
  

 
 Fjármála- og áhættustýringarsvið Reykjavík, 5. febrúar 2021

R21020064

Borgarráð

       

Rauðavatn 29b - heimild til kaupa á ræktunarspildu og sumarhúsi

Óskað er heimildar borgarráðs til að ganga til samninga við eiganda að ræktunarspildu og sumarhúsi 
við Rauðavatn 29b. Sumarhúsið er keypt til niðurrifs.

Greinargerð:

Um er að ræða 37,0 fermetra sumarhús, ásamt kartöflugeymslu og geymsluskúr sem keypt er til 
niðurrifs auk ræktunarspildu. Lóð merkt nr. 29b við II. götu við Rauðavatn, fasteignanúmer 
F2046776.

Reykjavíkurborg hefur í mörg ár leyst til sín ræktunarréttindi og sumarhús við Rauðavatn þegar 
eigendur hafa óskað eftir að selja. 

Aflað var verðmats tveggja óháðra löggiltra fasteignasala og ákvarðast kaupverðið á meðtalsverði 
þeirra. Verðmat eru frá júní 2020 en ekki þykir ástæða til að afla nýrra verðmata í ljósi þess að aðilar 
sammæltust um kaupverðið á síðasta ári. 

Kaupverðið er kr. 3.050.000,- sem endurspeglar meðaltalsmat.

Óli Jón Hertervig
skrifstofustjóri eignaskrifstofu

     

Hjálagt:

1.  Kaupsamningur og afsal, Drög dags. 8. júní 2021.
2.  Leigusamningur um land, dags 24. ágúst 1955.
3.  Verðmat Mikluborgar, dags. 18. júní 2019.
4.  Verðmat Jöfurs, dags. 13. júní 2019.



 

KAUPSAMNINGUR OG AFSAL 
 

 

 

Ragnar Bragason, kt. 120945-2709, Sogavegi 126, 108 Reykjavík, afsalar hér með Reykjavíkurborg, kt. 530269-

7609, eignarhlut sínum í Rauðavatni 29, 2. gata, F2046776 til fullrar eignar ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja 

ber.  

 

 

Afsalsgjafi: Ragnar Bragason, kt. 120945-2709.  

 

Afsalshafi: Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609.  

 

Hið afsalaða: Sumarhús við 2. götu v/Rauðavatn 29, í Reykjavík, F2046776, nánar tiltekið 37,0 femetra 

sumarhús byggt 1950, ásamt kartöflugeymslu og geymsluskúr sem stendur á lóðinni. Með 

afsali þessu verður eignin alfarið í eigu Reykjavíkurborgar.     

 

 Lögskilauppgjör fer fram við kaupsamning og afsl og miðast það við afhendingardag. Á 

afhendingardegi tekur afsalshafi við öllum réttindum og skyldum sem hinu afsalaða fylgir 

og hirðir arð af hinu afsalaða frá þeim degi.   

 

Kaupverð: Samkvæmt kaupsamningi og afsali þessu er umsamið kaupverð hins afsalað 3.050.000 kr., 

sem skrifast þrjármilljónirogfimmtíuþúsundkrónur. Kaupverðið er að fullu greitt. Hið 

afsalaða er selt án veðbanda og án kvaða. Afsalshafi greiðir stimpil- og þinglýsingargjöld af 

kaupsamningi og afsali þessu. 

 

Ástand hins afsalaða:        Afsalshafi hefur kynnt sér ástand hins afsalaða og sættir sig við það að öllu leyti. 

 

Afhendingartími: Afsalshafi veitir eigninni viðtöku við undirritun afsals þessa.  

 

 

Samkvæmt framangreindu lýsir Ragnar Bragason því yfir að Reykjavíkurborg er réttur og löglegur eigandi hins 

afsalaða. Afsal þetta er gert í þremur samhljóða eintökum.  

 

 

 

 

Reykjavík, 8. febrúar 2021 

 

 

 

Afsalsgjafi:      Afsalshafi: 

 

 

_________________________________  ______________________________________ 

Ragnar Bragason  f.h. Reykjavíkurborgar 

  með fyrirvara um samþykki borgarráðs 

 

 

 

  

 

Vottar að réttri dagsetningu og undirritun: 

 

   

___________________________________________ 

Nafn og kennitala 

 

 

___________________________________________ 

Nafn og kennitala 
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