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Borgarráð

       

Súðarvogur 11 - úthlutun lóðar og sala byggingarréttar

Óskað er eftir að borgarráð samþykki að úthluta Súðarvogi 9 ehf., kt. 470610-0930, 
Grensásvegi 50, 108 Reykjavík, lóð og byggingarrétti fyrir fjölbýlishús að Súðarvogi 11, fyrir 
allt að 16 íbúðir. Byggingarmagn nemur í heildina 2.490 fermetrum, þar af 1.620 fermetrar 
ofanjarðar, 570 fermetrar fyrir bílakjallara, 240 fermetrar fyrir geymslur og 60 fermetrar fyrir 
svalir og skyggni. 

Úthlutun þessi byggir á samningi Súðarvogs 9 ehf. og Reykjavíkurborgar vegna fyrirhugaðrar 
uppbyggingar á lóðunum Súðarvogur 9 og 11 í Vogabyggð 2, Reykjavík, dags. 30. júní 2020, 
samþykkt í borgarráði 25. júní 2020. Með samningnum samþykkir Reykjavíkurborg að selja 
Súðarvogi 9 ehf. byggingarrétt á þeim hluta leigulóðarinnar Súðarvogur 11 sem er á 
borgarlandi, á grundvelli meðaltals tveggja verðmata. Samkvæmt fyrirliggjandi 
lóðaruppdrætti er lóðin alls um 950 fermetrar að stærð. Telst um 460 fermetrar hennar vera á 
borgarlandi, sem er því um 48,4% lóðarinnar Súðarvogur 11, og 490 fermetrar hennar koma 
af lóðinni Súðarvogur 9, sbr. fylgiskjöl 1 og 2 með hjálögðum samningi. 

Gatnagerðargjald heildar lóðarinnar m.v. framangreinda fermetra er 21.752.451 kr. Greiðsla 

fyrir 48,4% byggingarréttarins (784,08 m
2

) er 38.199.930 kr. Alls nema greiðslur vegna 
48,4% byggingarréttarlóðarinnar og gatnagerðargjald allrar lóðarinnar 59.952.381 kr. Greiða 
skal byggingarréttargreiðsluna og gatnagerðargjaldið innan 90 daga frá samþykkt borgarráðs á 
úthlutun þessari, í samræmi við áðurnefndan samning Súðarvogs 9 ehf. og 
Reykjavíkurborgar, dags. 30. júní 2020.

Samkvæmt samkomulagi við Súðarvog 9 ehf. um skipulag, uppbyggingu og þróun á lóðinni 
Súðarvogur 9 og hluta lóðarinnar Súðarvogur 11, dags. 30. júní 2020, skal lóðarhafi jafnframt 
gefa út veðskuldabréf að fjárhæð 22.465.996 kr. fyrir 51,6 % af byggingarmagni ofanjarðar 

(835,92 m
2

) á lóðinni Súðarvogur 11. Gjalddagi veðskuldabréfsins er við útgáfu fyrsta 
byggingarleyfis að Súðarvogi 11.

Verði samþykkt byggingarleyfi fyrir stærra hús á lóðinni en sem nemur þeirri 
viðmiðunarstærð sem tilgreind er fyrir lóðina, skal greitt viðbótargatnagerðargjald samkvæmt 
gildandi gjaldskrá gatnagerðargjalda hverju sinni. Viðbótargatnagerðargjaldið skal greitt áður 
en byggingaleyfi er gefið út. Ef byggingarréttur á lóðinni eykst eða samþykkt er breytt 
húsagerð áskilur Reykjavíkurborg sér rétt til þess að endurskoða söluverð byggingarréttar á 
lóðinni og/eða innheimta greiðslu fyrir aukinn byggingarrétt.

Tengigjald fráveitu, heimlagnagjöld og önnur gjöld eru innheimt af Veitum ohf. skv. 
gjaldskrá.

Ef vanskil verða á greiðslu samkvæmt úthlutun þessari, fellur úthlutun lóðarinnar úr gildi, án 
sérstakrar samþykktar borgarráðs og án sérstakrar tilkynningar þar um, sbr. grein númer 1.14 í 



almennum lóða- og framkvæmdaskilmálum, útgefnum í júní 2013.

Athygli er vakin á því, að framsal byggingarréttarins er óheimilt áður en gerður hefur verið 
lóðarleigusamningur um viðkomandi lóð, nema að fengnu sérstöku samþykki borgarráðs. Um 
skilyrði til framsals lóða og fyrir gerð lóðarleigusamnings vísast til greina númer 6 og 8 í 
almennum reglum um úthlutun lóða og sölu byggingarréttar fyrir íbúðarhús í Reykjavík, 
útgefnum í maí 2014. 

Athygli er vakin á því, að stærð og lega lóðar getur breyst og verður gerð grein fyrir lóðinni 
og kvöðum á henni á mæliblaði. Lóðin er byggingarhæf. 

Lóðarhafi á ekki rétt á því að skila umræddri lóð aftur til Reykjavíkurborgar gegn 
endurgreiðslu lóðarverðsins sbr. lokamálslið greinar 1.14. í almennum lóða- og 
framkvæmdaskilmálum frá júní 2013. 

Lóðaleigursamningur verður gefinn út samhliða útgáfu ofangreinds veðskuldabréfs, að því 
tilskyldu að lóðarhafi hafi þegar greitt gatnagerðargjald og framangreindar greiðslur vegna 
byggingarréttar.

Lóðarhafa er óheimilt að framselja rétt sinn nema með heimild borgarráðs þar til 
lóðarleigusamningur hefur verið gefinn út. 

Að öðru leyti en að framan greinir gildir um lóðina almenn greinargerð og skilmálar fyrir 
innviði með deiliskipulagi fyrir svæði 1 og 2 í Vogabyggð, birt upphaflega í B-deild 
Stjórnartíðinda 3. mars 2017, með síðari breytingum, skilmálar fyrir húsbyggingar og 
mannvirki á lóð með deiliskipulagi fyrir svæði 2 í Vogabyggð, birt í B-deild Stjórnartíðinda 
3. mars 2017, með síðari breytingum, almennar reglur um úthlutun lóða og sölu 
byggingarréttar fyrir íbúðarhús í Reykjavík, útgefnar í maí 2014, með síðari breytingum og 
almennir lóða- og framkvæmdaskilmálar sem samþykktir voru af borgarráði þann 13. júní 
2013, með síðari breytingum. Skilmálarnir eru aðgengilegir á heimasíðum Reykjavíkurborgar, 
á vefslóðunum reykjavik.is/lodir og 
https://reykjavik.is/framkvaemdasjain/vogabyggd-uppbygging.

Ívar Örn Ívarsson

     

Hjálagt:
Samningur vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar á lóðunum Súðarvogur 9 og 11 í Vogabyggð 2, Reykjavík, dags. 
30. júní 2020.
Samkomulag um skipulag, uppbyggingu og þróun á lóðinni Súðarvogur 9 og hluta lóðarinnar Súðarvogur 11 í 
Vogabyggð 2 í Reykjavík, dags. 30. júní 2020.
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