flókið og víðtækt verkefni að 

ræða (Verkefnisstjórn aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum, 2018). Samráð þarf að vera við 

fjölmarga aðila, meðal annars sveitarfélög, til að tryggja árangur og viðgang verkefnisins. 

„Verkefnið er stórt, margar aðgerðir eru kostnaðarsamar og mörg ljón í veginum fyrir 

árangri“ (Verkefnisstjórn aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum, 2018, bls. 5). Mörg 

verkefnanna eru fjárhagslega hagkvæm eins og rafvæðing bílaflotans sem er ásamt átaki 

í kolefnisbindingu tvö helstu áhersluatriðin í aðgerðaráætluninni. Einnig þarf að draga úr 

losun „frá landbúnaði, fiskveiðum, úrgangi og landnotkun og efla bindingu kolefnis úr 

andrúmslofti með skógrækt og landgræðslu“ (Verkefnisstjórn aðgerðaáætlunar í 

loftslagsmálum, 2018, bls. 7). 
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Í aðgerðaráætluninni verður vægi græns bókhalds aukið og fyrirtækjum sem nú skila 

grænu bókhaldi gert að gera grein fyrir kolefnisfótspori sínu (Verkefnisstjórn 

aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum, 2018). Einnig hefur lögum um ársreikninga, nr. 

3/2006 verið breytt á þann veg að gera skal grein fyrir ófjárhagslegum upplýsingum 

þ.m.t. upplýsingar um umhverfismál hjá stærri fyrirtækjum (Lög um ársreikninga). Þessi 

krafa sprettur upp úr evrópsku lagaumhverfi, Evróputilskipun 2014/95/EU, þar sem gerð 

er krafa um að skráð félög setji fram upplýsingar um ófjárhagsleg málefni eins og 

umhverfismál sem tengjast starfsemi þeirra (Evrópusambandið, 2019; Vísindanefnd um 

loftslagsbreytingar, 2018).  

Í hvítbók Evrópusambandsins um aðlögun að loftslagsbreytingum er farið yfir hvernig 

vátryggingar og önnur fjármálaþjónusta geti gagnast í að ná fram markmiðum um 

aðlögun. Aðrir þættir kalla líka á aðgerðir eins og þrýstingur frá stjórnvöldum og 

almenningi um að fyrirtæki standi sig í umhverfismálum. Svo má nefna jafningjaþrýsting, 

þ.e. þegar samtök fyrirtækja sameinast um markmið og leiðir að settu marki sem komi 

öllum til góða. Siðræn sjónarmið eru vissulega til staðar en þau fela í sér að fyrirtækjum 

sé bæði rétt og skylt að leggja sitt af mörkum til að draga úr neikvæðum afleiðingum 

loftslagsbreytinga (Vísindanefnd um loftslagsbreytingar, 2018). Lára Jóhannsdóttir 

(2015) flokkar þennan þrýsting eða hvata í innri eða ytri hvata, sjá mynd 11. 

 

Mynd 11 Hvatar fyrir umhverfisaðgerðum fyrirtækja (Johannsdottir, 2015, bls. 688). 
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Á Íslandi er ekki til heildstæð stefnumótun um hvernig aðlagast skuli 

loftslagsbreytingum en einstaka sveitarfélög, þar á meðal Reykjavíkurborg, hafa sett sér 

slíka stefnu (Dagur B. Eggertsson, 2017). Aðlögun var eitt áhersluatriða í 

Parísarsamkomulaginu þar sem lagt er upp með að auka getu til aðlögunar og auka 

viðnámsþrótt gagnvart afleiðingum loftslagsbreytinga. Að auki eiga alþjóðlegar 

fjármálastofnanir að fjalla um hvernig þær muni styðja við aðlögun að 

loftslagsbreytingum (Vísindanefnd um loftslagsbreytingar, 2018). 

3.5 Aðgerðir sveitarfélaga í loftslagsmálum 

Sveitarfélögin eru með víðtæka starfsemi sem snerta flest svið samfélagsins og 

ákvarðanir sem þau taka hafa mikil áhrif á þá framþróun sem þarf að vera í 

umhverfismálum.  

Á mynd 12 sést uppruni losunar gróðurhúsalofttegunda á Íslandi árið 2015 og 

sveitarfélögin hafa þar mikla aðkomu (Kristín Linda Árnadóttir, 2018, bls. 7). Helstu 

uppsprettur losunar, sem eru á ábyrgð stjórnvalda og falla innan tölulegra 

skuldbindinga, eru bruni jarðefnaeldsneytis til orkuframleiðslu með 61% hlut, 

landbúnaður er svo næstur með 23% hlut og aðrir þættir vega minna. Samgöngur eru 

stærsta uppsprettan í bruna jarðefniseldsneytis með um helmings hlut. Losun vegna 

samganga gæti numið milljón tonnum CO2–ígilda á árinu 2018 og stefnt er að því að 

losun verði um 500 þúsund tonn árið 2030. Þetta þýðir um helmings samdrátt á losun. 

Til að ná þessu markmiði á að stórauka hlutfall vistvænna ökutækja. Einnig er mikilvægt 

að efla almenningssamgöngur og hjólreiðar ásamt því þarf að huga að breyttu skipulagi 

sem gerir aðra ferðamáta en einkabílinn að raunhæfum valkosti (Verkefnisstjórn 

aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum, 2018). 

Fjallað var um úrgangstölur fyrir Ísland í grein Cook o.fl (2017) og þar kom fram að 

úrgangur sem sveitarfélög söfnuðu óx á árunum 1995-2007 úr 114 þúsundum tonna í 

174 þúsund tonn og svo dró úr og á árinu 2011 var safnað 102 þúsund tonnum. 

Endurvinnsla óx að sama skapi og fór úr rúmum 6% í rúmlega 31% hlutfall en á þó 

talsvert í að ná 50% markmiði (Cook, Saviolidis, Davíðsdóttir, Jóhannsdóttir og Ólafsson, 

2017). 
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Mynd 12 Skipting losunar á Íslandi 2015, án viðskiptakerfis ESB án alþjóðaflugs, alþjóðasiglinga og 
landnotkunar (Kristín Linda Árnadóttir, 2018, bls. 7). 

Í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010–2030 sem samþykkt var í borgarstjórn 26. nóvember 

2013 er sérstakur kafli um grænu borgina. Í honum er sett fram stefna 

Reykjavíkurborgar um leiðir til að auka sjálfbærar samgöngur (Reykjavíkurborg, 2013). 

Reykjavik er í aðeins annarri stöðu en sambærilegar borgir erlendis þegar kemur að 

losun gróðurhúsalofttegunda og stafar það af lítilli losun vegna húshitunar (Orkuveita 

Reykjavíkur, 2018; Reykjavíkurborg, 2013). 

Reykjavíkurborg setti sér stefnu í loftslagsmálum árið 2009 og markmiðið með henni 

er „að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um 35% fyrir árið 2020 … Einnig er unnið 

að stefnumörkun borgarinnar í að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda vegna eigins 

reksturs borgarinnar“ (Reykjavíkurborg, 2015). 

 Stærsta áskorun aðalskipulagsins eru samgöngumál vegna mikillar losunar sem þau 

skapa. Breyta á ferðavenjum þannig að ferðir með almenningssamgöngum „vaxi úr 4% í 

12%, og að hlutdeild gangandi og hjólandi vaxi úr 21% í yfir 30% [árið 2030] 

(Reykjavíkurborg, 2013, bls. 75). Aðalskipulagið leggur línur fyrir aðrar stefnur og 

aðgerðir borgarinnar í umhverfismálum. Aðalskipulagið horfir á borgina út frá breiðum 

grunni og skipulagið mun taka mið af þeim markmiðum sem sett eru til að minnka losun 

gróðurhúsalofttegunda. Allt frá því að skoða hönnun á einstaka byggingum og gera þær 

umhverfisvænni bæði hvað varðar byggingarefni og orkunotkun í að fjalla um 

hugmyndir eins og léttlestakerfi (Reykjavíkurborg, 2013). 



 

22 

Reykjavíkurborg hefur sinnt aðlögun að loftslagsbreytingum með þátttöku í sinni í 

Sáttmála borgarstjóra3 (Vísindanefnd um loftslagsbreytingar, 2018) og með því að setja 

sér loftslagsstefnu sem samþykkt var árið 2016. Þar voru settar fram aðgerðir til 

aðlögunar sem litu dagsins ljós í september 2017. Í loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar er 

áherslan á að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum. Húshitun og 

rafmagnsframleiðsla er með umhverfisvænni hætti en í mörgum öðrum borgum og því 

liggur áherslan á samgöngunum. Einnig eru settar fram aðgerðir er snúa að landnotkun, 

vitundarvakningu og úrgangsmálum (Reykjavíkurborg, 2016).  

Í Yfirliti yfir helstu áhættuþætti vegna loftslagsbreytinga í Reykjavík eru þeir 

kortlagðir. Þessir áhættuþættir eru: hækkun sjávarborðs, vatnavextir og úrkoma, 

ofsaveður og breytingar á lífríki í sjó og á landi. Þar sem byggð er komin hafa verið sett 

fram þrjú stig aðlögunar. Fyrsta stigið er að koma alveg í veg fyrir atburðinn t.d. með því 

að byggja varnargarða. Annað stig er að draga úr afleiðingunum t.d. með því að búa 

mannvirki betur undir álag. Þriðja stig er svo að auðvelda viðbrögð eftir viðburðinn eins 

og hreinsun og lagfæringar (Alta, 2017). Aðgerðir sem fara má í eru í þremur 

meginflokkum: grænar lausnir, gráar lausnir og mildar lausnir. Gráar lausnir eru 

stórtækar aðgerðir eins og bygging sjóvarnargarðs. Einn galli við gráar lausnir er hár 

stofnkostnaður og oft mikið viðhald. Grænar lausnir eru náttúrulegar eða lifandi lausnir 

sem fela í sér að nýta sér þjónustu gróðurs og vistkerfa til lausnar á vandamáli, oft eru 

þessar lausnir plássfrekar og geta ekki alltaf tekið við stórum áföllum. Mildar lausnir 

snúa svo að laga- og reglugerðarsetningu (Alta, 2017). 

Reykjavíkurborg hefur samþykkt tillögur „að aðgerðum til aðlögunar að 

loftslagsbreytingum. Tillögurnar eru settar fram í formi aðgerða og felast einkum í 

kortlagningu og greiningum, mælingum og upplýsingagjöf. Sumar tengjast verklegum 

framkvæmdum eða undirbúningi þeirra“ (Dagur B. Eggertsson, 2017, bls. 1). Eins 

hvernig bregðast eigi við breytingum sem geta orðið ef spár um lotslagsbreytingar ganga 

eftir (Dagur B. Eggertsson, 2017).  

                                                      
3 „Sáttmali borgarstjóra (e. Coventant of Mayors) er átak borga til að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og bregðast við afleiðingum loftslagsbreytinga“ (Vísindanefnd um 
loftslagsbreytingar, 2018, bls. 192) . 
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Í skýrslu sem starfhópur á vegum Reykjavíkurborgar gaf út í mars 2015 og heitir 

Grænn hagvöxtur í Reykjavík var grænn hagvöxtur í borginni kortlagður og lagðar til 

leiðir til að styðja við hann. Horft var til skilgreiningar OECD á grænum hagvexti í þéttbýli 

þar sem „hagvöxtur er drifinn áfram af grænum aðgerðum sem minnka neikvæð ytri 

áhrif, eins og útblástur gróðurhúsalofttegunda“ (Ellý Katrín Guðmundsdóttir, Hrönn 

Hrafnsdóttir, Jóhanna Eirný Hilmarsdóttir, Óli Örn Eiríksson og Þórhildur Ósk 

Halldórsdóttir, 2015, bls. 6). Fjárfesta á í opnum svæðum, viðhaldi göngu- og 

hjólreiðaleiða og úrbætur gerðar í forgangsleiðum strætisvagna og endurnýjun sorpíláta 

(Ellý Katrín Guðmundsdóttir o.fl., 2015).  

Í framangreindri skýrslu segir að með því að tengja saman framkvæmdaáætlun og 

umhverfismarkmið … eru mótuð viðmið sem sýna glöggt áhrif stefnu um grænan vöxt á 

árangur í umhverfismálum“ (Ellý Katrín Guðmundsdóttir o.fl., 2015, bls. 10). Einnig 

leggur starfshópurinn til að sjálfbærniskýrsla (Global Reporting Initiative, GRI) verði 

samþætt ársskýrslu borgarinnar (e. integrated reporting). Sjálfbærniskýrslur „skapa 

heildræna stefnu í miðlun upplýsinga um heilbrigði umhverfis og samfélags“ (Ellý Katrín 

Guðmundsdóttir o.fl., 2015, bls. 18). Borgir geta notað slíkar skýrslur til að koma 

upplýsingum á framfæri við íbúanna og þannig kynnt framtíðarsýn borgarinnar í 

sjálfbærnimálum. (Ellý Katrín Guðmundsdóttir o.fl., 2015). Í ársreikningi 

Reykjavíkurborgar fyrir árið 2017 er ekki getið um samþætta skýrslu samkvæmt GRI 

staðlinum (Reykjavíkurborg, 2018a). 

Reykjavíkurborg og Festa, miðstöð um samfélagslega ábyrgð, starfa saman að því 

markmiði að ná mælanlegum árangri í loftslagsmálum með því að minnka losun 

gróðurhúsalofttegunda og myndun úrgangs. Verkefnið er ekki síst hugsað til að hvetja 

rekstraraðila til að sýna frumkvæði í að minnka losun gróðurhúsalofttegunda og sýna 

þannig ábyrgð gagnvart umhverfinu og samfélaginu (Reykjavíkurborg, 2015). 

Reykjavíkurborg og hundrað fyrirtæki skrifuðu undir yfirlýsingu þann 16. nóvember 2015 

sem hljóðaði svo: 

„Við undirrituð ætlum að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og lágmarka 
neikvæð umhverfisáhrif með markvissum aðgerðum. Þjóðir heims standa nú 
frammi fyrir afleiðingum loftslagsbreytinga. Sameinuðu þjóðirnar gegna 
forystuhlutverki í að greina vandann, takast á við hann og aðlagast breyttum 
aðstæðum. Borgir og bæir ásamt fyrirtækjum af öllum stærðum, verða sífellt 
mikilvægari þegar kemur að því að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda 
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og standast þau markmið sem sett hafa verið um losun þeirra. Á Íslandi 
er ein helsta áskorunin mengandi samgöngur og losun úrgangs. Við ætlum að 
sýna samfélagslega ábyrgð í verki með því að: 

1. Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 
2. Minnka myndun úrgangs 
3. Mæla árangurinn og gefa reglulega út upplýsingar um stöðu ofangreindra 

þátta“ (Reykjavíkurborg, 2015). 

Reykjavíkurborg hefur sótt um að vera útnefnd græn borg Evrópu árið 2020. Í 

umsókninni koma fram þær aðgerðir sem ráðist hefur verið í til að stuðla að grænum 

vexti borgarinnar og jafnframt þau verkefni og markmið sem stendur til að ráðast í á 

næstu árum (Reykjavíkurborg, 2017). Mynd 13 sýnir gátlista fyrir visthæfni byggðar sem 

settur er fram í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. Gátlistinn hjálpar til að vega og 

meta frammistöðu mismunandi hverfa með tilliti til visthæfis, með það markmið að 

móta tillögur og aðgerðir til úrbóta (Reykjavíkurborg, 2018e). 

 

Mynd 13 Gátlisti um visthæfni byggðar (Reykjavíkurborg, 2018e). 

Dæmi um verkefni sem sveitarfélög hafa unnið að saman er Staðardagskrá 21. Það 

verkefni gekk út á að sveitarstjórnir kæmu sér upp áætlun um sjálfbæra þróun. Fjölmörg 

sveitarfélög tóku þátt í því verkefni en því lauk árið 2009. Þá höfðu, í árslok 2009, 56 

sveitarstjórnir samþykkt svonefnda Ólafsvíkuryfirlýsingu sem er viljayfirlýsing um að 

sjálfbær þróun sé höfð að leiðarljósi í allri ákvörðunartöku (Stefán Gíslason, 2010). Horft 

er til þess að innleiðing á Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna komi í staðinn fyrir 

óformlegt samstarf sem verið hefur um Staðardagskrá 21 (Hrönn Hrafnsdóttir, 2018). 



 

25 

Innleiðing sveitarfélaganna á Heimsmarkmiðunum hófst haustið 2018 og eru nokkur 

sveitarfélög farin af stað (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2018b). 

Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eiga með sér samstarf í gegnum Samtök 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Meðal samstarfsverkefna er að koma á fót 

afkastamiklu kerfi almenningssamgangna, Borgarlínu (Samtök Sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu, 2018). Viljayfirlýsing um að hefja viðræður um fjárfestingar í 

hágæðakerfi almenningssamgangna var undirrituð þann 21. september 2018 af 

samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra annars vegar og forystufólki sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu hins vegar. Í viljayfirlýsingunni kemur fram „að undirritaðir aðilar 

eru sammála um að stefna skuli að sjálfbæru, kolefnishlutlausu borgarsamfélagi og 

öflugri almenningssamgöngum með fjölbreyttum ferðamátum í takt við loftslagsáætlun 

stjórnvalda og áherslur sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu“ (Reykjavíkurborg, 

2018b).  

3.6 Fyrirtæki sveitarfélaga 

Mörgum fyrirtækjum sveitarfélaga er ætlað mikið hlutverk þegar kemur að 

umhverfismálum bæði í nútíð og framtíð. Orkuveitu Reykjavíkur, Sorpa, Strætó og 

Faxaflóahafnir er dæmi um fyrirtæki sem hafa hvert og eitt sett sér stefnu í 

umhverfismálum og unnið ýmis verkefni í tengslum við hana.  

Orkuveita Reykjavíkur (OR) er með umfangsmikla veitustarfsemi sem losar lítið af 

gróðurhúsalofttegundum. OR vinnur að umbótaverkefnum eins og Carbfix sem gengur 

út á það að binda gróðurhúsalofttegundir sem losna í starfseminni við berggrunn. Orka 

Náttúrunnar (ON), sem er dótturfyrirtæki OR, er leiðandi í að selja raforku vegna 

samgangna bæði til heimila og með sérstökum hleðslustöðvum (Orkuveita Reykjavíkur, 

2017b).  

Strætó bs. er ætlað aukið hlutverk í ferðavenjum íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Einnig 

hafa verið teknar í notkun strætóbifreiðar sem ganga fyrir rafmagni og vonir standa til 

að þeim fjölgi á komandi árum (Stefán E. Stefánsson, 2017).  

Meðferð úrgangs er eitt af stóru málunum þegar kemur að losun 

gróðurhúsalofttegunda. Sorpa sér um meðhöndlun úrgangs á starfssvæði sínu og hefur 

fyrirtækið hafið framkvæmdir við gas og jarðgerðarstöð. Með stöðinni er stefnt að því 
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að yfir 95% af heimilsúrgangi verði endurnýttur. Lífrænu efnin nýtast til gas- og 

jarðgerðar, en önnur ólífræn efni verða flokkuð til endurnýtingar (SORPA, 2017).  

Faxaflóahafnir starfa með sjávarútvegi og siglingaaðilum um lausnir í 

umhverfismálum. Eitt af markmiðum í umhverfisstefnu félagsins er að tengja skip, sem 

liggja við bryggju, við rafmagn og draga þannig úr útblæstri frá þeim en það er 

kostnaðarsöm framkvæmd (Gísli Gíslason, 2017).  

3.7 Umhverfiskönnun Gallup 

Í umhverfiskönnun Gallup var viðhorf Íslendinga til umhverfis- og loftslagsmála kannað 

(Gallup, 2017). Í könnuninni var spurt fjölmargra spurninga, meðal annars:  

 Spurning 1. Ef þú ættir að leggja mat á viðleitni íslenskra stjórnvalda til að 
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, hversu margar stjörnur myndir þú gefa 
þeim (Gallup, 2017, bls. 6)? 

 Spurning 2. Ef þú ættir að dæma viðleitni sveitarfélagsins þíns til að draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda, hversu margar stjörnur myndir þú gefa því 
(Gallup, 2017, bls. 8)? 

Á mynd 14 sést hvernig svörin við spurningum 1 og 2 skiptast. Þátttakendur voru 

beðnir um að gefa svarmöguleikum stjörnur og um 70% svarenda gefa 1-3 stjörnur í 

báðum tilvikum sem þýðir að opinberir aðilar eru ekki að standa sig nógu vel í að draga 

úr losun gróðurhúsalofttegunda að mati þátttakenda. Hverfandi hluti gefur hæstu 

einkunn eða 6 stjörnur. 

 

Mynd 14 Spurningar 1 og 2 brotnar niður á svör (Gallup, 2017, bls. 6 og bls. 8). 
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Á mynd 15 sést hvernig svör við eftirfarandi fullyrðingum skipast niður. 

 Fullyrðing 1. Íslenskir stjórnmálamenn gera of lítið til að takmarka losun 
gróðurhúsalofttegunda á Íslandi (Gallup, 2017, bls. 13). 

 Fullyrðing 2. Ísland fjárfestir of lítið í þróun á endurnýjanlegum orkugjöfum 
(Gallup, 2017, bls. 16) 

 Fullyrðing 3. Ísland gerir of lítið til að aðlagast loftslagsbreytingum (Gallup, 
2017, bls. 17). 

Meirihluti þátttakenda telur í öllum tilfellum að ekki sé verið að gera nægilega mikið. 

Nokkuð stór hópur er hlutlaus en fáir telja að gert sé nóg.  

 

Mynd 15 Fullyrðingar 1-3 brotnar niður á svör (Gallup, 2017, bls. 13,16 og 17). 

Á mynd 16 sést hvaða svör flestir völdu við spurningu 3.  

 Spurning 3. Hvaða aðgerðir finnst þér að hið opinbera ætti að styðja 
sérstaklega við þegar kemur að loftslagsmálum (Gallup, 2017, bls. 7)? 

Flestir vilja aðgerðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda hjá fyrirtækum og 

bæta orkunýtingu þeirra, því næst að þróa umhverfisvæna orkugjafa, þá að efla 

almenningssamgöngur og að endingu skattaívilnanir við kaup á rafmagnsbílum.  
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Mynd 16 Svör sem flestir völdu við spurningu 3 (Gallup, 2017, bls. 7). 

Á mynd 17 sjást svör þátttakenda við spurningu 4.  

 Spurning 4. Hversu miklum eða litlum árangri telur þú að eftirtaldir aðilar nái 
almennt í að takmaka losun gróðurhúsalofttegunda í samfélaginu (Gallup, 
2017, bls. 21)? 

Flestir þátttakendur svara því til að litlum árangri er náð í að takmarka losun 

gróðurhúsalofttegunda. Um fjórðungur telur að sveitarfélögin séu að ná mjög miklum 

eða frekar miklum árangri. Það hlutfall er um 20% hjá hinu opinbera. Fæstir telja að 

fjármálageirinn sé að ná miklum eða frekar miklum árangri eða um 8%. 

 

 

Mynd 17 Svör sem flestir völdu við spurningu 4 (Gallup, 2017, bls. 21). 
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Í þessum kafla var farið yfir áskoranir í umhverfismálum sem eru miklar framundan. 

Margir alþjóðlegir samningar eru í gangi og alþjóðastofnanir hafa sett metnaðarfull 

markmið. Stjórnvöld, fyrirtæki og almeningur eru í auknum mæli að vakna til vitundar 

um þá vá sem útblástur gróðurhúsalofttegunda er. Það kallast á við viljann til að haga 

starfsemi sinni með samfélagslega ábyrgð í huga. Fjárfesting í umhverfisvænum 

verkefnum er ein leið til að kljást við vandann og það leiðir okkur að efni næsta kafla 

sem er um græn skuldabréf. 
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4 Græn skuldabréf 

Í þessum kafla verður fjallað um græn skuldabréf (e. green bonds) en þau eru stærsti 

einstaki flokkur skuldabréfa sem falla undir ábyrg skuldabréf en hinir flokkarnir eru 

félagsleg skuldabréf (e. social bonds) og sjálfbær skuldabréf (e. sustainable bonds) 

(ICMA, 2018b). Græn skuldabréf eru svar fjármálamarkaðarins við þeim áskorunum í 

umhverfismálum sem fjallað var um í 3. kafla og þörf á fjármagni til fjárfestinga vegna 

þeirra. Græn skuldabréf hafa verið skilgreind með eftirfarandi hætti: 

Græn skuldabréf eru hefðbundin skuldabréf þar sem skuldari endurgreiðir 
skuldina samkvæmt skilmálum bréfsins. Kvaðir eru um notkun á fjármagni 
sem aflað er og það þarf að nota í umhverfisvæn verkefni samkvæmt 
útgáfuramma skuldabréfins. Þeir sem fjárfesta í grænum verkefnum geta 
gefið út græn skuldabréf s.s. ríkisstjórnir, sveitarfélög, orkufyrirtæki og 
bankar svo einhverjir aðilar séu nefndir. Einnig geta slík bréf hentað til 
endurfjármögnunar á grænum verkefnum (ICMA, 2018a, bls. 1).  

Á mynd 18 er sýnd hlutfallsleg skipting á milli ábyrgra skuldabréfa og græn skuldabréf 

eru langstærsti flokkurinn miðað við útgáfu á árinu 2017 eða 161 milljarðar dollara sem 

er 85% hlutdeild (ICMA, 2018b). 

 

Mynd 18 Hlutfallsleg skipting á milli ábyrgra skuldabréfa (ICMA, 2018b). Eigin framsetning höfundar. 
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Það liggur fyrir að ráðast þarf í miklar framkvæmdir til að færa heiminn í átt að minni 

útblæstri á gróðurhúsalofttegundum. OECD hefur metið að árlegar fjárfestingar í 

verkefnum sem draga úr losun gróðurhúsalofttegunda þurfi að vera 7.000 milljarðar 

dollara á árunum 2015–2030. Til að ráðast í slíkar framkvæmdir þarf samvinnu margra 

aðila (Dupre, Posey, Wang og Jamison, 2018; OECD, 2018). 

