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Formáli 

Þessi ritgerð var unnin vorið 2020 sem lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræði með 

fjármál sem kjörsvið í Háskóla Íslands. Vinnsla ritgerðarinnar hófst í janúar þegar ég rakst 

á grein um græn skuldabréf. Í kjölfarið kviknaði áhugi fyrir fjármálagerningum sem gerði 

ritgerðarsmíðina áhugaverðari og skemmtilegri. Fjárfestingasjóðir hafa tekið forystu í 

grænum fjárfestingum víða um heim sem og hér heima. Ég vil þakka öllum þeim sem 

komu að ritgerðinni, leiðbeinanda mínum Hauki C. Benediktssyni fyrir góð ráð, Þórdísi 

Sveinsdóttur fyrir viðtal, Karli Einarssyni og Helgu Benediktsdóttur fyrir upplýsingar 

varðandi íslensk græn skuldabréf. 

Einnig vil ég þakka Pétri Hreinssyni og Sigurbjörgu Kristjánsdóttur móður minni fyrir að 

lesa ritgerðina yfir. 
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Útdráttur 

Græni skuldabréfamarkaðurinn er enn fjarri því að vera fullmótaður og framtíð hans óljós 

en forvitnilegt verður að sjá hvort aukin eftirspurn og vöxtur síðustu ára muni halda 

áfram. Viðfangsefni ritgerðarinnar eru græn skuldabréf og ætlar höfundur að kynna fyrir 

lesendum tilgang, markmið og notkun grænna skuldabréfa. Græn skuldabréf eru 

fjármálagerningar þar sem það fjármagn sem safnast með útgáfu þeirra er eyrnarmerkt 

svokölluðum grænum verkefnum. Með skuldabréfunum er verið að tengja saman stefnur 

í umhverfismálum með umhverfisvænum verkefnum þar sem ákveðið verklag er sett á 

með skýrum markmiðum og miklu eftirliti. Markmið ritgerðarinnar er að kanna hvort 

græn skuldabréf eigi skilið lægri ávöxtunarkröfu en hefðbundin skuldabréf og hvort 

hvatinn sé nægur fyrir fjárfesta að fjárfesta í slíkum bréfum. 

Hugmyndin um græn skuldabréf varð til árið 2007 þegar hópur sænskra fjárfesta hafði 

samband við World Bank Treasury í þeim tilgangi að fjárfesta í verkefnum sem hefðu góð 

áhrif á loftslagsbreytingar. Ári síðar var fyrsta græna skuldabréfið gefið út og þá var ekki 

aftur snúið. Vinsældir grænna skuldabréfa jukust með tímanum og árið 2018 gaf 

Landsvirkjun fyrst íslenskra fyrirtækja út grænt skuldabréf. Heildarútgáfa grænna 

skuldabréfa nam um 257,5 milljörðum Bandaríkjadala árið 2019 og búið eru að áætla 

útgáfu upp á 350 milljarða Bandaríkjadala á árinu 2020. Einungis eru fjórir aðilar sem hafa 

gefið út græn skuldabréf hér á landi ásamt einum sjóði.  

Útgefendur hafa velt því fyrir sér hvort græn skuldabréf eigi skilið lægri ávöxtunarkröfu 

til þess að koma á móts við þann aukakostnað sem útgáfan felur í sér. Einnig má benda á 

að með lægri kröfu kveiknar hvati hjá útgefendum að nota slík bréf frekar en hefðbundin 

skuldabréf. Útgefendur halda því fram að fjárfestar þurfa að láta samfélagslega ábyrgð og 

jákvæð umhverfisáhrif hafa meira vægi heldur en ávöxtun á fjárfestingu sína. Græni 

skuldabréfamarkaðurinn er ungur að árum og á eftir að vaxa og þróast með árunum. 

Útgefendur og fjárfestar eiga eftir að finna jafnvægið sem þeir leitast eftir á græna 

skuldabréfamarkaðnum og þá sérstaklega varðandi ávöxtunarkröfuna. 
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1 Inngangur 

Græn skuldabréf eru ofarlega á baugi hjá allra stærstu fjármálafyrirtækjum heims nú um 

stundir vegna mikillar vitundarvakningar hvað varðar umhverfismál og 

loftslagsbreytingar. Bréfin eiga sér stutta sögu þar sem fyrstu bréfin voru gefin út af World 

Bank árið 2007. Nú til dags eru skuldabréf vinsælustu fjármálagerningarnir til þess að afla 

fjár og getur útgefandi valið hvernig skuldabréf hann vill gefa út. Margir nýir 

skuldabréfaflokkar hafa skotið upp kollinum á undanförnum árum. Til dæmis má nefna 

bláan, brúnan, rauðan og grænan skuldabréfaflokk en heiti hvers og eins þeirra er 

skírskotun í ákveðin verkefni sem andvirði þeirrar rennur til. Síðastnefndi flokkurinn er sá 

flokkur sem höfundur vill kynna fyrir lesendum þar sem græn skuldabréf eru frekar ný af 

nálinni og talin álitlegur kostur fyrir marga fjárfesta enda er útgáfa grænna skuldabréfa 

góð leið til þess að tengja saman fjárfestingar í umhverfismálum við fjármögnun þeirra. 

Markmið ritgerðarinnar er að skýra fyrir lesendum hvað græn skuldabréf eru og hver 

tilgangurinn er með útgáfu þeirra. Einnig verður skoðað hver ávinningurinn er fyrir þá 

aðila sem bréfin snertir, þ.e. fjárfesta, samfélagið og útgefendur og þá verða kjörin á 

grænum skuldabréfum borin saman við kjör hefðbundinna skuldabréfa. Þegar horft er á 

kjör skuldabréfa er aðallega skoðuð sú ávöxtunarkrafa sem viðkomandi bréf bera. Leitast 

verður eftir að svara þeirri spurningu hvort gerð sé sama ávöxtunarkrafa til grænna 

skuldabréfa eins og til hefðbundinna skuldabréfa og þá hvort gera ætti lægri 

ávöxtunarkröfu til grænna skuldabréfa.  

Í öðrum kafla verða undirstöðurnar lagðar, skuldabréf skilgreind og farið verður yfir  

hvaða tilgangi skuldabréf gegna almennt. Í kjölfarið mun höfundur fara yfir tegundir 

skuldabréfa og þeirra sem hafa orðið til  í gegnum árin. Þar á eftir eru kynntir þeir 

áhættuþættir sem fylgja því að notast við skuldabréf. Í þriðja kafla kynnir höfundur fyrir 

lesendum græn skuldabréf og gerir grein fyrir ávinningi, markmiði, notkun og tilgangi 

þeirra bréfa. Í kaflanum er komið inn á það ferli sem útgefendur þurfa að fara í gegnum 

til þess að gefa út græn skuldabréf. Þá er í kaflanum komið inn á „The Green Bonds 

Principles“ sem útgefendur notast við sem viðmið og meginreglur þegar staðið er að 

útgáfu. Einnig þurfa útgefendur að hanna sinn eigin ramma þar sem þeir gera lýsingu á 

skuldabréfaútgáfu sinni. Í fjórða kafla verður fjallað um þá íslensku útgefendur sem hafa 

gefið út græn skuldabréf. Á árinu 2018 gaf Landsvirkjun fyrst íslenskra fyrirtækja út grænt 
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skuldabréf og vakti sú útgáfa miklar vinsældir sem endurspegluðust í þeirri mynd að fleiri 

fyrirtæki fóru að gefa út græn skuldabréf. Þau fyrirtæki sem hafa farið að fordæmi 

Landsvirkjunar í grænni skuldabréfaútgáfu eru Reykjavíkurborg, Orkuveita Reykjavíkur og 

Lánasjóður sveitarfélaga. Í fimmta kafla er fjallað um ávöxtunarkröfu og kjör grænna 

skuldabréfa í samanburði við hefðbundin skuldabréf. Útgefendur halda því fram að 

ávöxtunarkrafa grænna skuldabréfa eigi að vera lægri en á hefðbundnum bréfum til þess 

að mynda hvata og koma á móts við þann mikla kostnað sem fylgir útgáfunni. Einnig 

kemur höfundur inn á þau áhrif sem kórónaveiran mun hafa á markað fyrir græn 

skuldabréf. 
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2 Skuldabréf  

Skuldabréf má skilgreina sem skriflega yfirlýsingu þar sem útgefandinn viðurkennir 

einhliða og skilyrðislaust skyldu sína til að greiða ákveðna peningagreiðslu. Nánar tiltekið 

þá fela þau í sér að lántaki skuldbindur sig til þess að greiða peningaskuld á tilteknum degi 

og í samræmi við ákvæði skuldabréfsins. Skilmálar skuldabréfa eru ávallt ákveðnir 

fyrirfram og geta verið mismunandi t.d. varðandi vexti, greiðslu og lengd þeirra (Páll 

Hreinsson, 2004). 

