
Fjármögnun framkvæmda 
Fagþing nautgriparæktar, Akureyri 24. mars 2016 

Runólfur Sigursveinsson fagstjóri rekstrar RML 



Fjármögnun – til hvers? 

• Jarðakaup 

• Framkvæmdir - byggingar 

• Tækjakaup 

• Bústofnskaup 

• Íbúðarhúsnæði 

• Greiðslumark 

• Endurfjármögnun 
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Á hvað er horft þegar óskað er eftir 
lánafyrirgreiðslu ? 

•Viðskiptasagan - greiðslusagan 

•Rekstrarárangur – bústjórnin 

•Veðrými – mat á virði eignar/rekstrar 

• Eigið fé – hlutfall eigin fjár í heildarkostnaði 

• Fjárfestingaáætlun/rekstraráætlun 

•Önnur fylgigögn - umsagnir 
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Lán - lykilhugtök 

• Jafnar afborganir 
• Jafnar greiðslur (annuitets) 
• Kúlulán 

 
• Verðtryggð 
• Óverðtryggð 
• Gengislán 

 
• Veðrými 
• Eigið fé 
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Jafngreiðslulán 

• Greiðslubyrði er alltaf sú 
sama  

• Afborganir hlutfallslega minni 
fyrst en aukast jafnt og þétt 

• Vextir hlutfallslega hærri fyrst 
en minnka þegar líður á 
lánstímann 

• Fyrst og fremst notuð í 
íbúðarlánum 
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Lán með jöfnum afborgunum 

• Greiðslum dreift jafnt á fjölda 
afborganna  afborgun alltaf sú 
sama 

• Vextir reiknast af sífellt minni 
höfuðstól      vextir eru hærri fyrst 
en minnka svo 

• Greiðslubyrði minnkar eftir því sem 
líður á lánstímann 
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Jafnar greiðslur        /         jafnar afborganir 
óverðtryggt 
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Jafnar greiðslur       /        jafnar afborganir 
verðtryggt 3% verðbólga 
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Útlánavextir 1. mars 2017 

 

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 9 

 Kjörvextir Íbúðalán Bílalán/Tæki Yfirdráttur

Arionbanki verðtr 4,65% 3,65% - 4,3% + 1,1% umfram 70% fmat  11,6 - 12,7%

óverðtr 7,15% 6,35%-6,45% + 1% umfram 70% 7,65%-8,95%

Landsbanki verðtr 4,30% 3,65%-3,85% + 1% umfram 70 % fmat  11,1 -12,7%

óverðtr 6,95% 6,5%-6,6% + 1% umfram 70 % fmat 6,95%-9,55%  

Íslandsbanki verðtr 4,45% 3,95% + 1% umfram 70% fmat 7%-9%  11,95-12,75%

óverðtr 7,05% 6,5% - 6,6%  og 7,5% -7,7%  umfram 70% fmat

Sparisjóður verðtr 5,20% 3,95%-4,25%, + 1% umfram 70% fmat 11,95-12,75%

óverðtr 7,20% 6,65%-7,55%  og 7,65% umfram 70% fmat

Byggðastofnun verðtr 5,90% Jarðakaupalán 5% vextir

óverðtr REIBOR +3% Núna 5,5% + 3% = 8,5% vextir

LSB verðtr  3,85% vextir og 4,3% fastir vextir

óverðtr  9,35% breytilegir vextir



Samsetning lána, lánstími og kjör 

• Mjög háð því hver framkvæmdin er: 
• Jarðakaup – hluti íbúðarlán, hluti yfirtaka áhvílandi lána, hluti önnur 

langtímalán.  

• Byggingar – langtímalán, 20 til 30 ár 

• Vélar, tæki, bústofn, greiðslumark  - styttri lánstími – 5 til 15 ár 

• Lánsform: 
• Jafnar afborganir, jafnaðargreiðslur, (annuietslán) 

• Óverðtryggt, verðtryggt 

• Frestun afborgana ? 

• Fastir vextir, breytilegir vextir 
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Lánamöguleikar hjá Lífeyrissjóði bænda 

• Heimild til að greiða eingöngu vexti fyrstu 4 árin. 

• Val um greiðslufyrirkomulag (jafnar afborganir/jafnar greiðslur). 

• Lánstími allt að 40 ár og lánið er með veð í jörð. 

• Sé um styttri lánstíma að ræða eru þess færri ár sem eru 
afborgunarlaus. 

• ATH – þessi lán eru bundin því að viðkomandi lán og önnur áhvílandi 
veðlán séu innan 60 % af verðmati jarðar án greiðslumarks, bústofns 
og tækja og 45% af verðmati íbúðarhúsnæðis. 

