
 
Reykjavík, 7. febrúar 2022 

FAS22020014 

 

 
Borgarráð 
 
  
 
 
Knarrarvogur 2, kaup 

 

Óskað er eftir að borgarráð samþykki að kaupa fasteign að Knarrarvogi 2 fyrir krónur 
460.000.000.- 

Greinargerð 

Samningateymi Reykjavíkurborgar við lóðarhafa og landeigendur vegna Borgarlínu hefur 
verið í viðræðum við eigendur fasteigna að Knarrarvogi 2 og Suðurlandsbraut 75 með það að 
markmiði að Borgarlína komist leiðar sinnar óháð annarri umferð. 

Gert er ráð fyrir að leið Borgarlínu frá Ártúnshöfða yfir í Vogabyggð fari á  brú yfir ósa 
Elliðaáa. Núverandi hugmyndir gera ráð fyrir að Borgarlína liggi milli lóða Sævarhöfða 2 og 6 
og þaðan yfir í Vogabyggð á svæði við Knarrarvog 2.  

Til að tryggja þessu aðkomu er talið nauðsynlegt að Reykjavíkurborg eignist þær fasteignir 
sem standa á lóð Knarrarvogs 2. 

Lóðarhafi og fasteignareigandi er Nýja sendibílastöðin hf. og hefur hluthafafundur félagsins 
samþykkt meðfylgjandi kauptilboð. 

 

Gert verði ráð fyrir kaupum innan gildandi fjárfestingaráætlun. 

 

 

 

Virðingarfyllst, 
 
 

Óli Jón Hertervig 
Fjármála- og áhættustýringarsvið 

Eignaskrifstofa 
 

 

Hjálagt: 
Kauptilboð í Knarrarvog 2 dags. 17. janúar 2022. 
Verðmat frá Miklaborg dags. 2/12 2021. 
Verðmat frá Valhöll dags. 7/2 2022. 
 









 

                    
 
                              Verðmat                  

 
Undirritaður hefur skoðað og verðmetið fasteignina að Knarrarvogi nr. 2 í Reykjavík, 
ásamt lóð og lóðarréttindum.   
Eigandi: Nýja Sendibílastöðin hf.  Kt. 490269-0969.  
 
Fastanúmer:202-3267. Fasteignamat: 165,110,000,-  Brunabótamat: 206,750,000,- 
      
Lýsing á hinni metnu eign:  Um er að ræða alls 805 fm húseign á tveimur hæðum 
sem stendur á 4999 fm leigulóð frá Reykjavíkurborg. Húsnæðið skiptist eftirfarandi: 
Norðurendi er skrifstofuálma á efri hæð með móttöku, skrifstofum, geymslu + 
snyrtingum og neðri hæðin er með einni innkeyrsluhurð og salur + geymslur.  Þessi 
norðurendi er í leigu til Átaks bílaleigu.   Suðurendi er á tveimur hæðum líka. Á efri 
hæðinni eru höfuðstöðvar Nýju Sendibílastöðvarinnar.  Hún skiptist í móttöku, skrifstofu, 
geymslu, þjónusturými, snyrtingar, viðverusal bílstjóra með sér eldhúsi og fl.  Neðri 
hæðin í suðurenda skiptist í 4 innkeyrslubil með lofthæð ca 5-6 mtr og háum 
innkeyrsluhurðum + snyrtingar.  Tvö þessara bila eru leigð til Átaks bílaleigu og tvö eru 
leigð til Smurstöðvarinnar.   Síðan eru 2 eldsneytisdælur á lóðinni vestan við húsið sem 
eru í leigu til Atlandsolíu.  Lóðin er mjög stór eða hálfur hektari, malbikuð og vel 
skipulögð.   
Samkvæmt upplýsingum frá eiganda og við skoðun á staðnum má sjá að húsið og þak er í 
góðu ástandi og hefur fengið gott og reglulegt viðhald.  Innkeyrsluhurðirnar fjórar í  
austurhúsinu eru nýlegar.   
Það blasir við í verðmati þessu að staðsetning hússins og lóðarinnar er ein sú besta á 
Höfuðborgarsvæðinu, sér í lagi fyrir rekstur Sendibílastöðvar og mikilvægi 
staðsetningarinnar og lóðarinnar er mikið hjá þessum eiganda.  Væri það reyndar fyrir 
flesta starfsemi.   Þá væri auðveldlega hægt að byggja 2000-3000 fm til viðbótar, eða 
jafnvel meira, á lóðinni vegna mjög lítils nýtingarhlutfalls á henni nú.  Eins og lýst er í 
aðalskipulagi 2010-2030: „Einkum skrifstofur, ýmis þjónusta, verslun, léttur iðnaður og 
mögulega íbúðir á efri hæðum fjæst Sæbraut“. Jafnvel byggja annað hús austan við 
núverandi hús á lóðinni.  
Þá hefur Nýja Sendibílastöðin umtalsverðar leigutekjur af húsnæðinu (þeim rýmum sem 
þeir eru ekki að nota) auk leigu til bensín/olíu sölufyrirtækis á lóðinni, sem gerir það að 



verkum að stöðvargjöld hjá þeim fjölda eigenda sem eiga og reka Nýju Sendibílastöðina 
þar sem þeir eru sjálfir með rekstur á eigin sendibíl,  eru meira en helmingi lægri á 
mánuði (um 30 þúsund) heldur en samkeppnisaðili á markaði (um 80 þúsund).   
Í heildina: Velskipulagt atvinnuhúsnæði með tilliti til bifreiðareksturs margskonar.  
Einstök staðsetning og einstaklega stór og rúmgóð athafnalóð sem á sér vart hliðstæðu á 
Höfuðborgarsvæðinu.   
 
Niðurstaða: Áætlað söluverð eignarinnar í núverandi ástandi og á ofangreindu 
markaðssvæði er kr. 330,000,000,- Kr:Þrjúhundruðogþrjátíumilljónir 00/100                              
 
Við rökstuðning og vinnslu verðmatsins er litið til stærðar, ástands, staðsetningar og 
einnig eru söluhorfur hafðar til hliðsjónar.  Verðmat þetta er ekki ábyrgðaryfirlýsing um 
endanlegt söluverð á nauðungaruppboði.  Undirritaður hefur í dag skoðað og verðmetið 
ofangreinda fasteign og stuðst við þau gögn og upplýsingar sem hann best hefur getað 
aflað sér.   

 
   Reykjavík  7.febrúar 2022.  

 
__________________________________________________ 
Ingólfur Gissurarson, Löggiltur fasteignasala og leigumiðlari, síðan 1989. 

 ingolfur@valholl.is  Gsm:896-5222 
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