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Borgarráð

       

Rökkvatjörn 2 - hagkvæmt húsnæði - úthlutun lóðar og sala byggingarréttar

Óskað er eftir að borgarráð samþykki að úthluta Urðarsel ehf. kt. 671113-0390,um 2740 m
2

 lóð og 
byggingarrétti fyrir um 52 íbúðir við Rökkvatjörn 2 í Úlfarsárdal. Hámarks byggingarmagn er samtals 

4.130 m
2
 ofanjarðar auk 1.350 m

2
 neðanjarðar. 

Gatnagerðargjald, miðað við 4.130 m
2
 fjölbýlishús auk 1.350 m

2
 neðanjarðar er 55.170.050 kr.  

Greitt er fyrir byggingarréttinn 45.000 kr. pr. m
2
. Alls greiðast 185.850.000 kr. fyrir byggingarréttinn 

miðað við 4.130 m
2
 byggingarmagn ofanjarðar. 

Heildargreiðsla fyrir byggingarrétt lóðarinnar, að meðtöldum gatnagerðargjöldum er 241.167.050 kr. 

Úthlutun þessi byggir á lóðarvilyrði til Urðarsel ehf. sem borgarráð staðfesti þann 16. maí 2019.

Hefji lóðarhafi ekki framkvæmdir innan tveggja ára frá úthlutunardegi fellur lóðarúthlutun þessi niður 
án sérstakrar tilkynningar borgarráðs um afturköllun lóðarúthlutunarinnar.

Gjalddagi gatnagerðargjalda er 45 dögum frá samþykki borgarráðs. 

Gjalddagar byggingarréttar eru eftirfarandi:

1. Innan 90 daga frá samþykki borgarráðs greiðast 18.585.000 kr.

2. Við innlögn byggingarnefndarteikninga greiðast 167.265.000 kr., þó eigi síðar en 31.apríl 
2022

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 óheimilt að framselja rétt sinn nema með heimild borgarráðs þar til 
lóðarleigusamningur hefur verið gefinn út. Eftir að lóðarleigusamningur hefur verið gefinn út er 
framsal lóðarinnar frjálst. 

Ef samþykktar verða stærri byggingar á lóðinni en sem nemur viðmiðunarstærð gatnagerðargjalds á 
lóðinni skulu byggingarleyfishafar 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. 

Tengigjöld fráveitu og önnur heimlagnagjöld eru innheimt af Veitum ohf. skv. gjaldskrá.

Ef vanskil verða á greiðslu kaupverðs, fellur úthlutun lóðarinnar úr gildi, án sérstakrar samþykktar 
borgarráðs og án sérstakrar tilkynningar þar um, sbr. grein númer 1.14 í almennum lóða- og 
framkvæmdaskilmálum, útgefnum í júní 2013.

Uppbyggingaraðili mun byggja á lóðinni hagkvæmar íbúðir fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur . 
Söluverð íbúðanna mun verða eftirfarandi: 



Tveggja herbergja frá 29,5-40,5 m.kr. Stærðir 40,6-65,8 m
2

 Þær dýrari með stæði í bílakjallara. 

Þriggja herbergja frá 41 -47,5 m.kr. Stærðir frá 70,1-80,7 m
2

. Þær dýrari með stæði í bílakjallara. 

Fjögurra herbergja frá 49- 54 m.kr. Stærðir frá 86-99,4 m
2

. Allar með stæði í bílakjallara. 

Söluverðið miðast við byggingarvísitölu aprílmánaðar 2021 (153,6 stig) og skal breytast í samræmi 
við þróun vísitölu þessarar frá úthlutunardegi þar til íbúðin er seld í fyrsta sinn.

Eftirfarandi kvöðum verði þinglýst á lóðirnar með sérstöku kvaðaskjali:

1. Forgang að kaupum á íbúðum hafa einstaklingar á aldrinum 18-40 ára. Ef tveir eða fleiri 
einstaklingur sækjast eftir sömu íbúð, þá ganga þeir fyrir sem eru að kaupa sína fyrstu íbúð en að öðru 
leyti ræður hlutkesti.

2. Hafi ekki borist tilboð í íbúð frá einstaklingi í framangreindum forgangshóps innan tólf vikna frá 
auglýsingu í fjölmiðlum (þ.m.t. vefmiðlar) er heimilt að selja hana á almennum markaði.