Í tengslum við Parísarsamkomulagið undirritaði hópur fjárfesta yfirlýsingu þar sem 

meðal annars kemur fram að viðbrögð við loftslagsbreytingum kalli á verulega 

fjárfestingu og græn skuldabréf henti vel til að fjármagna þær fjárfestingar (Climate 

Bonds Initative, 2015). 

Fjárfestingar sem teljast grænar hjá A-hluta Reykjavíkurborgar voru metnar í 

skýrslunni, Grænn hagvöxtur í Reykjavík, um 24% af fjárfestingum eða 1,8 milljarðar 

króna (Ellý Katrín Guðmundsdóttir o.fl., 2015). Á vinnustofu sérfræðinga 

Reykjavíkurborgar um grænar fjárfestingar í október 2018 voru fjárfestingar 

Reykjavíkurborgar skoðaðar fyrir árin 2016-2023. Fyrir árin 2016-2017 voru rauntölur 

skoðaðar og metið hvaða fjárfestingar mætti endurfjármagna með grænu skuldabréfi. 

Fyrir árin 2018-2023 var áætlun skoðuð og metið að 19 milljarða framkvæmdir gætu 

fallið undir skilyrði til að fjármagna með grænum skuldabréfum eða um 3 milljarðar á 

ári. Stærstu verkefnin á þessu tímabili eru BREEAM4 vottaðar byggingar, göngu- og 

hjólastígar, Borgarlína og LED-lýsing ásamt mörgum öðrum smærri verkefnum. Þessar 

framkvæmdir verða skoðaðar nánar í samstarfi við ytri ráðgjafa til að meta hvað af þeim 

henta endanlega til að fjármagna með grænum skuldabréfum (Hreinn Ólafsson, 2018).  

Í frumvarpi að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2019-2023 sem kynnt var í 

nóvember 2018 kemur fram að grænar fjárfestingar eru áætlaðar 3,2 milljarðar á árinu 

2019 eða 17% af heildarfjárfestingu ársins og það ár er áætlað að taka 5,5 milljarða að 

láni (Reykjavíkurborg, 2018c). Í töflu 1 eru áætlaðar grænar fjárfestingar 

Reykjavíkurborgar sýndar ásamt hlutfalli þeirra af heildarfjárfestingum mv. mismunandi 

áætlanir. Græn verkefni eru áætluð 14% - 24% af framkvæmdum eða um 3 milljarðar á 

ári. 

 

                                                      
4 BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), vistvottunarkerfi 

fyrir byggingar. 
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Tafla 1 Áætlaðar grænar fjárfestingar og hlutfall þeirra af heildarfjárfestingu A-hluta Reykjavíkurborgar. 

 

Í töflu 1 eru ekki fjárfestingar fyrirtækja borgarinnar sem hafa þó margháttuðu 

hlutverki að gegna í því verkefni að hægja á losun gróðurhúsalofttegunda eins og áður 

hefur komið fram í kafla 3.6. Fjárfestingar allra sveitarfélaga og fyrirtækja þeirra (A- og 

B-hluti) á árinu 2017 námu 68 milljörðum (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2018a). Ef 

græn verkefni eru um 20% fjárfestinga er um að ræða um 14 milljarða á ári sem 

fjármagna mætti með grænum skuldabréfum hjá sveitarfélögum og fyrirtækjum þeirra. 

Þessu til viðbótar gæti ríkissjóður einnig gefið út græn skuldabréf vegna verkefna sem 

tengjast aðgerðum í loftslagsmálum. Því má segja að framboð verkefna sé nægjanlegt til 

að standa undir grænni skuldabréfaútgáfu. Hér eru undanskildar fjárfestingar hjá 

fyrirtækum en græn skuldabréf eru ekki síður notuð af þeim. 

4.1 Þróun grænna skuldabréfa 

Útgáfa grænna skuldabréfa hefur vaxið mikið á undanförnum árum eftir að hafa farið 

rólega af stað í upphafi. Evrópski fjárfestingabankinn (EIB) var fyrstur til að gefa út árið 

2007 og var útgáfan á bréfunum var tengd fjárfestingum í tengslum við loftslagsmál svo 

saga grænna skuldabréfa er ekki löng. Næsta útgáfa grænna skuldabréfa var á vegum 

Alþjóðabankans (IBRD) árið 2008 í samvinnu við Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) og 

meiri áhersla var á skýrslugjöf um útgáfuna en frá útgáfu EIB bankans. Aðrir alþjóðlegir 

bankar fylgdu svo í kjölfarið með útgáfu grænna skuldabréfa. Allir þessir útgefendur 

höfðu hæsta lánshæfismat AAA og verð grænu skuldabréfanna var í samræmi við önnur 

útgefin skuldabréf frá þessum aðilum (Dupre o.fl., 2018). 

Frá árinu 2013 hefur markarður með græn skuldabréf tekið kipp, eins og mynd 19 

sýnir. Markaðurinn hefur vaxið úr um 10 milljörðum Bandaríkjadala árið 2013 í 161 
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milljarð árið 2017 og í tæpa 105 milljarða fyrir fyrstu þrjá ársfjórðunga ársins 2018 

(Climate Bonds Initiative, 2018).  

 

Mynd 19 Þróun á markaði grænna skuldabréfa í milljörðum Bandaríkjadala. Árleg útgáfa hægri ás og 
uppsafnað vinstri ás (Climate Bonds Initiative, 2018). Eigin framsetning höfundar. 

Fréttir um nýjar útgáfur og nýja útgefendur berast reglulega og upp á síðkastið hafa 

ríkisstjórnir, sveitarfélög, bankar og fyrirtæki gefið út græn skuldabréf. Fyrsta ríkið til að 

gefa út grænt skuldabréf var Pólland með 750 milljóna evru útgáfu í desember 2016. 

Síðan hafa ríki eins og Frakkland, Belgía og Nígería fylgt í kjölfarið. Franska útgáfan er 

mjög stór eða 9 milljarðar evra (Cripps, 2017). 

Þessar útgáfur Póllands og Frakklands hafa rutt brautina fyrir græna 

skuldabréfaútgáfu ríkja. Það hefur verið talið að flóknara sé fyrir ríki að gefa út græn 

skuldabréf, heldur en aðra útgefendur. Helgast það af lagaumhverfi og flóknari 

uppbygginu starfsemi en hjá fyrirtækjum. Útgáfa Póllands var nokkra mánuði í 

undirbúningi og skemmri tíma mun taka að gefa út viðbót eða nýja flokka. Það er 

flóknara og meiri vinna að gefa út grænt skuldabréf segja þeir sem stóðu að pólsku 

útgáfunni en þess virði vegna góðrar niðurstöðu í útboðinu. Andvirði lánsins var 

ráðstafað í sérstakan grænan sjóð og þurfti lagabreytingu til að halda utan um 

fjármunina með þessum hætti (Green Bonds: Review of 2017, 2018). Frakkar fóru aðeins 

aðra leið en þeir eru ekki með sér sjóð heldur ábyrgjast að verja samsvarandi fjármunum 

í verkefni sem eru tiltekin við skuldabréfaútgáfuna. Viðmið Frakklands um græn verkefni 
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eru aðeins víðari en oft er. Umfram beinar fjárfestingar fjármagna þeir þróunarkostnað 

og tiltekinn rekstrarkostnað með grænu skuldabréfi. Eftirlit með ráðstöfun fjármuna er 

bæði byggt á áætlunum innri aðila og óháðir ytri aðilar meta þær einnig. Jafnframt 

skoðar sérstök ráðgjafarnefnd umhverfisáhrif framkvæmda sem fjármagnaðar eru. Mörg 

ríki gætu séð græn skuldabréf sem tækifæri til að fjármagna þær skuldbindingar sem 

þau hafa undirgengist samkvæmt Parísarsamkomulaginu og geta nýtt sér reynslu þeirra 

landa sem gefið hafa út græn skuldabréf til þessa (Green Bonds: Review of 2017, 2018).  

Cripps, ritstjóri tímaritsins Environmental Finance, telur að fjárfestar séu spenntir 

fyrir grænum útgáfum ríkja því þær séu stórar og mikil viðskipti eru með slík bréf. 

Fjárfestar hafa áhuga á þess konar útgáfum inn í eignasöfn sín svo þær munu hjálpa til 

við að koma grænum skuldabréfum á kortið (Cripps, 2017).  

Stjórnvöld geta með þessum hætti nálgast fjárfesta sem eru áhugasamir um að 

fjárfesta í grænum skuldabréfum. Eftirspurn fjárfesta eftir grænum fjárfestingum er 

meiri en framboð fjárfestingakosta. Það eru svo mismunandi skoðanir á því hvort 

stjórnvöld eigi að hafa frumkvæði að útgáfu grænna skuldabréfa eða leyfa almenna 

markaðnum að gefa fyrst út (Green Bonds: Review of 2017, 2018). 

Á mynd 20 sést hvernig útgefendur í heiminum hafa breyst í gegnum tíðina frá því að 

eingöngu stórir alþjóðlegir bankar gáfu út græn skuldabréf yfir í mun fjölbreyttari 

útgefendur á árinu 2017 þar sem opinberir aðilar eru stærsti hópurinn (Calder, Kolodzie 

og Selot, 2017). 

 

Mynd 20 Útgefendum grænna skuldabréfa í heiminum (Calder o.fl., 2017, bls. 4). 
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Á mynd 21 sést hvernig skipting er á milli verkefna á Norðurlöndum og eru stærstu 

flokkarnir endurnýjanleg orka, umhverfisvænar byggingar og samgöngur (Filkova, 

2018b). 

 

Mynd 21 Skipting milli verkefna sem eru fjármögnuð með grænum skuldabréfum á Norðurlöndum 
(Filkova, 2018b, bls. 8). 

Á mynd 22 sést hvernig útgefendur á Norðurlöndum skiptast en stærsti hópurinn 

tekur til banka og lánasjóða sem eru með um helming útgáfunnar (Filkova, 2018b). 

 

Mynd 22 Útgefendur grænna skuldabréfa á Norðurlöndum (Filkova, 2018b, bls. 7). 

Á mynd 23 sést hversu breytilegar fjárfestingar sem fjármagnaðar eru með grænum 

skuldabréfum og hvernig þær þróast á milli ára. Á árunum 2010 og 2011 eru 

fjárfestingar í samgöngum stærsti flokkurinn ásamt umhverfisvænum byggingum en svo 

eykst fjárfesting í endurnýjanlegri orku á kostnað samgangna. Einnig er sýnt hvernig 
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fjárfestingar skiptast á milli Norðurlandanna þar sem Danmörk sker sig nokkuð úr með 

hátt hlutfall fjárfestinga í endurnýjanlegri orku (Filkova, 2018b).  

 

Mynd 23 Yfirlit yfir fjárfestingaflokka á Norðurlöndum bæði eftir árum og niður á lönd (Filkova, 2018a, 
bls. 10). 

Græn skuldabréf hafa notið vaxandi athygli meðal fjárfesta og útgefanda þar sem 

aukin vitundarvakning er meðal þeirra um áhættur og breytingar sem tengjast 

loftslagsbreytingum. Parísarsamkomulagið hefur ýtt við mörgum fjárfestum sem horfa í 

auknum mæli á græn skuldabréf og nokkrar kauphallir halda sérstaklega utan um græn 

skuldabréf með það fyrir augum að auka viðskipti með þau (Reboredo, 2018). Nasdaq á 

Íslandi hefur stofnað lista um sjálfbær skuldabréf (e. sustainable bonds) þar sem m.a. 

græn skuldabréf eru skráð (Nasdaq, 2018c). Þessi listi er til samræmis við það hvernig 

aðrar Nasdaq kauphallir á Norðurlöndunum hafa haldið utan um sjálfbær skuldabréf 

(Nasdaq, 2018d). 

Á Íslandi er líka ýmislegt í umhverfinu sem ætti að styðja við útgáfu á grænum 

skuldabréfum. Lífeyrissjóðir hafa, með Lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 5. tl. 1. mgr. 36 gr., þurft að endurskoða 

fjárfestingarheimildir með það fyrir augum að setja sér siðferðileg viðmið í fjárfestingum 

(Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða). Einnig hafa fjárfestar 

gerst í auknum mæli aðilar að reglum Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar (UN 
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PRI) og skuldbundið sig þannig til að fylgja þeim áherslum sem þar eru settar fram 

(Sigrún Guðnadóttir, 2018).  

4.2 Staðlar og viðmið 

Í fyrstu grænu skuldabréfaútgáfunni sem EIB bankinn stóð að var ákvæði í skilmálum 

skuldabréfsins um að fjármunum yrði varið með tilteknum hætti. Í útgáfunni sem 

Alþjóðabankinn (IBRD) stóð að voru sett viðmið fyrir val á verkefnum, hvernig 

fjármunum skyldi ráðstafað, árangri verkefna og skýrslugjöf. Einnig var óháður aðili 

fenginn til að skoða viðmiðin og ferlið við útgáfuna. Á þessari vinnu hafa aðrir byggt 

varðandi form á grænni skuldabréfaútgáfu (Dupre o.fl., 2018).  

Í lok árs 2010 gaf Climate Bonds Initative5 (CBI) út staðal um loftslagsskuldabréf 

(Climate Bond Standard, CBS) ásamt vottunaraðferð. Fái skuldabréf vottun um að það sé 

loftslagsskuldabréf (Climate Bond) frá CBI fylgir því vissa um að skuldabréfið standist 

þau viðmið sem sett eru í staðlinum frá þeim. CBI safnar einnig gögnum um grænar 

skuldabréfaútgáfur og birtir á vefsíðu sinni (Climate Bonds Initative, 2018). 

Á árinu 2014 komu fram á sjónarsviðið leiðbeinandi viðmiðunarreglur grænna 

skuldabréfa (Green Bond Principles, GBP) sem ICMA (International Capital Market 

Association) stendur að. ICMA eru frjáls félagasamtök og að þeim standa fjölmargir 

markaðsaðilar, opinberar stofnanir og háskólastofnanir sem koma saman reglulega og 

yfirfara þær skilgreiningar og viðmið sem starfað er eftir. Margir útgefendur og fjárfestar 

horfa til skilgreininga ICMA við útgáfu grænna skuldabréfa (Pfaff, Guillaumin og Munro, 

2017).  

GBP fela í sér fjóra meginþætti (ICMA, 2018a, bls. 2): 

1. Ráðstöfun fjármuna (e. Use of Proceeds) 

2. Ferli varðandi mat og val á verkefnum (e. Process for Project 
Evaluation and Selection) 

3. Stýring fjármuna (e. Management of Proceeds) 

4. Upplýsingagjöf (e. Reporting) 

                                                      
5 Climate Bonds Initiative eru alþjóðleg samtök fjárfesta sem hafa það markmið að virkja 

skuldabréfamarkaðinn til að fjárfesta í lausnum sem bregðast við loftslagsbreytingum (Climate Bonds 

Initiative, 2018). 
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Einnig leggja GBP viðmiðin áherslu á að óháður aðili meti og staðfesti útgáfur sem 

gefnar eru út undir merkjum GBP (ICMA, 2018a). Nánar er fjallað um GBP viðmiðin í 

kafla 4.2.1. 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (e. European Commission) skipaði 

sérfræðinganefnd (e. High Level Expert Group on Sustainable Finance, HLEG) í desember 

2016 en verkefni nefndarinnar var að setja fram tillögur að stefnumótun um sjálfbært 

fjármálakerfi og að finna leiðir til að auka fjárstreymi til verkefna sem stuðla að 

sjálfbærri þróun. Skýrsla nefndarinnar og tillögur komu fram í byrjun árs 2018. Í 

skýrslunni er fjallað um þau tækifæri og þær ógnanir sem Evrópusambandið stendur 

frammi fyrir við að þróa sjálfbæra fjármálastefnu. Í skýrslunni eru settar fram tillögur um 

hvernig fjármálakerfið geti lagt sitt lóð á vogarskálarnar til að styðja við þær breytingar 

sem stuðla að aukinni sjálfbærni. Nefndin færir rök fyrir því að fjárfestingar í sjálfbær 

verkefni mun til lengri tíma auka stöðugleika fjármálakerfisins (EU High-Level Expert 

Group on Sustainable Finance, 2018).  

Sérfræðinganefndin setur fram nokkrar tillögur sem lúta markmiðum sem henni var 

falið að setja fram en nefndin leggur m.a. til að: 

 Setja reglur/viðmið (e. taxonomy) um hvað sé sjálfbær fjármálaþjónusta svo 
samræmi sé á milli aðila hvað sé sjálfbært og hvað sé grænt.  

 Setja Evrópustaðal um fjármál og byrja á þeim sem fjalla um græn 
skuldabréf (EU Green Bond Standard, GBS). Einnig að setja fram 
vottunarkerfi um hvað sé græn fjárfesting og hjálpa markaðnum á þann 
hátt að fjármagna græn verkefni (EU High-Level Expert Group on 
Sustainable Finance, 2018, bls. 13). 

Sérfræðinganefndin greinir vandamál sem snúa að grænum skuldabréfum og bendir 

á að enn sem komið er séu þau mjög lítill hluti af markaðnum, þrátt fyrir það hafa þau 

náð athygli almennings og styðji vel við þróun á græna fjármálamarkaðnum. Jafnframt 

hefur mikið áunnist varðandi skilgreiningar og viðmið og samtal á milli fjárfesta og 

útgefanda er hafið. Þó þarf að stíga frekari skref að mati nefndarinnar (EU High-Level 

Expert Group on Sustainable Finance, 2018). Nefndin skilgreinir græn skuldabréf sem 

hvert það skuldabréf sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði: 

1. Fjármunum sem aflað er með grænum skuldabréfum eru eingöngu 
notaðir til að fjármagna eða endurfjármagna að hluta eða heild þau 



 

40 

verkefni sem standast væntanlega skilmála Evrópusambandsins um að 
vera græn.  

2. Útgáfulýsing skuldabréfsins á að staðfesta hvernig skuldabréfið stenst 
staðal Evrópusambandsins um græn skuldabréf (e. EU Green Bond 
Standard, GBS).  

3. Fylgni skuldabréfsins við GBS viðmiðin hafi verið staðfest af þar til 
bærum óháðum aðila (EU High-Level Expert Group on Sustainable 
Finance, 2018, bls. 31). 

Í skýrslunni eru einnig fjallað um atriði sem bent hefur verið á sem hindrun eða ágalla 

við grænu skuldabréfin. 

 Óvissa með hvað sé oft á tíðum besta viðurkennda leiðin við útgáfu á 
grænum skuldabréfum. 

 Hvernig skilgreina eigi græn verkefni.  

 Óvissa um hvað sum græn verkefni leggi til jákvæðrar þróunar og að 
sum græn skuldabréf hafa verið notuð til að endurskilgreina verkefni 
sem þegar eru í gangi. 

 Ófullnægjandi skilyrði og gögn um það hvernig græn skuldabréf ná að 
auka fjárfestingu í grænum verkefnum. 

 Ósamræmi í gæðum á úttektum óháðra aðila og þeim viðmiðum sem 
þeir fylgja (EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance, 2018, 
bls. 31). 

Tillögur nefndarinnar eru svipaðar og felast í GBP viðmiðunum en gera strangari 

kvaðir um að þeim sé fylgt og ekki er um valkvæða þætti að ræða heldur er gerð krafa 

um að skilyrði séu uppfyllt. Nefndin hvetur einnig þá sem gefa út hefðbundin skuldabréf 

að horfa til þeirra viðmiða og reglna sem gilda muni um grænu skuldabréfin, svo færa 

megi viðskiptin í átt til aukinnar sjálfbærni (EU High-Level Expert Group on Sustainable 

Finance, 2018). 

Útgefendur eru í auknum mæli farnir að tengja útgáfur við Heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna (Cripps, 2017). Matsfyrirtækið Standard & Poor´s (S&P) hefur til að 

mynda verið að þróa matsaðferðir fyrir grænar fjárfestingar til að nota sem mat á græna 

útgefendur og gefa þeim einkunn. Þá hafa Japanir gefið út viðmið fyrir græn skuldabréf 

fyrir sinn heimamarkað (Green Bonds: Review of 2017, 2018). Einnig hafa Kínverjar farið 

sömu leið og gefið út sérstök viðmið fyrir kínverska markaðinn. Fleiri aðilar eins og 

Climate Bond Initiative gefur út staðfestingar á grænum verkefnum, þ.e. Climate Bonds 
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Certification (Ehlers og Packer, 2017). Breytilegt er hvaða þættir eru inn í viðmiði frá 

mismunandi aðilum, sjá töflu 2.  

Tafla 2 Mismunur á þáttum sem eru inn í mismunandi matskerfum aðila (Ehlers og Packer, 2017, bls. 
93). 

 

Nasdaq kauphöllin á Íslandi hefur stofnað sérstaka lista til að halda utan um sjálfbær 

skuldabréf, græn skuldabréf og önnur sem eiga að fjármagna jákvæð áhrif í umhverfis- 

og samfélagsmálum. Um tvo lista er að ræða, þ.e. ICE Sustainable Bonds og First North 

ICE Sustainable Bonds. Einn skuldabréfaflokkur, RVKG 48 1, er skráður á umrædda lista 

og vonir standa til að fljótlega bætist í þá flóru (Íslandssjóðir, 2018; Nasdaq, 2019b). 

Nasdaq byrjaði með markað fyrir sjálfbær skuldabréf á árinu 2015 og hefur sá markaður 

vaxið mikið síðan. Viðmið sem Nasdaq notar fyrir grænu skuldabréfin eru GBP viðmiðin 

frá ICMA (Nasdaq, 2018d). Nasdaq á Íslandi horfir til sænska markaðarins sem 

fyrirmyndar (Kristín Rafnar, 2019) þar sem 113 græn/sjálfbær skuldabréf eru nú þegar 

skráð (Nasdaq, 2018e). 

Christa Clapp (2018) hjá CICERO, sem er fyrirtæki sem gefur sig út fyrir að meta 

grænar skuldabréfaútgáfur, leggur til þrjú viðmið til að fylgja varðandi ákvörðun um 

hvað sé grænt og byggir þessi viðmið á reynslu CICERO. Í fyrsta lagi að leyfa nýstárlegar 

lausnir og þróun í tækni. Það er mikil þróun á þessum markaði og þau verkefni sem 

CICERO hefur skoðað fyrir útgefendur eru mjög mismunandi og því þarf að vera 

ákveðinn sveigjanleiki í viðmiði á hvað teljist grænt verkefni. Séu viðmið meitluð í stein 

eiga þau erfitt með að fást við þróun sem óhjákvæmilega verður á þessum markaði. 

Staðlar og reglur passa við líðandi stund og þurfa stöðugar uppfærslur til að fylgja að 

þróun. Í öðru lagi að endurspegla áhrif loftslagsbreytinga en það er meira sem hefur 
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áhrif á áhættur í loftslagsmálum en aðlögun og mótvægisaðgerðir og er því ekki nóg að 

haka í box um hvort eitthvað standist viðmið. Það er betra að hafa einhverskonar skala 

til að fara eftir og skoða fleiri þætti. Til dæmis getur verið flókið að meta byggingu og 

spila margir þættir þar inn í, svo sem ytra umhverfi og áhættur sem tengjast veðri og 

flóðum. Í þriðja lagi þarf að vera ódýrt að gefa út græn skuldabréf, regluverk og 

skýrslugjöf má ekki vaxa um of svo kostnaður fari ekki úr böndunum (Clapp, 2018).  

Swedbank bankinn í Svíþjóð hefur ásamt því að notast við viðmið GBP tengt grænu 

skuldabréfin við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Bankinn tengir 5 markmið við 

skuldabréfarammann sinn: #7 sjálfbær orka, #9 nýsköpun og uppbygging, #11 sjálfbærar 

borgir og samfélög, #13 verndun jarðarinnar og #15 líf á landi. Verkefni sem falla undir 

þessi markmið er bankinn til í að fjármagna með grænum skuldabréfum (Swedbank, 

2017a). 

Samkvæmt Sustainalytics, sem er fyrirtæki sem metur grænar skuldabréfaútgáfur, 

mun þróun á regluverki og aukin stöðlun kalla enn frekar eftir að fá óháðan aðila til að 

taka út grænar skuldabréfaútgáfur þegar þær eru gefnar út. Líklegt er að slík ytri skoðun 

verði gerð að skilyrði fyrir útgáfu grænna skuldabréfa. Enda leggur HLEG nefnd 

framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins það til (Cooper, 2018). 

4.2.1 Green Bond Principles viðmiðin 

Green Bond Principles (GBP) viðmiðin sem ICMA hefur umsjón með eru leiðbeinandi 

viðmiðunarreglur sem flestir útgefendur í Evrópu fylgja en einnig eru til önnur viðmið 

með svipaða þætti sem horft er til þegar meta á hvort skuldabréf sé grænt eða ekki 

(Environmental Finance, 2018). Útgefendum er frjálst að taka upp þessi viðmið til að 

tengja við græna skuldabréfaútgáfu en það er ekki skylda. Viðmiðin gera ráð fyrir 

gegnsæi í ráðstöfun fjármuna og ríkri upplýsinga- og skýrslugjöf. Í næstu köflum verður 

fjallað nánar um hina 4 meginþætti GBP (ICMA, 2018a). 

4.2.1.1 Ráðstöfun fjármuna (e. Use of Proceeds) 

Mikilvægasti þátturinn í útgáfu grænna skuldabréfa er að ráðstöfun fjármuna sé með 

þeim hætti að fjármunum sé ráðstafað í græna fjárfestingu (rannsóknir og þróun geta 

einnig fallið hér undir). Skilmálar útgáfunnar þurfa að kveða á um hvaða verkefni er 

verið að fjármagna og hvaða umhverfislegi ávinningur sé af þeim sem hægt er að mæla 
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og meta. Heimilt er að nota græn skuldabréf til endurfjármögnunar og þá þarf að vera 

ljóst hvaða verkefni liggja undir og ávinningur þeirra fyrir umhverfið (ICMA, 2018a). 