Skuldabréf eru meðal mikilvægustu flokka verðbréfa en mikilvægi þeirra endurspeglast 

í miklum viðskiptum með þau. Á skuldabréfamarkaði mótast meðal annars markaðsvextir 

miðað við gengi skuldabréfa ásamt því að ríkisstjórnir og stórfyrirtæki sækja þangað 

lánsfé. Markaðsvextir mótast í samræmi við lögmál framboðs og eftirspurnar og hafa áhrif 

á verðmæti skuldabréfa með þeim hætti að ef vextir hækka, þá lækkar verðmat áður 

útgefinna skuldabréfa ef þau bera fasta vexti, og öfugt. Breytingar á markaðsvöxtum er 

ein af áhættunum við kaup á skuldabréfum (Arctica Finance, e.d.). 

Tilgangur skuldabréfa er nánast alltaf sá sami, þ.e. að afla fjár fyrir útgefandann, þrátt 

fyrir mismundandi form og skilmála. Á fjármagnsmarkaði er útgáfa skuldabréfa ávallt 

vinsælasta leiðin fyrir opinbera aðila, fyrirtæki eða einstaklinga til þess að afla fjár. Á 

íslenskum, sem og erlendum markaði, er notast við mismunandi liti til þess að aðgreina 

þau verkefni sem skuldabréfið á að fjármagna (Sigurður B. o.fl., 1994). Hér að neðan má 

sjá skýringu á því hvernig skuldabréfum er skipt upp í ákveðna liti og hver sé hugsunin á 

bak við sérhvern skuldabréfaflokk. 

➢ Brúnn skuldabréfaflokkur: sá flokkur þar sem fjárfestar hafa engin sérstök 
verkefni í huga til að fjármagna. Hér er átt við þau hefðbundnu skuldabréf sem 
eru mest notuð á skuldabréfamarkaðnum (Þórdís Sveinsdóttir, munnleg 
heimild, 26. febrúar 2020). 

➢ Rauður skuldabréfaflokkur: sá flokkur þar sem unnið er með svokölluð 
„félagsleg skuldabréf“ sem eru gefin út til þess að fjármagna þau verkefni sem 
hafa jákvæð samfélagsleg áhrif. Vaxandi krafa er á fyrirtæki sem og fjárfesta 
um samfélagslega ábyrgð sem býr til hvata fjárfesta til að fjárfesta í slíkum 
bréfum (Eyrún Einarsdóttir og Hreggviður Ingason, 2019). 

➢ Blár skuldabréfaflokkur: sá flokkur þar sem markmiðið er að söluandvirði 
bréfanna fjármagni verkefni sem tengjast hafinu og verndun sjávar. Bláu bréfin 
eru hvað líkust þeim grænu þar sem umhverfisþættir eru í fyrirrúmi (Þórdís 
Sveinsdóttir, munnleg heimild, 26. febrúar 2020). 
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➢ Grænn skuldabréfaflokkur: sá flokkur þar sem andvirði skuldabréfanna er 
eyrnamerkt svokölluðum grænum verkefnum sem hafa jákvæð umhverfisáhrif 
(Fossar Markets, 2019). 

2.1 Tegundir skuldabréfa 

Það eru til margar tegundir skuldabréfa og reglulega koma nýjar tegundir skuldabréfa til 

sögunnar. Það sem aðgreinir skuldabréfin er lánstími, tilhögun vaxtagreiðslna og þeir 

mismunandi staðlar sem þarf að uppfylla hverju sinni við útgáfu þeirra. Hér að neðan má 

sjá stutta skýringu á hverri tegund þeirra (VÍB, 1994). 

➢ Víxlar: skammtímalán sem eru að jafnaði óverðtryggð. Víxlar eru ætlaðir til láns 
innan árs og bera forvexti þar sem vextir eru greiddir í upphafi lánstíma. 

➢ Eingreiðslubréf: skuldabréf þar sem lánið endurgreiðist með einni greiðslu 
höfuðstóls, vaxta og vaxtavaxta í lok lánstíma. Þessi skuldabréf eru oft nefnd 
kúlulán. 

➢ Skuldabréf með vaxtamiðum: skuldabréf þar sem upphafleg lánsfjárhæð er 
greidd á gjalddaga en vextir eru greiddir reglulega á lánstímanum. Skuldabréf 
með vaxtamiðum er algengasta skuldabréfið. 

➢ Skuldabréf með jöfnum afborgunum: skuldabréf þar sem höfuðstóll greiðist 
með jöfnum afborgunum. Höfuðstóllinn og vaxtagreiðslur fara lækkandi eftir 
því sem lánstíminn líður. Afborganir af slíkum skuldabréfum geta bæði verið 
með reglulegu og óreglulegu tímabili. 

➢ Jafngreiðslubréf: skuldabréf þar sem jöfn greiðsla vaxta og höfuðstóls er allan 
tímann. Vaxtagreiðslur vega mikið í byrjun en minnkar með tímanum og hlutfall 
höfuðstóls eykst þegar á lánstímann líður. 

➢ Víkjandi skuldabréf (lán): skuldabréf sem víkja fyrir öðrum kröfum á hendur 
skuldara. 

➢ Fasteignatryggð skuldabréf: skuldabréf þar sem fasteign er lögð að veði til þess 
að tryggja greiðslu bréfsins. Felur í sér að ef skuldari greiðir ekki skuld getur 
eigandi skuldabréfs gengið að þeirri fasteign sem veðsett er. 

➢ Innkallanleg skuldabréf: skuldabréf þar sem útgefandi getur innkallað 
skuldabréfið fyrir gjalddaga þess. Jafnframt getur útgefandi skuldabréfsins 
krafið skuldarann um greiðslu áður en gjalddagi kemur. Sú framkvæmd er 
kölluð innlausn eða innköllun og er heimiluð á ákveðinni dagsetningu einu sinni 
á ári. 

➢ Skuldabréf með breytilegum vöxtum: skuldabréf sem eru með breytilegum 
vöxtum og taka mið af ákveðnum viðmiðum eins og meðalvexti Seðlabanka 
Íslands. Vaxtagreiðslur geta því breyst á milli gjalddaga og verður 
skuldabréfaeigandinn að gera ráð fyrir því (Áttavitinn, e.d.). 
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2.2 Áhættuþættir skuldabréfa 

Sá sem fjárfestir í skuldabréfum þarf að átta sig á að því geta fylgt ýmsar áhættur. 

Fjárfestar verða að hafa það í huga að hlutdeildarskírteini bréfa geta bæði lækkað og 

hækkað sem gerir fjárfestinguna áhættusama. Það er nauðsynlegt fyrir fjárfesta að kynna 

sér lykilupplýsingar, svo sem lýsingu útboðs og þá áhættu sem fylgir því að fjárfesta í 

slíkum bréfum. Þar sem ýmsar áhættur fylgja tilteknum fjármálagerningum getur 

niðurstaðan orðið sú að fjárfestir fái minna til baka en upphaflega var fjárfest fyrir. Þrátt 

fyrir allan þann ávinning sem aðilar geta fengið með skuldabréfum er mikilvægt að gera 

grein fyrir þeim áhættuþáttum sem fylgir því að fjárfesta í þeim (Arctica Finance, e.d.). 

Með grænum skuldabréfum fylgir oft minni áhætta sérstaklega til lengri tíma vegna 

sjálfbærnis sjónarmiða og þar sem strangar reglur og skýrir verkferlar kveða á um 

upplýsingaskyldu og gagnsæi eins og nánar verður kveðið á um síðar (Þórdís Sveinsdóttir, 

munnleg heimild, 26. febrúar 2020). Fjárfestar eiga því kost á öruggari áhættustýringu 

með því að fjárfesta í grænum skuldabréfum en auðvitað þarf að hafa það hugfast að 

ávöxtun í fortíðinni er hvorki trygging né vísbending fyrir ávöxtun í komandi framtíð 

(Íslandsbanki, e.d.). 

