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Borgarráð 

Tillaga um aukið framlag til Þjóðarleikvangs 

Lagt er til að 10 m.kr. verði lagðar til reksturs Þjóðarleikvangs ehf. sem er í sameiginlegri 
eigu Reykjavíkurborgar (50%), Ríkisins (42,50%) og KSÍ (7,50%). Framlagið er til að standa 
straum af reglubundnum rekstri út árið 2021 og til 30. júní árið 2022. Framlagið verði 
samþykkt með fyrirvara um að ríkið og KSÍ leggi til sambærilegt framlag í hlutfalli við 
eignaraðild sína. Fjármála- og áhættustýringarsviði verði falið að gera viðauka við 
fjárhagsáætlun í samræmi við tillöguna.  

Greinargerð: 
Félagið Þjóðarleikvangur ehf. var stofnað 12. júní 2019 og er ætlað að standa að 
undirbúningi, útboði að þarfagreiningu, og framkvæmd að um byggingu nýs þjóðarleikvangs 
í Laugardal í stað Laugardalsvallar. Upphaflega voru lagðar 50 mkr. til reksturs félagsins 
við stofnun þess og skiptist sú fjárhæð hlutfallslega á milli eigenda félagsins. Þá var lagt til 
10 mkr. aukaframlag í desember sl. sem skiptist hlutfallslega. Hefur umtalsverð vinna farið 
fram í samræmi við tilgreindan tilgang félagsins, sbr. stofnsamning Þjóðarleikvangs ehf. Á 
aukafundi hluthafa félagsins sem haldinn var þann 15. júní sl. var borin upp tillaga af hálfu 
fulltrúa ríkisins um að hluthafar myndu samþykkja að fjármagna með framlögum í réttu 
hlutfalli við eigendahlut samtals 25 milljónir kr. til að styrkja rekstur félagsins, þ.m.t. 
markaðskönnun og sérfræðivinnu út árið 2021. Miðað við framsetta tillögu skiptast fjárhæðir 
með eftirfarandi hætti: 

Tillagan tekur mið að því að fjármagna rekstur félagsins út árið 2021 samtals 15 m.kr. og er 
hlutur Reykjavíkurborgar af því 50% eða 7,5 m.kr. Auk þess er gert ráð fyrir að fjármagna 
rekstur félagsins til 30. júní 2022 en áætluð rekstrarútgjöld á tímabilinu eru 5 m.kr. og hlutur 
Reykjavíkurborgar 2,5 m.kr. af þeirri fjárhæð. Samtals er því gert ráð fyrir framlagi 
Reykjavíkurborgar að fjárhæð 10 m.kr.  

Áður en tekin er afstaða til og lagt fram fjármagn til markaðskönnunar er það mat 
Reykjavíkurborgar að nauðsynlegt sé að skýra sýn hlutaðeigandi aðili á framhald 



verkefnisins, en nauðsynlegt er engu að síður að tryggja félaginu lágmarksfjármögnun út 
árið 2021. 
 
 
 
 
 

Dagur B. Eggertsson, 
borgarstjóri 

 
Hjálagt:  

1. Bréf Fjármála- og efnahagsráðuneytis til Þjóðarleikvangs, dags. 21. júní 2021 
2. Fundargerð aukafundar hluthafa, dags. 15. júní 2021 
3. Stofnsamningur, dags. 12. júní 2019 
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 ÞJÓÐARLEIKVANGUR  
ICELANDIC NATIONAL STADIUM 

 

MINNISBLAÐ 
 

Frá:   Stjórn Þjóðarleikvangs ehf. 

Til:  Eigenda 

Dags.:  10. febrúar 2021 
 

Efni:  Tillaga um næstu skref 

Nú liggur fyrir ítarleg skýrsla AFL um áætlaðan stofn- og rekstrarkostnað nýs þjóðarleikvangs miðað við 
fjórar megin sviðsmyndir. 

Lagt er til að næsta skref verði markaðskönnun (Request for Information, RFI) á meðal alþjóðlegra 
rekstraraðila sem líklegir eru til að sýna því áhuga að bjóða í rekstur nýs þjóðarleikvangs. Jafnframt er 
lagt til að samhliða fari fram viðræður milli eigenda um hvernig möguleg aðkoma þeirra gæti orðið að 
fjármögnun á byggingu vallarins og rekstri til framtíðar. 