Verkefni sem falla undir fjármögnun með grænum skuldabréfum eru margvísleg og 

hafa það helsta markmið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda en einnig að draga úr 

mengun. Listinn sem horft er til inniheldur helstu verkefni sem græn skuldabréf gætu 

fjármagnað: 

 Endurnýjanleg orka (framleiðsla, flutningur, tæki og vörur) 

 Orkusparnaður (orka nýtt betur í byggingum, rafmagn, hiti og vatn) 

 Mengunarvarnir og eftirlit (skolp, gróðurhúsalofttegundir, endurheimt 
votlendis, sorphirða, endurvinnsla og margskonar verkefni sem falla 
undir endurvinnslu) 

 Stjórnun umhverfisþátta og líf í sátt við umhverfið (sjálfbær 
landbúnaður, og fiskveiðar, skógrækt og landnotkun) 

 Verndun sjávar og strandlengju 

 Hreinar samgöngur (rafmagn, blönduð tækni, lestar og samgönguþróun) 

 Sjálfbær vatnsöflun og hreinsun skolps (sjálfbær öflun á drykkjarvatni og 
verndun þess, fráveitukerfi og flóðavarnir) 

 Aðlögun að loftslagsbreytingum (upplýsinga- og viðvörnarkerfi) 

 Umhverfisvænar vörur, framleiðsla þeirra og stuðningur við þær eins og 
í gegnum vottunarferli.  

 Grænar byggingar þar sem umhverfisstöðlum er fylgt (ICMA, 2018a, bls. 
2). 

Þó samkvæmt ICMA viðmiðunarreglunum sé aðallega horft til þess að fjármagna 

fjárfestingar, eru uppi sjónarmið um að hleypa inn ákveðnum rekstrarliðum eins og 

raforkusamningum með endurnýjanlega orku. Slíkt sé hluti af nýrri framtíðarsýn þó slík 

útgjöld séu ekki upphafið að breytingum á losun gróðurhúsalofttegunda (Brown, 2018).  

4.2.1.2 Ferli við mat á verkefnum og val á þeim (e. Process for Project 
Evaluation and Selection) 

Útgefandi á grænu skuldabréfi þarf að koma skýrt á framfæri eftirfarandi þáttum: 

1. Umhverfisþætti verkefnisins og með hvaða hætti það telst vera 
sjálfbært. 

2. Hvernig útgefandi flokkar verkefnið undir skilgreind græn verkefni.  

3. Öðrum upplýsingum sem varða verkefnið eins og hvað er útilokað, 
áhættur við að framkvæma verkefnið og áhættur í tengslum við 
árangur náist ekki (ICMA, 2018a, bls. 3). 
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Útgefendur eru hvattir til að setja þessar upplýsingar í semhengi við stefnur sem fyrir 

eru. Ásamt því að birta öll græn viðmið og kröfur sem vísað er til við val á verkefnum . 

Gegnsæi skiptir miklu máli og því æskilegt að fá álit ytri aðila á útgáfunni (ICMA, 2018a). 

4.2.1.3 Stýring fjármuna (e. Management of Proceeds) 

Fjármunum sem aflað er með grænum skuldabréfum, eða samsvarandi fjárhæð, eiga að 

vera aðskildir á sér reikningi í bókhaldi útgefanda, eða í sérstöku eignasafni eða 

rekjanlegt með öðrum skýrum hætti. Þannig á að vera ljóst hvernig fjármunum sem 

aflað er með grænum skuldabréfum sé varið og hversu mikið er búið að nota á hverjum 

tíma. Ferlar þurfa að vera öllum ljósir og aðgengilegir.  

Á meðan græna skuldabréfið er útistandandi skal reglulega birta hversu miklu lánsfé 

hefur verið varið í þau verkefni sem voru fjármögnuð. Æskilegt er að þessi staða sé 

staðfest af endurskoðanda eða af öðrum óháðum aðila (ICMA, 2018a). 

Útgefendur gefa út skýrslur um það hvernig fjármunum sem aflað er með grænum 

skuldabréfum er ráðstafað. EIB bankinn birtir til að mynda skýrslu þar sem sýnt er 

hversu miklum fjármunum er varið í hvert verkefni (EIB, 2017b) og einnig í hvaða 

verkefni hver útgáfa hefur verið notuð (EIB, 2017a), sjá töflur 3 og 4.  

Tafla 3 Skýrsla um notkun fjármuna niður á verkefni hjá EIB bankanum (EIB, 2017b, bls. 7). 

 

Tafla 4 Skýrsla um notkun fjármuna eftir útgáfum hjá EIB bankanum (EIB, 2017a, bls. 1). 

 

EIB bankinn birtir í skýrslu sinni yfirlit yfir þróun á bankareikningnum sem geymir 

fjármuni sem aflað er með grænum skuldabréfaútboðum. Á mynd 24 sést staða sjóðsins 

í milljörðum evra (hægri ás) og svo inn og útgreiðslur í milljónum evra (vinstri ás) 
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Mynd 24 Staða á fjármunum EIB sem geymdir eru á sér bankareikningi og lántökur (EIB, 2017c, bls. 5). 

4.2.1.4 Skýrslugjöf (e. Reporting) 

Útgefendur skulu uppfæra árlega upplýsingar um það hvernig fjármunum sem aflað var 

með grænum skuldabréfum var ráðstafað, í hvaða verkefni fjármunir fóru, staðan á 

verkefnum og árangur þeirra. Þessar upplýsingar skulu uppfærðar þangað til að 

fjármunum hefur verið ráðstafað að fullu og eftir atvikum inn í lengri framtíð. 

Greinargóðar upplýsingar þarf til að hægt sé að meta áhrif framkvæmda. GBP viðmiðin 

mæla með að notaðir séu viðeigandi mælikvarðar eins og eigindlegir mælikvarðar þar 

sem það á við og magnbundnir mælikvarðar þar sem þeir eiga við, eins og samdráttur í 

losun gróðurhúsalofttegunda, minnkuð auðlindanotkun, fólksfjöldi sem fær aðgang að 

hreinni orku, aukin notkun á almenningssamgöngum og þess háttar. Mælingar eru 

bornar saman milli tímabila og árangur metinn. Niðurstöður mælinga eiga að koma fram 

í reglulegri skýrslugjöf (ICMA, 2018a). 

Um lærdómsferli er að ræða og hver útgefandi þarf að finna hvað hentar honum 

best. Í tilfelli Gautaborgar var byrjað með einfaldar skýrslur sem svo þróuðust og urðu 

flóknari og efnismeiri. Einnig hafa fjárfestar kallað eftir upplýsingum um það sem á hefur 

vantað. Fleiri koma líka að skýrslugerðinni innan skipulagsheildarinnar. Í upphafi var það 

fjárstýringardeild sem sá um skýrslurnar en nú koma aðilar frá umhverfisdeild einnig að 

verkinu. Undir þetta lærdómsferli tekur Vasakronan sem hefur talsverða reynslu af 

grænum skuldabréfum (Hurley, 2018a).  

Í október 2017 gáfu tíu stórir útgefendur á Norðurlöndum út skýrslu, Position Paper 

on Green Bonds Impact Reporting (NPSI) en hún fjallar um það hvernig þeir sjá fyrir sér 
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skýrslugjöf um árangur. Fjallað er um átta ólíka fjárfestingaflokka og hvernig gera á grein 

fyrir þeim (Nordic Public Sector, 2017). Byggt er á reynslu þessara útgefenda ásamt GBP 

viðmiðunum og fleiri reglum. Leiðbeiningarnar skiptast í þrjá meginþætti sem eru:  

1. Fjárhaglegur þáttur: Gera á grein fyrir árangri á grundvelli hlutdeildar í 
verkefni sem útgefandi hefur fjármagnað með grænum skuldabréfum. Einnig 
að gera grein fyrir árangri sem hlutfall af fjárfestingu, t.d. minni losun miðað 
við hverja milljón krónur í fjárfestingu. Með svona mælikvörðum má bera 
saman ólíkar framkvæmdir (Nordic Public Sector, 2017).  

2. Umhverfisþáttur: Gera grein fyrir umhverfislegum ávinningi. Finna grunn fyrir 
notkun á koltvísýringi (CO2) í framleiðslu rafmagns og hita. Einnig að miða við 
byggingarreglugerðir. Nýjar byggingar eða endurnýjun bygginga tekur svo mið 
af þessari losun. Stundum er hægt að miða við önnur lönd eða starfsemi og 
stundum þarf að nota staðbundin viðmið. Í Svíþjóð losna 158 grömm af CO2 
einingum á kWst. sambærileg tala fyrir Evrópu er 380 grömm (Nordic Public 
Sector, 2017). Á Íslandi eru skilyrðin sett þannig að losun má vera 100 grömm 
á unna kWst. í jarðvarmavirkjun og 4 grömm á unna kWst. í vatnsaflsvirkjun. 
Hjá Landsvirkjun er losun 36 grömm í jarðvarma og um 1 gramm í vatnsafli. 
Heildarkolefnisspor Landsvirkjunar er 1,93 grömm á unna kWst. (Landsvirkjun, 
2019). 

3. Skýrslugjöf: Greina þarf frá verkefnum og uppsöfnuðum árangri í árlegum 
skýrslum. Viðmið skipta líka máli þegar meta á árangur og lagt er til að hafa 
viðmið frekar íhaldssöm til að forðast að ofmeta árangur (Environmental 
Finance, 2018; Nordic Public Sector, 2017).  

Annað sem skiptir máli varðandi skýrslugjöf er hvar mörkin á verkefni liggja. Í NPSI 

skýrslunni er mælt með því að taka allt verkefnið inn og þau áhrif sem það hefur. 

Varðandi gróðurhúsalofttegundir er mælt með að nota Greenhouse Gas Protocol og 

gera grein fyrir losun á þremur sviðum. Umfang 1 telst vera bein losun af verkefni 

útgefanda. Umfang 2 tiltekur einnig óbeina losun eins og hjá raforkusala verkefnisins. 

Undir umfangi 3, sem er valkvætt og flóknara að meta, eru öll önnur óbein losunaráhrif 

kortlögð sem útgefandi veldur með kaupum á vöru og þjónustu (Environmental Finance, 

2018; Greenhouse Gas Protocol, 2019). 

Í töflu 5 má sjá dæmi um skýrslugjöf um grænar byggingar, þar er fjallað um 

hverskonar verkefni er um að ræða, árangur þess og hvernig hann er mældur ásamt 

viðmiði (Nordic Public Sector, 2017). 
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Tafla 5 Skýrslugjöf um grænar byggingar skv. NPSI skýrslunni (Nordic Public Sector, 2017, bls. 28). 

 

MuniFin (Lánasjóður sveitarfélaga í Finnlandi) gerir grein fyrir umhverfislegum 

árangri þeirra verkefna sem fjármögnuð eru á vegum sjóðsins. Í skýrslu um árangur 

verkefna er hann settur fram eins og mynd 25 sýnir en þar er gert grein fyrir árangri af 

16 byggingarverkefnum sem sjóðurinn fjármagnaði á árinu 2017. Í þessum 

byggingaverkefnum sparast árlega 1.015,7 MWst. af raforku og minni losun koltvísýrings 

er 3.192,7 tonn (MuniFin, 2018). 

 

Mynd 25 Árangur bygginga sem MuniFin fjármagnaði á árinu 2017 (MuniFin, 2018, bls. 18). 

4.3 Rammi vegna útgáfu grænna skuldabréfa (e. The Green Bond 
Framework) 

Gera þarf ramma (e. Green Bond Framework) fyrir útgáfu grænna skuldabréfa en það er 

lýsing útgefanda á grænu skuldabréfaútgáfunni. Ekki er um staðlað form að ræða og 

mismunandi eftir útgefanda hvernig þessi rammi lítur út. Þeir sem horfa til skilgreiningar 

ICMA miða rammann við þau viðmið svo dæmi sé tekið. Í upphafi er útgefandinn 

kynntur og farið yfir umhverfið sem hann starfar í. Einnig annað sem útgefandi vill koma 

á framfæri eins og áherslur hans og markmið í umhverfismálum. Svo er fjallað um þá 

flokka sem koma fram í GBP viðmiðinu frá ICMA. Útgefandinn fer yfir og lýsir því hvernig 

hann ætlar sér að ráðstafa fjármunum og hvernig haldið er utan um þá. Þá er farið yfir 

það hvaða verkefni má fjármagna með grænum skuldabréfum útgefandans og lýsingu á 
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þeim. Einnig hvernig staðið er að vali á verkefnum og markmið um árangur og viðmið. 

Að lokum er farið yfir hvernig staðið er að skýrslugjöf og ytra mati. Ytri skoðunaraðili er 

oft fenginn til að votta ramma útgáfunnar (ICMA, 2018a; Landsvirkjun, 2018a).  

Í töflu 6 er dæmi um framsetningu á útgáfuramma frá Swedbank. Hér er verið að lýsa 

verkefnum sem falla undir liðinn orkusparnaður. Swedbank tengir við Heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna nr. 7 , 11 og 13 í þessum lið. Svo er lýsing á því hvaða kröfur 

grænar byggingar og orkusparandi verkefni undir þessum lið þurfa að uppfylla til að 

teljast hæf til fjármögnunar með grænum skuldabréfum en byggingar þurfa til dæmis að 

vera umhverfisvottaðar (Swedbank, 2017b).  

Tafla 6 Úr græna ramma Swedbank, notkun fjármuna og orkusparnaður (Swedbank, 2017b, bls. 4). 

 

4.4 Óháðir eftirlitsaðilar 

Æskilegt er að útgefendur notist við óháða eftirlitsaðila sem fara yfir og staðfesta að 

verkefnin og fjármögnun þeirra sé í samræmi við markmið GBP viðmiðanna. Dæmi um 

þjónustu sem óháðir aðilar geta veitt (ICMA, 2018a, bls. 4): 

 Ráðgjöf: Útgefandi getur fengið ráðgjöf á sviði umhverfismála eða vegna 
annarra atriða sem þarf að hafa í huga þegar gefin eru út græn skuldabréf.  

 Sannprófun: Útgefandi getur fengið sannprófun á að græna skuldabréfið eða 
undirliggjandi eignir standist skilmálana sem fylgja útgáfunni. Það gæti verið 
endurskoðandi sem gæfi út slíka staðfestingu. Sannprófun er meira að horfa 
inn á við hjá útgefanda eins og að skoða ferla um það hvernig ákvarðanir eru 
teknar.  

 Vottun: Útgefandi getur fengið grænu skuldabréfaútgáfuna vottaða og þar 
með staðfest að hún standist allar þær kröfur sem gerðar eru. Óháður aðili 
myndi sannreyna og meta fylgni útgáfunnar við þær kröfur sem gerðar eru. 
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 Lánshæfismat: Útgefandi getur fengið lánshæfismat á útgáfuna hjá aðilum 
sem bjóða slíka þjónustu. Venjulega er um sérstakt lánshæfismat að ræða á 
grænu útgáfuna.  

Þessi ytri ráðgjöf getur tekið til einstakra þátta eða allra allt eftir eðli og umfangi 

verksins. Það er mælt með því að ytri aðilar fari yfir útgáfuna og þær framkvæmdir sem 

þar liggja undir og staðfesta að farið sé eftir þeim þáttum sem lagt er upp með. Einnig 

þarf að staðfesta umhverfislegan árangur (ICMA, 2018a). 

Fjölmargir aðilar sjá um að skoða og meta útgáfur sem óháður aðili. Stærstu aðilarnir 

árið 2017 voru CICERO og Sustainalytics með um 40% af útgáfum en athygli vekur að um 

30% af útgáfum hafa ekki verið metnar af óháðum aðila (Green Bonds: Review of 2017, 

2018). 

CICERO notast við GBP sem viðmið ásamt því að nota sjálfstætt viðmið. CICERO notar 

stig af grænum litum. Dökkgrænt eru verkefni sem skila árangri í langan tíma. Dæmi um 

slík verkefni eru raforkuframleiðsla með vindafli. Miðlungs græn eru verkefni sem eru að 

taka skref til lengri tíma en eru ekki ennþá farin að skila árangri. Dæmi um slík verkefni 

eru blendings strætisvagnar (e. plug-in hybrid). Ljósgræn verkefni eru verkefni sem eru 

umhverfisvæn en skila ekki miklu til lengri tíma litið. Dæmi um slík verkefni væru 

umbætur í kringum jarðefnaeldsneyti sem myndi draga úr notkun. Brún verkefni eru 

verkefni sem auka losun gróðurhúsalofttegunda til framtíðar en dæmi um slík verkefni 

eru ný verkefni tengd kolavinnslu. Það eru því þrjú stig verkefna sem fjárfestar geta 

horft til og metið (Clapp, 2018). 

Baker o.fl. (2018) komust að því að þau grænu skuldabréf sem höfðu óháðan 

eftirlitsaðila komu betur út hvað ávöxtunarkröfu varðar og það ætti að vera hvatning til 

að skerpa á reglum og viðmiðunum svo fjárfestar hafi aukna vissu varðandi verkefnin og 

árangur þeirra (Baker, Bergstresser, Serafeim og Wurgler, 2018). 

4.5 Kostir og ókostir við útgáfu grænna skuldabréfa 

Margar rannsóknir hafa, skv. Schmitt (2017), staðfest hagkvæmni þess að stunda rekstur 

með ábyrgum hætti. Að stjórna umhverfisáhættu lækkar lántökukostnað og hækkar 

lánshæfismat (Schmitt, 2017). 

Peter Munro, framkvæmdastjóri Green Bond Principles, bendir á eftirfarandi kosti 

grænna skuldabréfa í grein í Environmental Finance: 
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a. Umfang til að auka við og veita aukið flæði í græna fjármögnun. 

b. Bjóða upp á langtíma græna fjármögnun með því að takast á við skilyrði fyrir 
mismunandi fjárfestingar. 

c. Aðstoð við að skýra umhverfisstefnu útgefanda og hjálpa til við að koma 
árangri hennar á framfæri í gegnum skýrslugjöf. 

d. Hjálpar til við að skilgreina áhættu verkefna sem byggir á rannsóknum sem 
gerðar hafa verið á samfélagslega ábyrgum fjárfestingum. 

e. Lyftir upp grænum verkefnum umfram hefðbundin verkefni sem hvetur 
útgefendur til að huga enn betur að þeim verkefnum (Munro, 2016, bls. 1). 

Á málstofu Landsbankans um græn skuldabréf sem fram fór í október 2018 komu 

fram eftirfarandi kostir við græn skuldabréf að mati Landsbankans, sjá töflu 7 (Sigrún 

Guðnadóttir, 2018). 

Tafla 7 Kostir sem Landsbankinn sér við græna skuldabréfaútgáfu (Sigrún Guðnadóttir, 2018, bls. 7). 

 

Í kynningu frá Fossum komu fram eftirfarandi kostir við græna skuldabréfaútgáfu, sjá 

töflu 8 (Fossar markaðir, 2018). 
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Tafla 8 Kostir sem Fossar markaðir sjá við útgáfu á grænum skuldabréfum (Fossar markaðir, 2018, bls. 
7). 

 

Á málstofu Landsbankans um grænu skuldabréfin komu fram eftirfarandi ókostir við 

græn skuldabréf að mati Landsbankans, sjá töflu 9 (Sigrún Guðnadóttir, 2018). 

Tafla 9 Ókostir sem Landsbankinn sér við græna skuldabréfaútgáfu (Sigrún Guðnadóttir, 2018, bls. 8). 

 

BusinessGreen (2018) birti frétt um rannsókn sem lánshæfismatsfyrirtækið Moody´s 

gerði á samanburði á vanskilum lána sem annars vegar eru veitt til grænna verkefna og 

hins vegar til hefðbundinna verkefna. Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að lán til 

grænna verkefna hafa lægri vanskilaáhættu en hefðbundin. Skoðuð voru 10 ára bréf og 

vanskil eru 5,7% á skuldabréfum sem fjárfesta í grænum verkefnum en 8,5% á 

venjulegum. Þó er aðeins munur eftir landssvæðum, því í þróuðum ríkjum er talsverður 

munur á vanskilum grænum skuldabréfum í hag en jafnari munur annarsstaðar 

(BusinessGreen, 2018). 
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Fleiri vísbendingar eru í þessa átt og greinendur evrópskra samtaka á 

fjárlamálamarkaði, AFME, skoðuðu grænu skuldabréfaútgáfu franska ríkisins frá árinu 

2017 og síðari viðbótarútgáfur. Samanburður á grænu skuldabréfaútgáfunni og 

hefðbundinni útgáfu sýnir að ávöxtunarkrafa grænu skuldabréfanna er lægri en á þeim 

hefðbundnu á eftirmarkaði. Hér sé klárlega vísbending um að franska ríkið sé að fá 

umbun fyrir að gefa út græn skuldabréf en þó er vert að hafa í huga að gagnasettið er 

takmarkað á bak við þessa niðurstöðu (AFME, 2018). Aftur á móti er ekki að sjá að 

boðhlutfall (tekin tilboð á móti framboði) í útboðum sé meira eða öðruvísi en þegar 

hefðbundin skuldabréf eru boðin til sölu (AFME, 2018).  

Fjárfestar hafa í auknum mæli verið að horfa til þess að bæta grænum skuldabréfum 

inn í eignasöfn sín. SSP lífeyrissjóðurinn í Svíþjóð starfrækir sjóð sem fjárfestir eingöngu í 

grænum skuldabréfum og sjóðurinn hefur stækkað mikið á árinu 2017 og er orðinn sá 

stærsti í heiminum. Stærð sjóðsins er 462 m USD og stækkaði sjóðurinn um 33% á árinu 

2017. Það ár var ávöxtun sjóðsins var 0,8% sem var betri niðurstaða en hjá 

sambærilegum sjóðum sem fjárfesta ekki í grænum skuldabréfum. Þessi niðurstaða ætti 

að vera hvatning fyrir fjárfesta að horfa til grænna skuldabréfa sem fjárfestingarkost. 

Það er svo aftur hvating fyrir útgefendur að gefa út græn skuldabréf í stað hefðbundinna 

skuldabréfa (Hurley, 2018b). 

Parísarborg gaf út grænt skuldabréf á árinu 2017 að fjárhæð 750 milljónir evra. Bréfið 

var til 17 ára og væntingar voru um að boð myndu ná 300 milljónum evra. Bæði fjárhæð 

tilboða og ávöxtunarkrafa komu á óvart, boðin náðu 3 milljörðum evra og 

ávöxtunarkrafan var á pari eða rétt undir vaxtarófi útgefandans en vísbendingar voru 

um að ávöxtunarkrafan yrði hærri. Þótti þetta vísbending um að meiri eftirspurn en 

framboð væri á grænum skuldabréfum (McLellan, 2017). 

Swedbank í Svíþjóð gaf líka út grænt skuldabréf á árinu 2017. Útgáfan var til 5 ára og 

var 500 milljónir evra að stærð og kjörin þau bestu sem bankinn hefur fengið frá 

fjármálakreppunni 2008 miðað við sambærileg skuldabréf. Bankinn taldi að sú 

staðreynd að bréfin væru græn hefði gert gæfumuninn í að ná svo góðum kjörum. 

Útgáfan þótti gefa skýr merki um að græn skuldabréf geti verið á betra verði en venjuleg 

sambærileg skuldabréf. Aðrir segja að þær útgáfur sem borið sé saman við séu stærri og 
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því ekki alveg hægt að fullyrða að græna skuldabréfaútgáfan sé að gera betur (Cox, 

2017).  

Bodo Winkler (2016) hjá Berlin Hyp bankanum bendir á það að Berlin Hyp gefi út 

græn skuldabréf er líka hluti af stærri heild og dregur athygli að öðru sem bankinn er að 

undir merkjum ESG og sú athygli nær lengra en bara til fjárfesta (Winkler, 2016).  

Annar kostur við græn skuldabréf snýr að því að undirliggjandi fjárfesting hefur lægri 

umhverfisáhættu samanborið við hefðbundna fjárfestingu. Samkvæmt Preclaw og 

Bakshi (2015) getur þróunin orðið sú ef staðlar og viðmið grænna skuldabréfa þróast og 

auðveldara og ódýrara verði að meta áhrif grænna verkefna gætu græn skuldabréf verið 

áhættuvörn gagnvart umhverfisáhættu (Preclaw og Bakshi, 2015). 

Reboredo (2018) rannsakaði hvernig græn skuldabréf hreyfast miðað við markaðinn 

sem er mikilvæg vitneskja fyrir fjárfesta sem eru að velja skuldabréf inn í söfn sín til að 

minnka áhættu. Tilgangur rannsóknarinnar var að sjá hversu háður græni 

skuldabréfamarkaðurinn væri öðrum mörkuðum. Þó að grænu skuldabréfin tengist 

fjármálamörkuðum í gegnum verð þá er fróðlegt að sjá hvernig þau bregðast við miklum 

breytingum sem verða á markaði. Niðurstaðan sýndi að græni skuldabréfamarkaðurinn 

hreyfist mjög líkt og hefðbundni skuldabréfamarkaðurinn sem þýðir að græn skuldabréf 

geta komið í staðinn fyrir slík bréf í söfnum fjárfesta. Aftur á móti hafa græn skuldabréf 

mælanlega fylgni gegn hlutabréfum á orkumarkaði og miklar verðbreytingar á þeim 

markaði smitast með öfugum hætti á grænu skuldabréfin og þau gætu því nýst sem 

áhættuvörn (Reboredo, 2018). 

4.5.1 Eru grænu skuldabréfin gallalaus? 

Stan Dupre (2018) hjá 2° Investing Initiative hefur sett fram gagnrýni á græn skuldabréf 

og telur að það skorti rannsóknir á ýmsum þáttum meðal annars þeim að tilgangur 

grænu bréfanna sé að auka fjárfestingar í grænum verkefnum umfram það sem nú er. 