2.2.1 Útgefandaáhætta 

Útgefandaáhætta felur í sér svokallaða greiðsluáhættu þar sem útgefandi verðbréfs fellur 

í greiðslugetu eða verður ófær um að greiða skuldbindingar sínar samkvæmt 

skuldabréfinu (Arctica Finance, e.d.). Áskoranir á borð við ytra efnahagsástand og 

breytingar á rekstri útgefanda hafa þar áhrif ásamt fleiri atriðum. Það kann að vera að 

fjárfesting tapist að hluta eða öllu leyti. Við gjaldþrot fjármálastofnunar, sem sjóður á 

innlán hjá, geta innlánskröfur tapast sem gerir fjárfestinguna áhættusama. Til þess að 

minnka þessa áhættu er hægt að fjölga útgefendum sem fjárfest er í og þá getur verið 

öruggara að nota ríkisbréf frekar en verðbréf fyrirtækja. Eins og kom fram hér að ofan þá 

geta fjárfestar kosið minni áhættu með því að fjárfesta í grænum skuldabréfum 

(Landsbréf, e.d.). 

2.2.2 Vaxtaáhætta 

Breyting á verðmyndun skuldabréfa og markaðsvöxtum eru þeir áhrifaþættir sem 

vaxtaáhætta tekur til og hefur hvað mest áhrif á verð skuldabréfa. Ávöxtunarkrafa 

skuldabréfs er krafa sem fjárfestir gerir til ávöxtunar á fjárfestingu sinni á ársgrundvelli. 
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Ávöxtunarkrafan hefur bein áhrif á skuldabréfamarkað með þeim hætti að ef krafan 

lækkar þá hækkar verðið á skuldabréfinu og öfugt. Vaxtaáhætta er talin aukast eftir því 

sem meðallíftími eigna í sjóðum er lengri. Vaxtahækkanir eða lækkanir seðlabanka er 

meðal annars áhrifavaldur þess að ávöxtunarkrafa lækkar eða hækkar, sem og framboð 

og eftirspurn bréfa og fjárfesta (Landsbankinn, e.d.). Erfitt getur reynst að spá fyrir um 

þróun vaxta til þess að sjá fyrir um sveiflur í ávöxtunarkröfu skuldabréfa. Engu að síður 

telja menn þá leið, þ.e. að spá fyrir um þróun vaxta til þess að draga úr sveiflum, gagnleg 

til þess að lengja meðallíftíma fjárfestingar. (Landsbréf, e.d.). 

2.2.3 Áhætta af uppgreiðslu 

Uppgreiðsluáhætta er áhætta sem felst í hugsanlegu tapi þegar skuldari gerir upp skuld 

sína í lækkandi vaxtaumhverfi og gefur út nýja skuld á lægri vöxtum. Útgefandi 

skuldabréfa hefur leyfi til þess að setja slík skilyrði sem getur leitt til þess að raunveruleg 

ávöxtun fjárfestis verður minni en áætluð ávöxtun hans (Fossar Markets, e.d.). 

2.2.4 Innköllunaráhætta 

Útgefandi getur búið yfir þeirri heimild að innkalla skuldabréfin fyrir lokagjalddaga meðal 

annars vegna lækkandi vaxta á markaði. Ef útgefandi innkallar skuldabréf raskar það 

áætlaðri ávöxtun og líftíma bréfa (Arctica Finance, e.d.). 

2.2.5 Áhætta tengd tegundum skuldabréfa 

Með tilteknum tegundum skuldabréfa kann að vera viðbótaráhætta og þá þurfa fjárfestar 

að hafa varann á. Fjárfestar þurfa að gera sér grein fyrir þeirri áhættu sem fylgir kaupum 

bréfsins með því að kynna sér lýsingu þess og skilmála. Dæmi um bréf sem kunna að fela 

í sér aukna áhættu eru bréf með breytilegum vöxtum, vísitölutryggð skuldabréf og 

breytanleg skuldabréf. Áhættuþættir grænna skuldabréfa eru strangir skilmálar og harðar 

reglur varðandi umhverfismál (Fossar Markets, e.d.). 
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3 Græn skuldabréf 

Græn skuldabréf eru þeir fjármálagerningar sem hafa orðið til með þeirri þróun og 

vitundarvakningu sem hefur átt sér stað í umhverfismálum út um allan heim á síðustu 

árum. Græn skuldabréf eru þau skuldabréf sem fjármagna eða endurfjármagna ný eða 

fyrirliggjandi græn verkefni sem hafa jákvæð áhrif á umhverfið (Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir 

og Sigrún Guðnadóttir, 2018). Útgáfa grænna skuldabréfa er frábrugðin útgáfu 

hefðbundinna skuldabréfa með þeim hætti að fjármögnunin er bundin við ákveðnar 

tegundir verkefna og umgjörðin er ítarlegri. Mengunarvarnir, endurnýjanleg 

orkuframleiðsla, mengunarlausar samgöngur, sjálfbær vatns- og landnýting eru allt dæmi 

um græn verkefni sem eru fjármögnuð með grænum skuldabréfum (Þórdís Sveinsdóttir, 

munnleg heimild, 26. febrúar 2020). Græn skuldabréf eða græn verkefni eru oft ranglega 

kennd við íþyngjandi skatta og samdrátt í fjárfestingum. Staðreyndin er aftur á móti sú sú 

að slíkar fjárfestingar draga fram atvinnusköpun með stórum framkvæmdum og miklum 

umsvifum. Grænar fjárfestingar eru oft efnahagslega sjálfbærar og oftast til lengri tíma 

þar sem aukin verðmætasköpun myndast (Sigurður Friðleifsson, 2020). Á mynd 1 hér að 

neðan má sjá ráðstöfun fjármagns sem kemur frá útgáfu grænna skuldabréfa á heimsvísu 

árið 2019 (Landsbankinn, 2019). 

Græn skuldabréf eiga rætur sínar að rekja til ársins 2007 þegar hópur sænskra fjárfesta 

hafði samband við World Bank Treasury í þeim tilgangi að fjárfesta í verkefnum sem hefðu 

Mynd 1: Ráðstöfun fjármagns sem fengin er úr grænum skuldabréfum (Landsbankinn, 
2019). 
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góð áhrif á loftslagsbreytingar. Aðeins leið um eitt ár þar til World Bank gaf út fyrsta græna 

skuldabréfið en með þessu höfðu fjárfestar nú möguleika á því að fjárfesta í 

loftlagsverkefnum. Það að eyrnamerkja skuldabréf við tiltekna tegund verkefnis hafði 

aldrei verið prófað áður, en reyndist í raun sögulegt afrek þar sem gjörningurinn breytti 

því hvernig fjárfestar, stefnumótendur og vísindamenn vinna saman (The World Bank, 

2019). 

3.1 Flokkar grænna skuldabréfa 

Grænum skuldabréfum er að jafnaði skipt í þrjá flokka; dökkgræn, meðalgræn og 

ljósgræn. Aðalástæðan fyrir flokkuninni er að gera fjárfestum grein fyrir því hvernig 

jákvæð áhrif koma í ljós óháð því hvort um sé að ræða langtíma- eða skammtímaáhrif.  

➢ Dökkgræn skuldabréf eru sá flokkur bréfa sem fær bestu einkunnina sem 
grænn skuldabréfarammi getur fengið. Undir þann flokk fellur lækkun 
kolefnislosunar út í andrúmsloftið og nýting vindorku. Flokkurinn nær einnig til 
verkefna sem teljast umhverfisvæn og þurfa því að uppfylla langtímamarkmið 
(CICERO Shades of Green, e.d.).  

➢ Meðalgrænn er sá flokkur þar sem verkefni eða lausnir eru miðaðar við 
ákveðna framtíðarsýn en eru ekki enn komin þangað. Þau verkefni sem falla 
undir þennan flokk þurfa annaðhvort á viðbót eða breytingu að halda til þess 
að komast í dökkgræna flokkinn en hér mætti sem dæmi nefna 
tvinntengibifreiðar (CICERO Shades of Green, e.d.). Tvinntengibifreiðar er 
ófullkomin lausn þar sem rafmagn á að leysa bensín af sem orkugjafi en 
þarfnast viðbótar til þess að gera bifreiðina eingöngu rafknúna. 

➢ Ljósgrænn er sá flokkur sem er úthlutaður lausnum sem eru „loftslagsvænar“ 
en stuðla ekki einar og sér að framtíðarsýn til lengri tíma litið. Slíkar lausnir geta 
verið verkefni sem eru nauðsynleg til þess að draga úr gróðurhúsaáhrifum og 
þurfa eftirlit svo hægt sé að koma í veg fyrir frekari mengun. Sem dæmi mætti 
nefna fjárfestingu í flutningstækni þar sem umhverfisvænir valkostir eru ekki til 
staðar en með frekari fjárfestingu og þróun á því sviði er hægt að sjá fram á 
umhverfisvænni flutninga í framtíðinni, t.d. rafknúin flutningsskip. (CICERO 
Shades of Green, e.d.). 

