Reykjavík, 4. júlí 2022
MSS22070007

Borgarráð

Vatnsstígur 12 og 12a, úthlutun lóðar og sala byggingarréttar
Óskað er eftir að borgarráð samþykki að úthluta Félagsstofnun stúdenta, kt. 540169-6249,
Háskólatorgi Sæmundargötu 4, 101 Reykjavík, íbúðarhúsalóðunum Vatnsstíg 12 og Vatnsstíg
12a. Lóðin Vatnsstígur 12 er um 185 m2 og heimilað byggingarmagn allt að 180 m2. Lóðin
Vatnsstígur 12a er um 222,8 m2 og heimilað byggingarmagn allt að 180 m2. Á hvorri lóð um
sig má byggja allt að 7 einstaklingsíbúðir.
Fyrir byggingarréttinn greiðast 45.000 kr. pr. m2 sem er verð byggingarréttar fyrir
húsnæðisfélög sem rekin eru án hagnaðarsjónarmiða. Fyrir byggingarrétt ofanjarðar greiðast
16.200.000 kr. Auk greiðslu fyrir byggingarrétt greiðast 5.108.813 kr. í gatnagerðargjöld.
Fjárhæð gatnagerðargjalda getur breyst til hækkunar við innlögn byggingarnefndateikninga.
Á móti byggingarrétti verður skuldajafnað stofnstyrk sem nemur 16.200.000 kr.
Samtals er greitt 21.308.813 kr. fyrir byggingarrétt og gatnagerðargjöld.
Greiðslufrestur er 45 dagar frá samþykki borgarráðs á úthlutun. Verði ekki af greiðslu
kaupverðs byggingarréttarins í samræmi við ofangreint innan tilskilins frests getur það varðað
riftun á sölu byggingarréttarins og afturköllun á úthlutun lóðar. Sama á við ef
framkvæmdafrestir eru ekki virtir.
Úthlutun þessi byggir á lóðarvilyrði sem borgarráð staðfesti þann 31. mars 2022.
Fyrir útgáfu lóðarleigusamnings skal útbúið sérstakt kvaðaskjal þar sem m.a. kemur fram:
-

Að óheimilt sé að selja lóðina eða íbúðir á lóðinni nema með leyfi Reykjavíkurborgar.
Kvöð um fjárhæð stofnstyrks og hvernig hann tekur verðbreytingum.
Hvenær komi til endurgreiðslu og hvernig henni sé háttað.

Á lóðunum stendur friðað hús, sem Félagsstofnun stúdenta og Reykjavíkurborg hafa gert
samstarfssamning um sem samþykktur var í borgarráði 23. júní sl. Samningurinn felur m.a. í
sér samráð og samstarf um flutning hússins á Vatnsstíg 12 yfir á Vatnsstíg 10, endurgerð
hússins, viðbyggingu og að lokum sölu á Vatnsstíg 10. Samkvæmt samstarfssamningum
leggur Reykjavíkurborg til lóðina Vatnsstíg 10 undir húsið sem stendur á Vatnsstíg 12 en
Félagsstofnun stúdenta ber faglega og fjárhagslega ábyrgð á verkefninu. Félagsstofnun

stúdenta mun vinna að flutningi, endurgerð og framkvæmdir við nýjan kjallara og viðbyggingu
á Vatnsstíg 10 í samráði við Minjastofnun Íslands. Samningurinn stuðlar að verndun og
varðveislu menningarminja í borginni og er til hagsbóta fyrir báða aðila. Athygli er vakin á því
að 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 á ekki rétt á því að skila umræddri lóð aftur til Reykjavíkurborgar gegn endurgreiðslu
lóðarverðsins, sbr. lokamálslið greinar 1.14. í almennum lóða og framkvæmdaskilmálum frá
júní 2013. Lóðarhafa er heimilt að framselja rétt sinn með leyfi borgarráðs þar til
lóðarleigusamningur hefur verið gefinn út. Eftir að lóðarleigusamningur hefur verið gefinn út er
framsal lóðarinnar frjálst.
Tengigjöld fráveitu og önnur heimlagnagjöld eru innheimt af Veitum ohf. skv. gjaldskrá.
Ef samþykktar verða stærri byggingar á lóðinni en sem nemur viðmiðunarstærð
gatnagerðargjalds á lóðinni skulu byggingaleyfishafar greiða auk viðbótargatnagerðargjalds,
uppreiknað kaupverð byggingarréttarins fyrir þá fermetra sem bætast við núverandi
byggingarheimildir skv. samþykktu deiliskipulagi sem gildir í dag. Skipulagsbreyting að ósk
lóðarhafa leiðir aldrei til lækkunar söluverðs byggingarréttar.
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, með síðari
breytingum, almennir lóða- og framkvæmdaskilmálar, útgefnir í júní 2013, með síðari
breytingum, og deiliskipulagsskilmálar fyrir lóðirnar sem tók gildi með auglýsingu í B-deild
Stjórnartíðinda 3. mars 2022. Lóðaskilmálarnir eru aðgengilegir á heimasíðu
Reykjavíkurborgar, á vefslóðinni: reykjavik.is/lodir

Ívar Örn Ívarsson
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara

Hjálagt:
Samstarfssamningur milli FS og Reykvíkurborgar um Vatnsstíg 10 og 12, samþykktur í borgarráði 23. júní 2022.
Vatnsstígur 12 – lóðarvilyrði, samþykktí borgarráði 31. mars 2022 .