Hann bendir einnig á eftirfarandi punkta: 

 Fjárhagsleg áhætta sem fylgir grænum verkefnum er áfram á 
efnahagsreikningi útgefandans sem þýðir að möguleikar hans til að fjárfesta í 
auknum grænum verkefnum er sú sama og með hefðbundnum skuldabréfum. 
Munu grænu skuldabréfin breyta efnahagsreikningi útgefanda á þann hátt að 
aukning verður í grænum verkefnum umfram hefðbundin? 
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 Útgefendur hafa verið að sækja í hagstæðari ávöxtunarkröfu með því að gefa 
út græn skuldabréf sem virðist oft koma niður á fjárfestum, mun þetta hafa 
áhrif á markaðinn til framtíðar? 

Dupre telur að meira þurfi til en græn skuldabréf til að ná þeim markmiðum sem þarf 

í fjárfestingum svo markmið um minnkun á útblæstri gróðurhúsalofttegunda náist. Á 

móti segja aðrir að smám saman muni grænu skuldabréfin breyta markaðnum. 

Fjárfestar og markaðurinn muni horfa í þessa átt, því muni grænum verkefnum fjölga. 

Dupre telur engar vísbendingar um að svona muni þróunin vera (Dupre o.fl., 2018). 

Þó útgefandi haldi sérstaklega utan um þá fjármuni sem koma inn með grænu 

skuldabréfaútboði sem og utan um grænar fjárfestingar sem gerðar eru þá er græna 

verkefnið ekki notað sem veð fyrir láninu. Það er svo fjárstreymi útgefandans í heild sem 

greiðir af skuldabréfinu og því ætti að vera sama áhætta og ávöxtunarkrafa á þeim 

bréfum og öðrum frá sama útgefanda. Áhætta vegna græna verkefnisins skiptir því ekki 

máli (Dupre o.fl., 2018). 

Dupre (2018) gagnrýnir einnig þá skoðun að grænu skuldabréfin séu aðgerð í 

loftslagsmálum eða grænum fjármálum. Grænu skuldabréfin flytja ekki áhættur frá 

útgefanda til fjárfesta, því ef slíkt ætti sér stað myndi áhætta útgefanda minnka og hann 

gæti aukið við grænar fjárfestingar. Slíkt er ekki fyrir hendi. Á móti er því haldið fram að 

ef fjárfestar hafa mikinn áhuga á grænum skuldabréfum muni útgefandi finna verkefni 

til að mæta þeirri eftirspurn og þar með mun grænum verkefnum fjölga. Dupre (2018) 

telur tvennt muni koma í veg fyrir þetta. Í fyrsta lagi að skuldabréf séu iðulega notuð til 

að endurfjármagna þær skuldir sem fyrir eru, því þurfi ekki endilega að fylgja ný 

fjárfesting útgáfu á grænu skuldabréfi. Þrátt fyrir staðla og viðmið hjá útgefanda þarf 

ekki endilega neitt að breytast, fjármunir sem koma inn með grænum skuldabréfum eru 

notaðir í græn verkefni en svo eru gefin út hefðbundin skuldabréf fyrir önnur verkefni 

sem eru síður umhverfisvæn. Í öðru lagi eru litlar vísbendingar um að grænu 

skuldabréfin séu að breyta stöðunni, eftir sem áður hefði verið farið í þau verkefni sem 

núna eru fjármögnuð með grænum skuldabréfum (Dupre o.fl., 2018). Peter Cripps 

(2018) bendir á að vissulega sé mikilvægt að grænu bréfin fjármagni ný verkefni en 

kannski er það of mikil krafa því í eðli sínu eru skuldabréf mjög oft notuð til að 

endurfjármagna skuldir sem fyrir eru. Grænu skuldabréfin séu því að endurfjármagna 

græn verkefni sem þegar er búið að framkvæma. Þessi sjónarmið þurfa ekki að koma 
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niður á grænu skuldabréfunum, því eftir sem áður eru þau nú þegar að hafa mikil áhrif á 

fjármálageirann (Cripps, 2018). 

Dupre (2018) bendir á að önnur leið fyrir grænu skuldabréfin til að ryðja sér til rúms 

er ef útgáfa þeirra þýddi lægri vaxtakostnað, þ.e að fjárfestar væru tilbúnir að kaupa slík 

bréf á lægri ávöxtunarkröfu en ella. Slíkt gæti átt við ef fjárfestar telja að græn verkefni 

séu áhættuminni en önnur verkefni til lengri tíma litið. Þetta gæti átt við þar sem líklegt 

er að lagabreytingar muni hygla umhverfisvænum framkvæmdum umfram aðrar eða að 

lán til grænna verkefna myndu hafa lægri bindiskyldu en venjuleg lán. Þessi rök eiga þó 

ekki við því fjárflæði útgefandans stendur undir afborgunum og svo eru skuldabréf sem 

þessi ekki eins háð sveiflum á markaði eins hlutabréf. Þess vegna ætti ekki að vera 

annað verð á grænum skuldabréfum en venjulegum sambærilegum bréfum. Á 

eftirmarkaði hafa komið fram vísbendingar um betri kjör en það stafar af litlu framboði 

grænna bréfa, og mikilli eftirspurn en við útgáfu bréfanna eru verð sambærileg (Dupre 

o.fl., 2018). 

Dupre (2018) setur saman töflu með nokkrum rannsóknum þar sem niðurstöður um 

það hvort græn skuldabréf séu með lægri ávöxtunarkörfu eru misvísandi. Sumar 

niðurstöður sýna að hagstæðara sé að gefa út grænt skuldabréf meðan aðrar sýna 

engan mun, sjá töflu 10. 

Tafla 10 Yfirlit yfir nokkrar rannsóknir um kjör á grænum skuldabréfum (Dupre o.fl., 2018, bls. 11). 

 

Dupre (2018) bendir á að frekari rannsóknir þurfi að gera til að staðfesta að 

ávöxtunarkrafa geti verið lægri. Ef slík væri niðurstaðan gæti munurinn aukist enn 

frekar. Getur hann orðið það mikill að meðal fjármagnskostnaður (e. WACC) á grænum 
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verkefnum muni lækka og ýta þar með undir ákvarðanir útgefanda um frekari 

framkvæmdir.  

McLellan (2016) bendir á að verð á grænum skuldabréfum sé ekki það eina sem 

fjárfestar og útgefendur horfa til þegar þeir fara í skuldabréfaútgáfu. Eins hafa fjárfestar 

aukinn áhuga á að fjárfesta með ábyrgum hætti og það skapar hvata fyrir útgáfu. Þegar 

lánasjóður sveitarfélaga í Finnlandi (MuniFin) fór í sína fyrstu grænu útgáfu bjóst hann 

ekki við betri kjörum en á hefðbundnum skuldabréfum. Sjóðnum fannst þó mikilvægt að 

komast að borðinu með útgáfuna því enginn vill verða síðastur. Það er mismikil vinna 

fyrir útgefendur að afla þeirra gagna sem þarf fyrir útgáfuna. Hjá mörgum aðilum eru 

þessi gögn til og hluti af stefnu útgefandans og getur það auðveldað upphafsskrefin í 

grænu útgáfunni (McLellan, 2016). 

Philip Brown (2018) telur að útgefendur séu oft á tíðum óvissir um hvað sé grænt 

verkefni, því staðla og viðmið vanti. Enginn útgefandi vill lenda í því að fórna orðspori 

sínu með því að gefa út skuldabréf sem muni svo ekki falla undir viðmið. Þetta gæti skýrt 

hvers vegna útgáfur á grænum skuldabréfum séu ekki meiri en raun ber vitni. Brown 

telur að útgefendur geti verið með víðari svið undir og horft líka til Heimsmarkmiða 

Sameinuðu þjóðanna og er mikilvægt að þekking og reynsla á þessu sviði aukist hjá þeim 

sem aðstoða við skuldabréfaútgáfur (Brown, 2018). Brett (2018) lýsir svipuðu sjónarmiði 

en það er að viðmið geta breyst í framtíðinni, einhver sem keypti grænt skuldabréf í dag 

lendir í því að það er ekki lengur grænt á morgun því viðmið og reglur hafa breyst og þá 

fellur verð skuldabréfanna. Útgefendur eru því áhyggjufullir yfir lagaskuldbindingum í 

framtíðinni (Brett, 2018). 

Ehlers og Packer (2017) hjá BIS bankanum setja fram þá skoðun að ef fleiri skuldabréf 

hefðu veð í sjóðstreymi verkefnis þá gæti það aukið fjölbreytni útgefanda og 

áhættuvarnir. Þeir komust einnig að því að áhætta grænna skuldabréfa er ekki minni en 

hefðbundinna, hún er meiri ef eitthvað er, og helgast það af því að útgefandinn er að 

fjármagna sig en ekki hvert og eitt verkefni beint (Ehlers og Packer, 2017). 

Preclaw og Bakshi (2015) rannsökuðu hvort græn skuldabréf væru á lægri 

ávöxtunarkröfu en hefðbundin skuldabréf. Þeir gerðu tölfræðigreiningu þar sem þeir 

notuðu ýmsar breytur og niðurstaða þeirra var sú að ávöxtunarkrafan væri að jafnaði 

16,7 bps. lægri, miðað við ágúst 2015, en á hefðbundnum skuldabréfum. Þessi munur 
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var nánast enginn á þeim skuldabréfum sem skoðuð voru í upphafi rannsóknartímans í 

mars 2014 en óx svo eftir því sem leið á hann. Útgáfa á grænum skuldabréfum óx mikið 

á þessu tímabili svo úrtakið varð stærra. Höfundar settu fram þrjár mögulegar skýringar 

á þessari þróun á ávöxtunarkröfu. Í fyrsta lagi mun á milli framboðs og eftirspurnar á 

grænum skuldabréfum. Í öðru lagi notkun grænna skuldabréfa sem áhættuvörn fyrir 

umhverfisáhættu og í þriðja lagi mikinn áhuga fjárfesta á umhverfisvænum eignum. 

Þrátt fyrir þennan mun hafa græn skuldabréf gefið svipaða ávöxtun til fjárfesta og 

hefðbundin skuldabréf. Preclaw og Bakshi (2015) benda einnig á að græni 

skuldabréfamarkaðurinn sé mjög smár í samanburði við hefðbundna markaðinn og 

útgefendur grænna skuldabréfa eru oft stórir og öflugir aðilar með gott lánshæfismat. 

Einnig hafa útgáfur oft á tíðum verið stórar sem gæti skýrt hagstæðari ávöxtunarkröfu 

(Preclaw og Bakshi, 2015).  

Zerbib (2016) rannsakaði ávöxtunarkröfu grænna skuldabréfa og bar saman útgáfur 

hjá sama útgefanda sem hafði bæði gefið út græn og hefðbundin skuldabréf á árunum 

2013–2017, skoðuð voru 110 skuldabréf. Niðurstöður Zerbib voru þær að 

ávöxtunarkrafa grænna bréfa var um 8 bps. lægri en hefðbundnum skuldabréfum. 

Önnur niðurstaða var sú að því lægra lánshæfismat sem útgefandi var með þeim mun 

meiri munur var grænu skuldabréfunum í vil (Zerbib, 2016).  

Schmitt (2017) rannsakaði ávöxtunarkröfu á 160 grænum skuldabréfum og komst að 

því að ávöxtunarkrafa þeirra var um 3,2 bps. lægri en á hefðbundnum skuldabréfum. 

Munurinn var meiri á árinu 2016 samfara aukinni eftirspurn eftir grænum skuldabréfum 

en þegar framboð jókst virðist sem ávinningur hafi horfið þegar leið á árið 2017 

(Schmitt, 2017). 

Bancel og Glavas (2018) skoðuðu græn skuldabréf út frá öðru sjónarhorni og veltu 

fyrir sér umboðsvanda. Það er dýrara að gefa út græn skuldabréf en hefðbundin og þeim 

fylgja kvaðir, svo út frá kostnaðarsjónarmiði er ekki skynsamlegt að gefa þau út. Hverjar 

eru þá ástæður þess að fara í slíkar útgáfur? Bancel og Glavas (2018) vilja meina að 

umboðsvandi ráði för, þ.e. aðilar sem gefi út græn skuldabréf séu oft það öflugir að þeir 

geti leyft sér slíkan aukakostnað við útgáfu og þar með tekið frá hluthöfum. Stjórnendur 

sjái tækifæri í grænu skuldabréfunum til að auka vinsældir og jákvætt umtal, þrátt fyrir 

aukinn kostnað (Bancel og Glavas, 2018). Hér horfa rannsakendur þröngt á 
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umboðsvandann, því að í skýrslu frá UNPRI sem fjallar um Umboðsskyldu fjárfesta á 21. 

öldinni er komist að þeirri niðurstöðu að þvert á móti er umboðsskyldan ekki virt ef ekki 

er horft til umhverfis, samfélags og stjórnarhátta, því að sjálfbærniáherslur séu 

mikilvægar til að tryggja rekstrargrundvöll fyrirtækja til framtíðar (Lára Jóhannsdóttir, 

2017). 

Glomsrød og Wei (2018) benda aftur á móti á að sala á kolefniskvótum og 

skattlagning hafi ekki skilað tilskyldum árangri þrátt fyrir að margir hagfræðingar hafi 

talað fyrir slíkum leiðum. Græni fjármálamarkaðurinn vex úr grasrótinni þar sem 

fjárfestar eru að bregðast við þeim vanda og áhættu sem fylgir loftslagsbreytingum í 

stað þess að bíða eftir tilskipunum að ofan (Glomsrød og Wei, 2018). 

Sænska ríkið ákvað að leggjast í úttekt á kostum og göllum fyrir ríkissjóð að fjármagna 

verkefni í auknum mæli með grænum skuldabréfum og úttektin mælti með því að 

sænska ríkið myndi feta sig áfram á þeirri braut (Kristján Guy Burgess, 2018). Sænska 

fjársýslan, sem sér um lántökur, mat það þó þannig að ekki væri tilefni til að fara í græna 

skuldabréfaútgáfu eins og staðan er því lántaka sé ekki svo mikil og að fara nýja leið 

myndi leiða til hærri langtíma kostnaðar (Swedish National Debt Office, 2018). 

4.6 Ferli við útgáfu 

Í kynningu frá Landsbanka Íslands var farið yfir það hverjir koma að útgáfu grænna 

skuldabréfa, sjá mynd 26. Landsbankinn miðaði við GBP í sinni kynningu og gulu 

kúlurnar sýna þá aðila sem ekki koma að hefðbundinni skuldabréfaútgáfu en það eru 

utanaðkomandi aðilar sem aðstoða við að: velja verkefni, votta útgáfu og staðfesta 

árangur. 
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Mynd 26 Aðilar sem koma að útgáfu grænna skuldabréfa (Sigrún Guðnadóttir, 2018, bls. 6). 

Reykjavíkurborg fékk Circular Solutions til samstarfs við útgáfu grænu skuldabréfanna 

en fyrirtækið aðstoðar við val á grænum verkefnum og uppsetningu á umhverfisþætti 

verkefnisins. Ferli þeirrar útgáfu má sjá á mynd 27. 

 

Mynd 27 Ferli við græna skuldabréfaútgáfu Reykjavíkurborgar (Circular, 2018, bls. 20). 

Ferli við útgáfu grænna skuldabréfa er heldur lengra en útgáfa hefðbundinna 

skuldabréfa og helgast það af því að fleiri þættir eru teknir inn í myndina. 

Viðbótarþættirnir felast í því að skilgreina þarf verkefnið og hver ber ábyrgð á því hjá 
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útgefanda, oft þarf að leiða saman fleiri aðila en bara fólk úr fjármáladeildum. Það þarf 

að undirbúa umgjörð sem lýsir vali á verkefnum og hvernig fjármunum verði ráðstafað. 

Ráða þarf utanaðkomandi ráðgjafa sem gerir úttekt á umgjörð útgáfunnar. Útbúa þarf 

verklag í kringum eftirlit með ráðstöfun fjármuna. Skuldabréfið er síðan gefið út. Að 

lokum þarf að upplýsa markaðinn um árangur með skýrslugjöf.  

Ferli við útgáfu grænna skuldabréfa er sýnt á mynd 28 (Sigrún Guðnadóttir, 2018). 

Það fylgir aukinn kostnaður að gefa út græn skuldabréf umfram hefðbundin og er sá 

kostnaður í formi ráðgjafar við val á verkefnum og undirbúnings á ramma. Eins kostar 

álit ytri aðila hvað rammann og útgáfuna varðar ásamt endurskoðun. Einnig gæti 

kostnaður fylgt skýrslugjöf en það fer síðan eftir því hversu mikið er til af gögnum innan 

sveitarfélagsins hversu mikil innri vinna er innt af hendi en hún gæti verið umtalsverð í 

fyrsta sinn (ABN Amro, 2017).  

 

Mynd 28 Ferli við útgáfu grænna skuldabréfa (Sigrún Guðnadóttir, 2018, bls. 12). 

4.7 Erlend dæmi um útgefendur grænna skuldabréfa 

Norðurlöndin hafa verið leiðandi í útgáfu á grænum skuldabréfum. Sænski bankinn SEB 

gaf út grænt skuldabréf árið 2008 þá fyrstur fjárfestingabanka. Síðan þá hafa komið 

útgáfur frá öllum Norðurlöndum í mismiklum mæli, en þar er um að ræða sveitarfélög, 

banka, lánastofnanir og fyrirtæki, öfluga aðila með gott lánshæfismat. Margir líta til 

Norðurlanda sem fyrirmyndar í því hvernig standa á að grænni skuldabréfaútgáfu 

(Hurley, 2018a). 

4.7.1 Gautaborg 

Gautaborg í Svíþjóð gefur út græn skuldabréf til að fjármagna verkefni sem m.a. draga 

úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda. Verkefnin sem eru fjármögnuð með þessum hætti 

eru fjölbreytt og sem dæmi eru sjálfbær íbúðarhús sem nota minni orku en hefðbundnar 

byggingar, raforkuver sem framleiðir rafmagn úr lífmassa og einnig hefur verið fjárfest í 

verkefnum vegna hreinsunar á drykkjarvatni sem eykur heilbrigði íbúa (City of 

Gotenburg, 2016).  



 

61 

Frá lok árs 2013 hefur Gautaborg gefið út þrjár útgáfur af grænum skuldabréfum sem 

nema samtals 9% af heildarskuldum borgarinnar. Í samræmi við stefnur borgarinnar í 

umhverfis- og loftslagsmálum eru gefin út græn skuldabréf til að fjármagna þær 

framkvæmdir sem ráðast þarf í. Gautaborg hefur fundið fyrir miklum áhuga fjárfesta á 

grænu skuldabréfunum og telur að eftirspurnin muni aukast í framtíðinni (City of 

Gotenburg, 2016).  

Gautaborg er stöðugt að þróa aðferðir við skýrslugjöf og hvaða viðmið og mælikvarða 

sé best að nota. Að mati Gautaborgar hafa þessi viðmið ekki verið nógu skýr hingað til. 

Það skiptir aftur á móti máli svo að fjárfestar sjái og geti metið uppglýsingar og árangur 

verkefna (City of Gotenburg, 2016).  

Gautaborg fékk CICERO til að gefa álit á útgáfunni sem óháður aðili og er það birt 

með henni. Þar kemur fram að borgin er að stíga mikilvæg skref í átt að minni losun 

gróðurhúsalofttegunda og útgáfan styðji við þau markmið (City of Gotenburg, 2016).  

Ferlið hjá Gautaborg er samstarf sviða og skrifstofa ásamt því að kjörnir fulltrúar 

koma að samþykktum. Skrifstofa borgarstjórnarinnar velur verkefni í samræmi við 

stefnuna í umhverfis- og loftslagsmálum og útgáfuramma grænna skuldabréfa. 

Umhverfisskrifstofan veitir sérfræðiþekkingu og staðfestir val verkefna. Skrifstofa 

borgarstjórnar fer svo með samþykkt verkefni fyrir borgarstjórn til endanlegrar 

samþykktar. Skrifstofa borgarstjórnarinnar sér einnig um samskipti við fjárfesta. Skýrslur 

sem birtar eru innihalda hversu mikið er búið að fjárfesta í hvaða verkefni sem og 

árangur. Einnig eru niðurstöður bornar saman við markmið (City of Gotenburg, 2016). 

Það er horft til Gautaborgar og sveitarfélaga í Svíþjóð sem fyrirmyndar í því hvernig á að 

standa að vandaðri grænni skuldabréfaútgáfu (City of Gotenburg, 2016). 

4.7.2 Kommuninvest 

Kommuninvest er lánasjóður sveitarfélaga í Svíþjóð. Hann hefur verið að veita 

sveitarfélögum græn lán frá árinu 2015 og gefið út græn skuldabréf frá árinu 2016 í 

árlegum útgáfum. Lánshæfismat sjóðsins er AAA og eru útgáfurnar fremur stuttar eða til 

5 ára í sænskri krónu. Útgáfa Kommuninvest miðar við viðmið ICMA um græn skuldabréf 

og CICERO metur útgáfuna. Þeir fjármunir sem lánaðir eru þurfa að fara í verkefni sem 

hafa það markmið að minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda, sjá mynd 29, og er þá 

horft til stefnumótunar sænska ríkisins í loftslagsmálum eða stefnu viðkomandi 
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sveitarfélags. Sérstök nefnd fer yfir þau verkefni sem sótt er um lán fyrir og metur þau. 

Stærstu flokkarnir sem lánað er til eru grænar byggingar og endurnýjanleg orka bæði í 

fjárhæðum og fjölda verkefna (Kommuninvest, 2018). 

 

Mynd 29 Verkefni sem Kommuninvest lánar til (Kommuninvest, 2018, bls. 17). 

Rík krafa er um skýrslugerð og eftirlit bæði með útgáfum Kommuninvest og þeim 

lánum sem veitt eru. Umhverfislegur árangur framkvæmda er skráður og birtur, sjá töflu 

11. Kommuninvest tengir lánveitingar einnig við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

nr. 6, 7, 9, 11, 13 og 15 (Kommuninvest, 2018). 

Tafla 11 Umhverfisárangur lánveitingar Kommuninvest á árinu 2017 (Kommuninvest, 2018, bls. 24). 
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4.7.3 Evrópski fjárfestingarbankinn EIB 

Evrópski fjárfestingarbankinn var fyrstur til að gefa út græn skuldabréf eða svokölluð 

Climate Awareness Bond árið 2007 og hefur allar götur síðan verið stór útgefandi 

grænna skuldabréfa. Bankinn gefur út græn skuldabréf og fjármagnar svo græn verkefni 

í gegnum lánveitingar. Útgáfur EIB eru samtals yfir 16 milljarðar evra og eru í 11 

gjaldmiðlum. Bankinn telur sig gegna mikilvægu hlutverki á græna 

skuldabréfamarkaðnum með því að vera virkur útgefandi og bjóða skuldabréf sem hægt 

er að bera aðrar útgáfur saman við. Flestar útgáfur eru í evrum til mislangs tíma frá 2019 

til 2037 sem gefur heildstæðan vaxtaferil. EIB hefur verið að færa sig í átt að lengri 

útgáfum og árið 2016 gaf bankinn út skuldabréf til 21 árs með gjalddaga árið 2037. EIB 

hefur borið saman grænu skuldabréfaútgáfurnar sínar við hefðbundnar útgáfur á vegum 

bankans og niðurstaðan er sú að á eftirmarkaði eru grænu skuldabréfaútgáfurnar að 

gera betur og fjárfestar tilbúnir að taka á sig lægri vexti. Ávöxtunarkrafan liggur fyrir 

neðan viðmiðunarvaxtaferil. Við útgáfu bréfanna hefur bankinn verðlagt þau í samræmi 

við aðrar útgáfur. EIB vinnur mikið í því að þróa gott verklag við útgáfurnar og standa vel 

að upplýsingagjöf, t.d. með því að segja frá því hvernig fjármunum úr hverjum 

skuldabréfaflokki er varið og einnig með ítarlegri umfjöllun um verkefni. KPMG hefur svo 

séð um að staðfesta áhrifaskýrslur (EIB, 2017c). 

4.8 Horfur til framtíðar 

Þrátt fyrir þennan mikla vöxt á útgáfum grænna skuldabréfa þá eru þau ennþá 

jaðarmarkaður og samkvæmt mati Moody´s (Bruggermann, 2017) frá árinu 2016 voru 

grænu skuldabréfin bara 1,4% af heildarmarkaði með útgefin skuldabréf í heiminum það 

árið. Anke Bruggemann (2017) hjá KFW þróunarbankanum telur að þetta lága hlutfall sé 

vegna þess að útgefendur séu ekki að fá ávinning í vaxtastigi umfram venjuleg 

skuldabréf, þrátt fyrir auknar kröfur um upplýsingagjöf og meiri kostnað. Annað sem 

vinnur á móti grænu skuldabréfunum er að ekki er til samræmd skilgreining á því hvað 

græn fjárfesting sé. Þó er þróun í þá áttina að skilgreina eins og vinna 

Evrópusambandsins á þessum vetvangi ber með sér (Bruggermann, 2017).  

Dicker (2016) hjá raforkufyrirtækinu TenneT telur að í framtíðinni, og sennilega sé sú 

þróun hafin, muni útgefendur sem sinna illa sjálfbærnimálum verða útilokaðir frá 

fjárfestingum og sjálfbærni verði alvöru viðmið sem horft verði til (Dicker, 2016). 
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Preclaw og Bakshi (2015) telja að markaðurinn með græn skuldabréf muni vaxa enn 

frekar og hverfa frá því að vera jaðarmarkaður. Hagstæðari ávöxtunarkrafa ætti að 

hvetja útgefendur til aukinnar útgáfu. Ýmsir markaðir munu stækka, til að mynda í Kína 

og á fleiri stöðum þar sem fjárfestingar eru aðkallandi. Umfram fjárhagslegan ávinning 

geta útgefendur fengið jákvæða athygli vegna umhverfismála. Sérstaklega er yngri 

kynslóðinni umhugað um slíkt orðspor og eftir því sem hún vex úr grasi eykst eftirspurn 

eftir sjálfbærum fjárfestingum (Preclaw og Bakshi, 2015). Vasakronan hefur til að mynda 

sett sér það markmið að fjármagna sig eingöngu með grænum skuldabréfum í 

framtíðinni, á árinu 2018 var þetta hlutfall hjá þeim 25% (Hurley, 2018a). 

