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Svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um verðmæti byggingarréttar á 
Ægisíðu 102. 

Á fundi borgarráðs, þann. 27. janúar 2022 var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn 
áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins:  

„Nú er búið að ráðstafa N1 bensínstöðvarreitnum á Ægissíðu til Festis. Samkvæmt fréttum 
þá er áætlað verðmæti þessarar 6.000 m2 lóðar tveir milljarðar króna. Reykjavíkurborg á 
lóðina og gat leyst þessa eign til sín eftir 5 ár. Lóðin er í flokki sem getur heimilað allt að fimm 
hæða hús. Íbúar hafa sagt að betra sé að nýta þessa lóð til að bæta innviði á svæðinu. 
Borgarstjóri hefur verið að svara fyrir málið en ennþá er margt óljóst í huga fulltrúa Flokks 
fólksins. Í ljósi þess að um er að ræða mikla fjármuni þarf að vinna málið vel. Spurt er: Getur 
verið að verðmæti lóðarinnar sé tveir milljarðar og ef svo er af hverju er ekki beðið með 
lóðaúthlutun eftir að borgin hefur leyst lóðina til sín sem getur gerst eftir fimm ár?“ 

 

Svar: 

Varðandi verðmæti lóðarinnar Ægisíða 102 hefur Reykjavíkurborg verið að semja við 
lóðarhafa á uppbyggingarlóðum bæði þar sem lóðarleigusamningar eru útrunnir og eins þar 
sem fjöldi ára er eftir að gildistímanum. Upphæðir í uppbyggingarsamningum hafa verið á 
bilinu 10.000 kr/m2 til 20.000 kr/m2. 

Samkomulagið við Festi hf. um breytta nýtingu og uppbyggingu á Ægisíðu 102 er með 
fyrirvara um lögbundið deiliskipulagsferli, sem felur í sér mat á áhrifum uppbyggingar á 
nærliggjandi byggð, sbr. kröfur í nýju aðalskipulagi. Það er því með öllu ótímabært að fjölyrða 
um heildar byggingarmagn á lóðinni eða verðmæti uppbyggingarinnar. Það sem kemur fram í 
samkomulaginu um mögulega uppbyggingu (2-4 hæða byggingar) er lýsing á tillögu 
lóðarhafa og  væntingum hans, en ekki tillögur borgaryfirvalda, enda lögbundið samráðsferli 
á deiliskipulagsstigi eftir. Í aðalskipulaginu er reiturinn settur í lægsta flokk um hæðir húsa og 
skýrt að öll uppbygging lýtur nú strangari kröfum um birtuskilyrði, skuggavarpa og sólrík græn 
dvalarsvæði. Lokun bensínstöðva innan íbúðarbyggðar hefur af umhverfisástæðum verið í 
hæsta forgangi, sbr. stefna aðalskipulags og samþykktir borgarráðs um fækkun 
bensínstöðva. Samkomulag um hverja lóð og fækkun dæla þarf einnig að skoða í samhengi 
við það heildar samkomulag sem gert var við olíufélögin, þar sem grundvallar markmið er að 
draga úr landþörf orkusölu og hún fari fram á svæðum þar sem hún er ásættanlegri  af 
umhverfisástæðum. 

Eins er í samkomulagi krafa eins og í flestum uppbyggingarsamningum um 20% íbúða séu 
leiguíbúðir og þar af hafa Félagsbústaðir kauprétt á 5% íbúða á ákveðnu föstu verði.  

 



 
Lóðarleigusamningur um Ægisíðu 102 gildir til ársins 2027 en í honum eru uppkaupsákvæði 
sem skyldar Reykjavíkurborg til að kaupa upp eignir ef samningi yrði ekki framlengt. 
Kostnaður við uppkaup á eignum, rífa og fjarlægja stöð og hreinsa jarðveg gæti verið á bilinu 
400-600 milljónir sem fellur þá á Reykjavíkurborg. 

Ljóst er því að samþykkja hefði þurft mikið byggingarmagn á lóðinni til að ná þessum 
kostnaði til baka. Hagsmunir borgarinnar voru því betur tryggðir með því að ná samningum, 
fækka bensínstöðvum innan hverfisins og flýta uppbyggingu íbúða og hverfistengdrar 
þjónustu í hennar stað.   

Ef heimilt verður að byggja 50 íbúðir þarf lóðarhafi að dreifa kostnaði vegna byggingarréttar á 
þær 40 íbúðir sem verða í almennri sölu.  

Ef tveim milljörðum er deilt á 40 íbúðir reiknast verðmæti byggingarréttarins á 50 milljónir á 
hverja íbúð sem er óbyggð og eftir að greiða gatnagerðargjöld og byggingakostnað. Slík verð 
hafa hvergi sést á Íslandi og eru víðs fjarri veruleikanum.  
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Óli Jón Hertervig 
Fjármála- og áhættustýringarsvið 
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