 

3.2  Tilgangur grænna skuldabréfa 

Líkt og áður hefur komið fram hefur á undanförnum árum mikil vitundarvakning átt 

sér stað gagnvart neikvæðum umhverfisáhrifum. Fyrirtæki og fjárfestar vilja eiga þann 

kost að leggja sitt af mörkum í baráttunni gegn loftslagsvánni og sporna gegn neikvæðri 

umhverfisþróun. Í þessari baráttu eru græn skuldabréf útspil þeirra aðila sem meðal 

annars sjá um að fjármagna verkefni sem snúa að umhverfinu. Sem dæmi má nefna að 
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innan Lánasjóðs sveitarfélaga er verið að gefa út m.a. brún og græn skuldabréf. Ef 

Lánasjóður sveitarfélaga ákveður að fjármagna fráveituverkefni með brúnum 

skuldabréfum getur falist í verkefninu að láta fráveituvatn renna beint í sjóinn sem talið 

er óumhverfisvænt. Ef sjóðurinn myndi hins vegar ákveða að fjármagna fráveituverkefnið 

með grænum skuldabréfum þyrfti að vinna fráveituverkefnið á annan hátt. Verkefnið skal 

því nálgast með þeim hætta að ávallt skuli fylgt fyrirmælum sem græni ramminn setur og 

upplýsa fjárfesta að það sé verið að uppfylla þau markmið sem sett voru (Þórdís 

Sveinsdóttir, munnleg heimild, 26. febrúar 2020). 

Í lok árs 2018 gaf Reykjavíkurborg út grænt skuldabréf og á því ári fjármögnuðu 

borgaryfirvöld meðal annars innviði sem snúa að göngu- og hjólreiðastígum og 

nýbyggingar. Þessi tvö verkefni höfðu í för með sér töluverð jákvæð umhverfisleg áhrif, 

eða sem nemur um u.þ.b. 850 tonnum af koltvísýringi, sem er gott fordæmi um hversu 

áhrifarík græn skuldabréf geta verið (Reykjavíkurborg, e.d.). Sé horft út fyrir landssteinana 

má til að mynda sjá að norski olíusjóðurinn, sem er einn stærsti fjárfestingasjóður heims, 

hefur á undanförnum árum horfið frá fjárfestingum í kolavinnslu og olíufélögum og þess 

í stað fjárfest í endurnýjanlegri orku í auknum mæli til þess að mæta stefnumarkmiðum 

sjóðsins um langtímaávöxtun (Carrington, D, 2019). 

3.3 Meginreglur grænna skuldabréfa (e. Green Bonds Principles) 

Meginreglur grænna skuldabréfa (hér eftir nefnd GBP-viðmiðin eða Green Bonds 

Principles) byggjast á heiðarleika á markaðnum og eru leiðbeiningar eða viðmið fyrir 

útgefendur grænna skuldabréfa sem meta gagnsæi, upplýsingagjöf og skýrslugerð. 

Leiðbeiningarnar eru hugsaðar fyrir markaðsaðila og hannaðar til þess að afla 

nauðsynlegra upplýsinga sem  á endanum á að auka fjárfestingu til slíkra verkefna. GBP-

viðmiðin styðja útgefendur við að breyta viðskiptalíkani sínu í átt að meiri sjálfbærni og í 

þágu umhverfisins. GBP-viðmiðin eru til staðar fyrir fjárfesta og aðstoða þá með því að 

auka aðgengi að upplýsingum um þau jákvæðu umhverfisáhrif sem verða til vegna 

grænnar fjárfestingar þeirra. GBP-viðmiðin mæla með skýru ferli og upplýsingaflæði fyrir 

útgefendur sem og fjárfesta, banka, sölumenn og aðra aðila til þess að skilja einkenni 

hvers og eins græns skuldabréfs. Einnig kemur fram í GBP-viðmiðunum að óháður aðili 

meti og staðfesti útgáfur sem ganga undir merkjum GBP (ICMA, 2018). 
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Green Bond Principles byggjast á fjórum meginþáttum: 

1. Ráðstöfun fjármuna. Mikilvægt er að tilheyrandi grænir sjóðir séu notaðir til að 

fjármagna eða endurfjármagna græn verkefni og útgefendur skilgreini vel þau 

verkefni sem skuldabréfunum er ætlað að fjármagna (Mack Bhatia, e.d.). Þau 

verkefni sem fjármagna má með grænum skuldabréfum miða að því að minnka 

mengun og þá sértaklega að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 

2. Ferli um mat og val á verkefnum. Útgefendur grænna skuldabréfa þurfa að sýna 

fram á umhverfislegan ávinning í þeim verkefnunum sem skuldabréfin eiga að 

fjármagna, til þess að fjárfestar velji að fjárfesta í tilteknum bréfum. Útgefendur 

eru einnig hvattir til þess að styðjast við gagnsæi í stefnu þeirra og markmiðum 

(Mack Bhatia, e.d.). 

3. Stýring fjármuna. Útgefendur ættu að móta ferlið með slíkum hætti að þeir hafi 

umsjón og yfirsýn yfir fjármunina. Þeir þurfa að setja fram skýrt verklag og 

útskýra fyrir fjárfestum hvernig „grænu fjármununum“ skuli ráðstafað (Mack 

Bhatia, e.d.). Á líftíma skuldabréfsins skal reglulega birta hversu miklu lánsfé 

hefur verið úthlutað í þau verkefni sem fjármögnuð voru og staða þeirra staðfest 

af endurskoðanda eða óháðum aðila (ICMA, 2018). 

4. Upplýsingagjöf. Útgefendum er gert að uppfæra að minnsta kosti einu sinni á ári 

upplýsingar um úthlutun fjármuna til grænna verkefna. Með því geta þeir gert 

lista yfir verkefnin, gert stutta lýsingu á þeim og greint frá væntanlegum 

umhverfisávinningi (Mack Bhatia, e.d.).  

3.4 Grænn skuldabréfarammi (e. The Green Bond Framework) 

Allir útgefendur grænna skuldabréfa þurfa að gera sérstakan ramma þar sem útgefandinn 

lýsir skuldabréfaútgáfunni. Útgefendur fá frjálsar hendur til þess að hanna sinn ramma út 

frá þeirri skuldabréfaútgáfu sem notast er við. Almennt þegar útgefendur fara í slíkar 

aðgerðir horfa þeir til GBP-viðmiðana og vinna sig út frá þeim. Ferlið sem útgefandinn 

þarf að fara í gegnum er eftirfarandi. Fyrst er útgefandinn kynntur og umhverfið sem hann 

starfar við skoðað. Því næst er farið yfir áherslur útgefandans og markmið hans í 

umhverfismálum og farið í gegnum þá fjóra flokka sem koma fram í GPB-viðmiðum frá 
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ICMA (sjá í kafla 3.2). Að lokum er fenginn ytri aðila til þess að meta rammann og vottun 

veitt (ICMA, 2018). 

3.5 Hver er ávinningur grænna skuldabréfa? 

Sá ávinningur sem mun fást af grænum skuldabréfum kemur fram á ýmsum sviðum, bæði 

til lengri og skemmri tíma og hvort sem litið er til útgefenda slíkra bréfa, fjárfesta eða 

þeirra jákvæðu áhrifa sem þau hafa á samfélagið í heild.  

Til lengri tíma er samfélagslegur ávinningur grænna skuldabréfa mikill þar sem þau 

grænu verkefni sem skuldabréfin fjármagna eru hugsuð sem nokkurs konar leiðarvísir fyrir 

umhverfisvænni verkhætti sem draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og stuðla enn 

fremur að vitundarvakningu á meðal almennings. Aukin þekking almennings á 

málaflokkum þar sem stuðlað er að grænum verkefnum skilar sér til samfélagsins (Hrefna 

Ösp Sigfinnsdóttir og Sigrún Guðnadóttir, 2018).  

Útgefendur grænna skuldabréfa hafa fundið fyrir aukinni eftirspurn frá fjárfestum sem 

hefur leitt til víðtækara viðskiptanets og meira fjármagns frá fjárfestum í umferð. Ein af 

ástæðunum fyrir því er markaðslegs eðlis. Fyrirtæki sem gefur skýr skilaboð um stefnu 

sína í umhverfismálum getur innleitt hana í markaðsstarf sitt á jákvæðan hátt (Brynjólfur 

Stefánsson, 2018). Einnig finna útgefendur fyrir jákvæðari og betri ímynd félags eftir slík 

útboð (Þórdís Sveinsdóttir, munnleg heimild, 26. febrúar 2020). 