Græni skuldabréfamarkaðurinn er í stöðugri þróun og áskoranir sem markaðurinn 

þarf að fást við eru ýmsar. Má þar nefna að græn skuldabréf þurfa að tryggja 

umhverfislegan heiðarleika en að ekki sé verið að nota þau í verkefni sem standa ekki 

undir væntingum. Annað er að verkefnum þarf að fjölga sem fjármögnuð eru og það 

gæti gerst hratt ef kostnaður við lántöku minnkar (Shishlov, Morel og Cochran, 2016). 

Í þessum kafla var fjallað um græn skuldabréf en þau eru venjuleg skuldabréf með 

ákveðnum kvöðum. Þeir fjármunir sem aflað er með grænum skuldabréfum eiga að fara 

í tiltekin verkefni sem hafa umhverfislegan ávinning. Lögð er áhersla á val á verkefnum, 

rekjanleika fjármuna, skýrslugjöf en einnig er lagt upp með að óháðir eftirlistaðilar meti 

ferlið. Markaður með græn skuldabréf hefur vaxið mikið en umræða hefur verið um 

kosti þeirra og galla. Einnig er farið yfir dæmi um erlenda útgefendur og horft til 

framtíðar sem leiðir okkar að næsta kafla um rannsóknaraðferðina.  
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5 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla er farið yfir rannsóknaraðferð verkefnisins og hvernig rannsóknin var 

framkvæmd. Byrjað er á því að fara yfir aðferð og markmið rannsóknar, svo gerð grein 

fyrir vali á viðmælendum, þá greint frá gagnaöflun auk þess sem fjallað er um réttmæti 

og áreiðanleika rannsóknarinnar. 

5.1 Aðferð og markmið rannsóknar 

Græn skuldabréf komu fyrst fram á sjónarsviðið árið 2007 og aðeins þrír íslenskir aðilar 

hafa gefið út græn skuldabréf. Landsvirkjun gaf út græn skuldabréf á bandarískum 

markaði í mars 2018 og Reykjavíkurborg gaf út græn skuldabréf á íslenskum markaði í 

desember 2018 og Orkuveita Reykjavíkur í febrúar 2019. Þegar höfundur heyrði fyrst af 

grænum skuldabréfum haustið 2017 voru ekki margir sem hann talaði við á þeim tíma 

sem höfðu heyrt um þessa tegund skuldabréfa. Umræða hefur vaxið og fleiri eru farnir 

að líta í þessa átt og höfundur hefur haustið 2018 setið fundi og vinnustofur þar sem 

fjallað er um græn skuldabréf ásamt því að taka þátt í útgáfu Reykjavíkurborgar. 

Markmið rannsóknarinnar er að leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 Hvað eru græn skuldabréf? 

 Hver er hagur sveitarfélaga og fyrirtækja þeirra af því að gefa út græn 
skuldabréf? 

 Hverjar eru helstu hindranir í vegi útgáfu grænna skuldabréfa? 

Rannsakandi valdi að hafa samband við 12 aðila með það fyrir augum að taka við þá 

viðtöl. Sigríður Halldórsdóttir (2013) skilgreinir eigindlegt viðtal sem „[s]amræður 

rannsakanda og þátttakenda um reynsluheim þátttakenda“ (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013, bls. 24), þar sem rannsakandi hefur ákveðið viðfangsefnið fyrirfram og 

rannsóknargögnin eru greind með hliðsjón af tilteknum fræðilegum forsendum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Helga Jónsdóttir (2013) bendir á að „[í] eigindlegum viðtölum er 

leitast við að ná dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið“ (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143) og 

það skoðað frá mismunandi sjónarhornum. Viðtöl milli þátttakenda geta verið breytileg 
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upp að vissu marki en viðfangsefnið er hið sama. Rannsakandi og þátttakandi skapa 

rannsóknargögnin með samræðum. Tengsl myndast á milli rannsakanda og þátttakanda 

þar sem virðing, traust, einlægni og heiðarleiki eru mikilvægir þættir og aðilar verða að 

ganga úr skugga um að þeir skilji það sem sagt er (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Rannsóknarviðtöl hafa ákveðinn tilgang og þarfnast nákvæms undirbúnings. Um viðtalið 

þarf að vera viss rammi en hversu stífur hann er fer eftir eðli og aðstæðum og 

rannsakandi þarf að vera meðvitaður um það. Byrjað er á upphafsspurningum í þeim 

tilgangi að skapa traust og fá upplýsingar um reynslu og viðhorf viðmælanda og svo er 

farið í að dýpka umræðuefnið með því að fara í afmarkaðri spurningar um reynslu og 

upplifanir viðmælanda (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Rannsakandi útbjó spurningaramma, sjá viðauka 1, sem byggði á fræðiköflum 

ritgerðarinnar. Eins hafði hann til hliðsjónar spurningar úr pallborðsumræðum um græn 

skuldabréf sem fram hafa farið á erlendum ráðstefnum (Global Capital, 2017). 

Spurningarnar eru opnar sem gefa viðmælanda færi á að tjá sig í lengra máli en bara 

með já eða nei svörum.  

Góðar eigindlegar spurningar eru mikilvæg verkfæri sem móta hönnun og greiningu 

rannsóknar. Á meðan rannsóknin fer fram þarf rannsakandi að líta á spurningar sem 

tæki til uppgötvunar auk þess sem þær eru verkfæri til að auka skilning og áherslur í 

rannsókn (Agee, 2009).  

Í samræmi við það sem Helga Jónsdóttir (2013) sagði var í rannsókninni farið í 

gegnum spurningarammann í hálfopnum viðtölum þar sem leitast var við fá skiling 

viðmælanda á rannsóknarefninu. Leitast var við að fá dýpt í umræðuefnið og það 

skoðað frá mismunandi sjónarhornum (Helga Jónsdóttir, 2013). 

5.2 Þátttakendur í rannsókn 

Í þessari rannsókn var leitast við að ná til þeirra aðila sem helstir koma að fjármögnun 

sveitarfélaga. Þegar rannsóknin var í vinnslu breyttist umhverfið nokkuð með tilkomu 

íslenskra útgefenda. Rannsakandi ákvað að hafa þátttakendur í rannsókn bæði undir 

nafni og undir nafnleynd. Þeir sem koma fram undir nafni gegna stöðu sem enginn 

annar hefur á Íslandi og því erfitt fyrir slíka aðila að njóta nafnleyndar. Þessir aðilar eru 

Birgir Björn Sigurjónsson, fjármálastjóri Reykjavíkurborgar, Óttar Guðjónsson, 

framkvæmdastjóri Lánasjóðs sveitarfélaga, Jóhann Þór Jóhannsson, yfirmaður lánamála 
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hjá Landsvirkjun og svo að lokum Helga Óskarsdóttir og Brynjólfur Stefánsson, 

sjóðsstjórar hjá Íslandssjóðum. Rannsakandi taldi að það myndi ekki rýra frásögn 

viðmælanda að koma fram undir eigin nafni. Þeim sem gefin eru önnur nöfn eru bæði 

fulltrúar útgefenda og fjárfesta, sjá nánar töflu 12.  

Tafla 12 Viðmælendur í ritgerð. 

 

Rannsakandi leitaðist við að hafa kynjahlutfall sem jafnast í rannsókninni en það gekk 

ekki eftir þar sem sérþekking réði við val á viðmælendum. Viðmælendur voru 5 konur og 

9 karlar. Jafnt hlutfall var á milli fulltrúa útgefanda og fjárfesta, 7 í hvorum hópi. Fjöldi 

viðmælenda var metinn nægjanlegur til að fá fram mettun í umfjöllun um viðfangsefnið. 

Mettun felur í sér að rannsakandi er ekki lengur að heyra eitthvað nýtt með því að bæta 

við viðmælendum. Leitast á við að velja viðmælendur sem hafa þekkingu á 

rannsóknarefninu (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Haft var samband við 12 viðmælendur sem starfa hjá sveitarfélögum, lífeyrissjóðum 

og fjármálafyrirtækjum og samþykktu allir að veita viðtal. Í tveimur viðtölum voru tveir 

þátttakendur viðstaddir. Rannsakandi kynnti viðmælendum í tölvupósti, þegar óskað var 

eftir þátttöku þeirra, um tilgang og markmið rannsóknar. Þar voru trúnaðarskyldur 

áréttaðar, m.a. að viðtalsgögn væru eingöngu notuð í þessari rannsókn og þeim yrði eytt 
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varanlega að henni lokinni. Viðtölin fóru fram á vinnustöðum viðmælanda, utan eitt sem 

var tekið á vinnustað rannsakanda, til að vera í umhverfi sem þeir þekkja og líður vel í.  

5.3 Greining gagna 

Samkvæmt eigindlegum rannsóknaraðferðum eru viðtöl hljóðrituð og svo rituð upp í 

samfeldan texta. Mikilvægt er að skrá minnispunkta á meðan viðtali stendur. Þannig má 

tryggja að orðrétt sé haft eftir viðmælenda. Viðtöl sem þessi eru ein helsta aðferðin til 

að afla gagna í eigindlegum rannsóknum og nýtast vel til að svara 

rannsóknarspurningum í slíkum rannsóknum (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Viðtölin voru hljóðrituð með upptökubúnaði á síma rannsakanda. Viðtölin voru tekin 

á tímabilinu 4. desember 2018 til 8. febrúar 2019. Eftir að viðtölum lauk voru þau rituð 

upp orðrétt í textaskjöl og greind í samræmi við fræðikafla og yfirþemu rannsóknar. 

Viðtölin eru 7 klst. og 57 mínútur að lengd og afritaður texti er 107 blaðsíður.  

Á meðan viðtölum stóð punktaði rannsakandi hjá sér hugleiðingar varðandi 

viðfangsefnið. Samtölin voru svo greind og kóðuð með það fyrir augum að sjá rauðan 

þráð í gegnum viðtölin og að bera saman viðhorf ólíkra aðila. Einnig voru spurningar 

opnar til að kalla fram hugleiðingar viðmælanda á sem víðastan hátt. Ákveðið var að 

nota yfirþemu sem endurspegluðu rannsóknarspurningarnar:  

 Hvað skiptir máli við fjármögnun út frá lántaka og lánveitanda. 

 Hvað gerir skuldabréf grænt? 

 Hverjir eru helstu hvatar við útgáfu á grænum skuldabréfum. 

 Hverjar eru helstu hindranir í vegi útgáfu á grænum skuldabréfum. 

 Á ávöxtunarkrafa grænna skuldabréfa að vera önnur en á hefðbundnum 
skuldabréfum. 

 Horfur á íslenskum markaði með græn skuldabréf. 

5.4 Réttmæti rannsóknar 

Rannsóknir byggja á gagnaöflun og gögnin þurfa að vera góð til þess að rannsókn verði 

það. Hér skiptir því máli réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar. Sigríður Halldórsdóttir o.fl. 

(2013) benda á að í „eigindlegum rannsóknum má segja að sannleikurinn sé bundinn við 

þátttakendur í rannsókninni í stað þess að vera skilgreindur á grunni rannsóknarinnar“ 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 217). Til þess að auka 
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trúverðgugleika rannsóknar leitaðist rannsakandi við að gefa sér góðan tíma í að ræða 

við viðmælendur og gaumgæfa rannsóknargögnin, á meðan viðtölum stóð var mikilvægt 

að fá staðfestingu á réttum skilningi rannsakanda með frekari spurningum ef þurfti 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Þó eigindlegar rannsóknir byggi á viðmælanda þá geta þær haft yfirfærslugildi eins og 

þegar rannsóknarniðurstöður passa inn í annað samhengi sem er utan við rannsóknina 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Rannsakandi telur að 

sveitarfélög séu einsleit og því ætti niðurstaðan í þessari rannsókn að geta gagnast 

flestum þeirra, sem og öðrum skuldabréfaútgefendum.  

Hægt er að framkvæma gagnagreiningu í eigindlegri rannsókn á ýmsan hátt og engin 

ein leið rétt. Annar rannsakandi hefði að öllum líkindum ekki komið með nákvæmlega 

eins niðurstöður og í þessari rannsókn (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). 

Staða rannsakanda í þessari rannsókn breyttist á rannsóknartímanum frá því að vera 

að rannsaka græn skuldabréf, yfir í að vera þátttakandi í útgáfu þeirra á vegum 

Reykjavíkurborgar. Rannsakandi hefur tengsl við Reykjavíkurborg sem starfsmaður 

fjárstýringardeildar en að öðru leyti hafði rannsakandi ekki tengsl við viðmælendur. 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um aðferð og markmið rannsóknar, hvernig staðið 

var að vali á viðmælendum, um greiningu gagnanna og réttmæti rannsóknarinnar. Í 

næsta kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar út frá viðtölum. 
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6 Niðurstöður 

Í viðtölunum var leitast við að fá viðhorf viðmælanda á grænum skuldabréfum og hvort 

græn skuldabréf myndu henta sem fjármögnunarleið eða fjárfestingarkostur hjá 

viðkomandi skipulagsheild. Áður en farið er yfir niðurstöður viðtala er farið yfir stöðuna 

á íslenskum markaði. 

6.1 Staðan á íslenskum markaði 

Íslenski markaðurinn með græn skuldabréf er að vakna til lífsins og Landsvirkjun er fyrsti 

íslenski útgefandi grænna skuldabréfa en Reykjavíkurborg var fyrst til að gefa út græn 

skuldabréf í íslenskum krónum og Orkuveita Reykjavíkur hefur svo fylgt í kjölfarið með 

útgáfu. Íslandssjóðir hafa svo stofnað sérstakan skuldabréfasjóð sem er ætlað að 

fjárfesta í grænum skuldabréfum. Þessi þróun hefur átt sér stað á einu ári frá útgáfu 

Landsvirkjunar í mars 2018 þar til Orkuveitan gaf út í febrúar 2019. 

6.1.1 Græn skuldabréfaútgáfa Landsvirkjunar 

Landsvirkjun tilkynnti um útgáfu á grænum skuldabréfum 9. mars 2018 og í 

tilkynningunni segir: 

Að samið hafi verið við bandaríska og breska fagfjárfesta um útgáfu grænna 
skuldabréfa gegnum lokað skuldabréfaútboð á Bandaríkjamarkaði (e. US 
private placement) að fjárhæð samtals 200 milljónir Bandaríkjadala, eða að 
jafnvirði um 20 milljarða íslenskra króna. Bréfin eru án ríkisábyrgðar og 
tengjast framkvæmdum við Þeistareykjavirkjun og Búrfell II (Landsvirkjun, 
2018b, bls. 1). 

Jóhann segir að græna skuldabréfið er liður í að bregðast við áskorunum í 

loftslagsmálum hjá Landsvirkjun og „gefa fjárfestum tækifæri á að fjárfesta í grænni og 

endurnýjanlegri orku“, jafnframt falla skuldabréfin undir flokk 7 og 13 í 

Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna en Landsvirkjun hefur ákveðið að leggja áherslu 

á þrjú af þeim í starfsemi sinni.  

6.1.2 Græn skuldabréfaútgáfa Reykjavíkurborgar 

Reykjavíkurborg tilkynnti um útgáfu grænna skuldabréfa þann 6. desember 2018 og í 

tilkynningu kemur fram að gefin verða út græn skuldabréf að nafnvirði 4.100 milljónir 
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króna og ávöxtunarkrafan var ákveðin fyrirfram 2,4% (Nasdaq, 2018b). Fjármunum 

verður ráðstafað í umhverfisvæn fjárfestingarverkefni í samræmi við græna ramma 

Reykjavíkurborgar sem fylgir Green Bond Principles viðmiðunum. CICERO Green hefur 

veitt óháð álit á rammanum og gefur honum hæstu einkunnir, „dark green“ (Nasdaq, 

2018b). Birgir Björn segir um útgáfuna: „Við fengum töluverða umframeftirspurn og við 

fengum kjör sem eru með því besta sem við höfum séð á þessum 30 ára flokki þannig að 

ég mundi segja það að þetta hafi alveg tikkað í öll box væntinganna hjá okkur“. 

Í áhrifaskýrslu um græna skuldabréfaútgáfu Reykjavíkurborgar sem gefin var út 

samhliða ársreikningi 2018 kemur fram að fjármunum sem aflað var í 

skuldabréfaútboðinu í desember 2018 var ráðstafað í grænar byggingar og hreinar 

samgöngur. Um endurfjármögnun var að ræða og fóru rúmir þrír milljarðar í BREEAM 

vottaðar byggingar, Dalskóla og viðbyggingu við Sundhöll Reykjavíkur, og tæpur 

milljarður í hjólastíga. Árangur þessara verkefna í minni losun CO2 er 857 tonn fyrir árin 

2016-2018. Ráðstöfun fjármuna og meðferð þeirra er svo staðfest af ytri endurskoðanda 

borgarinnar GrantThornton (Reynir Smári Atlason, Hafþór Ásgeir Sigurjónsson, Bjarni 

Herrera Þórisson og Sturla Jónsson, 2019).  

6.1.3 Græn skuldabréfaútgáfa Orkuveitu Reykjavíkur 

Orkuveita Reykjavíkur tilkynnti um niðurstöðu útboðs grænna skuldabréfa þann 13. 

febrúar 2019 og í tilkynningu kom fram að tilboð hafi numið 6.258 mkr á 

ávöxtunarkröfunni 2,50%-2,70%. Tilboðum að fjárhæð 3.528 mkr var tekið á 

ávöxtunarkröfunni 2,60%. Græni ramminn fylgdi Green Bond Principles viðmiðunum. 

CICERO Green veitti óháð álit á rammanum og gaf honum hæstu einkunnir, „dark green“ 

fyrir jákvæð umhverfisáhrif verkefnanna og „excellent“ fyrir umgjörð skuldabréfanna. 

Tilgangur útgáfunnar er að fjármagna græn verkefni sem eru á döfinni hjá OR, en 

fyrirtækið ætlar sér að minnka losun koltvísýrings um 60% fyrir árið 2030. Á meðal 

verkefna sem skuldabréfaútgáfan fjármagnar, eru CarbFix niðurdælingarverkefnið við 

Hellisheiðarvirkjun, snjallmælavæðing á veitusvæði Veitna og innviðir í tengslum við 

orkuskipti samgangna (Nasdaq, 2018d).  
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6.1.4 Grænn skuldabréfasjóður Íslandssjóða 

Íslandssjóðir stofnuðu skuldabréfasjóðinn IS Græn skuldabréf 1. nóvember 2018 sem 

mun fyrst og fremst fjárfesta í útgáfum sem skráðar eru á listana ICE Sustainable Bonds 

og First North ICE Sustainable Bonds hjá Nasdaq á Íslandi. Við stofnun sjóðsins voru 

engin skuldabréf skráð á þessa lista og á meðan staðan er þannig munu IS Græn 

skuldabréf jafnramt fjárfesta í skuldabréfum og víxlum með ábyrgð ríkissjóðs 

(Íslandssjóðir, 2018). Helga segir að í kjölfar stefnumótunar hjá Íslandssjóðum er „farið 

að einblína á ábyrgar fjárfestingar og stofnun græna skuldabréfasjóðsins kemur í 

framhaldi af þeirri vinnu“. Í apríl 2019 var um 21% af eignum sjóðsins, sem eru um 3 

milljarðar, í grænum skuldabréfum og átti sjóðurinn álíka mikið í grænum skuldabréfum 

útgefnum af Reykjavíkurborg og Orkuveitu Reykjavíkur (Íslandssjóðir, 2019). 

6.2 Útgefendur grænna skuldabréfa 

Græn skuldabréf koma til viðbótar við þær fjármögnunarleiðir sem færar eru fyrir 

sveitarfélög. Sveitarfélögin hafa ýmsar þarfir þegar kemur að því hvernig lán þau vilja og 

lánveitendur hafa einnig skoðun á lánveitingum. Viðmælendur eru sammála um að það 

sem skiptir helst máli sé að fá fjármuni sem lánaðir hafa verið endurgreidda. Brynjólfur 

nefnir að „...trúverðugleikinn á að skuldabréfið sé greitt til baka skiptir máli“. Valgerður 

nefnir að í upphafi skipta „…fjárhagsupplýsingar mestu máli, þó svo að þú gefir út 

ramma sem fær dökkgræna vottun þá þarf að vera greiðslugeta til staðar númer eitt tvö 

og þrjú“. Helga nefnir að „…útgefandinn skiptir fyrst og fremst máli“. Birgir Björn kemur 

inn á traustið sem þarf að vera til staðar: „…að fjárfestar eiga að geta litið á okkur 

[Reykjavíkurborg] sem áreiðanlegan greiðanda“. Óttar tekur undir og segir:  

Eitt sem skiptir alltaf mestu máli, sem sagt er atriði númer eitt, tvö, þrjú og 
fjögur, það er að kaupandi skuldabréfs trúi því að hann fái peninginn til baka. 
Þá er alveg sama hvað þú býður í vexti eða hvað þú gerir ef viðkomandi 
hefur ekki trú á því að hann fái peninginn til baka þá gerist ekki neitt. 

Kári segir að við kaup á skuldabréfum sé það „… fyrst og fremst útgefandinn, er hann 

traustur og hentar hann inn í safnið“? Kristinn tekur undir og segir „…kaup og kjör 

eðlilega sem við skoðum fyrst, við skoðum kröfuna, er þetta verðtryggt eða óverðtryggt 

við skoðum tímalengd, við skoðum hvort það er uppgreiðsla eða ekki, við skoðum hvort 

álagið sé eðlilegt miðað við það. Skuldari er eitt af stærsta atriðinu inn í þessu“. 
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Lántakar vilja hafa sveigjanleika í samsetningu láns og fá sem hagstæðust kjör. Anna 

nefnir að við lántökur sé „horft fyrst og fremst á kjörin“ og hún telur að „…grænu 

skuldabréfin eigi ofboðslega vel við“ starfsemina hjá sér og geti hentað til að fjármagna 

ákveðin verkefni. Sveitarfélög hafa sett sér viðamiklar stefnur og hjá Steinunni er 

umhverfisstefna, og fleiri stefnur sem styðja við græna útgáfu, en takmarkaðar lántökur 

hafa verið á undanförnum árum og henni sýnist kjörin sem Lánasjóður sveitarfélaga 

býður það góð að hæpið sé að ná þeim með sjálfstæðri útgáfu. Hjá Einari er svipuð 

stefna varðandi lántökur og hann nefnir: „Við höfum nú verið frekar í þeim endanum að 

borga niður skuldir og eiga fyrir því sem við erum að gera, en græn skuldabréf gætu nýst 

fyrir stór verkefni sem þarf að ráðast í, sem dæmi endurnýjun á fráveitu“. Samkvæmt 

viðmælendum er almennt ekki búið að skilgreina nákvæmlega hvað græn verkefni eru 

og fram kemur hjá þeim að oft er um mörg smærri verkefni að ræða frekar en þessi 

stóru verkefni sem taka langan tíma í framkvæmd þessi smærri verkefni eru þá 

fjármögnuð beint úr rekstri. 

6.3 Stefnumörkun hjá skipulagsheildum viðmælenda 

Að mati viðmælanda skiptir stefnumörkun miklu máli bæði hjá útgefendum og 

fjárfestum. Hjá fjárfestum hefur verið unnið að stefnumörkun vegna sjálfbærra 

fjárfestinga og mikill áhugi er á þeim. Brynjólfur segir að það var tækifæri fyrir 

Íslandssjóði „…að ýta málum áfram, gera okkar til að markaðurinn [með græn 

skuldabréf] yrði til“. Brynjólfur bætir við „…ég held að áhugi á þessum málum hafi 

aukist“. Helga segir að með stofnun græna skuldabréfasjóðsins sé „allavega tækifæri 

fyrir almenning til þess að setja sínar áherslur í forgrunn“ og „…eina leiðin fyrir 

almenning að setja með beinum hætti sinn sparnað inn í grænan kost…“ bætir 

Brynjólfur við. 

Hjá Kára er unnið eftir stefnum og markmiðið að ESG þættir fái meiri athygli. Það er 

litið svo á að þeir séu þau siðferðilegu viðmið sem vinna á eftir. Kári segir við „…lítum á 

alltaf jákvæðum augum á að fyrirtæki sem við fjárfestum í séu að huga að nærumhverfi 

sínu, góðum stjórnarháttum og líka umhverfis- og samfélagslegum atriðum“. Hlutverk 

lífeyrissjóða er einnig „…að líta til siðferðilegra viðmiða í fjárfestingum“ og verið er að 

vinna í að koma þeim þáttum inn í fjárfestingarstefnuna. Hjá Hrefnu „hefur stjórn 

samþykkt stefnu um siðferðisleg viðmið í fjárfestingum. Siðferðisleg viðmið snúa ekki 
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bara að umhverfismálum heldur líka stjórnarháttum og svona þessi samfélagslega 

nálgun, það er hver áhrifin af starfseminni eru“. Það er mikilvægt fyrir lífeyrissjóðina sem 

eru langtímafjárfestar að fjárfestingar gangi ekki á nærumhverfið og samfélagið þarf að 

vera í góðu standi til langrar framtíðar. 

Hrefna nefnir að markmiðið sé að „…ná sem bestri ávöxtun fyrir sjóðfélaga og það 

er númer eitt, tvö og þrjú það sem við erum að gera, en þá þurfum við að líta til þess í 

hvað fjármunirnir eru að fara það er hluti af okkar stefnu að meta það og hafa skoðun 

á“. Helgi kemur inn á stöðuna hér á Íslandi „…við erum að stíga fyrstu skrefin og erum 

nokkrum árum á eftir sambærilegum aðilum á Norðurlöndunum í ESG málum“. Líklega 

er það smæðin sem spilar þar inn í. Hvað varðar stefnumörkun nefnir Helgi að „…það 

er auðvelt að setja stefnu og svo bara setur þú hana ofan í skúffu og gerir ekki neitt. En 

þetta eru kannski orðin fleiri fyrirtæki sem eru í alvörunni að gera eitthvað, að reyna að 

nýta sína starfsemi til góðs og aðstoða eftir bestu getu við að hafa jákvæð áhrif“. 

