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Áætlun Kópavogsbæjar vegna áranna 2019 til 2021 er hluti af fjögurra ára áætlun bæjarins og er 

byggð á þeim forsendum sem lágu til grundvallar fjárhagsáætlun ársins 2018.  

Áætluninni er ætlað að draga fram hvernig vænta megi að rekstur og efnahagur bæjarfélagsins þróist 

á næstu árum og sýna fram á hugsanlega þörf fyrir lántöku vegna framkvæmda eða 

endurfjármögnunar lána.  

Byggingarétti verður úthlutað á komandi árum þó ekki verði það í sama mæli og undanfarin ár. Í 

áætluninni er ekki gert ráð fyrir tekjum af úthlutuðum byggingarétti fremur en í fyrri áætlunum og 

ekki er reiknað með útgjöldum vegna nýrra úthlutana. Innviðir sumra byggingarsvæða sem úthlutað 

verður á ættu að vera nánast tilbúnir en á öðrum eiga viðbótar tekjur að standa vel undir viðbótar 

útgjöldum vegna þeirra úthlutana. 

 

Forsendur 

Við gerð þessarar áætlunar er reiknað með að íbúum í bænum fjölgi um 1,23% á árinu 2019 sem er 

lágt miðað við fjölgun undnafarinna ára og um 1,22% á árunum 2020 og 2021. Þá er reiknað með því 

að verðtryggð lán taki breytingum samkvæmt vísitölu neysluverðs í þjóðhagsspá Hagstofu og að aðrir 

kostnaðarliðir breytist með verðbólgu, samningum og auknum umsvifum t.d. vegna fleiri íbúa.  

Eftirfarandi eru þær forsendur sem notaðar eru við áætlun um breytingar í rekstri á milli ára: 

Forsendur: 2019 2020 2021 

Launakostnaður 5,90% 4,60% 4,30% 

Íbúafjölgun 1,23% 1,22% 1,22% 

Kaupmáttur/umsvif 2,80% 2,70% 2,60% 

Almennar rekstrarh/verðbólga 2,90% 2,70% 2,60% 

Þessir liðir í töflunni eru vigtaðir misþungt inn við útreikning á tekjum og gjöldum bæjarins. Liðirnir 

„íbúafjölgun“ og „Kaupmáttur/umsvif“ og  „Almennar rekstrarh/verðbólga“ eru viktaðar inn í 

tekjurnar og gjöldin með mismunandihætti eftir eðli tekju- og gjaldamyndunarinnar. 

„Launakostnaður“ hefur áhrif á  launakostnað bæjarins auk þess sem leitast er við að meta hvað 

fjölgun íbúa kunni að kalla á varðandi aukna þjónustu frá fyrra tímabili.   

Í áætluninni er fyrst og fremst leitast við að finna út hvernig framlegð og veltufé frá rekstri komi til 

með að standa undir stofnfjárfestingum og afborgun lána. Hér er miðað við að greitt verði af 

langtímalánum eins og þau falla á gjalddaga og að fjárfest verði í samræmi við fyrirliggjandi 

fjárfestingaáætlun. Í þessari áætlun kemur þörf fyrir langtímalán fram í lækkandi veltufjárhlutfalli.  

Að öðruleiti er reiknað er með að starfsemin verði í frekar föstum skorðum á tímabilinu og að áfram 

verði gætt hóflegs aðhalds í rekstri að teknu tilliti til umsvifa. Ekki er horft til þess, að á spátímanum 

kunni verkefni að verða flutt frá ríki til sveitarfélaga. 
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Árið 2019. 