3. Greinar 1. og 2. gilda einnig um endursölu íbúða.

4. Við endursölu skal þess gætt að söluverð á hvern birtan fermetra íbúðar haldist í sömu hlutföllum 
milli upphaflegs kaupverðs og almenns söluverðs fjölbýlishúsa í sama hverfi og viðkomandi íbúð er 
staðsett, eins og það mælist í „söluverði íbúðarhúsnæðis eftir hverfum á höfuðborgarsvæðinu eftir 
ársfjórðungum“ hjá Þjóðskrá. Þannig að ef íbúðaverð í hverfinu hækkar um 1% á ári í kjölfar kaupa 
þá er heimilt að selja íbúð á 1% hærra verði en hún var keypt á. 

5. Óheimilt er að þinglýsa aðilaskiptum á lóð og eða íbúðareiningum fram að því tímamarki þegar 
greiðsla byggingarréttar hefur borist Reykjavíkurborg, nema að fengnu leyfi borgarinnar. 
Reykjavíkurborg skal staðfesta frávik eða undanþágu frá kvöðum ef um slíkt er að ræða og er 
þinglýsing aðilaskipta óheimil nema slíkt samþykki liggi fyrir.

6. Við fyrstu sölu skulu Félagsbústaðir hf. eiga kauprétt á 5% íbúða á lóðinni. Kaupverð hvers birts 
fermetra í íbúð og geymslu er umsaminn 444.369 kr. (virðisaukaskattur innifalinn). Framangreint 
kaupverð á fermetra er miðað við byggingarvísitölu marsmánaðar 2019 og skal breytast í samræmi 
við þróun vísitölu þessarar frá undirskriftardegi til greiðsludags. 

7. Hafi lóðarhafi ekki hafið framkvæmdir innan tveggja ára frá úthlutun áskilur Reykjavíkurborg sér 
rétt til að afturkalla úthlutunina nema lóðarhafi geti sýnt fram á málefnalegar ástæður fyrir töfum.

8. Lágmarksskil byggingar skulu vera byggingarstig tilbúin til innréttingar skv. staðli ÍST 51, að 
frátöldum uppsettum léttum veggjum, með fullfrágenginni lóð og sameign. 

Kvöðunum verður ekki aflýst nema með samþykki Reykjavíkurborgar sem annast gerð og 
þinglýsingu kvaðaskjals á lóðina þegar hún hefur verið skráð og stofnuð í Þjóðskrá og í  
þinglýsingarkerfum sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu.

Athygli er vakin á því, að stærð og lega lóðarinnar getur breyst og verður gerð grein fyrir lóðinni og  
kvöðum á henni á mæliblaði. Lóðin er byggingarhæf.

Lóðarleigusamningur verður gerður þegar lóðin hefur verið greidd og geymir hann nánar stærð lóðar  
og kvaðir á henni.

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 og almennir lóða- og 
framkvæmdaskilmálar, útgefnir í júní 2013 og deiliskipulagsskilmálar fyrir lóðir í Úlfarsárdal auk 
breytingar á deiliskipulagi fyrir Rökkvatjörn 2 sem samþykktir voru á fundi borgarráðs þann 19. 
október 2020. Almennir lóða- og framkvæmdaskilmálar eru aðgengilegir á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar, á vefslóðinni: reykjavik.is/lodir



Ívar Örn Ívarsson
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Hjálagt:
1. Listi yfir verð íbúða



Rökkvatjörn 2  - Hagkvæmar íbúðir Ólitað = ekki með 
stæði í bílakj.

Litað = með stæði 
í bílakj.

A, B, C = hús Söluverð
íbúð Teg. Stæði í bílakj. Birt flatarm. Hagkvæmt verð gr. á birta fm með stæði ef =1 HDL grunn viðmið %

C205 2ja 0 40,6 29.500.000 kr                726.601 kr                   29.500.000 kr             726.601 kr              32.000.000 kr            92,2%
C305 2ja 0 40,4 29.500.000 kr                730.198 kr                   29.500.000 kr             730.198 kr              32.000.000 kr            92,2%
A205 2ja 0 40,0 29.500.000 kr                737.500 kr                   29.500.000 kr             737.500 kr              32.000.000 kr            92,2%
A404 2ja 1 40,0 29.500.000 kr                737.500 kr                   32.000.000 kr             800.000 kr              32.000.000 kr            100,0%
B404 2ja 1 40,0 29.500.000 kr                737.500 kr                   32.000.000 kr             800.000 kr              32.000.000 kr            100,0%
C404 2ja 1 41,1 29.500.000 kr                717.762 kr                   32.000.000 kr             778.589 kr              32.000.000 kr            100,0%
A305 2ja 1 41,0 29.500.000 kr                719.512 kr                   32.000.000 kr             780.488 kr              32.000.000 kr            100,0%