Brynjólfur nefnir aukin þrýsting á að huga að sjálfbærnimálum „…þá er þrýstingur bæði 

frá almenningi og á meðal stjórnmálmanna um að fara í þessi mál“. 

Kristinn nefnir að í hans skipulagsheild sé umfangsmikil stefnumörkun og unnið sé 

eftir „stefnu varðandi þessi mál, ESG“. Mikil vinna hafi verið sett í það að vinna upp það 

bil sem hefur verið við útlönd. Brynjólfur lýsir stefnumörkun Íslandssjóða á þessa leið: 

Íslandssjóðir hafa skrifað undir UN PRI og ákveðið var í þessari stefnu að við 
skyldum taka mið af þessum vinnubrögðum sem tengjast ábyrgum 
fjárfestingum og fjárfestingaákvörðunum á nýju ári [2018] og okkur fannst 
þessi stefna frekar almenn og okkur langaði til að gera eitthvað meira. Okkur 
langaði til að veita okkar viðskiptavinum tækifæri til að leggjast á árarnar 
með okkur og sjá hvort það væri einhver áhugi á því að fara út í svona 
fjárfestingar og hvort þetta væri komið nógu langt til þess að fólk legði 
áherslu á þessi mál og þá lá bara beinast við að stofna grænan 
skuldabréfasjóð. 

Þeir viðmælendur úr hópi útgefenda eru líka búnir að huga að stefnumörkun á sviði 

umhverfismála. Birgir Björn nefnir sem dæmi að „…við undirbúninginn að útgáfu grænna 

skuldabréfa kom þetta mér líka á óvart hvað það var miklu meira til [ af stefnum] en ég 

hafði áttað mig á“. 

Að mati Valgerðar eru breytingar að eiga sér stað „…með aukinni vitundarvakningu 

almennings. Það þrýstir á fyrirtæki að hugsa eins og gera rekstur sinn umhverfisvænni. 
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Það virðist vera eftirspurn og virðist vera áhugi og framboðið hefur ekki verið til 

staðar“. Valgerður bendir einnig á að vanda þurfi til verka: 

…ekki er hægt að æða af stað án þess að vera með stefnu til að vinna að og 
ég held að það auki bara trúverðugleikann á verkefninu og útgefendum. 
Þannig að það skiptir máli að horfa í stjórnarhætti í félaginu og hvaða stefnu 
það hefur sett sér í samfélagsmálum og umhverfismálum. 

Hjá Lánasjóði sveitarfélaga er ekki til skráð umhverfisstefna en þar er til staðar áhugi 

á umhverfismálum og að styðja við sveitarfélög í þeirri viðleitni að auka slíkar áherslur. 

Hjá skipulagsheild Önnu er umhverfisstefna ásamt fleiri stefnum til staðar.  

6.4 Hvað gerir skuldabréf grænt? Umgjörðin 

Viðmælendur voru spurðir um þá þætti sem gera skuldabréf grænt, þ.e. ráðstöfun 

fjármuna, val á verkefnum, stýringu fjármuna, skýrslugjöfina, rammann og álit þriðja 

aðila. Viðmælendur telja almennt þessi atriði vera til bóta og geti gert græn skuldabréf 

að áhugaverðum kosti.  

Reynsla Jóhanns sem útgefandi segir honum að „ef þú ætlar að gefa út grænt bréf og 

fá það vottað þá verður þú að gefa það undir Green Bond Principles“. Jóhann nefnir 

einnig að það sé mikilvægt að fara hægt af stað. Þetta er svo nýtt og því „…sé mikilvægt 

á meðan við erum á þeim tíma sem er núna að það sé þá ákveðið svigrúm til staðar fyrir 

aðila til þess að kynnast þessu“. Vinnan í kringum grænu bréfin má „ekki verða svo 

íþyngjandi að aðilar sjái sér ekki hag í að gefa út grænu bréfin. Einhverstaðar er 

skurðpunktur á milli vinnunnar, kostnaðar og tíma sem fer í þetta“. Valgerður nefnir 

einnig að fylgja reglum ICMA „…auðveldar líka eftirlit með þessum markaði því annars 

verður þetta bara einhver frumskógur“.  

Fjárfestar eru spenntir fyrir þeim eiginleika grænna skuldabréfa að andvirði 

skuldabréfsins fari í tiltekin verkefni sem hafi jákvæðan umhverfislegan ávinning. 

Brynjólfur nefnir verkefnin þegar hann segir „[þ]að skiptir máli hvaða verkefni eru þarna 

að baki, það þarf að vera ákveðinn trúverðugleiki bak við þau og ákveðinn kostur að 

geta nefnt þessi verkefni þannig að fólk fái tilfinningu fyrir þessu“ og einnig að „…það sé 

mælanlegur árangur“. Kristinn nefnir um aðkomu fjárfesta „…það sem er lykilatriði í 

þessu eru forsendurnar, hver stefnan er, hún þarf að liggja fyrir og svo geta fjárfestar 

tekið afstöðu áður en þeir leggja peninginn í verkefnin“. Hrefna tekur undir þetta og 
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segir það „…þarf að liggja klárt fyrir í hvaða vegferð er verið að fara og hvaða rammi er 

skilgreindur og allar forsendurnar og síðan þegar á líður eftirfylgni um það hvað er verið 

að gera, hvað er að raungerast“.  

Fjárfestar eru spenntir fyrir því að fjármunir þeirra fari í tiltekin verkefni og hægt sé 

að sannreyna það. Valgerður segir „…upplýsingagjöfin um rekjanleikann á fjármagninu 

skiptir máli, að sýnt sé fram á að peningarnir séu notaðir í það sem útgefandinn segist 

ætla að nýta þá í. Jóhann nefnir að Landsvirkjun muni birta „í hvaða verkefni fjármunum 

hefur verið ráðstafað til, sem eru þá Þeistareykir og Búrfell, og svo umhverfisávinninginn 

af því að fara í þessi verkefni“. Birgir Björn segir það kost að fá fleiri að borðinu og hann 

segir:  

…það er ofsalega áhugaverð blanda þegar við erum farin að vera með tvo 
hópa sem eru með eftirspurn eftir árangri, það eru annars vegar 
fagfjárfestarnir og hins vegar íbúarnir. Fagfjárfestar sem eru með þessa 
peningalegu kröfu ... og þeir munu gera kröfu um það að við séum að nota 
peningana rétt. 

Kristinn nefnir að það er mikilvægt að „…fá að vita í hvað peningarnir eru að fara og 

hvað er framundan í framkvæmdum og ef það eru frávik þá þarf að útskýra af hverju 

þau eru“. 

Birgir Björn sér fyrir sér vandaða skýrslugjöf þar sem: 

…sundurliðað er niður á verkefni fjárþörf verkefnanna, hvað við sjáum fyrir 
okkur hvað mikið er fjármagnað með grænu skuldabréfunum, hvar við 
stöndum í þeirri fjármögnun á hverjum tímapunkti og síðan þá hvað er matið 
á því hver eru umhverfisáhrifin yfir líftíma verkefnisins og hver eru þegar 
áorðin áhrif. Einnig skiptir miklu máli að fylgja stöðlum og viðmiðum sem 
sett eru fram.  

Í skýrslum um útgáfuna nefnir Valgerður að koma þurfi fram „stefna félagsins í 

umhverfismálum og útgáfan þarf að rýma við stefnuna. Það þarf að koma fram hvaða 

verkefni er verið að fjármagna og hvaða verkefni falla undir umgjörðina og hvernig sýnt 

er fram á hvernig fjármunum er ráðstafað“. Helga nefnir einnig kost við að „skýrslugjöfin 

er ekki bara í upphafi svo ekkert meir heldur fylgir hún fjárfestingunni eftir“. Við útgáfu á 

grænum skuldabréfum eru mikil tækifæri í að koma á framfæri þeim árangri sem er að 

nást og Birgir Björn segir „…mér finnst við [Reykjavíkurborg] hafa farið allt of leynt með 

árangur okkar í þessum efnum. Þannig ég held að það sé hreinlega tilhlökkunarefni að 
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koma á framfæri reglubundið góðri skýrslugjöf til bæði, þá auðvitað fjárfestanna og líka 

til almennings um hvað við erum að gera og hver er árangurinn“. Kári tekur undir það 

sem fram er komið og nefnir „…hver er ramminn. Í hvað má fjárfesta og hvað ekki. Veita 

þarf upplýsingar um hvert fjármunir fóru og hverju hafa verkefnin skilað í mælanlegum 

minni útblæstri“.  

Svo eiga hlutirnir eftir að þróast og þroskast og Kári segir við „eigum bara eftir að fá 

reynslu á það“ hvernig skýrslur þróast og hvernig samspilið á milli fjárfesta og útgefenda 

verður. Kári segir jafnframt: „Svo er mikilvægt á meðan markaðurinn er að vaxa að allir 

aðilar vandi sig“. 

Viðmælendur taka undir mikilvægi þessa að hafa álit þriðja aðila á rammanum og 

ráðstöfun fjármuna. Brynjólfur segir um það „umsögn þriðja aðila, hún skiptir máli, að 

það skiptir máli að hún sé í rauninni sterk“. Við höfum „ekki mannafla í að vera að taka 

út verkefnin og þess vegna er gott fyrir okkur að hafa þessa umsögn þriðja aðila“. 

Valgerður nefnir að „það er ákveðinn gæðastimpill að fá óháðan aðila til að meta 

umgjörðina“. Valgerður nefnir einnig að „…álit þriðja aðila auðveldi t.d. lífeyrissjóðum 

sem eru kannski að reyna að flokka sínar fjárfestingar og þá eru þeir ekki sjálfir að leggja 

mat á er þetta umhverfisvænt eða ekki“. Trúverðugleiki skiptir miklu máli og það þarf að 

gera ríkar kröfur. Óttar nefnir að  

…það þarf að liggja fyrir hvaða umhverfisbætur eru á bakvið verkefnin og 
það er lykilatriði til þess að verkefni falli undir að vera græn þá finnst mér að 
það eigi að gera kröfur og fá einhvern utanaðkomandi til að stimpla þetta, 
sérstaklega til að segja að peningarnir fóru í þetta verkefni. 

Þá segir Jóhann einnig „ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að það sé óháður aðili 

í allri þessari vinnu sem veiti óháð álit“. Það skiptir líka máli að útgefendur vandi sig svo 

þetta verði ekki eins og Kristinn nefnir „…við viljum ekki að fólk fari og sæki um 

einhverskonar stimpil og sem ekkert er á bak við“. 

6.5 Hvatar til útgáfu grænna skuldabréfa 

Í viðtölunum voru viðmælendur spurðir hvaða hvatar væru fyrir útgáfu grænna 

skuldabréfa bæði fyrir útgefendur og fjárfesta. Helga nefnir „…að útvíkka 

fjárfestahópinn og fá þannig fleiri tækifæri í fjármögnun fyrir útgefandann“. Valgerður 

tekur undir þessa skoðun „þá er mögulega breiðari kaupendahópur“. 
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Helga nefnir einnig að útgáfa sé „…ákveðinn gæðastimpill á verkefnum sem þú ert í 

og að ákveðin hugsun sé innan fyrirtækisins … gæðastimpill á útgefandann sjálfan…“ 

sem geri hann „…meira aðlaðandi kost sem útgefanda og þá í raun og veru ætti það 

frekar að auka eftirspurn eftir þessari útgáfu hjá honum“. Brynjólfur nefnir að útgáfa sé 

„…góð leið til að vekja athygli á þeim verkefnum sem falla þarna undir og teljast 

umhverfisvæn og þetta er ákveðin gæðavottun á því að verkefnin séu það og haldist 

þannig“. 

Valgerður nefnir einnig að með útgáfu grænna skuldabréfa væru útgefendur „líka að 

hvetja til umhverfisvakningar í fyrirtækinu og þá í raun og veru til betri ímyndar í 

leiðinni“. Valgerður segir að útgáfa grænna skuldabréfa „ætti að vera hvati til að fara í 

græn verkefni í auknum mæli“. Anna nefnir ímyndina það að „útgáfa grænna 

skuldabréfa styðji við hana og falli vel að þeim stefnum sem unnið er eftir. Einnig getur 

val verkefna og val fjárfestinga verið agaðara“. Einnig er verið að veita fjárfestum betri 

upplýsingar um útgefanda og þau verkefni sem verið er að fjármagna sem ætti að vera 

áhugavert fyrir þá segir Anna. 

Um framtíðarsýn og stefnu lífeyrissjóða segir Kári:  

Við erum langtímafjárfestir og við þurfum að hafa það í huga í öllum 
fjárfestingum sem við erum að gera. Þá er mikilvægt að það sé sjálfbærni og 
að fjárfestingar okkar séu ekki að ganga á nærumhverfið það er mikilvægt 
atriði. Þess vegna falla græn skuldabréf og siðferðileg viðmið og 
samfélagsleg ábyrgð mjög vel að fjárfestingum lífeyrissjóða  

Helgi tekur undir og segir „...við viljum auðvitað reyna að stuðla að því að fjármunirnir 

sem við fjárfestum fyrir hvort það sé í skuldabréfum og svosum í hlutabréfum líka séu 

nýttir í uppbyggilegum tilgangi“ og „þannig að ég myndi segja að kostirnir við t.d. þessi 

grænu bréf eru ótvíræðir til framtíðar“. 

Jóhann nefnir að útgáfan er „…þessi tenging við heimsmarkmiðin og áhugi hjá okkur 

á að taka þátt í þessu frumkvæði sem græn skuldabréf eru og að við vildum styðja við 

það frumkvæði, veita fjárfestum tækifæri til að fjárfesta í grænni orku“ og að „[u]pplýsa 

líka íslenska markaðinn og sýna íslenskum fyrirtækjum og sveitarfélögum að þessir aðilar 

gætu gefið út græn skuldabréf. Þetta væri ekkert bara eitthvað sem væri út í heimi 

heldur gætu íslensk fyrirtæki gert þetta líka“. Það felur í sér að „styðja við þetta málefni 
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og gera þetta í tengslum við Heimsmarkmiðin frekar heldur en það tengist 

einhverskonar væntum ávinning“. 

 Óttar nefnir að „…vextirnir þurfa að vera aðrir á því sem er grænt“. Steinunn telur 

„að hagurinn væri ekki í kjörunum heldur frekar í sjónarmiðinu að vera umhverfisvænn“. 

Á móti telur Einar „þá er enginn hagur í því umfram önnur skuldabréf. Þetta er bara 

spurningin um kostnaðinn“ og „grænu bréfin yrðu alltaf dýrari sem þessu nemur alla 

vega efast ég um að kjörin nái að vinna upp gæðavottunina“. 

Birgir Björn fer yfir markmið Reykjavíkurborgar og í upphafi var borgin:  

…að hugsa um tvennt: að fá góð kjör og líka ekki síður að fá gott aðgengi. En 
svo fórum við að skoða betur þennan græna ramma og sérstaklega þegar við 
vorum búin að fá þetta mat á þennan græna ramma og hvað við vorum í 
raun með háa einkunn fyrir þessi verkefni sem við vorum með. Framtíðar 
fjárþörf vegna slíkra verkefna mun bara fara vaxandi hjá okkur og þá fór ég 
að sjá þetta í frekara mæli sem aðgengismál að fjármagni heldur en að ná 
einhverju gríðarlega miklu betri kjörum. 

Kristinn nefnir „…ef að bréfið er á þannig kjörum að þau eru ásættanleg og skuldarinn 

er góður þá er það að bréfin séu græn í okkar huga aldrei neitt annað en kostur“. 

6.6 Hindranir í vegi útgáfu grænna skuldabréfa 

Viðmælendur voru spurðir um hindranir við útgáfu á grænum skuldabréfum og hvort 

það væru einhverjir ókostir við útgáfu þeirra. 

Valgerður nefnir að það er munur á útgáfu á grænu skuldabréfi og hefðbundnu sem 

birtist „…náttúrlega í lengra útgáfuferli og meiri kostnað fyrir útgefanda“. Vinna við 

græna útgáfu krefst mikils af útgefanda og Birgir Björn nefnir „…við hefðum aldrei getað 

farið út í þessa útgáfu ef við hefðum ekki verið með svona öfluga stefnumótun fyrir í 

umhverfis- og auðlindamálum og í loftgæðamálum“. Jóhann nefnir að staðan hjá 

Landsvirkjun sé svipuð og hjá Reykjavíkurborg þegar hann segir „[Landsvirkjun] býr rosa 

vel að upplýsingagjöf hvað varðar umhverfismál, það getur verið áskorun fyrir smærri 

fyrirtæki og reynst þeim erfitt að uppfylla þær kröfur“. 

Jóhann nefnir að helsta hindrunin hafi verið að sníða skilmála að verkefninu þegar 

verið var að fjármagna stórar virkjanir því yfirleitt er horft til smærri verkefna en 

kolefnisspor er svo lágt hjá virkjunum Landsvirkjunar að það voru „…auðséð jákvæð 
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umhverfisleg áhrif“. Jóhann nefnir einnig að það er áskorun að fjármagna verkefni sem 

taka langan tíma með grænum skuldabréfum og hann segir að:  

…áskorun er að endurfjármagna verkefni og kostnað þegar farið er í svona 
framkvæmd eins og Búrfellsvirkjun eða Þeistareyki að þá eru það verkefni 
þar sem kostnaður hefur fallið til í fleiri ár áður en græna skuldabréfið er 
gefið út. Þannig að þarna voru líka kvaðir á bréfinu að útgjöld sem væri verið 
að fjármagna hefðu átt sér stað innan ákveðins tíma. 

Einnig getur verið snúið í einhverjum tilvikum að fara sérstaklega umhverfisvæna leið 

og oft ekki ljóst hvað það þýðir. Steinunn nefnir sem ókost „…að verkefni sem þarf að 

fjármagna séu ekki nægilega umhverfisvæn og það getur verið dýrara og flóknara að 

gera hlutina umhverfisvæna. Það hljóta að vera auknar kröfur, það þýðir alltaf aukið 

fjármagn“. Sveitarfélögin búa aftur á móti oft við þröngan kost og Steinunn nefnir að við 

„…þyrftum að gera miklu meira en við erum að gera í raun. Það sem heftir okkur fyrst og 

fremst er fjárstreymið. Við viljum ekki vera í miklum auknum lántökum“. Páll nefnir 

einnig að það getur verið að verkefnin séu ekki næg og hann segir „…ég held að í 

einhverjum tilfellum er það áskorunin að finna verkefni sem að falla þarna undir“. Anna 

nefnir þætti eins og „hvernig er staðið að fjárstýringunni og þessari innri vinnu en 

kannski er það ekkert stórmál“. 

Óttar nefnir að umstangið sé mikið og það þarf að vera ábati fyrir útgefanda að feta 

þessa braut. „Til hvers þá að vera að þessu veseni þetta eru hvort sem er verkefni sem á 

að framkvæma. Þetta eru bara græn verkefni sem sveitarfélögin ákváðu að gera grænt 

og þau tóku lán til að gera það og þau borga sömu vexti og allt er nákvæmlega eins“. 

Þarf ekki að vera einhver breyting og Óttar segir „…þetta þarf að vera sérstakt og ef að 

kaupendahópnum finnst þetta ekki vera sérstakt og vill bara að þetta sé á sömu kröfu og 

hitt þá er þetta bara bull“. 

Fyrir þá sem fjárfesta í grænum skuldabréfum er ekki mikil breyting og Brynjólfur 

nefnir að: „Fyrir okkur sem kaupendur á skuldabréfunum eru ekki margir gallar og fyrir 

útgefendurna er þetta aðeins öðruvísi það er náttúrlega mikil skriffinnska sem fylgir 

þessu“. Hrefna bendir á að „…hingað til hefur framboðið verið mjög lítið“. Á þessum 

markaði takast markaðsöflin á og Hrefna nefnir:  

…lykilþáttur þegar maður er búinn að greina kostinn sem áhugaverðan með 
tilliti til skuldara og allir þættir sem maður er sáttur við og þá snýst þetta 
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rosalega mikið um verðlagninguna og helst myndi ég ekki vilja sjá þetta fara 
langt frá þeim kjörum sem almennt gengur og gerist. 

Það er svo spurning hvernig kaupendur á grænum skuldabréfum meta stöðuna en 

Brynjólfur nefnir að „…vinna sjóðsstjóranna geti aukist við það að fylgjast með því að 

bréfin séu raun og veru það sem þau eiga að vera“. Nefnt er að íslenski markaðurinn er 

lítill markaður og það getur haft mikil áhrif á þróunina og Brynjólfur segir „ég veit ekki 

hvort hægt sé að ætlast til þess að fjárfestagrunnurinn breikki mikið líka út af því að stór 

hluti sparnaðar almennings er í lífeyrissjóðum og húsnæði“. 

Einnig getur þróun í framtíðinni og einhver atvik sem koma upp þá haft áhrif, Páll 

nefnir „…hvað gerist ef að útgefandi uppfyllir ekki ákveðin skilyrði eða kröfur þegar fram 

í sækir, hvaða afleiðingar hefur það fyrir bréfin“. Það getur líka verið að grænu 

skuldabréfin nái ekki fram raunverulegum breytingum og séu eins og Einar nefnir 

„…fyrst og fremst sem ákveðið PR“. Valgerður segir að einnig geti verið „orðsporsáhætta 

ef verkefnið sem verið er að fjármagna reynist svo ekki grænt“. Einnig nefnir hún 

markaðsaðstæður „…menn verða horfa á þetta sem svona langtímafjárfestingu frekar 

en skammtíma og það er kannski það sem þarf að breyta að markaðurinn er svo 

skammtímamiðaður, en þetta er langhlaup“. Græn skuldabréf eru ný og ekki er komin 

mikil reynsla á þau. Kári segir „eins þarf að átta sig á og afla skilnings á því hvað grænt 

skuldabréf er“. Helgi tekur undir og segir „þetta er ennþá náttúrlega tiltölulega nýtt og 

við eigum eftir að kynnast þessu betur“. 

6.7 Ávöxtunarkrafa grænna skuldabréfa 

Í viðtölunum voru viðmælendur spurðir að því hvort munur ætti að vera á 

ávöxtunarkröfu grænna skuldabréfa og hefðbundinna skuldabréfa frá sama útgefanda. 

Ávöxtunarkrafa skiptir bæði skuldabréfaútgefendur og skuldabréfakaupendur máli og 

mikil umræða hefur verið um það hvort ávöxtunarkrafa grænna skuldabréfa eigi að vera 

önnur en á öðrum skuldabréfum.  

Skiptar skoðanir voru um það á meðal viðmælenda. Sumir töldu að ávöxtunarkrafan 

ætti að vera lægri meðan aðrir töldu það ekki jafn víst. Þó er skilningur á þeirri vinnu 

sem útgefandi þarf að leggja á sig í útgáfuferlinu. Þeir sem gefa út skuldabréf vilja 

gjarnan fá betri ávöxtunarkröfu á græn skuldabréf en önnur. Óttar nefnir að ef 

Lánasjóðurinn færi út í slíka útgáfu „þá ætti hún að vera á lægri kröfu“. Hrefna segir 
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aftur á móti „…að það eru skiptar skoðanir á því hvort það eigi að hafa einhver áhrif að 

bréf séu flokkuð sem græn varðandi kröfuna“. Kristinn er afdráttarlaus um kröfuna og 

segir „…nei það finnst mér ekki…“ þegar hann er spurður hvort það eigi að vera munur. 

Kári tekur undir með ávöxtunarkröfuna þegar hann segir að „…ef krafan er of lág ef að 

það er verið að gefa of mikinn afslátt. Þá getur það verið hindrun, því við kaupum ekki 

hvað sem er“. 

 Valgerður segir að það hvíli meiri vinna á útgefanda og krafa um aukna 

upplýsingagjöf og hún segir:  

Það er aukinn kostnaður og það þarf að réttlæta þennan kostnað. Maður 
myndi halda að útgefendur vildu sjá þennan aukna kostnað í lækkun á 
ávöxtunarkröfu í staðinn … það getur ekki verið þannig að allur kostnaðurinn 
og vinnan sé hjá útgefanda og hann fái ekkert til baka. Útgefandi er að leggja 
á sig þessa vinnu, hann er að upplýsa fjárfestann meira með þessari árlegu 
upplýsingagjöf en á móti er náttúrlega allur efnahagurinn undir því það er 
verið að fjármagna eitthvað tiltekið verkefni en það ert ekki endilega veð í 
þessu tiltekna verkefni. 

Svo er spurningin um það á hvaða forsendum ávöxtunarkrafan eigi að vera lægri. 

Helga nefnir að munur á ávöxtunarkröfu „…gæti birst þannig að það væri aukinn áhugi á 

að gefa út grænt skuldabréf og það myndi stækka fjárfestahópinn, það yrði breiðari eða 

betri eftirspurn og þar með gætu fengist betri kjör“. En svona „…almennt ef það er áhugi 

fjárfesta þá eru líkur á að fá betri kjör en ella“ segir Helga. Valgerður nefnir að „…það 

hefur verið umframeftirspurn eftir þessum bréfum í sumum tilfellum, sérstaklega hjá ríki 

og sveitarfélögum, sem hefur getað þrýst kröfunni aðeins niður“. Brynjólfur nefnir aftur 

á móti að „það séu svipuð kjör á hefðbundnum skuldabréfum og þessum skuldabréfum 

og útgefendur hafi ekki notið þess beint í kjörum að gefa út þessi grænu skuldabréf“. 