Miðað við framangreindar forsendur er reiknað með að heildartekjur þessa árs verði um 31.335 m.kr. 

af A-hluta en 32.859 m.kr. fyrir samstæðuna. Áætlað er að jákvæður afgangur verði um 818 m.kr. af 

rekstri A-hluta en 947 m.kr. af samstæðu. Reiknað er með nettó fjárfestingum A-hluta upp á 3.496 

m.kr. og að fjárfestingar í samstæðu verði 3.974 m.kr. Framlegð af A-hluta verður 14,0% gangi þetta 

eftir og framlegðin af samstæðu 16,0%. Sé skoðað hlutfallið á milli skatttekna og  gjalda málaflokka 

að undanskildum reiknuðum lífeyrisskuldbindingum og framlagi til B-hluta fyrirtækja, þá er það um 

93,5%.  

Sé gefin sú forsenda að langtímalífeyrisskuldbinding sé talan úr ársreikningi 2016 framreiknuð með 

áætlaðri launavísitölu, þá verður reiknað skuldahlutfall samstæðu bæjarins 120,3%. Þegar 

skuldahlutfallið er komið undir 150%, þá er ekki gerð jafn rík krafa til hárrar framlegðar og áður, þ.e. 

lægri framlegð á að duga til að standa undir afborgunum lánanna til lengri tíma litið. 

Á árinu 2019 eru mörg lán á lokagalddaga, þ.á.m. KOP08 flokkurinn sem tekinn var í lok árs 2008 og á 

fyrri helmingi 2009. Á árinu eru einnig gjalddagar hárra eingreiðslulána. Við lántöku þeirra var samið 

var við lánveitendur um að á þessu ári yrði hægt að skilmálabreyta lánunum þannig að þau fari í 

greiðsluferil sem að einhverju leiti mun koma í stað afborgananna af KOP08. Afborgun ársins 2019 af 

KOP08 verður um 950 m.kr. á verðlagi ársins 2017. Í þessari áætlun er reiknað með að fyrrnefnd 

eingreiðslulán fari í afborgunarferil. 

 

Árið 2020. 

Á árinu 2020 er reiknað með að heildartekjur verði um 33.050 m.kr. á A-hluta en um 34.564 m.kr. 

fyrir samstæðuna. Áfram verði gætt aðhalds í rekstri, en kostnaðarauki fylgi fjölgun íbúa og auknum 

kröfum. Miðað við það má vænta, að afkoman verði jákvæð um 993 m.kr. af A-hluta en um 1.102 

m.kr. af samstæðu. Reiknað er með nettó fjárfestingum A-hluta fyrir 2.760 m.kr. en um 3.225 m.kr. af 

samstæðu.  

Framlegð af A-hluta verður um 13,7% en af samstæðu um 15,5%. Skuldahlutfall samstæðu m.v. sömu 

forsendur og fyrr, verði 115,6% og veltufjárhlutfallið 0,32. Hér má benda á, að þegar veltufjárhlutfall 

stefnir í þetta lága tölu er fullt tilefni til að athuga hvort ástæða sé til að endurfrjármagna 

skammtímaskuldirnar, svo draga megi úr greiðslufalls áhættu. Verði það raunin við áætlanagerð 

ársins 2020 verður lagt til að svo verði gert. Sé skoðað hlutfallið á milli skatttekna og gjalda 

málaflokka að undanskildum reiknuðum lífeyrisskuldbindingum og framlagi til B-hluta fyrirtækja, þá 

er það 93,3%.  

 

Árið 2021. 

Á þessu ári er reiknað með að heildartekjur verði um 34.781 m.kr. af A-hluta en 36.252 m.kr. af 

samstæðu. Afkoma rekstursins verður jákvæð um 1.193 m.kr. af A-hluta en 1.249 m.kr. af samstæðu. 
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Reiknað er með nettó fjárfestingum A-hluta fyrir 1.845 m.kr. en 2.315 m.kr. hjá samstæðu. Framlegð 

af A-hluta er áætluð 13,8% en 15,3% af samstæðu. Skuldahlutfall m.v. sömu forsendur og fyrr, verður 

þá 108,0% en veltufjárhlutfallið 0,35.  

Hlutfallið skatttekjur á móti gjöldum málaflokka að undanskildum reiknuðum lífeyrisskuldbindingum 

og framlagi til B-hluta fyrirtækja verður 92,5%.  