A201 2ja 0 50,7 34.000.000 kr                670.611 kr                   34.000.000 kr             670.611 kr              36.500.000 kr            93,2%
C104 2ja 0 50,2 34.000.000 kr                677.291 kr                   34.000.000 kr             677.291 kr              36.500.000 kr            93,2%
C204 2ja 0 50,0 34.000.000 kr                680.000 kr                   34.000.000 kr             680.000 kr              36.500.000 kr            93,2%
C201 2ja 0 50,1 34.000.000 kr                678.643 kr                   34.000.000 kr             678.643 kr              36.500.000 kr            93,2%
C304 2ja 0 50,1 34.000.000 kr                678.643 kr                   34.000.000 kr             678.643 kr              36.500.000 kr            93,2%
C301 2ja 0 50,0 34.000.000 kr                680.000 kr                   34.000.000 kr             680.000 kr              36.500.000 kr            93,2%
A301 2ja 0 51,7 34.000.000 kr                657.640 kr                   34.000.000 kr             657.640 kr              36.500.000 kr            93,2%
B401 2ja 1 52,1 34.000.000 kr                652.591 kr                   36.500.000 kr             700.576 kr              36.500.000 kr            100,0%
C401 2ja 1 50,1 34.000.000 kr                678.643 kr                   36.500.000 kr             728.543 kr              36.500.000 kr            100,0%
B402 2ja 1 53,2 34.000.000 kr                639.098 kr                   36.500.000 kr             686.090 kr              36.500.000 kr            100,0%

A203 2ja 0 60,0 37.000.000 kr                616.667 kr                   37.000.000 kr             616.667 kr              41.000.000 kr            90,2%
A103 2ja 0 60,3 38.000.000 kr                630.182 kr                   38.000.000 kr             630.182 kr              41.000.000 kr            92,7%
B202 2ja 0 65,0 38.000.000 kr                584.615 kr                   38.000.000 kr             584.615 kr              41.000.000 kr            92,7%
A303 2ja 0 60,2 37.000.000 kr                614.618 kr                   37.000.000 kr             614.618 kr              41.000.000 kr            90,2%
B101 2ja 0 63,7 37.500.000 kr                588.697 kr                   37.500.000 kr             588.697 kr              41.000.000 kr            91,5%
B102 2ja 0 65,4 38.000.000 kr                581.040 kr                   38.000.000 kr             581.040 kr              41.000.000 kr            92,7%
A402 2ja 1 60,0 37.000.000 kr                616.667 kr                   39.500.000 kr             658.333 kr              41.000.000 kr            96,3%
A403 2ja 1 60,8 37.000.000 kr                608.553 kr                   39.500.000 kr             649.671 kr              41.000.000 kr            96,3%
B302 2ja 1 65,8 38.000.000 kr                577.508 kr                   40.500.000 kr             615.502 kr              41.000.000 kr            98,8%

B204 3ja 0 70,1 41.000.000 kr                584.879 kr                   41.000.000 kr             584.879 kr              46.000.000 kr            89,1%
B304 3ja 0 71,6 41.000.000 kr                572.626 kr                   41.000.000 kr             572.626 kr              46.000.000 kr            89,1%
A304 3ja 0 72,3 41.000.000 kr                567.082 kr                   41.000.000 kr             567.082 kr              46.000.000 kr            89,1%
A204 3ja 1 72,1 41.500.000 kr                575.589 kr                   44.000.000 kr             610.264 kr              46.000.000 kr            95,7%
A101 3ja 1 70,5 41.500.000 kr                588.652 kr                   44.000.000 kr             624.113 kr              46.000.000 kr            95,7%
A202 3ja 1 75,7 42.500.000 kr                561.427 kr                   45.000.000 kr             594.452 kr              46.000.000 kr            97,8%
C101 3ja 1 70,5 41.500.000 kr                588.652 kr                   44.000.000 kr             624.113 kr              46.000.000 kr            95,7%
A104 3ja 1 73,0 42.000.000 kr                575.342 kr                   44.500.000 kr             609.589 kr              46.000.000 kr            96,7%
A302 3ja 1 75,4 42.500.000 kr                563.660 kr                   45.000.000 kr             596.817 kr              46.000.000 kr            97,8%
B104 3ja 1 71,1 41.500.000 kr                583.685 kr                   44.000.000 kr             618.847 kr              46.000.000 kr            95,7%
B203 3ja 1 75,3 42.500.000 kr                564.409 kr                   45.000.000 kr             597.610 kr              46.000.000 kr            97,8%
B303 3ja 1 75,1 42.500.000 kr                565.912 kr                   45.000.000 kr             599.201 kr              46.000.000 kr            97,8%
C202 3ja 1 75,5 42.500.000 kr                562.914 kr                   45.000.000 kr             596.026 kr              46.000.000 kr            97,8%
C302 3ja 1 74,3 42.500.000 kr                572.005 kr                   45.000.000 kr             605.653 kr              46.000.000 kr            97,8%
A102 3ja 1 74,9 42.500.000 kr                567.423 kr                   45.000.000 kr             600.801 kr              46.000.000 kr            97,8%
B103 3ja 1 74,7 42.500.000 kr                568.942 kr                   45.000.000 kr             602.410 kr              46.000.000 kr            97,8%
C402 3ja 1 72,5 41.500.000 kr                572.414 kr                   44.000.000 kr             606.897 kr              46.000.000 kr            95,7%
C102 3ja 1 75,1 42.500.000 kr                565.912 kr                   45.000.000 kr             599.201 kr              46.000.000 kr            97,8%