Hjá fjárfestum opnast einnig nýjar gáttir fyrir ábyrga fjárfestingakosti og betri 

áhættustýringu. Fjárfestar sem setja fjármagn í græn skuldabréf njóta góðs af auknu 

gagnsæi, ítarlegri skýrslugerð og ströngu eftirliti með þeim grænu verkefnum sem 

eyrnamerkt eru útgáfunni. Þá leggur einnig óháður utanaðkomandi ráðgjafi mat á 

skuldabréf og þá sérstaklega á umgjörð útgefenda (Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir og Sigrún 

Guðnadóttir, 2018). 
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4 Hver gefur út græn skuldabréf á Íslandi? 

Á Íslandi hafa fjögur fyrirtæki gefið út græn skuldabréf og er markaður með þau hér á 

landi að byrja að þroskast. Landsvirkjun var fyrsta fyrirtækið til þess að gefa út græn 

skuldabréf og voru þau gefin út í erlendri mynt en Reykjavíkurborg var fyrst íslenskra aðila 

til þess að gefa út græn skuldabréf í íslenskum krónum. Í kjölfar borgarinnar gáfu 

Orkuveita Reykjavíkur og Lánasjóður sveitarfélaga út græn skuldabréf. Öll útboð grænna 

skuldabréfa hér á landi hafa átt sér stað í lokuðu útboði og hafa því einungis verið opin 

fagfjárfestum. Sjóðastýringarfyrirtækið Íslandssjóðir hf. stofnaði síðan í kjölfarið grænan 

skuldabréfasjóð þar sem fjárfestar smáir sem stórir geta fjárfest í grænum skuldabréfum 

(Þórdís Sveinsdóttir, munnleg heimild, 26. febrúar 2020). 

4.1 Landsvirkjun 

Landsvirkjun er stærsti raforkuframleiðandi á Íslandi og er með um 73% 

markaðshlutdeild. Landsvirkjun leggur mikla áherslu á að framleiða orku á sjálfbæran og 

umhverfisvænan hátt og hefur nú þegar greint frá þeim verkefnum sem fyrirtækið hyggst 

nýta það fjármagn sem safnast með grænum skuldabréfum í (Landsvirkjun, e.d.a). 

Aðaláherslan eru verkefni sem tengjast jarðhita (með beinni losun undir 100gCO2/kWh), 

vatnsorku (með afkastagetu undir 100 MW og árlega losun gróðurhúsalofttegunda undir 

4,0 g/kWst) og vindorku (Landsvirkjun, 2018). 

Eins og kom fram hér að ofan gaf Landsvirkjun fyrst íslenskra fyrirtækja út græn 

skuldabréf og fór útgáfan fram 9. mars 2018. Bréfin voru gefin út í lokuðu 

skuldabréfaútboði á Bandaríkjamarkaði sem ber nafnið US privately placed debt market 

(USPP) og er því ekki skráð og hefur ekki ISIN númer (Signý Sif Sigurðardóttir, munnleg 

heimild, 17. mars 2020). Bréfin voru þau fyrstu sinnar tegundar á markaði USPP. 

Landsvirkjun samdi um útgáfu grænna skuldabréfa að fjárhæð 200 milljónir 

Bandaríkjadala eða sem nemur um 20 milljörðum íslenskra króna á gengi þess tíma 

(Landsvirkjun, e.d.b). Landsvirkjun lagði af stað í útgáfuna með það að markmiði að fá 

tilboð að andvirði 100 milljónir Bandaríkjadala. Eftirspurnin eftir bréfunum var hins vegar 

talsvert meiri en gert var ráð fyrir eða um sjöfalt meiri og námu tilboðin því í bréfin um 

700 milljónum Bandaríkjadala. Landsvirkjun hefur ekki gefið upp vaxtakjör einstakra 

skuldabréfaflokka en skuldabréfin bera fasta vexti og vegnir meðalvextir eru 4,14% með 

vaxtagreiðslum á sex mánaða fresti. Bréfin eru á gjalddaga eftir fjögur, fimm, sjö og tíu ár 
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og eru fjárfestar langtímafjárfestar sem halda yfirleitt bréfum fram að lokagjalddaga 

(Landsvirkjun, 2018). Fjárhæðinni sem fékkst með skuldabréfaútboðinu hefur verið 

ráðstafað að fullu, til byggingar Þeistareykjavirkjunar og stækkunar Búrfellsstöðvar. Í 

Þeistareykjavirkjun er unnið með jarðvarma en í Búrfellsstöð er notast við vatnsafl og 

uppfylla bæði verkefnin þau skilyrði sem skilgreind eru í græna rammanum (Landsvirkjun, 

e.d.a). 

Hinn 5. mars 2019 fékk Landsvirkjun verðlaun á árlegri ráðstefnu Climate Bonds í 

London fyrir að vera brautryðjandi á sviði grænna skuldabréfa (e. Green Bond Pioneer 

Award) . Útgefendur sem fá slíka viðurkenningu þykja hafa sýnt frumkvæði og jákvætt 

fordæmi hvað umhverfisvænar fjárfestingar varðar með útgáfu grænna skuldabréfa 

(Landsvirkjun, 2019; Climate Bonds, 2019). 

4.2 Reykjavíkurborg  

Þann 17. desember 2018 tilkynnti Reykjavíkurborg fyrst íslenskra aðila græn skuldabréf á 

íslenskum markaði. Að sögn forsvarsmanns verðbréfafyrirtækisins Fossa markaða hf., 

sem hafði umsjón með útgáfu grænna skuldabréfa hjá Reykjavíkurborg, og sá um 

samskipti við fjárfesta og umsjón með sölu bréfanna, var mikilvægt fyrir innlendan 

markað grænna skuldabréfa að fá jafn sterkan aðila og Reykjavíkurborg til þess að ryðja 

brautina. Það sendi skýr skilaboð til starfsmanna, fjárfesta og samfélagsins í heild um vilja 

útgefandans að stuðla að umhverfisvernd (Fossar Markets, 2018). 

Skuldabréfin eru þau fyrstu sem gefin voru út í íslenskum krónum og eru skráð á 

markað Kauphallar Íslands, Nasdaq Iceland, sem sjálfbær skuldabréf (Reykjavíkurborg, 

2018). Í kjölfar útgáfunnar setti Reykjavíkurborg sér fyrst íslenskra aðila á innlendum 

markaði grænan ramma. Eins og margir útgefendur grænna skuldabréfa leitaði borgin til 

CICERO (Center for International Climate Research) sem er leiðandi í baráttu gegn 

loftslagsbreytingum. Samkvæmt CICERO fær græni rammi Reykjavíkurborgar hæstu 

einkunn eða þann dökkgræna. Umhverfis- og auðlindastefna Reykjavíkurborgar kemur 

fram í græna rammanum og skiptist hann í níu hluta. Auðlindir, samgöngur, skipulagning, 

umhverfisgæði, loftslagmál, stöðugleiki í námi, náttúra og afþreying, neysla og úrgangur 

og að lokum starfsemi Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg, e.d.). Grænt skuldabréf 

Reykjavíkurborgar, RVKG 48 1, sem gefið var út 17. desember 2018 er verðtryggt til 30 

ára, með greiðslu afborgana og vaxta á sex mánaða fresti. Heildarupphæðin sem fékkst í 
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fyrsta útboði nam um 4,1 milljarði íslenskra króna á ávöxtunarkröfunni 2,4% frá 15 

fagfjárfestum í lokuðu útboði (Reykjavíkurborg, 2018). Á mynd 2 má sjá þau verkefni sem 

Reykjavíkurborg hefur fjármagnað með grænu skuldabréfunum og hvað verkefnin hafa 

sparað í losun koldíoxíðs, eða um 856,8 tonn (Reykjavíkurborg, e.d.).  

 

 

 

Hinn 6. mars 2019 efndi Reykjavíkurborg til skuldabréfaútboðs í sama flokki og námu 

heildartilboð í útboðinu um 3,3 milljörðum íslenskra króna. Borgarráð samþykkti hins 

vegar einungis að taka tilboðum að fjárhæð 2,8 milljarða króna á ávöxtunarkröfunni 2,3%. 

Það sem vakti athygli við útboðið voru þau vaxtakjör sem fengust á skuldabréfin 

(Reykjavík, 2019). Útboðið var með „hollenskri aðferð“, þar sem skuldabréfin eru seld á 

hagstæðustu ávöxtunarkröfu sem gefst þar sem útgefandi á þann rétt að ákvarða fjárhæð 

útboðs og velja hvaða tilboð skal taka að hluta til eða í heild. 

Samkvæmt Degi B. Eggertssyni borgarstjóra er tilgangur skuldabréfanna að fjármagna 

þau grænu verkefni sem Reykjavíkurborg hefur tilgreint í samræmi við græna rammann. 

Dæmi um þau verkefni sem falla undir þann ramma eru gerð hleðslustöðva fyrir 

rafmagnsbíla, gerð göngu- og hjólastíga og innleiðing á LED ljósum fyrir götulýsingu 

(Reykjavík, 2018). 