Markaðskönnun (RFI) 

Farið verði í slíka markaðskönnun án allra skuldbindinga af hálfu eigenda umfram þann kostnað sem 
það felur í sér að framkvæma slíka könnun. Markaðskönnunin mun byggja á skýrslu AFL og því er ekki 
talin þörf á frekari greiningarvinnu til þess að undirbúa hana. 

Ávinningur 

Ávinningurinn af því að fara í slíka markaðskönnun á þessu stigi er fyrst og fremst eftirfarandi: 

— Kalla fram sýn alþjóðlegra rekstraraðila á tekjugrundvöll og rekstrarkostnað þjóðarleikvangs, sem 
mun þá ramma betur inn framlög eða tekjur eigenda. 

— Mat rekstraraðila á því hvaða valkostur er heppilegastur (útfærslur á leiðum í skýrslu AFL). 
— Mat rekstraraðila á því hvaða áhættu þeir eru tilbúnir að taka í rekstri og fá þannig betri sýn á þá 

fjárhagslegu áhættu sem hvílir á eigendum. 

Tímarammi 

Áætlað er að tímaramminn við undirbúning og framkvæmt markaðskönnunarinnar verði um 8-12 vikur 
frá því að ákveðið verði að hefja ferlið.  

Samhliða viðræður á milli eigenda 

Samhliða þessari vinnu er nauðsynlegt að eigendur Þjóðarleikvangs ræði sín á milli hvernig möguleg 
aðkoma þeirra gæti orðið að fjármögnun á byggingu vallarins og rekstri til framtíðar. Áætlaður 
byggingakostnaður miðað við mismunandi útfærslur liggur fyrir í skýrslu AFL, sem hægt er að hafa til 
grundvallar í þeim viðræðum.  

Þótt ekki fáist skýr niðurstaða um það hvort og hversu mikið þarf að styðja við reksturinn til framtíðar í 
höndum rekstraraðila fyrr en að lokinni markaðskönnuninni, er hægt er að vinna með sviðsmyndir um 
mismunandi útfærslur á vellinum byggt á skýrslu og rekstrarmódeli AFL.  

Í skýrslunni er að finna umfjöllun (bls. 145) sem lýsir dæmum um útkomu þar sem KSÍ og 
Reykjavíkurborg væru í sömu stöðu og nú („no worse off“). Í fyrsta lagi felur þessi sviðsmynd í sér að 
KSÍ láti hærra hlutfall miðasölu renna til rekstrar vallarins og haldi eftir um 50% tekna í stað 80% nú. 
Áætlað er að þetta hlutfall skili KSÍ sömu tekjum af vellinum og meðaltal tekna var síðustu ára. Í öðru 
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lagi gerir þessi sviðsmynd ráð fyrir að það framlag sem Reykjavíkurborg hefur veitt Laugardalsvelli 
haldist óbreytt (framlög að jafnaði 43 m.kr. og fasteignagjöld sem Reykjavíkurborg hefur fengið í tekjur 
eru um 22 m.kr. eða nettó 21 m.kr. á ári). Í viðkomandi sviðsmynd er rekstrarafkoma jákvæð miðað við 
úrfærslu C. 

Jafnframt kemur fram í skýrslu AFL að efnahagslegur ávinningur samfélagsins af byggingu vallarins er 
verulegur, sem hlýtur að styðja við það sjónarmið að ríkissjóður komi myndarlega að fjármögnun á 
byggingu vallarins og framtíðar rekstri hans. 

Kostnaður 

Gert er ráð fyrir að framkvæmd markaðskönnunarinnar verði í höndum Innkaupaskrifstofu 
Reykjavíkurborgar. Áætlað er að kostnaður Innkaupaskrifstofu, AFL og KPMG, sem ráðgjafa stjórnar 
Þjóðarleikvangs í ferlinu verði um 8 m.kr.  

Hægt er að vinna með eigendum að sviðsmyndum um mismunandi útfærslur á vellinum byggt á 
skýrslu og rekstrarmódeli AFL. Áætlað er að kostnaður AFL og KPMG, sem ráðgjafa stjórnar 
Þjóðarleikvangs í ferlinu verði um 2 m.kr.  

Í þessum tölum er ekki gert ráð fyrir mánaðarlegum rekstrarkostnaði Þjóðarleikvangs ehf. fram að 
næsta aðalfundi (bókhald, endurskoðun og stjórnarlaun), enda hefur þegar verið gerð fyrir þeim 
kostnaði meðal eigenda. 

 

Virðingarfyllst, 

f.h. stjórnar, 

 

_______________________ 

Árni Geir Pálsson 
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