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Borgarráð

       

Svar við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um húsnæði fyrir fólk sem 
sækir um alþjóðlega vernd

Á fundi borgarráðs 12. nóvember sl. lagði borgarráðsfulltrúi Sjálfstæðisflokksin fram 
eftirfarandi fyrirspurn:

"Fulltrúar Sjálfstæðisflokks óska eftir upplýsingum um húsnæði sem er í eigu 
Reykjavíkurborgar og fólk sem sækir um alþjóðlega vernd hér á landi býr í og hefur verið til 
umfjöllunar í fjölmiðlum. Miðað við myndir fjölmiðla þá er húsnæðið í mikilli niðurníðslu 
og víða má sjá myglu og rakaskemmdir. Í þessum fréttum er tekið fram að Reykjavíkurborg 
hafi ráðist í endurbætur á húsnæðinu sem lauk árið 2018, óska fulltrúar Sjálfstæðisflokks 
eftir gögnum um ástand hússins eftir þær endurbætur sem farið var í 2018, var þá komið í 
veg fyrir rakaskemmdir og sýndu loftgæðamælingar að loftgæði í húsnæðinu væru það góð 
að það hentaði til búsetu. Hefur ástand húsnæðisins verið skoðað eftir að ráðist var í 
endurbætur árið 2018."

Fyrirspurninni var vísað til umsagnar fjármála- og áhættustýringarsviðs.

Svar við fyrirspurn.

Sólheimar 29-35 voru keyptir af Skipulagssjóði Reykjavíkurborgar árið 2003. Sá hluti 
Sólheima 29-35 sem til umfjöllunar hefur verið í fjölmiðlum er hluti sambyggingar á lóðinni 
og inniheldur sex íbúðir. 

Hluta byggingarinnar var breytt í kennslustofur árið 2005 og nýtt sem kennslustofur á meðan 
stækkun Vogaskóla stóð yfir. Árið 2008 var hluta húsnæðis leigt til einkaaðila en leigutakinn 
tók að sér að breyta kennslustofunum í ungbarnaleikskóla. Leigutakinn lagði síðan fram 
skýrslu árið 2016 um lélegt ástand sem hefur verið til umfjöllunar í fréttum og lauk 
leigusamningi sama ár. 

Árið 2017 voru samþykktar sex íbúðir í húshlutanum og voru framkvæmdar breytingar og 
lagfæringar og brugðist við ástandsskýrslu. Húsið var m.a. þétt með innsprautun í sprungur, 
lögð var drenlögn fyrir norðan umræddan húshluta og húsið filterað og málað að utan. Skipt 
var um gólfdúk þar sem vart var við raka og ástæðan rakin til skorts á áður nefndri drenlögn. 



Ekki var óskað eftir nýrri úttekt á húsnæðinu að úrbótum loknum. Farið var yfir öll þau atriði 
sem nefnd höfðu verið í ástandskýrslu sem fyrrverandi leigutaki hafði látið gera. 

Ekki voru gerðar sérstakar loftgæðamælingar eftir uppgerð hússins enda ekkert sem benti til 
þess að ekki hefði verið komið í veg fyrir raka á þeim tímapunkti.

Sólheimar 29-35 er í samskonar viðhaldsáætlun og önnur hús Reykjavíkurborgar og er 
viðhaldið eftir þörfum hverju sinni í samráði við og samkvæmt ábendingum notenda en ljóst 
er að að húsið hefur látið á sjá síðustu ár og komin þörf á endurbótum. Verður unnið að þeim 
á næstu misserum.
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