4.3 Orkuveita Reykjavíkur 

Orkuveita Reykjavíkur (hér eftir OR) er stærsti orkuveitandi á Íslandi og þjónustar í 

kringum 67% af íslensku þjóðinni. OR er með umhverfismál í fararbroddi í sínum rekstri 

og er með skýrar skuldbindingar hvað varðar framfarir í umhverfismálum. OR hefur sett 

Mynd 2: Ráðstöfun fjármagns sem fengin er úr grænum skuldabréfum hjá Reykjavíkurborg 
(Reykjavíkurborg, e.d.). 
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sér ýmis markmið með framkvæmd grænna verkefna og er stefna fyrirtækisins að draga 

úr kolefnisspori starfseminnar um 60% frá 2015 til 2030 (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.). 

Þann 18. febrúar 2019 tilkynnti Nasdaq að Orkuveita Reykjavíkur væri að skrá sinn 

fyrsta græna skuldabréfaflokk á markað Nasdaq Iceland. OR setti sér grænan ramma utan 

um útgáfu grænna skuldabréfa félagsins sem fylgir meginreglum grænna skuldabréfa eða 

GBP frá ICMA. Sá rammi fékk nafnið „Reykjavik Energy Green Bond Framework“ og hlaut 

hæstu einkunn frá CICERO fyrir framkvæmd í kringum útgáfuna. Ramminn var settur í 

dökkgrænan flokk þar sem einblínt er á langtímaáhrif, eins og kemur fram hér að ofan. 

Nú hefur fyrirtækið sett á markað tvo græna skuldabréfaflokka. Græn skuldabréfastefna 

OR er í samræmi við umhverfis- og auðlindastefnu fyrirtækisins sem er byggð á fimm 

meginreglum: 

➢ Ábyrg stjórnun auðlinda. OR mun vernda auðlindirnar frá ógnum og afskiptum 
annarra í takt við ábyrgð fyrirtækisins. 

➢ Virði gagnsærra aðgerða. Aðgangur að starfstöðvum og virkjunum OR stuðlar 
að heilbrigðum lífsstíl og tækifærum til umhverfisvænni lifnaðarhátta. 

➢ Lágmarka losunaráhrif vegna rekstrar. OR leitast við að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda og mengandi efna eins og mögulegt er. 

➢ Áhrif á samfélagið. OR hefur áhrif á samfélagið með því að miðla verkþáttum 
sínum og þekkingu. Áhrifin mynda hvata til ábyrgðar meðal samfélagsins 
gagnvart umhverfinu. 

➢ Starfshættir. OR miðar að því að vera með fyrirmyndarrekstur og til þess þarf 
að þróa hæfni starfsfólks (Orkuveita Reykjavíkur, skýrsla, e.d.). 

Síðustu þrjú útboð grænna skuldabréfa hjá OR hafa farið fram í lokuðu skuldabréfaútboði 

hjá Nasdaq. Verðbréfafyrirtækið Fossar Markaðir hf. tók að sér að sjá um viðskipti þeirra 

bréfa sem OR gefur út á sjálfbærum skuldabréfamarkaði og hefur umsjón með útgáfu og 

sölu þeirra. Tilgangur útboðanna er að fjármagna þau grænu verkefni sem OR ætlar sér 

að framkvæma til þess að ná þeim metnaðarfullu markmiðum sem félagið er búið að setja 

sér (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.). 

Þann 27. ágúst 2019 lauk útboði á grænum skuldabréfum sem voru verðtryggð 

jafngreiðslubréf í skuldabréfaflokknum OR 020934 GB með lokagjalddaga 2. september 

2034. Samtals söfnuðust 3.730 milljónir króna með ávöxtunarkröfu á bilinu 1,64% - 1,90% 

(Orkuveita Reykjavíkur, 2019). Þann 23. janúar 2020 lauk lokuðu útboði á grænum 

skuldabréfum OR í tveimur flokkum, í sama flokki og hér að ofan og OR 180255 GB með 
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lokagjalddaga 18. febrúar 2055. Í flokki OR 020934 voru heildartilboð samtals 870 

milljónir kr. með ávöxtunarkröfu á bilinu 1,68% - 1,78%. Heildartilboð í OR 180255 voru 

3.316 milljónir kr. samtals með ávöxtunarkröfu á bilinu 1,75% - 1,82% (Orkuveita 

Reykjavíkur, 2020a). Þann 3. mars 2020 lauk svo lokuðu skuldabréfaútboði á grænum 

skuldabréfum þar sem OR gaf út skuldabréf í báðum flokkum. Í OR 020934 GB hljóðuðu 

tilboðin upp á 900 milljónir kr. með ávöxtunarkröfu á bilinu 1,31% - 1,35%. Í flokknum OR 

180255 GB fengust tilboð að andvirði 2.100 milljónir kr. með ávöxtunarkröfu á bilinu 

1,38% - 1,43% (Orkuveita Reykjavíkur, 2020b). Lækkunin á ávöxtunarkröfunni var í 

samræmi við önnur bréf hjá OR, til að mynda var brúna skuldabréfið OR 090546 að ganga 

í gegnum sömu lækkun á ávöxtunarkröfu og grænu bréfin. 

4.4 Lánasjóður sveitarfélaga 

Þann 31. október 2019 fékk Lánasjóður sveitarfélaga vottun á umgjörð grænna 

skuldabréfa í samráði við Landsbankann. Tilgangur skuldabréfaútgáfunnar er að gera 

sveitarfélögum kleift að fá lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga til þess að framkvæma verkefni 

sem stuðla að umhverfisvernd og sporna gegn loftlagsbreytingum (Lánasjóður 

sveitarfélaga, e.d.). Má ætla að frumkvæði Reykjavíkurborgar að grænni fjármögnun hafi 

verið fyrirmynd fyrir sjóðinn sem kaus að fara sömu leið að fjármögnun grænna verkefna. 

Verkefnin þurfa að uppfylla þá grænu umgjörð sem Lánasjóðurinn er búinn að búa til og 

byggir á eftirfarandi stoðum, Ráðstöfun fjármuna, ferli um mat og val á verkefnum, 

stýringu fjármuna og upplýsingagjöf. Grænn rammi Lánasjóðsins byggist á viðmiðum 

meginreglna grænna skuldabréfa eða GBP-viðmiðum sem International Capital Market 

Association (ICMA) setti saman. Að mati sérfræðinga Landsbankans er umgjörðin 

trúverðug, áhrifarík og gagnsæ og hlaut vottun frá Sustainalytics sem er viðurkenndur 

vottunaraðili (Landsbankinn, 2019).  

Hinn 19. febrúar 2020 gaf Lánasjóðurinn út sitt fyrsta græna skuldabréf undir 

skuldabréfaflokknum LSS040440 GB. Bréfið er verðtryggt til 20 ára og með föstum 1,50% 

vöxtum. Greiðsla afborganna og vaxta er jöfn á sex mánaða fresti. Heildareftirspurn eftir 

bréfinu nam 3,99 milljörðum íslenskra króna að nafnvirði og hefur það ávöxtunarkröfu á 

bilinu 1,30% - 1,69%. Lánasjóðurinn tók tilboðum að fjárhæð 1,1 milljarður króna með 

ávöxtunarkröfunni 1,35%. Á sama tíma gaf Lánasjóðurinn út brúnt skuldabréf í 

skuldabréfaflokknum LSS150434 sem er með sama sniði og LSS040440 og bárust tilboð í 
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það að nafnvirði 3,02 milljarðar króna. Lánasjóðurinn tók tilboðum upp á 1,84 milljarða 

króna með ávöxtunarkröfuna 1,4%. Eftirspurnin í græna bréfið var eins og sést hér að ofan 

meiri og fékkst hagstæðari ávöxtunarkrafa á það bréf. Ávöxtunarkrafan á brúna bréfið var 

0,05 prósentustigum hærri en á græna bréfinu (Viðskiptablaðið, 2020).  

Skuldabréfunum er ætlað að fjármagna þau fjölmörgu grænu verkefni sem 

sveitarfélögin setja sér markmið að framkvæma. Sem dæmi um verkefni má nefna 

vistvænar byggingar, framleiðsla og dreifing endurnýjanlegrar orku, meðferð á úrgangi, 

umhverfisvænar samgöngur, vatn og skólpstjórnun. Lánasjóðurinn hefur hvatt 

sveitarfélög til að huga að vistvænni hönnun við byggingarframkvæmdir. Að framkvæma 

í samræmi við alþjóðlega eða innlenda sjálfsbærnistaðla, svo sem BREEAM og 

Svansvottun. BREEAM stendur fyrir British Research Establishment Environmental 

Asessment Method og er ákveðið matskerfi sem með vottunarkerfi sínu stuðlar að 

umhverfisvænni byggingarhönnun og hvetur til styttri og þ.a.l. betri rekstrartíma 

byggingarinnar. Lánasjóðurinn vill koma slíkum vottunarkerfum á framfæri hér á landi og 

telja forsvarsmenn hans að kerfið geti ýtt undir frekari vitundarvakningu í 

byggingargeiranum (Þórdís Sveinsdóttir, munnleg heimild, 26. febrúar 2020). 

