
 
Reykjavík, 19. júní 2022 

FAS22030050 

Borgarráð 

 
 
Gylfaflöt 5 - leiga á viðbótarrými 
 

Óskað er eftir því að borgarráð samþykki meðfylgjandi viðbótarsamning III um viðbótarrými á 
Gylfaflöt 5 við Kór ehf, kt. 560588-1009. 

 

Greinargerð: 

Reykjavíkurborg hefur efri hæð að Gylfaflöt 5 frá 22. júní 2011 fyrir þjónustumiðstöð Grafarvogs 
og Kjalarness. 

Þann 10. júní 2021 samþykkti borgarráð að núverandi þjónustumiðstöðvar í Grafarvogi og 
Kjalarnesi annars vegar og í Árbæ og Grafarholti hins vegar yrðu sameinaðar frá og með 1. 
janúar 2022. 

Að ósk Velferðarsviðs var auglýst eftir húsnæði fyrir Borgarmiðstöð austur sem er sameinuð 
borgarmiðstöð Árbæjar, Grafarholts og Grafarvogs og Kjalarness. Húsnæðisþörf 
Borgarmiðstöðvar Austur er áætluð um 2500 fermetrar. Stærð húsnæðis fer meðal annars 
eftir möguleika á samnýtingu með öðrum í húsnæðinu, til dæmis mötuneyti, stórum 
fundaherbergjum og búningsaðstöðu. Nokkur tilboð bárust og er unnið að yfirferð á tilboðum 
um framtíðarhúsnæði. Líklegt er að húsnæðið verði ekki tilbúið fyrr en vorið 2024 en gert er 
ráð fyrir að það verði á Ártúnshöfða.   

Eftir sameiningu um síðustu áramót hefur starfsemi Borgarmiðstöðvar austur verið rekin á 
þremur stöðum. Í Hraunbæ 115, Hraunbæ 119 og Gylfaflöt 5, allt leiguhúsnæði. Þegar hefur 
verið losað um hluta húsnæðis í Hraunbæ 119 og hluta af þeirri starfsemi flutt á Gylfaflöt. Um 
næstu áramót er gert ráð fyrir að skila öðru húsnæði í Hraunbæ 119 og flytja þá starfsemi á 
Gylfaflöt. Áfram verður heimahjúkrun rekin frá Hraunbæ 115. Til þess að það geti orðið þarf að 
taka á leigu viðbótarhúsnæði á Gylfaflöt 5 en þá losnar rými á neðri hæð sem Sorpa er með á 
leigu í því húsi.  

Stærð viðbótarrýmis er um 398 fermetrar. Leiga fyrir viðbótarrými er 854.410 krónur á mánuði. 
Leigutími framlengist til 29. febrúar 2024. Á móti fellur niður leiga í Hraunbæ 119 um kr. 
1.151.649 krónur á mánuði. Mismunur verður nýttur til að aðlaga húsnæði í Gylfaflöt að breyttri 
starfsemi. 

 
Kostnaður vegna leigu rúmast innan rekstrarramma Velferðarsviðs. 

Virðingarfyllst, 
 

 
Óli Jón Hertervig 

Fjármála- og áhættustýringarsvið 
Eignaskrifstofa 

Hjálagt: 
Viðbótarsamningur III, dags. 20. júní 2022 
Leigusamningur, dags. 22. júní 2011 
Viðbótarsamningur, dags. 23. ágúst 2016 
Viðbótarsamningur II, dags. 18. maí 2021 



Viðbótarsamningur III, Gylfaflöt 5 

Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609, vegna Reykjavíkurborgar – eignasjóðs, kt. 570480-0149,  
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, í samningi þessum nefndur leigutaki, og Kór ehf., kt. 560588-
1009, Auðnukór 6, 203 Kópavogi, í samningi þessum nefnt leigusali, gera með sér 
svohljóðandi: 

 
Viðbótarsamning III 

um skrifstofuhúsnæði á Gylfaflöt 5 
 
Ákvæði leigusamnings aðila frá 22. júní 2011, viðbótarsamnings, dags. 23. ágúst 2016 og 
viðbótarsamnings II, dags. 18. maí 2021 gilda í öllum atriðum að öðru leyti en því sem kemur 
fram í viðbótarsamningi þessum.   
 
Aðilar hafa komist að samkomulagi um neðangreindar viðbætur við leigusamning aðila vegna  
viðbótarrýmis og breytingar á húsnæðinu.  
 
Við 1. gr. leigusamnings bætist við eftirfarandi málsgrein: 
„Um er að ræða verslunar- og skrifstofuhúsnæði í hluta F2237477, merkt 010101. 
Viðbótarrýmið er nánar tiltekið hluti jarðhæðar í framhúsi, þ.e. sá hluti sem snýr að götuhlið. 
Stærði viðbótarrýmis er skv. mælingu um 398 fermetrar. Sjá nánar teikningu af viðbótarrými 
sem er hluti leigusamnings þessa. Leigutaka er heimilt að merkja sér 13 sérmerkt bílastæði og 
verða þau staðsett við götuhlið framan við viðbótarrýmið.“ 
 
2. gr. leigusamnings verði eftirfarandi: 
Samningurinn er tímabundinn og lýkur 29. febrúar 2024. Leigutaki hefur forleigurétt að 
leigutíma liðnum og skal leigutaki lýsa því yfir við leigusala fyrir 31. desember 2023 hvort 
hann ætli sér að nýta þennan rétt.  
 
Við 3. gr. leigusamningsins bætist við eftirfarandi málsgrein: 
“Frá og með afhendingardegi sem verður 1. janúar 2023 eða fyrr ef húsnæðið losnar áður 
greiðir leigutaki til viðbótar við grunnfjárhæð húsaleigunnar kr. 854.410,- á mánuði. 
Virðisaukaskattur bætist ekki við leiguverð. Þessi viðbót leigufjárhæðar er tilkomin vegna 
viðbótarrýmis. Viðbótarleigufjárhæð miðast við vísitölu neysluverðs til verðtryggingar í júní 
2022, sem er 535,4 stig“. 
 
Við 4. gr. leigusamningsins bætist við eftirfarandi málsgrein: 
„Viðbótarrýmið afhendist í því ástandi sem það er nú og leigutaki hefur skoðað og kynnt sér 
rækilega. Leigutaka er heimilt að gera þær breytingar á leiguhúsnæðinu sem hann óskar eftir 
á sinn kostnað og í samráði við leigusala.“ 
 
 

Reykjavík, 20. júní 2022 
 
 
_____________________________  ________________________________ 
F.h. Kór ehf.     F.h. Reykjavíkurborgar með fyrirvara  

um samþykkt borgarráðs. 
 
 
Vottar að réttri dags., undirskrift og hæfi aðila: 
 
___________________________________________ 
Nafn og kennitala 
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