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Rekstur og efnahagur Byggðastofnunar 2018

• Hagnaður ársins nam 113,4 mkr.

• Eiginfjárhlutfall (CAD) skv. lögum um fjármálafyrirtæki 

var 21,45% en skal að lágmarki vera 11,75%

• Hreinar vaxtatekjur voru 468 mkr. 

• Laun og annar rekstrarkostnaður nam 520 mkr. 

samanborið við 446 mkr. árið 2014

• Eignir námu 14.886 mkr. og hafa hækkað um 1.753 mkr. 

frá árslokum 2017 Þar af voru útlán og fullnustueignir 

12.461 mkr.

• Skuldir námu 11.766 mkr. og hækkuðu um 1.640 mkr. á 

árinu



Lánaflokkar Byggðastofnunar

• Almenn lán
• 5,9% verðtryggt

• 3% álag á REIBOR

• Lánstími allt að 20 ár

• 1,8% lántökugjald

• Erlend lán
• 4,5% álag á LIBOR eða EURIBOR

• Lánstími allt að 20 ár

• 1,8% lántökugjald

• Lántaki þarf að hafa tekjur í sömu mynt

• Landbúnaður
• 5% verðtryggt

• Lánstími allt að 25 ár

• 1,8% lántökugjald

• Á jörð verður að vera búskapur og föst 
búseta

• Möguleiki á eingöngu vaxtagreiðslum í 
allt að 3 ár

• Atvinnurekstur kvenna
• 5% verðtryggt

• 2% álag á REIBOR

• Lánstími allt að 10 ár

• 1,8% lántökugjald

• Að lágmarki 50% félagsins í eigu kvenna og 
undir stjórn þeirra.

• Lánsupphæðir
– Allt að 5mkr. án trygginga

– Allt að 10 mkr. með tryggingum

• Nýsköpun
• 3,5% álag á REIBOR

• Lánstími allt að 5 ár

• 1,8% lántökugjald

• Lánsupphæð að hámarki 5 mkr.

• Tryggingar í formi veða í 
hlutafé/hugmynd/vörumerki

• Möguleiki á:
– Algjöru greiðsluleysi fyrsta árið

– Greiða eingöngu vexti næstu tvö ár á eftir

• Öllum lánum fylgi breytiréttur í hlutafé

• Eiginfjárframlag skal vera jafnt lánsupphæð að 
lágmarki



Græn lán

• Veitt til umhverfisvænna verkefna

• Endurnýjanlegir orkugjafar

• Bætt orkunýtni og auðlindanotkun

• Mengunarvarnir

• Lífræn framleiðsla

• O.s.frv.

• Veðandlag

• Fasteignir og/eða jarðir

• Veðhæfur búnaður sem er auðflytjanlegur og 
auðseljanlegur

• Hámarkslánstími í takti við veðandlag 

• Hagstæð kjör

• 5% verðtryggt eða 2% álag á REIBOR

• Möguleiki á vaxtagreiðslum eingöngu fyrstu 3 
árin



Aukin áhersla á rannsóknir

• Rannsóknaverkefni 
meistaranema

• Byggðarannsóknasjóður

• Ráðstefnur um byggðamál



Rannsóknaverkefni meistaranema

• Að takast á við langvinnan sjúkdóm fjarri 
sérfræðiþjónustu: upplifun einstaklinga með 
kransæðasjúkdóm. Upphæð kr. 350.000,- styrkþegi 
Þórunn Björg Jóhannsdóttir

• Reynsla fólks af landsbyggðinni af krabbameinsmeðferð 
fjarri heimabyggð. Upphæð kr. 350.000,- styrkþegi 
Halldóra Egilsdóttir

• Heimavinnsla landbúnaðarafurða – framtíðarhorfur. 
Upphæð kr. 300.000,- styrkþegi Elfa Björk Sævarsdóttir



Úthlutun úr Byggðarannsóknasjóði

• Rannsókn um nytja- og minjagildi torfhúsa. Upphæð 3,5 

mkr. Styrkþegi Háskólinn á Hólum

• Betri búskapur – bættur þjóðarhagur. Upphæð 3,0 mkr. 

Styrkþegi Ragnheiður I. Þórarinsdóttir

• Sínum augum lítur hver á silfrið: Búsetuskilyrði og 

blæbrigði þeirra. Upphæð 2,4 mkr. Styrkþegi Samtök 

sveitarfélaga á Vesturlandi
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