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 Borgarráð 

Jöfursbás 6 - úthlutun lóðar og sala byggingarréttar

Óskað er eftir því að borgarráð samþykki að úthluta Exton ehf., kt. 470499-2069, Vesturvör 
30C, 200 Kópavogi, lóð og byggingarrétti við Jöfursbás 6. Lóðin er 7.068 fermetrar og heimilað 
byggingarmagn ofanjarðar er 3.500 fermetrar fyrir atvinnuhúsnæði og 3.832 fermetrar 
neðanjarðar.  
Samtals er greitt fyrir byggingarréttinn 105.875.000 kr. sem ákvarðast skv. meðaltali verðmata 
tveggja fasteignarsala. Gatnagerðargjald miðað við 3.500 fermetra byggingum ofanjarðar er 
85.634.500 kr. og neðangjarðar miðað við 3.832 fermetra er 9.474.784 kr. Heildarfjárhæð 
byggingarréttar og gatnagerðargjalda er 200.984.284 kr. 
Gjalddagi gatnagerðargjalda og byggingarréttar er 45 dagar frá samþykki borgarráðs fyrir 
úthlutun lóðarinnar og sölu byggingarréttar. 
Úthlutun þessi byggir á lóðarvilyrði sem borgarráð staðfesti þann 23. nóvember 2017, og 
framlengdi á fundi sínum 4. mars 2021. 
Hefji lóðarhafi ekki framkvæmdir innan tveggja ára frá úthlutunardegi fellur úthlutun þessi niður 
með afturköllun borgarráðs á úthlutun lóðarinnar. 
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, auk inntaksgjalda fyrir hita og rafmagn greiðist skv. gjaldskrá Veitna sem 
finna má á heimasíðu Veitna. 
Ef vanskil verða á greiðslu kaupverðs, fellur úthlutun lóðarinnar úr gildi, með afturköllun 
borgarráðs á úthlutun þessari. 
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.  
Lóðin er byggingarhæf. Athygli er vakin á því, að stærð og lega lóðar getur breyst og verður 
gerð grein fyrir lóðinni og kvöðum á henni á mæliblaði. Reykjavíkurborg hefur ekki framkvæmt 
eða látið framkvæma neina könnun á jarðvegi eða undirlagi lóðarinnar. Lóðin er afhent í 
núverandi ástandi sem lóðarhafi hefur kynnt sér og sættir sig við. 
Lóðarhafi getur ekki skilað lóðinni aftur til Reykjavíkurborgar. Lóðaleigusamningur verður 
gerður þegar íbúðir eru fullgerðar og geymir hann nánari stærðir lóða og kvaðir á þeim. 



Að öðru leyti en að framan greinir gilda um lóðina áður tilvitnaðar almennar reglur um úthlutun 
lóða og sölu byggingarréttar fyrir íbúðarhús í Reykjavík, útgefnar í maí 2014 og almennir lóða- 
og framkvæmdaskilmálar, útgefnir í júní 2013 og deiliskipulagsskilmálar fyrir Gufunes. Allir 
þessir skilmálar eru aðgengilegir á heimasíðu Reykjavíkurborgar, á vefslóðinni: 
reykjavik.is/lodir. 

Ívar Örn Ívarsson 
skrifstofa borgarstjóra og borgarritara 
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