
 
Reykjavík, 13. mars 2023 

FAS22110058 
 

 

Borgarráð 
 

 

Vatnagarðar 28, leiga 

 

Óskað er eftir að borgarráð samþykki meðfylgjandi drög að viðauka við leigusamning um 
Vatnagarða 28. 

Greinargerð: 
Reykjavíkurborg hefur haft húsnæði að Vatnagörðum 28 á leigu, fyrir hluta af skjalasafni 
Reykjavíkurborgar, frá árinu 2006. Núverandi samningur rennur að óbreyttu út 31.október 
2023.  

Mikið magn af skjölum Reykjavíkurborgar eru í geymslu í Vatnagörðum 28. Um er að ræða 
hillupláss sem er um 4.480 hillumetrar í 30 rekkum sem innihalda um 40 þúsund öskjur og 
bækur. Einnig eru brettarekkar fyrir um 6 vörubretti og brettageymsla sem rúmar 12 vörubretti. 
Í húsnæðinu er frystiklefi sem er heppilegur fyrir tölvutæk gögn. 

Um er að ræða framlengingu á núverandi samningi fyrir skjalasafn til 31. október 2025. Að 
þeim tíma liðnum myndast ótímabundinn samningur með 12 mánaða fyrirvara á uppsögn. 

Eignasjóður framleigir húsnæðið til Borgarskjalsafns Reykjavíkur.  

Gert er ráð fyrir þessari leigu í fjárhagsramma Borgarskjalsafns Reykjavíkur. 

 

 

Virðingarfyllst, 

 

Óli Jón Hertervig 

Fjármála- og áhættustýring 

 

 

Hjálagt: 
Drög að viðauka VI dags. 10. mars 2023 
Leigusamningur, dags. 27. september 2006 ásamt viðauka I-V 



  Vatnagarðar 28  XCO ehf 

  

 
 
 
 

Viðauki VI við leigusamning, dags 27. september 2006 
 
 
Undirritaðir samningsaðilar, XCO  ehf.  kt. 681271-1129, Vatnagörðum 28 ,  104  Reykjavík, 
sem leigusali og Reykjavíkurborg kt. 530269-7609 vegna Reykjavíkurborg - eignasjóður kt. 
570480-0149, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sem leigutaki, gera með sér svofelldan 
viðauka við leigusamninginn, dags 27. september 2006, um leiguhúsnæði að Vatnagörðum 28, 
Reykjavík um geymsluhúsnæði fyrir Borgarskjalasafns Reykjavíkur. 
 
Leigutími samkvæmt 3. grein framlengist til 31. október 2025. Haldi leigutaki áfram afnotum 
sínum eftir lok leigutímans og krefjist leigusali ekki rýmingar á eigninni á sama tímabili, telst 
vera kominn á ótímabundinn samningur milli aðila með sömu skilmálum og greini í samningi 
milli aðila að því undanskildu að hvorum samningsaðila fyrir sig er heimil uppsögn með 12 
mánaða fyrirvara.  
Að öðru leiti gildir leigusamningur dags. 27. september 2006 og viðaukar dags. 28. apríl 2011, 
16. júlí 2014, 25. júlí 2017, 31. október 2018 og 18. febrúar 2021. 
 
 
 
 
 

Reykjavík,  10. mars 2023 
 
 

         F.h. Leigusala               F.h. leigutaka 
 
 
 

___________________________   _____________________________  
     F. h.    XCO ehf. Með fyrirvara um samþykki Borgarráðs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vottar að réttri dagsetningu, undirskriftum 
og yfirlýsingu aðila um fjárræði sitt: 
 
 
 
____________________________         
 
 
 
____________________________    
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