Reykjavík, 28. mars 2022
MSS22030221

Borgarráð

Vatnsstígur - lóðarvilyrði
Óskað er eftir því að borgarráð samþykki að veita Félagsstofnun stúdenta, kt. 540169-6249.
Háskólatorgi, Sæmundargötu 4, 102 Reykjavík, vilyrði fyrir byggingarrétti á allt að 12 íbúðum
á uppbyggingarsvæði við Vatnsstíg. Lóðarvilyrði þetta verður bundið eftirfarandi skilyrðum:
1. Að deiliskipulag um lóðina fáist samþykkt fyrir lok árs 2022.
2. Að Reykjavíkurborg og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun samþykki að veita félaginu
stofnframlag á grundvelli laga nr. 52/2016 um almennar íbúðir og reglugerðar 555/2016
um stofnframlög ríkis og sveitafélaga, húsnæðissjálfseignastofnanir og almennar
íbúðir, auk reglna Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og Reykjavíkurborgar um
stofnframlög vegna íbúða á lóðinni.
3. Að umræddur fjöldi íbúða rúmist innan stakstæðra bygginga samkvæmt deiliskipulagi
svæðisins.
4. Félagsbústaðir hf. hafa forkaupsrétt á föstu verði á allt að 5% íbúða sem byggðar verða

Greinagerð:
Tillagan að nýju deiliskipulagi fyrir Vatnsstíg 10-12 er í samræmi við meginstefnu
Aðalskipulags Reykjavíkur 2040.
Til stendur að rífa og færa til hús og endurbyggja einstaklingsíbúðir og herbergi og fækka
bílastæðum.
Lóðarvilyrði þetta gerir ráð fyrir að Félagsstofnun stúdenta fái byggingarrétt fyrir allt að 12
íbúðir.
Gert er ráð fyrir að Félagsbústaðir og almenn leigufélög skipti með sér hluta íbúðanna sem
nánar verður ákveðið á um í úthlutunarbréfi um byggingarréttinn.
Með lögum 52/2016 um almennar íbúðir var ákveðið að sveitarfélög og ríki gætu komið að
fjármögnun íbúða á leigumarkaði með framlögum til sjálfseignastofnana eða lögaðila sem ekki
eru rekin í hagnaðarskyni, sbr. 1. mgr. 10 gr. laga nr. 52/2016 um almennar íbúðir.
Félagsstofnun stúdenta er slík sjálfseignarstofnun. Lóðarvilyrði þetta byggir á viljayfirlýsingu
Reykjavíkurborgar og Alþýðusambands Íslands, dags. 12. mars 2016. Í henni kemur fram að
Reykjavíkurborg geri það að skilyrði fyrir veitingu stofnframlags vegna kaupa eða bygginga á
leiguíbúðum að Félagsbústaðir Reykjavíkurborgar eigi kauprétt að 10-20% þeirra íbúða sem
stofnframlag nær til skv. sérstöku samkomulagi sem gert er um fyrir hvert verkefni.
Við veitingu stofnframlags er framlag ríkisins 10% en framlag sveitarfélaga er 12% af heildar
kaupverði eða byggingakostnaði íbúða. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun annast samþykki

fyrir veitingu stofnframlags f.h. ríkisins. Ríkið gerir það að skilyrði fyrir veitingu stofnframlags
að Reykjavíkurborg hafi veitt samþykki sitt fyrir veitingu stofnframlags, sbr. 7. mgr. 11. gr. laga
um almennar íbúðir.
Heimilt er að setja það skilyrði að stofnframlag verði endurgreitt þegar lán sem tekin eru í
upphafi vegna framkvæmda eða kaupa á húsnæði hafa verið greidd upp, sbr. 8. mgr. 11. gr.
laga um almennar íbúðir. Gert er ráð fyrir að kvöðum um stofnframlag Reykjavíkurborgar verði
þinglýst á leiguíbúðir þegar stofnframlag hefur verið samþykkt og mun Húsnæðis- og
mannvirkjastofnun annast gerð og þinglýsingu þeirra.

Ívar Örn Ívarsson
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara

