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Borgarráð

       

Viðey - heimild til kaupa á 4,5 ha. landi í Viðey

Óskað er heimildar borgarráðs til að ganga til samninga við eiganda um kaup á 4,5 ha. landi í Viðey í 
Reykjavík.

Greinargerð:

Um er að ræða 4,5 ha. land í Viðey í Reykjavík, fasteignanúmer F2328152.

Kaup Reykjavíkurborgar má rekja til þess að eigandi bauð Reykjavíkurborg landið til kaups, sbr. 
meðfylgjandi bréf, dags. 17. febrúar 2020. Í framhaldinu hófust viðræður aðila um kaup 
Reykjavíkurborgar á landinu. 

Reykjavíkurborg keypti stóran hluta Viðeyjar þann 16. mars 1983, sbr.  meðfylgjandi afsalsbréf. 
Undanskilið kaupunum var 4,5 ha. land sem seljandi hélt eftir. Landið er á eyjunni sunnanverðri og 
liggur vestan við Viðeyjarstofu, á milli Heljarkinnar og Kvennagönguhóla og liggur landið niður að 
fjöru við Hrafnasanda.

Reykjavíkurborg fékk tvo óháða löggilta fasteignasala til að leggja mat á verðmæti landsins, sbr. 
meðfylgjandi verðmöt frá Jöfri og Valhöll. Seljandi leitaði sömuleiðis til tveggja löggiltra 
fasteignasala og óskaði eftir því að landið yrði verðmetið, sbr. meðfylgjandi verðmöt frá 
Fasteignamarkaðnum og Fasteignamiðstöðinni. Í ljósi ólíkra verðmata sammæltust aðilar um að leita 
til Ingibjargar Þórðardóttur, löggilts fasteignasala hjá Híbýli fasteignasölu, og óskuðu eftir því að hún 
legði mat sitt á verðmötin fjögur, sbr. meðfylgjandi álitsbeiðni, dags. 4. desember 2020. Í framhaldinu 
komust aðilar að samkomulagi um kaupverðið sem er kr. 100.000.000, sbr.drög að kaupsamning og 
afsali, dags. 15. febrúar 2021.

Kaupverð rúmast innan gildandi fjárfestingaáætlunar.

Óli Jón Hertervig
skrifstofustjóri eignaskrifstofu

     

Hjálagt:
Afsalsbréf, dags. 16. mars 1983
Verðmat Jöfur, dags. 21. september 2020 og Verðmat Valhöll, dags. 9. september 2020
Verðmat Fasteignamarkaðurinn, dags. 5. júní 2020
Verðmat Fasteignamiðstöðin, dags. 23. október 2020
Álitsbeiðni Ingibjargar Þórðardóttur, dags. 4. desember 2020
Kaupsamningur og afsal, dags. 15. febrúar 2021.
Bréf Lex lögmannsstofu, dags. 17. febrúar 2020



 

KAUPSAMNINGUR OG AFSAL 
 

 

 

Klara Stephensen, kt. 081244-4649, Garðatorgi 4c, 210 Garðabæ, afsalar hér með Reykjavíkurborg, kt. 530269-

7609, 4,5 ha. landi í Viðey í Reykjavík, faseignanúmer F20328152, til fullrar eignar ásamt öllu sem eigninni fylgir 

og fylgja ber.  

 

 

Afsalsgjafi: Klara Stephensen, kt. 081244-4649.  

 

Afsalshafi: Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609.  

 

Hið afsalaða: Land í Viðey í Reykjavík, fasteignanúmer F2328152, landnúmer L220689, nánar tiltekið 

4,5 ha. (45.000 fermetra) landspilda á eyjunni sunnanverðri, vestan við Viðeyjarstofu, á milli 

Heljarkinnar og Kvennagönguhóla og niður að fjöru við Hrafnasanda, sbr. meðfylgjandi 

uppdrátt. Með afsali þessu verður eignin alfarið í eigu Reykjavíkurborgar.     

 

 Lögskilauppgjör fer fram við kaupsamning og afsal og miðast það við afhendingardag. Á 

afhendingardegi tekur afsalshafi við öllum réttindum og skyldum sem hinu afsalaða fylgir 

og hirðir arð af hinu afsalaða frá þeim degi.   

 

Kaupverð: Samkvæmt kaupsamningi og afsali þessu er umsamið kaupverð hins afsalaða 100.000.000 

kr., sem skrifast eitthundraðmilljónirkróna. Kaupverðið er að fullu greitt. Hið afsalaða er selt 

án veðbanda og án kvaða. Afsalshafi greiðir stimpil- og þinglýsingargjöld af kaupsamningi 

og afsali þessu. 

 

Ástand hins afsalaða:        Afsalshafi hefur kynnt sér ástand hins afsalaða og sættir sig við það að öllu leyti. 

 

Afhendingartími: Afsalshafi veitir eigninni viðtöku við undirritun afsals þessa.  

 

 

Samkvæmt framangreindu lýsir Klara Stephensen því yfir að Reykjavíkurborg er réttur og löglegur eigandi hins 

afsalaða. Afsal þetta er gert í þremur samhljóða eintökum.  

 

 

 

 

Reykjavík, 15. febrúar 2021. 

 

 

 

Afsalsgjafi:      Afsalshafi: 

 

 

_________________________________  ______________________________________ 

Klara Stephensen  f.h. Reykjavíkurborgar 

  með fyrirvara um samþykki borgarráðs  

 

 

  

 

Vottar að réttri dagsetningu og undirritun: 

 

   

___________________________________________ 

Nafn og kennitala 

 

 

___________________________________________ 

Nafn og kennitala 
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Verðmat landspildu, Viðey, 

Reykjavík 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meðfylgjandi verðmat var 

unnið af Jöfri ehf. í september 2020. 
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Almennt 

Að beiðni Eignaskrifstofu Reykjavíkurborgar hefur Jöfur ehf. verðmetið 4,5 ha. 

landspildu í Viðey, Reykjavík. 

Beðið var um verðmat sem miðaðist annars vegar við án byggingarréttar og hins 

vegar miðað við að byggingarréttur væri á lóðinni. 

 

Upplýsingar frá Þjóðskrá 

Samkvæmt upplýsingum Þjóðskrár Íslands er skráð stærð landspildunnar 4,5 

hektarar.   

Helstu tölur úr skráningum Þjóðskrár eru eftirfarandi: 

 
 

Lýsing eignar 

4,5 ha. landspilda sem takmarkast að vestan af landspildu ríkissjóðs að norðan af 

heimreiðinni eða að austan af línu sem dregin er um miðjan Kvennagönguhól til 

sjávar. Í þinglýstu afsali dags. 16. mars 1983 er mæliblað sem sýnir afmörkun 

landspildunnar. 

Í sama afsali er þess getið að landspildunni fylgdu 5 sekúndulítrar af heitu vatni ef til 

þess kæmi að virkjaðar yrðu borholur í eyjunni. 

 

Umfjöllun um tekjumöguleika og notkunarmöguleika  
Miðað við þær aðstæður sem nú eru fyrir hendi á staðnum, umferðamöguleika, 

aðgengi að svæðinu og þær takmarkanir sem núverandi aðalskipulag setja á notkun 

svæðisins, er ekki hægt að meta þessa eign út frá hefðbundnum tekjumöguleikum 

eins og oft tíðkast við mat á fasteignum. 

Væri leyfilegt að byggja á svæðinu, er í þessu verðmati gert ráð fyrir að um væri að 

ræða e.k. heilsárshús að stærðinni 150 fm. 

Fasteignanúmer Stærð Lóðarmat Húsmat Fasteignamat
F2328152 45.000 21.850.000 0 21.850.000
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Í framtíðinni má hugsa sér að með mjög breyttri hugsun í þróun borgarinnar, yrði 

byggð upp í eyjunni íbúðar og atvinnustarfsemi. Er það mat mitt að slíkt væri háð 

mikilli óvissu og ekki raunhæft að verðmeta út frá því.  

 

Fyrirvari 

Verðmat þetta byggir á þeim grundvelli að um væri að ræða eign til sölumeðferðar 

hjá Jöfri atvinnuhúsnæðum og nær fyrst og fremst til hugsanlegs söluverðs miðað við 

markaðsaðstæður eins og þær eru í dag.  Við rökstuðning verðmatsins er litið til 

tekjumöguleika, ástands, stærðar, staðsetningar og söluhorfa á hinum metnu 

eignum.  

 

Niðurstaða 

 

Áætlað markaðsverð eignarinnar samkvæmt verðmati þessu er kr. 25.000.000,-. 

 

Áætlað markaðsverð eignarinnar ef fyrir lægi byggingarréttur væri 45.000.000,-. 