B201 3ja 1 80,7 45.000.000 kr                557.621 kr                   47.500.000 kr             588.600 kr              49.500.000 kr            96,0%
B301 3ja 1 80,8 45.000.000 kr                556.931 kr                   47.500.000 kr             587.871 kr              49.500.000 kr            96,0%
C103 4ra 1 86,6 46.500.000 kr                536.952 kr                   49.000.000 kr             565.820 kr              49.500.000 kr            99,0%
C203 4ra 1 86,1 46.500.000 kr                540.070 kr                   49.000.000 kr             569.106 kr              49.500.000 kr            99,0%
C303 4ra 1 86,0 46.500.000 kr                540.698 kr                   49.000.000 kr             569.767 kr              49.500.000 kr            99,0%

C403 4ra 1 94,4 51.500.000 kr                545.551 kr                   54.000.000 kr             572.034 kr              54.000.000 kr            100,0%
B403 4ra 1 98,1 51.500.000 kr                524.975 kr                   54.000.000 kr             550.459 kr              54.000.000 kr            100,0%
A401 4ra 1 99,4 51.500.000 kr                518.109 kr                   54.000.000 kr             543.260 kr              54.000.000 kr            100,0%

33 3384,3 2.023.000.000 kr         2.105.500.000 kr       2.195.500.000 kr     95,9%

Samtals íbirtir fm 3384,3 Dálkur H sýnir söluverð, blálitað eru íbúðir með stæði í kjallara
Tveggja herbergja frá 29,5-40,5 m.kr. Þær dýrari með stæði í bilakjallara. Stærðir 40,6-65,8 fm. FM verð frá 581.040 - 800.000.

Fjöldi íbúðar 52 Þriggja herbergja frá 41 -47,5m.kr. Þær dýrari með stæði í bilakjallara. Stærðir frá 70,1-80,7 fm. Fm verð frá 567.082 - 624.113.
Samtals stæði í kjallar 33 Fjögurra herbergja frá 49-54m.kr. með stæði í bílakjallara. Stærðir frá 86-99,4 fm. Fm verð frá 543.260 - 572.034

Verð á stæði í bílakjallara 2.500.000 kr            
26 2ja herbergja Minnstu um 40fm

Grunnur Byggingavísitala 153,6 (april 2021) 20 3ja herbergja
6 4ra herbergja stærst 99,4

Viðmið HDL 2.195.500.000 kr     52
Heildarv m/stæði 2.105.500.000 kr     
Húsið í heild innan marka m/stæði 95,9% 95,9% I heild eru allar íbúði, með söluverða bílastæða í kjallara innan grunnviðmiða hlutdeildarlána

92,1% Í heild án bílastæða er húsið 10% prósentustig undir viðmiði hlutdeildarlána
Heildarverð án stæða 2.023.000.000 kr     
Húsið á/stæða, 90% af HDL viðm. 92,1% Stutt byggingalýsing

Vandað staðsteypt hús sem er einangrað að utan og klætt málmklæðningu. Gluggar viðhaldslitlir ál/tré gluggar
Meðal fm verð birtur án stæðis 597.760 kr                 Þrjú punkthús sem hvert og sig hefur lyftu. Sameiginlegur bílakjallari þar sem 33 íbúðir af 52 hafa stæði. Þar eru jafnframt geymslur

Punkthús leyfir aukin íbúðagæði þar sem flestar íbúðir hafa útsýni í tvær áttir og almennt notadrjúgt skipulag í stað mjórra ílangra rýma.
Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum og hagkvæmum innréttingum
Stefnt er að notkun umhverfisvænni efna og Svansvottun
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