Lögmál framboðs og eftirspurnar eiga við á þessum markaði og Birgir Björn telur að 

„mögulega gætu erlendir aðilar sýnt þessum bréfum áhuga og svo er líka stækkandi 

hópur innanlands“. Kristinn nefnir líka með erlenda fjárfesta „sem hafi áhuga á þessu 

ekki síður en innlendir bæði vegna þess að þeir eru með skýrari stefnu varðandi þessa 

tegund fjárfestinga og hreinlega að þessi kjör eru bara ansi góð í grunninn“. Helgi telur 

einnig í grunninn eigi ekki endilega að vera munur á ávöxtunarkröfu en ef „…eftirspurn 

eftir græna er meiri þá munu kjörin líklega vera betri. Ef eftirspurnin er sú sama þá 

verða kjörin væntanlega þau sömu, þetta er nú bara lögmálið um framboð og 
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eftirspurn“. Helgi telur að „…eftirspurnin muni klárlega aukast og það getur verið akkur í 

því að gefa út grænt“. 

 Jóhann nefnir það að gefa út „…grænt bréf hlýtur að skapa meiri eftirspurn en að 

gefa ekki út grænt bréf“. Það byggir hann á því að „við [Landsvirkjun] sáum aðila koma 

að borðinu sem hafði sérstaklega sagt að græni vinkillinn hafði sérstaklega vakið áhuga 

þannig að við erum sannfærð um að þetta hafði jákvæð áhrif en hversu mikið er erfitt að 

segja“. 

Þá koma fram þau sjónarmið að ekki eigi að vera munur á ávöxtunarkröfu. Steinunn 

sér ekki fyrir sér að það eigi að vera munur á kröfunni en ef hún væri lægri gæti það 

verið hvatning til aukinna verkefna. Steinunn telur að kostnaðurinn við útgáfuna sé varla 

það mikill að hann eigi að birtast í kröfunni, en ef kostnaður er það mikill að hann hafi 

áhrif á kröfuna þá gæti hann hreinlega verið hindrun á útgáfu. Umstangið við útgáfuna 

er mikið að lenda á útgefendum og Helga bætir við að ef „…kostnaðurinn við útgáfu væri 

þeim mun meiri og ætti að fara að endurspeglast í kjörum sem myndi gera grænu 

skuldabréfin að dýrari kosti þá gæti það komið niður á útgáfunni“. Í sambandi við 

kostnaðinn segir Kári „…ég get alveg skilið það að þetta sé aukinn kostnaður fyrir 

útgefendur, en hann má ekki vera of mikill“. 

Kári veltir upp þeirri skoðun að grænu verkefnin taki við og önnur verkefni sem þarf 

að fjármagna beri álag í ávöxtunarkröfu. Hann segir: „…ég get alveg skilið að það eigi að 

vera einhver munur, en hvort hann á að vera til lækkunar á núverandi viðmiði eða að 

taka við sem núverandi viðmið og það sem er ekki grænt eigi að vera á einhverri premíu 

eða álagi“. Kári nefnir einnig að mögulega er kaupendahópurinn aðeins stærri vegna 

þess að grænu verkefnin gætu þótt fín fjárfesting. Hrefna sér ekki endilega fyrir sér að 

það eigi að vera munur á kröfu „en maður áttar sig samt alveg á því að það er kostnaður 

við utanumhaldið sem er mest í upphafi en á móti því kemur að grænn stimpill gerir 

auðvitað bréfið bara ákjósanlegra og bara meiri eftirspurn eftir því“.  

Þeir sem gefið hafa út græn skuldabréf horfa aðeins víðar á útgáfuna og telja að 

hagstæð ávöxtunarkrafa sé ekki endilega helsta markmið útgáfunnar. Jóhann nefnir 

„Það væri náttúrulega frábært ef það er [hagstæðari ávöxtunarkrafa]. Tilgangur eða 

ástæður þess að við [Landsvirkjun] gáfum út bréfið voru fyrst og fremst af samfélags- og 

umhverfislegum ástæðum frekar en út frá ávöxtunarkröfu“. Birgir Björn er á svipaðri 
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skoðun þegar hann segir að gott hefði verið að fá einhverja punkta upp í þennan 

kostnað „en fyrst og fremst sé ég þetta sem aðgengismál að fagfjárfestar sýni 

samfélagslega ábyrgð og taki þátt í þessu með okkur [Reykjavíkurborg] á góðum kjörum 

og í því magni sem við þurfum. Það er fyrst og fremst málið“.  

6.8 Horfur grænna skuldabréfa á íslenskum markaði 

Viðmælendur voru spurðir um hvernig þeir teldu að horfur yrðu á íslenskum markaði 

fyrir græn skuldabréf. Viðmælendur eru almennt sammála um að græn skuldabréf séu 

komin til að vera og markaðurinn með þau muni vaxa. Nýir útgefendur muni bætast við 

og eftir því sem þeim fjölgar munu fleiri máta sig við slíka útgáfu. Íslenska ríkið ætti að 

skoða kosti þess að fara í útgáfu. Hversu hratt þetta gerist er hins vegar erfitt að segja til 

um.  

Brynjólfur nefnir í sambandi við þróun á markaðnum að Landsvirkjun hafi fundið fyrir 

mikilli umframeftirspurn í sínu útboði og það sé „…ákveðin hvatning, … fjárfestar eru 

spenntir fyrir þessu og þá er kannski fjármögnun grænna verkefna ekki eins mikil 

hindrun eins og útgefendur gætu hafa ímyndað sér“. Í kjölfar Landsvirkjunar hafa 

Reykjavíkurborg og Orkuveita Reykjavíkur farið í útgáfur og Valgerður nefnir að „…það 

er mjög gott að opinberir aðilar ryðji brautina fyrir hina“. Helgi telur að „…þetta verða 

sterkir útgefendur til að byrja með sem að munu leggja línurnar. Þetta verða ekki svona 

fúskarar“. 

Birgir Björn sér fyrir sér að þróun hjá sveitarfélögum verði með þeim hætti að græn 

verkefni aukist og hann segir: 

Það er fyrirsjáanlegt að við séum með miklu meira í pípunum af þeim 
verkefnum. Síðan auðvitað vitum við það bara að kröfurnar um grænar 
framkvæmdir sveitarfélaga muni bara vaxa. Ég tel það víst að meginþorri 
okkar fjárfestinga sem við þurfum að fjármagna með ytri fjármögnun verði 
þarna og að reksturinn verði að skapa forsendur fyrir aðrar fjárfestingar. 

Jóhann tekur undir þessa skoðun um að grænum verkefnum muni fjölga og þá „…liggi 

beinast við fyrir einhverja sem vilja ráðast í græn verkefni að gera það eins vel og hægt 

er. Það myndi þýða að útgefendur ættu að hafa aukið aðgengi eða bætt aðgengi að 

fjármagni bæði í gegnum þessa aðila [alþjóðlega fjárfesta] og í gegnum markaðinn þegar 

hann stækkar og þróast“. Brynjólfur telur að „…ef þetta gengur vel og menn eru sáttir 

við ferlið þá eru verkefnin víða og tækifæri til að fjármagna þessa hluti og sérstaklega í 
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ljósi þess að ríkisstjórn Íslands er með metnaðarfull markmið þegar kemur að 

loftslagsmálum og alveg ljóst að við þurfum að leita til einkafjármagnsins til þess að 

fjármagna mörg af þeim markmiðum“. Inn í umhverfið spila svo áhrif almennings sem 

eru vaxandi eins og Valgerður nefnir að „…markaðurinn á eftir að vaxa, aukin 

umhverfisvitund almennings kalli á eftir þeirri þróun en þetta er langhlaup, það tekur 

tíma að sá fræjum“. Hrefna nefnir að það:  

…virðist vera áhugi fyrir svona flokki og það virðist vera áhugi hjá 
útgefendum og kauphöllinni náttúrlega sem er spennt fyrir þessu. Þannig að 
það er stuðningur í kerfinu að þetta komi fram. Það er þá útgefandanna 
svolítið að meta hvort að það sé mikill hagur fyrir þá að fara yfir í þetta 
...nákvæmlega hversu mikil eða hröð þróunin verður er kannski frekar erfitt 
að segja til um. 

Kristinn finnur fyrir breytingum í samfélaginu og það er „…rosalegur velvilji og ég held 

að fólk sé rosalega jákvætt fyrir þessum verkefnum. Það er aukin krafa að 

lífeyrissjóðirnir eigi að sýna meiri samfélagslega ábyrgð og svo eru líka margir 

einkafjárfestar sem eru þeirrar skoðunar að þetta sé bara mjög jákvætt að þetta þróist í 

þessa átt“. Páll tekur undir þessa kröfu um samfélagslega ábyrgð „…útgefanda að taka 

þátt í ábyrgum fjárfestingum, sýna samfélagsábyrgð, og svo er alveg eftirspurn eftir 

vörum í þessum geira hjá lífeyrissjóðskerfinu“. 

Jóhann telur að útgefendur verði að vera óhræddir við takast á við þetta verkefni og 

hann segir:  

Það sem getur stækkað íslenska markaðinn er held ég að útgefendur séu 
óhræddir við að takast á við þetta verkefni og kynni sér málið og sjái kannski 
einhverskonar ástæður til að fara af stað, hvort sem þeir séu að gera þetta af 
einhverskonar fjárhagslegum atriðum sem tengist þá eftirspurn og 
ávöxtunarkröfu eða af samfélagslegum ástæðum eða umhverfislegum. 

Birgir Björn vonar að útgáfa Reykjavíkurborgar verði „…fyrirmynd fyrir önnur 

sveitarfélög og fyrir aðra aðila og vonandi koma fyrirtækin líka inn í þetta“. Reynsla 

Landsvirkjunar er góð og Jóhann telur að útgáfa Landsvirkjunar verði meiri „…að því 

gefnu að við værum að fara í ný verkefni þá myndum við gefa út græn skuldabréf og 

klárlega er stefnan að halda áfram að gefa út græn skuldabréf“.  

Birgir Björn telur að útgefendur verði að vanda sig í grænum útgáfum og hann nefnir 

að það:  
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…væri feikilega gott fyrir markaðinn að stækka hann og breikka og ég vona 
líka að þeir sem eru aðrir útgefendur séu að sýna mikla ábyrgð í því hvernig 
þeir stilla upp græna rammanum og hvernig þeir stilla upp markmiðunum og 
þau séu raunhæf. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt fyrir þennan 
markað.  

Það er ekkert ólíklegt að þróunin á Íslandi verði með svipuðum hætti og í 

nágrannalöndunum og Valgerður „…vonast til þess að þessi markaður eigi eftir að vaxa 

hérna heima og við erum eftirbátur annarra Norðurlanda í þessu og það er fullt af 

verkefnum sem hægt er að fjármagna með grænum skuldabréfum“. 

Einar telur að markaðurinn þroskist smám saman áfram og „…menn komi til með að 

skilgreina þessi grænu verkefni betur. Þannig ég held að markaðurinn stækki bara. 

Verkefnin eru til staðar“. Það eru áhugaverðir tímar framundan og Hrefna nefnir að:  

…mér finnst þetta mjög spennandi viðbót þessi grænu bréf. Um leið og 
fjárfestar fara að gera kröfu um hitt og þetta eða sækja í útgáfur sem 
uppfylla skilyrðin þá fer framboð að vera meira. Ekki verður annað séð en að 
áhrifin séu mjög jákvæð. 

Græn skuldabréf eru aðeins öðruvísi en hefðbundin og það er áhugi fjárfesta á þeim 

eins og Hrefna nefnir: „Ég myndi segja að allar útgáfur í þessum dúr væru þannig að við 

myndum skoða þær“. Helgi segir: 

Ef að útgefendur sjá að fjárfestar eru hrifnir af þessu konsepti og vilja kaupa 
skuldabréf sem eru að uppfylla þessi skilyrði til að vera talin græn þá gæti ég 
trúað því að fleiri útgefendur sem að annars hefðu ekki íhugað þetta færu 
mögulega í að skoða þessi mál og tileinka sér grænni hugsun skulum við 
segja. Það er mín von að þetta geti verið hvetjandi fyrir útgefendurna og þar 
með eykst vonandi framboðið af grænu þannig að þetta vinnur þá saman. 
Þannig að ég held að þetta eigi eftir að aukast. Ekki spurning. Ég held að 
eftirspurnin muni aukast á fjárfestahliðinni.  

Helgi telur að græn viðbót við skuldabréf geti ekki verið annað en kostur og ætti að 

vekja meiri áhuga og stækka markaðinn:  

…ég get ekki ímyndað mér annað en að kaupendahópurinn ætti í grunninn 
að vera breiðari það er enginn sem að mun segja nei við grænum. Það 
eiginlega bara liggur í augum uppi ef að grænt uppfyllir öll þau skilyrði sem 
fjárfestir setur og er að auki grænt þá hlýtur þú að vera með stærra mengi af 
fjárfestum. 

Kári telur að þróun á íslenska markaðnum verði:  
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…ekki einhver booming markaður endilega. Við getum ekki búist við 
einhverjum 10 skráningum á næstu tveimur árum en hægt og bítandi muni 
menn skoða og ef að það hentar þá muni menn gefa þetta út en ég er með 
hóflegar væntingar til þessa vaxtar. 

Óttar telur að ein leið í átt að vexti græna markaðarins sé:  

…ef að það eru lægri vextir þá eru grænu verkefnin arðbærari en ef það er 
sama verð þá færðu ekki verðaðgreiningu og færð ekki áhrifin inn í 
verkefnin. Það skiptir verulegu máli að það verði verðaðgreining á milli 
þannig að þeir sem eru í grænu verkefnunum fái betri kjör heldur en þeir 
sem eru ekki í þeim og þeir þurfa bara að borga hærri vexti. Ef það er 
raunverulegur áhugi á þessu þá verður að vera munur á kjörum. 

Það er svo spurning hversu umfangsmikil verkefnin þurfa að vera til þessa að útgáfa 

sé hagkvæm. Einar telur að verkefnin þurfi að vera talsvert stór og einstök til þess að 

útgáfa grænna skuldabréfa sé hagkvæm:  

Ég sé það fyrir mér að ef við færum í svona útgáfu þá erum við að tala um 
stærri fjárhæðir en fyrir þessi venjulegu grænu verkefni sem eru bara í gangi. 
Við fjármögnum þau út úr rekstrinum. En ef það væri eitthvað sérstakt átak 
sem væri ekki eðlilegt að nútíminn sé að leggja á sig að fjármagna fyrir langa 
framtíð þá gæti græn útgáfa komið til greina. Við færum aldrei í smá útgáfu 
af svona bréfum að leggja allt þetta umstang á okkur fyrir einhverjar 500 til 
1.000 mkr það tekur því bara ekki. Þess vegna tala ég um þessi stærri 
verkefni ef þú ert að fara út í fastan kostnað sem fylgir því þá verður að vera 
eitthvað umfangsmikið eða verulegur annar ávinningur 

Páll er á svipaðri skoðun og segir „…ég ímynda mér bara ef maður hugsar bara eins og 

leikmaður að smærri sveitarfélög eigi ekki auðvelt með að fara þarna inn bara 

einfaldlega vegna mannafla til að setja í svona vinnu“. 

Steinunn telur líka „…ekki fljúgandi markað fyrir þetta“. Hún nefnir einnig að það sé 

hægt að vera umhverfisvænn og fara í umhverfisvænar framkvæmdir án þess að gefa út 

græn skuldabréf. 

Útgáfa grænna skuldabréfa er ný á Íslandi og markaðurinn á eftir að þróast og 

þroskast. Páll er á þeirri skoðun að þróunin sé  

…sú að við eigum eftir að sjá meira af þessu. Háði þátturinn er soldið þessi 
infrastrúktur hjá þessum aðilum sem liggja vel við höggi eða semsagt hentar 
að vera í útgáfum. Við eigum eftir að sjá eitthvað af þessu en það svona fer 
eftir því hvernig þeim tekst að leysa þá þætti skýrslugjöfina, eftirfylgnina, því 
ég held að markaðurinn hefur tekið vel í þetta. 
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Brynjólfur nefnir að það sé ekki „tímabært að binda umgjörðina niður með miklum 

reglum að ofan heldur fái markaðurinn að þróast“. Valgerður nefndi einnig „…að það 

gæti flýtt fyrir þróuninni einhverskonar hvati frá stjórnvöldum til að liðka fyrir grænum 

skuldabréfum með það fyrir augum að fjármálastofnanir gætu lánað og haft hag af 

umfram ávöxtunarkröfu“. Hrefna er einnig spennt fyrir þróuninni og nefnir „…að það sé 

eitthvað nýtt að bætast í búðarborðið sem vekur áhuga og að útgefendur fari þá frekar í 

þessar útgáfur“. Það er margt sem leggst til að markaðurinn vaxi eins og Brynjólfur 

nefnir „…verkefnin eru til staðar, áhugi fjárfesta er til staðar þannig að ég er þokkalega 

bjartsýnn um að þessi markaður eigi eftir að stækka á næstu árum“.  

Í kaflanum var farið yfir niðurstöður úr viðtölum. Almennt eru allir aðilar spenntir 

fyrir grænum skuldabréfum sem valkosti í fjármögnun og fjárfestingum. Þeir þættir sem 

nefndir eru sem kostir og hindranir við útgáfu eru samskonar og nefndir hafa verið 

erlendis. Markaðurinn hér heima er því samskonar þeim erlenda og þangað má líta eftir 

fordæmum og fyrirmyndum. Viðmælendur telja að grænu skuldabréfin séu komin til að 

vera en framundan sé tími þróunar og lærdóms. Í næsta kafla er farið yfir niðurstöður 

viðtala og þær bornar saman við það sem kom fram í fræðiköflunum.  
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7 Umræður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að fara yfir eiginleika grænna skuldabréfa og draga fram 

þá þætti sem einkenna þau frá hefðbundnum skuldabréfum. Einnig að leggja mat á, út 

frá viðhorfum viðmælenda, hvaða hag sveitarfélög og fyrirtæki þeirra gætu haft af því 

að gefa út græn skuldabréf. Ásamt því að kanna viðhorf sömu aðila á hvaða hindranir 

eru á vegi útgáfu grænna skuldabréfa. Umræðunni er skipt upp í þrjá kafla, en hver um 

sig fjallar um hverja spurningu rannsóknarinnar. 

7.1 Hvað eru græn skuldabréf? 

Viðmælendur voru spurðir um eiginleika grænna skuldabréfa. Þeir eru sammála um 

mikilvægi þess að huga að grænum lausnum við framkvæmdir og setja sjálfbærnimál í 

forgrunn. Það er í takt við það sem kom fram í yfirlýsingu fjárfesta í tengslum við 

Parísarsamkomulagið (Climate Bonds Initative, 2015) og í samræmi við markmið UN PRI 

og IcelandSif samtakanna (IcelandSif, 2019a; UNPRI, 2019). Viðmælendur þekktu til 

grænna skuldabréfa en höfðu þó mismikið kynnt sér eiginleika þeirra. Hjá viðmælendum 

voru til stefnur og markmið til að sinna ESG málum og áhugi var á grænum 

skuldabréfum bæði til að fjárfesta í þeim og til að gefa út.  

Eins og fram kom í 2. kafla hafa sveitarfélög frekar verið að greiða upp lán á 

undanförnum árum svo vilji þeirra og jafnvel geta til skuldsetningar getur verið 

takmörkuð. Viðmælendur komu inn á þetta og nefndu að lántökur hafi verið 

takmarkaðar og þeir sem ekki hafa gefið út græn skuldabréf telja að verkefnin þurfi að 

vera stór sem fjármögnuð eru með grænum skuldabréfum. Sænska ríkið mat græna 

skuldabréfaútgáfu með svipuðum hætti, þ.e. að lántaka sé ekki svo mikil og að fara nýja 

leið myndi leiða til hærri langtíma kostnaðar (Swedish National Debt Office, 2018). Í 3. 

kafla var farið yfir áskoranir í umhverfismálum t.d. í tengslum við alþjóðaskuldbindingar 

(UNFCCC, 2018; United Nations, 1998) og það er ljóst að verkefni liggja hjá 

sveitarfélögunum en í einhverjum tilvikum getur verið flókið að skilgreina þau. Mörg 

verkefni henta og Reykjavíkurborg hefur farið af stað með að fjármagna 

umhverfisvottaðar byggingar og hjólastíga, fleiri verkefni eru svo framundan. En svo 
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getur verið um mörg smá verkefni að ræða sem sveitarfélögin eru að framkvæma en 

þau eru ekki nægilega fjárfrek til að standa undir sérstakri útgáfu og eru annað hvort 

fjármögnuð úr rekstri eða með öðrum hætti. Í þessum tilvikum gæti verið tækifæri fyrir 

Lánasjóð sveitarfélaga eða aðra fjármálastofnun að bjóða upp á græn lán og sveitarfélög 

hefðu þá meiri sveigjanleika hvað lánsfjárhæð varðar.  

Niðurstöður úr umhverfiskönnun Gallup (Gallup, 2017) sem fjallað var um í kafla 3.5 

gefa til kynna að almenningi finnist að ekki sé nóg gert og betur má ef duga skal. 

Opinberir aðilar þurfa að stíga stærri skref til að bregðast við vandanum. Fjárfesting í 

umhverfisvænum verkefnum er einn liður sem þarf að auka og sú fjárfesting krefst 

fjármagns. Þetta er í samræmi við stöðuna erlendis en OECD hefur metið árlegt umfang 

fjárfestinga sem ráðast þarf í (Dupre o.fl., 2018; OECD, 2018). Græn skuldabréf sem taka 

mið af umhverfisvænum framkvæmdum ættu því að fylla upp í þörf sem er á markaði. 

Þess vegna þarf fjármálageirinn stíga fram og samkvæmt þátttakendum í könnun Gallup 

er hann ekki að gera nóg (Gallup, 2017). Viðmælendur finna fyrir auknum þrýstingi frá 

almenningi og stjórnvöldum um að taka þátt í verkefnum sem stuðla að sjálfbærri 

framtíð. 

Viðmælendur eru sammála um mikilvægi þess að fara eftir viðurkenndum viðmiðum 

(ICMA, 2018a) eins og Green Bond Principles og vanda alla umgjörð. Þeim þótti ekki 

tímabært að setja stífar skilgreiningar heldur leyfa markaðnum að finna taktinn. Erlendis 

er umræðan um frekari skilgreiningar og nauðsyn þess að festa reglur komin lengra 

(Cripps, 2017; EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance, 2018). Einnig fannst 

viðmælendum kostur að hafa óháðan eftirlitsaðila og að það gæfi útgáfunni 

trúverðugleika. Baker (2017) sýndi fram á að skuldabréf sem höfðu óháðan eftirlitsaðila 

komu betur út hvað ávöxtunarkröfu varðar (Baker o.fl., 2018). 

Til að svara rannsóknarspurningunni um hvað séu græn skuldabréf benda 

niðurstöður til að þau séu hentug fjármögnunarleið fyrir sveitarfélög sem hafa sett sér 

stefnur og markmið í umhverfismálum og eru að framkvæma umhverfisvæn verkefni. 

7.2 Hver er hagur sveitarfélaga og fyrirtækja þeirra af því að gefa út 
græn skuldabréf? 

Rannsóknin leiðir í ljós þann hag sem sveitarfélög og fyrirtæki þeirra geta haft af því að 

gefa út græn skuldabréf. Hagur sveitarfélaganna er margskonar að mati viðmælenda, 
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eins og væntingar um lægri ávöxtunarkröfu, kaupendahópur grænna skuldabréfa sé 

stærri, eins eiginleikar grænu skuldabréfanna og stuðningur við stefnur og betri ímynd. 

Þetta eru samskonar atriði og komu fram hjá Munro (2016) og fleirum (Fossar markaðir, 

2018; Munro, 2016; Sigrún Guðnadóttir, 2018). 

Þegar kemur að umræðu um ávöxtunarkröfu þá er það þannig í grunninn að 

útgefendur vilja hafa kröfuna sem lægsta en þeir sem fjárfesta sem hæsta svo mætast 

aðilar á markaði og finna kröfu sem báðir eru sáttir við. Viðmælendur úr hópi mögulegra 

útgefenda töldu að ávöxtunarkrafa ætti að vera lægri á grænum skuldabréfum en 

hefðbundnum. Ýmsar ástæður voru nefndar fyrir því eins og aukið umstang við útgáfu, 

meiri skýrslugjöf og eftirlit. Margt bendir til þessa að ávöxtunarkrafa á grænum 

skuldabréfum sé lægri eins og fram kom hjá (Cox, 2017; McLellan, 2017; Winkler, 2016). 

En það er hins vegar spurning hversu mikill munurinn eigi að vera. Þeir sem hafa gefið út 

græn skuldabréf lögðu minni áherslu á þennan þátt því margir aðrir þættir við útgáfuna 

skiptu máli eins og breiðari kaupendahópur og þar með aukið aðgengi að fjármagni sem 

og stuðningur við stefnur. Það er í samræmi við það sem McLellan (2016) komst að í 

starfsemi MuniFin. Viðmælendur úr hópi fjárfesta hafa skilning á því að krafan eigi að 

vera hagstæðari vegna þessara þátta sem nefndir eru en hún megi ekki fara of langt frá 

því sem er á hefðbundnum útgáfum (Dupre o.fl., 2018, bls. 11).  

Í töflu 13 er reynt að setja fram mismunandi sýn markaðsaðila á ávöxtunarkröfuna og 

hvaða ástæður og afleiðingar hafa áhrif. Þeir sem gefið hafa út græn skuldabréf horfa 

ekki bara á ávöxtunarkröfuna heldur spila aðrir þættir hlutverk eins og aukið aðgengi að 

fjármagni og að sinna ESG málum. Afleiðingin af þessu sjónarhorni er að fleiri fjárfestar, 

innlendir og mögulega erlendir, eru til í að taka þátt í ESG fjárfestingum það leiðir af sér 

aukið framboð og/eða lægri ávöxtunarkröfu. Þeir sem ekki hafa gefið út nefna kostnað 

og umstang við útgáfu en það eitt og sér getur ekki verið ástæða lægri ávöxtunarkröfu 

og því þurfa þessir mögulegu útgefendur að horfa lengra því kostnaðurinn og umstangið 

laðar að fleiri fjárfesta með kostum eins og áður sagði. Fjárfestar eru ekki til í að kaupa 

skuldabréf á hvað ávöxtunarkröfu sem er en eru spenntir fyrir ESG fjárfestingum sem 

kallar á meiri eftirspurn eftir þeim og mögulega verða þeir að bjóða lægri 

ávöxtunarkröfu. 
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Tafla 13 Orsakasamhengi ávöxtunarkröfu. Framsetning höfundar. 