Óttar Guðjónsson, framkvæmdastjóri Lánasjóðs sveitarfélaga, vill að betri kjör verði 

skilyrði fyrir útgáfu grænna skuldabréfa. Ef græn skuldabréf fái lægri vexti en hefðbundin 

bréf eiga fjárfestar eins og lífeyrissjóðir að veita grænum skuldabréfum meiri athygli, þar 

sem græn verkefni stuðla að betra umhverfi í framtíðinni. Með grænum fjárfestingum 

hafa lífeyrissjóðir mikilla hagsmuna að gæta þar sem framtíðar ellilífeyrisþegar eru ungt 

fólk í dag (Viðskiptablaðið, 2019). Vangaveltur hafa farið af stað í þá áttina hvort 

lífeyrissjóðir þurfa að fara láta samfélagslega ábyrgð og framtíðarstefnur vega meira en 

hin hefðbundna fjármálastefna lífeyrissjóða. Fjölmargir sérfræðingar sem og Óttar 

Guðjónsson telja að lífeyrissjóðir þurfa að fara sætta sig við lægri ávöxtunarkröfu og horfa 

frekar á þá umhverfislega ávinning sem sjóðirnir hagnast á. 

4.5 IS Græn skuldabréf 

Sjóðurinn IS Græn skuldabréf var stofnaður árið 2009 og er rekinn af Íslandssjóðum hf., 

dótturfélagi Íslandsbanka. Frá árinu 2009 og þangað til að markaður með græn skuldabréf 

nær nægjanlegri stærð mun fjármagn sjóðsins verða sett í skuldabréf sem gefin eru út af 

ríkinu eða með ábyrgð ríkissjóðs. Þar sem útboð á grænum skuldabréfum hafa einungis 
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Mynd 3: Eignasamsetning IS Græns skuldabréfasjóðs (Íslandsbanki, e.d.). 

farið fram í lokuðum útboðum hafa fagfjárfestar einungis haft tækifæri til þess að fjárfesta 

í slíkum bréfum. IS græn skuldabréf er sjóður þar sem sparifjáreigendur með áherslu á 

bætt umhverfismál geta ávaxtað fé í tvö ár eða lengur. Sjóðurinn er næmur fyrir 

breytingum á ávöxtunarkröfu og getur því gengi hans lækkað eða hækkað tímabundið. 

Sjóðstjóri hefur heimild til þess að meta hvaða fjárfesting er hagkvæmust hverju sinni en 

sjóðurinn getur fjárfest í skuldabréfum sem skráð eru á ICE Sustainable Bonds og First 

North ICE Sustainable Bonds markaði Nasdaq Iceland. Einnig hefur sjóðurinn heimild til 

fjárfestingar í verðtryggðum eða óverðtryggðum ríkisbréfum. Fjárfestingar sjóðsins eru 

hins vegar ekki einungis eyrnamerktar grænum skuldabréfum þar sem sjóðurinn fjárfestir 

einnig í svokölluðum félagslegum skuldabréfum sem flokkast undir sjálfbær skuldabréf. 

Sjóðurinn er svokallaður vaxtasjóður þar sem vextir, vaxtavextir, arður og aðrar tekjur 

leggjast á höfuðstól. Ávöxtun sjóðsins er háð þróun verðbólgu og markaðsvöxtum og 

reiknast út frá gengi sjóðs í lok tímabils (Íslandsbanki, e.d.). 

Markmið sjóðsins eru tvíþætt. Annars vegar er verið að leitast eftir langtímahækkun 

eigna með því að fjárfesta í grænum eða félagslegum skuldabréfum. Hins vegar er verið 

að gefa einstaklingum tækifæri til að komast í snertingu við umhverfisvænar fjárfestingar. 

Af heildarfjárfestingu sjóðsins voru stærstu eignir hans í aprílmánuði 2020  græn 

skuldabréf hjá Orkuveitu Reykjavíkur, um 16,9% í flokknum OR020934 GB og 12,2% í 

OR180255 GB. Einnig er um 10% fjárfest í grænum skuldabréfum útgefnum af 

Reykjavíkurborg. Eins og sjá má á mynd 3 er um 44,3% af fjármagni sjóðsins bundið í 

grænum skuldabréfum (Íslandsbanki, e.d.). 
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5 Ávöxtun grænna skuldabréfa 

Á síðustu árum hefur mikil aukning átt sér stað í útgáfu grænna skuldabréfa og telja 

sérfræðingar að engin breyting verði þar á næstu árum. Til að mynda nam heildarútgáfa 

grænna skuldabréfa um 257,5 milljörðum Bandaríkjadala árið 2019 og búið eru að áætla 

útgáfu upp á 350 milljarða Bandaríkjadala á árinu 2020 (Climate Bonds, e.d.). Stan Dupre, 

einn höfunda ítarlegrar skýrslu um græn skuldabréf, Shooting for the Moon in a Hot Air 

Balloon, lýsir því að skortur sé á tölulegum gögnum, rannsóknum og öðrum álitaefnum er 

varða græn skuldabréf. Ástæðuna telur hann vera hversu hlutfallslega smár og ungur 

græni skuldabréfamarkaðurinn er. Í skýrslunni gagnrýnir Dupre græn skuldabréf og veltir 

því fyrir sér hvort fjárfestar eigi að láta bjóða sér þá kröfu útgefenda að hafa 

ávöxtunarkröfuna lægri en á venjulegum skuldabréfum (Dupre o.fl., 2018). 

Í viðtali höfundar við Þórdísi Sveinsdóttur, sérfræðingi hjá Lánasjóðum sveitarfélaga, 

vildi viðmælandi halda því fram að lægri ávöxtunarkröfu á grænum skuldabréfum þyrfti 

til þess að koma til móts við þann aukakostnað sem útgáfa þeirra felur í sér. Nefndi hún 

að öll sú aukavinna og sá kostnaður sem lagður er á útgefendur þyrfti að réttlæta á 

einhvern hátt og góð leið til þess væri að gera lægri ávöxtunarkröfu til grænna 

skuldabréfa. Þórdís taldi að meirihluti aukins kostnaðar við útgáfu grænna skuldabréfa 

væri stofnkostnaður sem myndi minnka þegar útgáfan væri komin í ferli og „boltinn farinn 

að rúlla“ (Þórdís Sveinsdóttir, munnleg heimild, 26. febrúar 2020).  

5.1 Frábrugðin kjörum annars konar bréfa 

Umræðan um ávöxtunarkröfu og vexti grænna skuldabréfa hefur verið í þá átt að lægri 

vextir og hagstæðari ávöxtunarkrafa skuli vera á grænum skuldabréfum. Lánasjóður 

sveitarfélaga gaf út sitt fyrsta græna skuldabréf samhliða hinum hefðbundna 

skuldabréfaflokki og fékk fimm punktum lægri kröfu á græna bréfið. Eins og kom fram í 

kafla 4.4 hljóðaði krafa græna skuldabréfsins upp á 1,35% en 1,40% á hinu hefðbundna 

skuldabréfi. Í ljósi þess að græni skuldabréfaflokkurinn er nýr á markaðnum og er ennþá 

að mótast hér á landi, má draga þá ályktun að ávöxtunarkrafa grænna skuldabréfa sé 

ennþá að þróast og muni á endanum skila útgefendum betri kjörum á grænum 

skuldabréfum heldur en hefðbundnum (Þórdís Sveinsdóttir, munnleg heimild, 26. febrúar 

2020).  
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Samkvæmt rannsóknum sem hafa verið gerðar á ávöxtunarkröfu grænna skuldabréfa 

í Svíþjóð í samanburði við kröfu hefðbundinna skuldabréfaflokka, kemur í ljós að græn 

skuldabréf bera um 8,78 punkta hærri ávöxtunarkröfu þar (Harpa Rut Sigurjónsdóttir, 

2019). Það sem kemur á óvart er að niðurstaða rannsóknarinnar sem Harpa Rut gerði er í 

engum takt við þá skoðun fagmanna og umræðu innan fjármálageirans varðandi kjör og 

ávöxtunarkröfu grænna skuldabréfa. 

