
  

 
 Fjármála- og áhættustýringarsvið Reykjavík, 27. janúar 2021

R21010279

Borgarráð

       

Kleppsmýrarvegur 11 afnotasamningur

Óskað er eftir samþykki borgarráðs á meðfylgjandi afnotasamningi um lóðina Kleppsmýrarvegur 11.

Greinargerð
Um er að ræða afnotasamning fyrir 1.569 m

2 

lóð við Kleppsmýrarveg 11 í Reykjavík sem er í eigu 
Faxaflóahafna. Samkvæmt deiliskipulagi er gert ráð fyrir allt að þremur smáhýsum á lóðinni. 
Smáhýsin verða nýtt sem búsetuúrræði fyrir skjólstæðinga Velferðarsviðs. Nú þegar er búið að koma 
fyrir fimm smáhýsum í Gufunesi. Gert er ráð fyrir að koma fyrir 15 smáhýsum til viðbótar á völdum 
stöðum í borginni á þessu ári. 

Óli Jón Hertervig
skrifstofustjóri eignaskrifstofu

     

Hjálagt:
Kleppsmýrarvegur 11 ,afnotasamningur.  DRÖG 27 janúar.



  

 

 
AFNOTASAMNINGUR UM KLEPPSMÝRARVEG 11 

  
Faxaflóahafnir sf., kt. 530269-7529, (hér eftir nefndur „leigusali“) Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík og 
Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609, (hér eftir nefndur „leigutaki“) Ráðhúsinu í Reykjavík, vegna 
Reykjavíkurborgar – eignasjóðs, kt. 570480-0149, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, gera með sér 
svofelldan afnotasamning: 
 

1. Hið leigða 
Leigutaki tekur á leigu 1.569 m2 lóð við Kleppsmýrarveg 11 í Reykjavík sem afmarkast eins og 
sjá má í viðhengdu mæliblaði og samkvæmt skipulagi. Reykjavíkurborg hyggst setja niður á hinu 
leigða svæði þrjú smáhýsi til útleigu á vegum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og 
Félagsbústaða hf. Vísað er til nýlega samþykktrar breytingar á deiliskipulagi „Vogabyggð 1“, 
vegna nýrrar lóðar fyrir smáhýsi. Sjá fylgiskjal 1 
 

2. Gildistími 
Afnotasamningur þessi er tímabundinn til  fimm ára, frá 1. febrúar 2021 að telja. Við lok 
afnotatíma framlengist samningur þessi sjálfkrafa í tvö (2) ár í senn nema leigusali eða leigutaki 
tilkynni skriflega breytingu þar um með a.m.k. eins (1) árs fyrirvara. Skal uppsögn tilkynnt 
skriflega til samningsaðila.  
 
Leiga greiðist fyrir afnotin og er hún 926.851 kr. á ári og tekur breytingum við áramót miðað 
við vísitölu neysluverðs til verðtryggingar sem við undirritun samnings þessa er 490,3. 
Gjalddagi er einu sinni á ári. Fyrsti gjalddagi er 1. febrúar 2021.  Gjöld sem greidd eru skv. 
mælum, s.s. heitt vatn, rafmagn o.s.frv. greiðir leigutaki beint til viðeigandi aðila þar sem við á. 
 
Leigusali greiðir opinber gjöld vegna lóðarinnar, s.s. fasteignagjöld og vatns- og fráveitugjöld 
og tekur leigufjárhæð mið af því. 
 

3. Afhending og skil á afnotasvæði 
Afnotasvæðið afhendist við undirritun samnings þessa. Við lok samningsins skal leigutaki skila 
afnotasvæðinu til leigusala. Leigutaki skal við samningslok rýma lóðina, hreinsa og skila henni 
í ásættanlegu ástandi. 
  

4. Framkvæmdir 
Allar framkvæmdir sem leigutaki ræðst í á afnotasvæðinu greiðast af leigutaka.  Framkvæmdir 
skulu vera til samræmis við fyrirliggjandi teikningu af frágangi lóðar, sem fylgir samningi 
þessum. 
 

5. Fyrirvarar 
Leigusali gerir kröfu um að reglubundið nauðsynlegt eftirlit verði með íbúum smáhúsanna auk 
þess sem umhirða á lóðinni verði með þeim hætti að sómi sé af.  Faxaflóahafnir sf. eru með 
vottað umhverfisstjórnunarkerfi sem m.a. tekur til umgengni á lóðum, meðferðar á úrgangi og 
spilliefnum. Ætlast er til að lóðarhafi fylgi viðurkenndum viðmiðunum á þessu sviði. 
 

6. Nýting á hinu leigða 
Leigutaka er  óheimilt að nýta hið leigða í öðrum tilgangi en greinir um í 1. gr. Öll önnur 
framleiga er óheimil.  
 

  



  

 

 
 

7. Riftun 
Brot á ákvæðum samnings þessa getur valdið riftun. Hið sama gildir ef vanskil á gjaldi fyrir 
leiguafnot varir í lengri tíma en tvo mánuði.   
 
 

8. Varnarþing 
Rísi ágreiningur um afnotasamning þennan má bera hann undir Héraðsdóm Reykjavíkur. 
 
 
 

Reykjavík 27. janúar 2021. 
 
 
Leigusali:      Leigutaki: 
 
 
_________________________________  _______________________________ 
f.h. Faxaflóahafna sf.  f.h. Reykjavíkurborgar með fyrirvara um 

samþykkt borgarráðs 
 
 
 
Vottar að réttri undirskrift og dagsetningu: 
 
 
_________________________________                  _________________________________ 
Nafn og kt.      Nafn og kt. 
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