 

Viðmælendur telja, þrátt fyrir smáan markað hér á Íslandi, að kaupendahópurinn 

gæti mögulega verið breiðari, það hefur verið reynsla erlendis (Munro, 2016) þ.e. að 

fleiri fjárfestar myndu skoða græn skuldabréf útgefin af sveitarfélögum en ella og eins 

gæti opnast fyrir áhuga erlendis frá, eins og hjá Gautaborg (City of Gotenburg, 2016). Ef 

fleiri fjárfestar hafa áhuga er líklegt að ávöxtunarkrafan verði lægri og meira fjármagn í 

boði.  

Viðmælendur eru spenntir fyrir eiginleikum grænu skuldabréfanna, sem felast í 

sértækri ráðstöfun fjármuna í tiltekin umhverfisvæn verkefni í samræmi við ramma um 

grænu útgáfuna, öflugu eftirliti og skýrslugjöf (ICMA, 2018a). Í þessum eiginleikum er 

nýr tónn sleginn sem mörgum finnst áhugaverður en getur líka virkað sem hindrun. 

Í niðurstöðunum kemur fram að viðmælendum finnst áhugavert að geta tengt 

fjármögnun við ákveðið verkefni og fylgst svo með árangri þess. Einnig verði til 

skemmtilegt samspil á milli fjármögnunar og árangurs í umhverfismálum. Það er bæði 

hvatning fyrir útgefendur að velja þannig verkefni umfram önnur og fjárfestar leggjast á 

sveif með almenningi að kalla eftir árangri (Global Capital, 2017; Munro, 2016).  

Viðmælendur nefndu að vinnan innan skipulagsheildarinnar var áhugaverð og jákvæð 

þar sem fleiri koma að ferlinu og samvinna umhverfisdeilda og fjármáladeilda sé 

áhugaverð og gefandi (Fossar markaðir, 2018; Sigrún Guðnadóttir, 2018). Peter Munro 

(2016) hefur einnig bent á það að einn kostur við græn skuldabréf sé að þau lyfta upp 

grænum verkefnum umfram hefðbundin verkefni. Með útgáfu á grænum skuldabréfum 

er búið að flokka framkvæmdir niður og það má segja að þau sem lenda inn í græna 

rammanum séu áhugaverðari verkefni en önnur, íslensku verkefnin hafa fengið hæstu 
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einkunn, sem er bæði tækifæri fyrir útgefanda og fjárfesta. Moody‘s komst að því að lán 

til grænna verkefna hafa lægri vanskilaáhættu en hefðbundin (BusinessGreen, 2018).  

Í niðurstöðunum kemur einnig fram að aukin skýrslugjöf sé kostur fyrir fjárfesta sem 

eru að fá greinargóðar upplýsingar (Nordic Public Sector, 2017) um verkefnin sem lánað 

var til og ákveðin nýlunda. Útgefendur hafa líka kost á því að segja frá þeim árangri sem 

er að nást í gegnum skýrslurnar svo þessi aukna upplýsingagjöf er ekki bara kvöð (Nordic 

Public Sector, 2017). Þetta er í samræmi við það sem t.d. Peter Munro (2016) bendir á 

um að skýrslugjöfin hjálpi til við að koma árangri útgefenda í umhverfismálum á 

framfæri. Einnig var nefnt að alþjóðleg viðmið eins og Green Bond Principles (ICMA, 

2018a) séu nauðsynleg og gefi tækifæri á að erlendir aðilar vilji kaupa þessi íslensku 

grænu skuldabréf. Það auki einnig traust á grænum bréfum að feta í fótspor erlendra 

aðila og nota staðla og viðmið sem búið er að þróa erlendis.  

Viðmælendur nefndu einnig að útgáfa grænna skuldabréfa gæti hentað stórum 

fjárfrekum verkefnum sem ráðast þarf í til að bæta umhverfið fyrir núverandi og 

komandi kynslóðir. Hugsanlega gætu þessar stóru innviðafjárfestingar sem fyrirhugaðar 

eru farið í gegnum græna útgáfu. Þær framkvæmdir þyrftu þá að standast mælanleg 

viðmið um árangur í umhverfimálum svo krafan um það væri skýr frá fjárfestum líka. 

Það hefur verið bent á að tryggja þurfi umhverfislegan heiðarleika og nota ekki græn 

skuldabréf í verkefni sem standa ekki undir væntingum (Shishlov o.fl., 2016). 

Viðmælendur nefndu einnig að útgáfa grænna skuldabréfa gæti verið ákveðið 

ímyndarmál og þannig vakið athygli á verkefnum og þeim árangri sem er að nást. 

Sumum fannst ekki nóg að gert í þeim málum og því gæti græna umgjörðin hjálpað til. 

Einnig var nefnt að ferlið við útgáfuna feli í sér ákveðna gæðavottun á því að verkefnin 

séu umhverfisvæn og álit ytri aðila styðji við það (Baker o.fl., 2018).  

Viðmælendur voru sammála um að það er mikill áhugi á umhverfismálum og 

þrýstingur frá almenningi og stjórnvöldum (EU High-Level Expert Group on Sustainable 

Finance, 2018) um að gera betur í þeim málum. Rannsóknir sýna að fyrirtæki eru að 

keppast við að innleiða stefnur í sjálfbærnimálum (Ninna Stefánsdóttir, 2018) og 

verkefni sem fjármögnuð eru með grænum skuldabréfum falla vel þar undir og græn 

skuldabréfaútgáfa ætti að geta hjálpað til við forgangsröðun verkefna.  
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Í niðurstöðunum kemur einnig fram að útgáfa grænna skuldabréfa styður við stefnur 

sveitarfélaganna eins og hjá Gautaborg (City of Gotenburg, 2016). Viðmælendur úr hópi 

sveitarfélaga voru sammála um að mikið væri til af stefnum og markmiðum. Þar má 

nefna umhverfis- og auðlindastefnur, markmið um kolefnishlutleysi sem og 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem njóta vaxandi stuðnings hér heima og víðar 

um lönd (Hurley, 2018b; Swedbank, 2017a, 2017b). Sveitarfélög geta þó verið 

metnaðarfull í umhverfismálum án þess að gefa út græn skuldabréf. En græna 

skuldabréfaútgáfan byggir á stefnum og styður um leið við þær. Fjárfestar hafa einnig 

sett siðferðileg viðmið inn í fjárfestingastefnur og þurfa því að horfa á fleiri þætti en 

bara fjárhagslega við mat á fjárfestingum. Græn skuldabréf henta því vel sem 

fjárfestingarkostur út frá þeim sjónarmiðum, má segja að þau hafi tvöfalt vægi. Þetta er í 

samræmi við það sem t.d. Bodo Winkler (2016) benti á um að græn skuldabréf hafi 

víðari tilgang en að vera bara fjármögnun. Schmitt (2017) staðfesti einnig hagkvæmni 

þess að stunda rekstur með ábyrgum hætti (Schmitt, 2017). Eins nefndi Hurley (2018) að 

ávöxtun sjóða sem fjárfesta í grænum skuldabréfum sé betri en hefðbundinna sjóða 

(Hurley, 2018b). 

Þeir sem gefið hafa út græn skuldabréf telja mikilvægt að styðja við frumkvæði og 

umbreytingu markaðarins í þessa nýju átt. Græn skuldabréf eru nýlunda og því þarf 

trausta aðila til að ryðja brautina og mikilvægt að standa vel að útgáfum í upphafi til að 

skapa fyrirmyndir. Erlendis hefur það verið með þessum hætti að stórir alþjóðlegir 

bankar byrjuðu með grænar útgáfur og svo hafa fleiri aðilar bæst við (Calder o.fl., 2017). 

Svo er einnig spurning hvaða viðmið verða ofan á og líklegt að þeir sem menga þurfi að 

greiða frekari álögur og kostnaðarsamara verði að fjármagna slík verkefni og margir hafa 

lýst slíkri framtíðarsýn (Dicker, 2016; Hurley, 2018a; Preclaw og Bakshi, 2015). 

Mynd 30 sýnir þá þætti sem voru nefndir af viðmælendum sem hagur sveitarfélaga 

(útgefenda) við útgáfu.  
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Mynd 30 Hagur af útgáfu grænna skuldabréfa. Eigin framsetning höfundar. 

Til að svara rannsóknarspurningunni um hag sveitarfélaga og fyrirtækja þeirra af 

útgáfu grænna skuldabréfa benda niðurstöður til að hann sé ávöxtunarkrafa, breiðari 

kaupendahópur, eiginleikar grænna skuldabréfa, ímynd, gæðavottun, umhverfisvitund, 

styður stefnur og samfélagsleg ábyrgð. 

7.3 Hverjar eru helstu hindranir í vegi útgáfu grænna skuldabréfa? 

Rannsóknin leiðir í ljós þær hindranir sem eru í vegi sveitarfélaga og fyrirtækja þeirra við 

að gefa út græn skuldabréf. Hindranir sveitarfélaganna eru margskonar þegar kemur að 

útgáfu grænna skuldabréfa og viðmælendur nefndu stöðu útgefanda, lengra útgáfuferli, 

skilmála, fjárstýringu, verkefnin, ávöxtunarkröfuna og óvissu í framtíðinni. Þetta eru 

svipuð atriði og nefnd voru í kafla 4.5 (Fossar markaðir, 2018; Sigrún Guðnadóttir, 2018). 

Fjárfestar nefndu að útgefandinn skiptir áfram mestu máli, þ.e. að hann greiði lánið 

til baka. Þó útgefandi gefi út grænt skuldabréf þá breytir það því ekki að hann er enn á 

bak við lánið, áhættan er sú sama og á hefðbundinni útgáfu. Það gerir skuldara ekki 

betri þó hann gefi út grænt, en þó gæti það vakið athygli á honum. Einnig mega kjörin 

ekki fara langt frá því hefðbundna að mati fjárfesta. Þetta er í samræmi við sjónarmið 

Stan Dupre (2018) sem segir að efnahagur útgefanda sem er á bak við lánið skipti mestu 

máli (Dupre o.fl., 2018). 
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Viðmælendur óttast margir hverjir skýrslugerðina og það umfang sem fylgir grænni 

útgáfu. Þeir nefna að það umstang verði að skila sér í betri ávöxtunarkröfu, en það sé þó 

frekar erfitt að meta þá vinnu og umfang. Viðmælendur úr hópi útgefenda sögðu að fyrri 

vinna þeirra í umhverfismálum hafi skipt sköpum og erfitt sé að fara af stað í græna 

skuldabréfaútgáfu ef ekkert er til um markmið og árangur í umhverfismálum. Erlendis 

hafa útgefendur mikið verið stórir aðilar og það getur haft áhrif á getu til útgáfu (Calder 

o.fl., 2017).  

Í niðurstöðunum kom einnig fram að vilji til skuldsetningar er takmarkaður hjá 

sveitarfélögum og er það í samræmi við umfjöllun úr 2. kafla þar sem sveitarfélög hafa 

verið að greiða niður skuldir á undanförnum árum. Einn viðmælandi nefndi einnig sterka 

stöðu Lánasjóðs sveitarfélaga og hann mun því hafa mikið að segja um þróunina hjá 

sveitarfélögunum. Í 2. kafla kom einnig fram að ávöxtunarkrafa Lánasjóðs sveitarfélaga 

hefur verið að lækka eins og krafa á markaði og er hagstæðari en til að mynda 

ávöxtunarkrafa Reykjavíkurborgar. Það er því ákveðin hvatning fyrir Lánasjóðinn að 

skoða útgáfu á grænum skuldabréfum og lána svo áfram til sveitarfélaga. 

Einnig var ýmislegt nefnt varðandi umgjörðina. Það á eftir að koma reynsla á græn 

skuldabréf og hvernig þau virka. Er val á verkefnum flókið? Hvernig er með bindingu á 

þeim fjármunum sem aflað er? Það getur verið kostnaðarsamt að liggja með það fé 

bundið. Ef framkvæmdatími er langur þá getur verið snúið að sníða skilmála að kröfum 

GBP viðmiðanna. Einnig getur verið áskorun að spila saman sjóðstreymi og lántökur. Það 

er margt af þessum meiði í framkvæmdinni sem getur verið hindrun í útgáfu grænna 

skuldabréfa og því er mikilvægt að þeir sem gefið hafa þau út miðli af reynslu sinni og 

auki þar með þekkingu á þessum atriðum. Vegna þessarar umgjarðar er útgáfuferli 

grænna skuldabréfa lengra sérstaklega í upphafi (Fossar markaðir, 2018; Sigrún 

Guðnadóttir, 2018). Þessi atriði hvert og eitt hafa ekki verið rannsökuð en þau koma 

iðulega upp á ráðstefnum þar sem fjallað er um græn skuldabréf (Global Capital, 2017).  

Viðmælendur nefndu að verkefnin eru oft þrátt fyrir allt smá og þá fjármögnuð úr 

rekstri. Sænska fjársýslan komst að svipaðri niðurstöðu um að lántaka þeirra væri ekki 

svo mikil og að fara nýja leið myndi leiða til hærri langtíma kostnaðar (Swedish National 

Debt Office, 2018). Einnig getur verið erfitt að skilgreina græn verkefni nákvæmlega 

(Clapp, 2018; Dupre o.fl., 2018). Viðmælendur sáu fyrir sér að græn skuldabréf gætu 
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hentað vel í stærri verkefni eins og Borgarlínu, endurnýjun á holræsakerfum og verkefni 

sem eru umbótaverkefni til langs tíma. Erlendis eru margskonar verkefni fjármögnuð 

með grænum skuldabréfum (Filkova, 2018b). Reykjavíkurborg er að fjármagna fjölnota 

skólahús í Úlfarsárdal, viðbyggingu við sundlaug og hjólastíga. Hjá Reykjavíkurborg fara 

því mestu fjármunirnir í byggingarnar sem eru umhverfisvottaðar. Viðmælendur ræddu 

einnig að sveitarfélögin eru í þessum verkefnum hvort eð er og útgáfa á grænum 

skuldabréfum sé ekkert nauðsynleg til að vera umhverfisvænn. Bancel o.fl. (2018) veltu 

fyrir sér umboðsvanda að útgefendur sjái tækifæri í grænu skuldabréfunum til að auka 

vinsældir og jákvætt umtal (Bancel og Glavas, 2018). Lára Jóhannsdóttir (2017) sýndi 

fram á að það væri þvert á móti verið að hunsa umboðsskyldu ef ekki væri horft til 

sjálfbærniáherslna í fjárfestingum (Lára Jóhannsdóttir, 2017). Þeir sem farið hafa í 

útgáfu telja hins vegar að breyting verði á viðhorfi og sem dæmi þá er vilji 

Reykjavíkurborgar að votta fleiri nýbyggingar með BREEAM vottun. 

Fjárfestar nefna að það hefur skort framboð og það er eðlilegt þegar markaður er að 

fara af stað en framboð og eftirspurn þurfa að kallast á og það er spurning hver á að 

gefa út til að búa til framboð. Margir viðmælendur eru spenntir fyrir því að íslenska ríkið 

gæfi út, það gæti myndað ákveðinn grunn og jafnvel stöðugt framboð. Útgáfur ríkja hafa 

heppnast vel og myndað grunn að markaði í mörgum löndum (AFME, 2018; Green 

Bonds: Review of 2017, 2018). Engu að síður þyrftu verkefnin og umgjörðin að vera 

vönduð. 

Viðmælendur nefndu að græn skuldabréf eru ný og það þarf að læra á þau. Erlendis 

hefur markaðurinn vaxið mikið á undanförnum fimm árum og spurning hvernig þróunin 

verður hér á landi. Nefnt var að markaðurinn á Íslandi er smár og sparnaður er fyrst og 

fremst bundinn hjá lífeyrissjóðum og í húsnæði. Það er því spurning hversu öflugur 

markaðurinn verður og ljóst að lífeyrissjóðir gegna þar lykilhlutverki. Einnig getur verið 

hindrun á útgáfu ef aðilar ná ekki saman um ávöxtunarkröfuna. Engu að síður er útgáfa 

grænna skuldabréfa miklu minni en útgáfa hefðbundinna skuldabréfa (Bruggermann, 

2017; ICMA, 2018b) og spurning hvort að það verði einnig þróunin hér á landi. 

Viðmælendur nefndu einnig óvissu til framtíðar bæði hvað varðar skilgreiningu á 

verkefnum og breytingu á umgjörð. Brown (2018) lýsir svipuðum viðhorfum um að 

útgefendur eru oft óvissir um hvað sé grænt verkefni, því staðla og viðmið vanti (Brown, 



 

100 

2018). Einnig hafa fjárfestar oft á tíðum áhyggjur af lagaskuldbindingum í framtíðinni 

(Brett, 2018).  

Mynd 31 sýnir þá þætti sem voru nefndir af viðmælendum sem helstu hindranir 

sveitarfélaga við útgáfu. 

 

Mynd 31 Hindranir í vegi útgáfu grænna skuldabréfa. Eigin framsetning höfundar. 

Til að svara rannsóknarspurningunni um helstu hindranir í vegi útgáfu grænna 

skuldabréfa benda niðurstöðurnar að þær séu staða útgefanda, lengra útgáfuferli, 

skilmálar, fjárstýring, val verkefna, markaðsaðstæður og óvissa í framtíð. 
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8 Lokaorð 

Búið er að gefa út fyrstu grænu skuldabréfin á Íslandi og markaðurinn er að slíta 

barnsskónum. Í ljós kom í viðtölunum að allir eru jákvæðir gagnvart grænum 

skuldabréfum, þau eru áhugaverð og þau falla vel að markmiðum bæði útgefenda og 

fjárfesta sem ábyrg fjárfesting. Þeir aðilar sem gefið hafa út græn skuldabréf lýsa 

jákvæðri reynslu af útgáfu og sjá mikla kosti við hana. Þó er ýmislegt sem á eftir að koma 

reynsla á. Því er mikilvægt að þeir sem gefið hafa út græn skuldabréf séu duglegir að 

miðla af reynslu sinni og hjálpi þannig markaðnum af stað.  

Það eru miklar áskoranir í umhverfismálum og fjölmörg verkefni sem þarf að leysa 

sem krefst fjármagns, sveitarfélögin hafa verkefni og fjárfestar eru spenntir fyrir því að 

taka þátt í þeim. Það er tækifæri fyrir fleiri stóra útgefendur að skoða möguleika á 

útgáfu á grænum skuldabréfum, íslenska ríkið gæti horft til útgáfu og stærri sveitarfélög. 

Einnig væri spennandi að sjá fleiri fyrirtæki feta þessa slóð. Ávinningur af útgáfu grænna 

skuldabréfa getur verið talsverður fyrir útgefendur. 

Útgefendum finnst að stærð á grænum skuldabréfaflokki þurfi að vera nokkuð stór til 

þess að leggja af stað með útgáfu. Því gæti verið tækifæri fyrir Lánasjóð sveitarfélaga 

eða aðra fjármálastofnun að bjóða upp á græn lán sem væru fjármögnuð með grænu 

skuldabréfi, þá gætu lántakar ráðið fjárhæð og haft hugsanlega meiri sveigjanleika í gerð 

lánsins. Vinsældir grænna skuldabréfa erlendis gæti opnað á þann möguleika að erlendir 

aðilar fjárfesti í íslenskum grænum skuldabréfum.  

Það er samt ekki nóg að stimpla skuldabréf bara grænt og byrja að selja, það þarf að 

vanda vel til verka og standa vel að þessum útgáfum með því að horft til þeirra 

alþjóðlegu viðmiða sem sett eru.  

Nýnæmi og framlag rannsóknarinnar felst í því að þetta er eigindleg rannsókn um 

nýtt efni græn skuldabréf. Rannsakanda er ekki kunnugt um að áður hafi verið fjallað um 

græn skuldabréf í rannsókn sem þessari. Hagnýtt gildi rannsóknarinnar felst í því að 

kanna hvaða hagur felst í útgáfu grænna skuldabréfa fyrir sveitarfélög og einnig hvaða 

hindranir kunna að vera í veginum. Einnig er fjallað um fjárhagslegt umhverfi 
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sveitarfélaga, áskoranir í umhverfismálum og hvernig þessir þættir sameinast í grænum 

skuldabréfum.  

Annmarkar rannsóknarinnar eru þeir helstir að viðmælendur voru 14 svo þeir 

endurspegla ekki öll sveitarfélög eða alla fjárfesta. Einnig er um skoðanir þessa hóps að 

ræða á þeim tíma sem viðtöl voru tekin, markaðurinn er á fleygiferð og skoðanir geta 

breyst í takt við það. Allir sem leitað var til gáfu kost á viðtali og lagt var upp með að fá 

eins breiða sýn og hægt var, enda um helstu sérfræðinga á þessu sviði að ræða. Erlend 

umfjöllun er líka að vaxa að umfangi og vafalítið greinar og rannsóknir á þessu efni sem 

hafa farið fram hjá mér. Það eru því mikil tækifæri til frekari rannsókna og fylgja þessum 

markaði eftir.  

Ýmis tækifæri felast í frekari rannsóknum á grænum skuldabréfum á Íslandi. Nú í 

mars 2019 eru komnir tveir útgefendur á íslenska markaðnum ásamt Landsvirkjun. Nú 

er hugtakið græn skuldabréf að verða þekktara og því mætti gera meigindlega rannsókn 

meðal sveitarfélaga, fyrirtækja og fjárfesta til að fá breiðari grunn fyrir viðhorfum. Einnig 

mætti skoða nánar þá útgáfu sem komin er og fylgja henni eftir og jafnframt mætti 

endurtaka sambærilega rannsókn og þessa eftir nokkur ár. Einnig mætti skoða félagsleg 

skuldabréf (e. social bonds) en Félagsbústaðir hf. hafa tilkynnt um vilja til að gefa út slík 

bréf og hugsanlega mun aukin flóra ábyrgra skuldabréfa líta dagsins ljós á komandi 

árum. 

Þróunin á Íslandi er hröð og í upphafi þessara ritgerðaskrifa hélt ég að langt væri í 

það að græn skuldabréf yrðu gefin út á Íslandi en svo kom í ljós að framtíðin er núna. 
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Viðauki 1 – Spurningarammi 

Græn skuldabréfaútgáfa sveitarfélaga 

Spurningarammi sem lagður var fyrir viðmælendur. 
Almennt 

1. Hvað heitir þú, starfsheiti og ábyrgðarsvið? 
2. Hver er stefna sveitarfélagsins/sjóðsins umhverfismálum? 
3. Hvað er sveitarfélagið/sjóðurinn að gera til að bregðast við áskorunum í 

loftslagsmálum? 
 

Skuldabréfaútgáfa 

4. Hverjir eru helstu þættir sem skipta máli við öflun lánsfjár? 
5. Hverjir eru helstu þættir sem skipta máli við skuldabréfakaup? 
6. Sem lánveitandi hvaða skoðun hafið þið á því í hvað fjármunir eru notaðir? 

 

Græn skuldabréf 

7. Hvaða hag sérð þú fyrir þér að gefa út grænt skuldabréf? Hvaða hvatar liggja til 
grundvallar? 

8. Hvaða hag sérð þú fyrir þér að fjárfesta í / kaupa grænt skuldabréf? 
9. Hvaða hindranir sérð þú á útgáfu á grænu skuldabréfi? 
10. Hvaða hindranir sérð þú fyrir þér á fjárfestingu í / kaupum á grænu skuldabréfi? 
11. Sérðu fyrir þér að ráðist verði í fleiri græn verkefni en ella? Hvað drífur það 

áfram? Eða hefði verið farið í verkefnin hvort sem er? 
12. Hvaða upplýsingar frá útgefanda skipta máli þegar um græna skuldabréfaútgáfu 

er að ræða? 
13. Hvernig er best að meta hvaða verkefni teljast græn? 

 

Að stækka markaðinn 

14. Hvaða verkefni eru græn? Nefnið dæmi? Mun framboð slíkra verkefna vaxa? 
15. Hvernig mun græni skuldabréfamarkaðurinn þróast og hvað drífur áfram þá 

þróun? Ætti íslenska ríkið að gefa út? 
16. Hvaða aðra þætti þarf að ráðast í til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda?  
17. Ættu stjórnvöld að koma að því að gera útgáfuna hagkvæmari? Hvernig? 

 

Verð 

18. Hver á munur að vera á ávöxtunarkröfu milli grænna skuldabréfa og 
hefðbundinna frá sama útgefanda?  

19. Hvernig sérð þú fyrir þér græn skuldabréf þróast sem fjárfestingarkostur?  
20. Er kaupendahópurinn af grænum skuldabréfum breiðari? Hvers vegna er það? 
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Regluverk og upplýsingar 

21. Skiptir máli að um staðlað form sé að ræða í skýrslugjöf? Hvers vegna skiptir það 
máli? 

22. Hvaða upplýsingar eiga að vera í skýrslu um græn skuldabréf?  
23. Ættu að vera stífari reglur og viðmið, staðlar varðandi útgáfu á grænum 

skuldabréfum og verkefnum sem þau fjármagna? Gæti slíkt truflað? Getur þú 
nefnt dæmi um atriði sem þú vildir sjá inn í slíkum reglum? 

24. Hvaða máli skiptir að fylgja einhverjum reglum eins og Green Bond Principles? 
Hvers vegna?  

25. Hvaða máli skiptir álit utanaðkomandi aðila á rammanum - verkefnunum - 
ráðstöfun fjármuna og skýrslum?  

26. Nú breytast viðmið í framtíðinni - hvaða áhyggjur hefur þú af því gagnvart 
grænum skuldabréfum sem eru gefin út í dag? 

 

Markmið í umhverfismálum og sjálfbærni 

27. Hvaða máli skipta stefnur útgefanda í umhverfismálum og sjálfbærnimálum?  
 

Að lokum 

28. Er eitthvað sem þú vilt segja í lokin um málefnið? 
 