• Takmarkar að skuldsettir bændur geti nýtt sér þetta. 
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Lánafyrirgreiðsla Byggðastofnunar til 
landbúnaðar 
• „Byggðastofnun veitir lán til fjármögnunar jarðakaupa/kynslóðaskipta 

í landbúnaði í því skyni að styðja við nýliðun, nýsköpun og framþróun í 
greininni. Jafnframt eru veitt lán með sömu kjörum til nýbygginga og 
endurbóta á húsakosti á mjólkur - og sauðfjárbúum.  Lánin verði 
verðtryggð jafngreiðslulán eða með jöfnum afborgunum með 5% 
breytilegum vöxtum, og lánstími allt að 25 ár“  (Af heimasíðu Byggðastofnunar) 

• Hægt að fresta greiðslum vaxta í þrjú ár frá lántöku. 

• Af heildarútlánum Byggðastofnunar er landbúnaðurinn með um 26% 
eða um 2,9 milljarða króna. 
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Ástæða til að skoða nýjar leiðir til 
fjármögnunar ? 
• Hefðbundinn landbúnaður (mjólkurframleiðslan) er mjög 

fjármagnsfrek atvinnnugrein – tiltöluleg lítil velta í hlutfalli við 
fjárbindingu í aðstöðu. 

• Byggir jafnframt á að nýta umtalsvert land til framleiðslunnar. 

• Sambland reksturs og heimilis. 

• Fjölskylduformið ráðandi. 

• Erfitt að koma rekstri og jörð til næstu kynslóðar ? 

• Er eðlilegt að hver kynslóð endurfjármagni framleiðsluaðstöðuna og 
jörðina ? 
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Möguleg útfærsla ? 

• Lánveitandi taki til sín vexti til x ára  en lántaki greiði ekki afborgun til 
að byrja með. 

• Eftir t.d. 8 til 10 ár  er staðan skoðuð, og sett upp niðurgreiðsluplan 
láns og/eða  eingöngu vaxtagreiðslur áfram. 

• Gæti átt bæði við varðandi jarðakaup og eins byggingalán. 

• Tilbrigði við þetta form eru lán Byggðastofnunar vegna ættliðaskipta 
og jarðakaupa – allt að þrjú ár án afborgana og síðan lánareglur 
Lífeyrissjóðs bænda. 
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Útfærsla dansks lífeyrissjóðs (AP pension) 

• Danski lífeyrisjóðurinn, AP-pension, fór af stað með nýja lánaflokk 
landbúnaði í byrjun árs 2014.  

• Útfærslan felst í tveimur þáttum; kaup/leiga á landi  og hins vegar 
kaup/leiga á byggingum. 

• Fastir vextir, xx% vegna bygginga – endurskoðun e. 8-10 ár 

• Fastir vextir, xx% vegna kaupa á landi – endurskoðun e. 8-10 ár 

• Lífeyrissjóðurinn kemur ekki að kaupum/fjármögnun vegna véla, 
tækja eða bústofni 
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Útfærslan...frh. 

• Meginhugsunin er að auðvelda fjármögnun við ættliðaskipti og/eða 
sölu milli óskyldra aðila. 

• Hugsun lífeyrissjóðsins er að líta á þetta form sem einn lið í ávöxtun 
fjármuna sjóðsfélaga...  

• Vaxtakjör sjóðsins eru hærri en algengustu vextir hjá viðskiptabanka.  

• Fyrir lántaka/leigutaka er kosturinn sá að á þessum 8-10 árum hafi 
búreksturinn skapað meira eigið fé en er til taks í byrjun => betur 
settur til að takast á við afborgunarþáttinn eftir „reynslutímann“ 
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Er hægt að yfirfæra þetta  miðað við okkar 
aðstæður ? 
• Lífeyrissjóðirnir þurfa að leita að fleiri fjárfestingakostum. 

• Verðgildi lands til matvælaframleiðslu – mun haldast og hækka ! 

• Myndi fjölga möguleikum lántakenda til fjármögnunar. 

• Höfum mun hærra vaxtastig hér en í öllum nágrannalöndum auk 
verðtryggingar => mun hærra verð á aðföngum og afurðum bara 
vegna þessa þáttar...  
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Að lokum 

• Með tilkomu fleiri aðila sem veita lánsfjármagni til landbúnaðarins 
skapast meiri möguleikar fyrir bændur til fjármögnunar. 

• Skoða þarf frekar fleiri valkosti sbr. lífeyrissjóðina. 
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Eftir stendur að vandaður undirbúningur að framkvæmdum 
og/eða fjárfestingu í jörð,  m.a. gerð faglegra rekstrar- og 
fjárfestingaáætlana, er grundvöllur þess að hægt sé að skoða 
og meta á raunhæfan hátt þær væntingar sem viðkomandi 
hefur um fyrirgreiðslu til framkvæmdarinnar. 