 

Reykjavík, 21.9.2020 

Magnús Kristinsson, löggiltur fasteignasali 

 

 

 



FASTEIGNAYFIRLIT 
Fasteignanúmer: F2328152

Viðey spilda, Reykjavíkurborg

 
ÞINGLÝSTIR EIGENDUR

Nafn Kennitala Heimild Eignarhlutfall Staða

Klara Stephensen 081244-4649 Búsetuleyfi 100% Þ

Landeigendur
Gögn vantar

FASTEIGNAMAT

Gildandi fasteignamat 2020 Fyrirhugað fasteignamat 2021

21.850.000 kr. 22.400.000 kr.

NOTKUNAREINING - ANNAÐ LAND

Notkunareininganúmer Staðfang

N2328152 Viðey spilda

Húsmat Lóðarmat Brunabótamat Endurstofnsverð

0 kr. 21.850.000 kr. 0 kr. 0 kr.

Notkun Flatarmál Tryggingafélag Byggingarefni

Annað land 0,0 Vantar

Skráðir umráðendur skv. fasteignaskrá

Nafn Kennitala Eignarhlutfall Kaupdagur Afhending

Klara Stephensen 081244-4649 100% 18.05.2016 18.05.2016

Matseiningar

Merking Lýsing Bygg.ár Flatarmál Bygg.stig Matsstig Fasteignamat Brunabótamat

01 Annað land - 0,0 - - 21.850.000 kr. 0 kr.

Rekstrareiningar
Engar skráðar rekstrareiningar

Sótt þann 18.09.2020 kl. 13:06:12
Sótt af: leigumidlun

Fasteignanúmer: F2328152
Síða 1/2



ATH: Þinglýst eignaskiptayfirlýsing er sú heimild sem gildir um skráningu fasteigna. Ef misræmi er á milli upplýsinga í fasteignaskrá og

þinglýstrar eignaskiptayfirlýsingar þá gildir þinglýst eignaskiptayfirlýsing.

LANDUPPLÝSINGAR

Landeignanúmer: L220689

Gerð Notkun Stærð Lóðarmat

Lóð Annað land 4,5 ha 21.850.000 kr.

Skráðir umráðendur skv. fasteignaskrá

Nafn Kennitala Eignarhlutfall

Klara Stephensen 081244-4649 100 %

Skýringar

Byggingarstig: Samþykkt byggingarstig frá byggingarfulltrúa

Matsstig: Forsenda mats

Vísitala brunabótamats: 741,4

Sótt þann 18.09.2020 kl. 13:06:12
Sótt af: leigumidlun

Fasteignanúmer: F2328152
Síða 2/2









   
 

BEIÐNI UM VERÐMAT 

4,5 hektara landspilda í Viðey 

 

Eignaskrifstofa Reykjavíkurborgar óskar eftir verðmati fyrir 4,5 hektara landspildu í Viðey, Reykjavík, 

fasteignanúmer 232-8152, landnúmer 220689. 

Til upplýsinga þá keypti Reykjavíkurborg stóran hluta hluta Viðeyjar árið 1983. Undanskilin sölunni var 

framangreind landspilda sem seljandi hélt eftir. Við söluna afsalaði seljandi sér hugsanlegum 

jarðhitaréttindum á spildunni sem og öðrum jarðhitaréttindum í Viðey. Í staðinn fékk seljandi rétt til 

allt að 5 mínútulítrum af heitu vatni frá Reykjavíkurborg til eigin þarfa endurgjaldslaust ef virkjaðar 

yrðu borholur í eyjunni. Spildan er á eyjunni sunnanverðri og liggur vestan við Viðeyjarstofu, á milli 

Heljarkinnar og Kvennagönguhóla og liggur spildan niður að fjöru við Hrafnasanda. 

Meðfylgjandi er afsalsbréf, dags. 16. mars 1983. 

Óskað er eftir verðmati fyrir landspilduna með og án byggingarréttar. Meta skal eignina á 

markaðsverði. 

Vinsamlegast sendið reikning á Eignaskrifstofu Reykjavíkurborgar, kt. 570480-0149, Borgartúni 12-14, 

105 Reykjavík. Númer fyrir verkbeiðni: 24055 

Vinsamlegast leitið til undirritaðs ef frekari upplýsinga er óskað. 

 

Virðingarfyllst, 

 

Auðun Helgason 

lögfræðingur 

Eignaskrifstofa Reykjavíkurborgar 

netfang: audun.helgason@reykjavik.is 

símar: 411-4123/659-0446 

 

 

mailto:audun.helgason@reykjavik.is
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