5.2 Þróun kjara 

Kjör grænna skuldabréfa eru í stöðugri þróun og á þeim markaði ríkir lögmál framboðs og 

eftirspurnar. Í flestum grænum skuldabréfaútboðum hefur myndast umframeftirspurn 

eftir þessum bréfum og þá sérstaklega hjá ríki og sveitarfélögum, sem hefur gert 

útgefendum kleift að þrýsta kröfunni niður. Til að mynda var það tilfellið í útgáfunni hjá 

Lánasjóði sveitarfélaga eins og sjá má í kafla 3.4.4, þar nam heildartilboð 3,99 milljörðum 

íslenskra króna, en sjóðurinn tók tilboðum fjárfesta að fjárhæð 1,1 milljarði króna. 

Sjóðurinn gat því valið þau tilboð sem voru með lægstu kröfuna upp að þeirri fjárhæð sem 

ætlunin var að ná (Þórdís Sveinsdóttir, munnleg heimild, 26. febrúar 2020). 

Dupre kemur inn á þróun kjara grænna skuldabréfa þar sem hann bendir á leiðir til að 

auka veg og vanda grænna skuldabréfa og auka vinsældir þeirra hjá fjárfestum. Gott væri 

ef útgáfa skuldabréfanna leiddi til þess að fjárfestar væru tilbúnir að kaupa slík bréf á lægri 

ávöxtunarkröfu, þar sem þeir telji þá fjárfestingu áhættuminni en ella. Hann bendir á að 

hér gætu þurft að koma til einhvers konar lagabreytingar til þess að auðvelda aðgengi að 

grænum skuldabréfum t.d. með því að hafa minni kröfur á lánveitingum til grænna 

verkefna. Vísbendingar eru um að betri kjör grænna skuldabréfa stafi af mikilli eftirspurn 

eftir bréfunum og ekki nægjanlegu framboði (Dupre o.fl., 2018). 

5.3 Áhrif kórónaveiru á græn skuldbréf 

Við vinnslu þessarar ritgerðar geisaði heimsfaraldur vegna kórónaveiru og hefur hann haft 

gríðarleg áhrif á markaði um allan heim sem ekki sér fyrir endann á. Efnahagshorfur hafa 

gjörbreyst og fjármálamarkaðir brugðist við með miklum lækkunum, flótta fjárfesta yfir í 

öruggari eignir og minni virkni. Forsendur fyrir inn- og útflutningi og fjárfestingar eru í 

uppnámi og útlit fyrir gjaldþrot fjölda fyrirtækja og aukið atvinnuleysi. Þessari kolsvörtu 
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mynd hafa seðlabankar og ríkisstjórnir um heim allan brugðist við með vaxtalækkunum 

og aukinni opinberri fjárfestingu (Helga Óskarsdóttir, munnleg heimild, 3. apríl 2020). 

Vegna kórónaveirunnar hefur orðið mikill samdráttur á græna skuldabréfamarkaðnum 

líkt og á öðrum mörkuðum. Í dæmaskyni má benda á að útgáfa grænna skuldabréfa nam 

að meðaltali árið 2019 um 21,5 milljörðum Bandaríkjadala á mánuði. Í janúar árið 2020 

nam útgáfan 15,5 milljörðum Bandaríkjadala og í febrúar um 15,6 milljörðum 

Bandaríkjadala. Í marsmánuði hrundi útgáfa grænna skuldabréfa og nam einvörðungu um 

1,8 milljörðum Bandaríkjadala (Climate Bonds, e.d.). Þetta sýnir svart á hvítu að veiran 

hefur strax haft mikil áhrif á græna skuldabréfamarkaðinn og kann að leiða til hruns á 

grænum jafnt sem venjulegum skuldabréfamarkaði. 

Í kjölfar heimsfaraldursins hefur framkvæmdastjórn Green Bonds Principles (GBP) í 

samráði við International Capital Market Association (ICMA) lagt áherslu á að græn 

skuldabréf geti gagnast við það að fjármagna verkefni tengd lausnum og neyðarúrræðum 

vegna kórónaveirunnar. Þau gætu til að mynda fjármagnað læknisfræðirannsóknir, þróun 

bóluefnis, útvegun öryggisbúnaðar og heilbrigðisvara, og fleira sem þarfnast fjármagns til 

þess að koma til móts við það ástand sem hefur myndast vegna kórónaveirunnar 

(Targeted News Service, 2020). 
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6 Lokaorð 

Baráttan gegn loftslagsvánni og neikvæðum umhverfisáhrifum er ofarlega á baugi í dag 

sem hefur leitt til þess að sífellt fleiri fyrirtæki hafa leitað leiða til þess að verða sjálfbær 

og hugsa grænt. Græn skuldabréf eru fjármálagerningar sem eiga að fjármagna verkefni 

sem hafa jákvæð áhrif á umhverfið. Markmið grænna skuldabréfa er að gera fjárfestum 

kleift að leggja sitt að mörkum til þess að sporna gegn neikvæðri umhverfisþróun.  

Græn skuldabréf skila ávinningi til útgefanda, fjárfesta og samfélagsins alls í formi 

aukins fjármagns í umhverfisvæn verkefni. Hjá fjárfestum opnast nýjar gáttir fyrir ábyrga 

fjárfestingakosti og betri áhættustýringu. Við útgáfu grænna skuldabréfa hafa útgefendur 

fundið víðtækara viðskiptanet og betri ímyndir í garð félaga. Ákveðin vitundarvakning 

verður í samfélaginu sem leiðir til meiri meðvitundar gagnvart umhverfinu. 

Mikil aukning og hröð þróun hefur orðið á grænum skuldabréfum miðað við stuttan 

líftíma og til að mynda þá voru umsvif grænna skuldabréfa á árinu 2018 um 167,3 

milljarður Bandaríkjadala og á árinu 2019 um 257,5 milljarður Bandaríkjadala (Climate 

Bonds, 2020.). Climate Bonds sem heldur utan um heildarupphæðir grænna skuldabréf í 

heiminum gerir ráð fyrir áframhaldandi aukningu á þessum markaði og áætlar umsvif upp 

á 350 milljarða Bandaríkjadala á árinu 2020. Hins vegar hefur kórónaveiran sett strik í 

reikninginn þar sem viðskipti með græn skuldabréf á árinu 2020 hafa verið langt undir 

væntingum og ómögulegt er að spá fyrir um hvenær markaðurinn mun taka við sér á ný.  

Í viðtali höfundar við Þórdísi Sveinsdóttur lánastjóra hjá Lánasjóði sveitarfélaga komu 

vinsældir grænna skuldabréfa í ljós og hversu jákvætt fólk er í garð þeirra. Í öllum útgáfum 

grænna skuldabréfa sem hafa átt sér stað hjá íslenskum útgefendum hefur myndast 

umframeftirspurn sem hefur gefið útgefendum kost á að taka tilboðum með hagstæðustu 

ávöxtunarkröfunni. Markmið ritgerðarinnar var að athuga hvort græn skuldabréf ættu 

skilið lægri ávöxtunarkröfu en hefðbundin skuldabréf. Samkvæmt viðtalsgögnum þarf 

ávöxtunarkrafa grænna skuldabréfa að vera lægri en á hefðbundum skuldabréfum til þess 

að koma til móts við þann aukakostnað sem útgáfa grænna skuldabréfa felur í sér. Einnig 

myndar lægri ávöxtunarkrafa hvata fyrir útgefendur að leggja meiri áherslu á græn 

skuldabréf (Þórdís Sveinsdóttir, munnleg heimild, 26. febrúar 2020).  

Í ljósi þess að græni skuldabréfamarkaðurinn er enn nokkuð ómótaður og útgefendur 

og fjárfestar eru enn að átta sig á því hver besta lendingin sé varðandi ávöxtunarkröfu 
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grænna skuldabréfa, má draga þá ályktun að vilji útgefenda sé sá að ávöxtunarkrafa 

grænna skuldabréfa eigi að vera lægri en á hefðbundum skuldabréfum. Útgefendur halda 

því fram að fjárfestar eigi að láta samfélagslega ábyrgð og jákvæð umhverfisáhrif vega 

þyngra þegar ávöxtunarkrafa tiltekinna bréfa er ákveðin. Einnig verður að myndast hvati 

fyrir því hjá útgefendum að leggja á sig þá auknu vinnu og kostnað sem fylgir því að gefa 

út græn skuldabréf. Samkvæmt fyrirliggjandi rannsóknum hefur markmiðinu um lægri 

ávöxtunarkröfu ekki verið náð en mikil bjartsýni ríkir á meðal útgefenda í ljósi mikillar 

eftirspurnar og jákvæðs viðhorfs í garð grænna skuldabréfa. 
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