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SVAR VIÐ FYRIRSPURN 

Viðtakandi: Borgarráð 
Sendandi: Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara 

Svar við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um uppbyggingu á lóð 
Suðurlandsbraut 34 – Ármúli 31 

Á fundi borgarráðs þann 10. júní 2022 lagði borgarráðsfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands fram 
svohljóðandi fyrirspurn: 

Óskað er eftir öllum upplýsingum sem Reykjavíkurborg hefur sem tengjast 
samningum vegna uppbyggingar á lóðinni Suðurlandsbraut 34/Ármúli 31. Hér má 
m.a. nefna viljayfirlýsingar og upplýsingar um greiðslu vegna byggingarréttar. Einnig
er óskað eftir skráningu Safírs byggingar ehf. og tilkynningu um stofnun þess félags
ef það liggur fyrir. Á fundi borgarráðs 5. maí sl. var samþykkt að Orkureitur ehf. tæki
við réttindum í stað Reita fasteignafélags ehf. Svo er nú rétt rúmur mánuður liðinn og
þá er beðið um að Safír byggingar ehf. taki við réttindum í stað Orkureits ehf. Hvers
vegna er Orkureitur ehf. að veita öðrum aðila réttindin svona stuttu síðar?

Fyrirspurninni var vísað til umsagnar skrifstofu borgarstjóra og borgarritara með bréfi 
skrifstofu borgarstjórnar þann 22. júní sl. 

Svar: 

Um er að ræða viðskipti einkaaðila og ekki er vitað um ástæður er forsendur að baki þeim 
viðskiptum. 

Nýr framsalshafi, Safír byggingar ehf. gekkst undir þá skuldbindingu gagnvart Reykjavíkurborg 
til þess að standa skil á greiðslum samkvæmt samkomulagi vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar 
og breyttrar nýtingar á Suðurlandsbraut 34/Ármúla 31, dags. 9. mars 2021. Safír byggingar 
ehf. gekkst jafnframt undir þá skuldbindingu að hlíta að öðru leyti ákvæðum samkomulagsins 
og þeim kvöðum sem eru á lóðinni samkvæmt kvaðayfirlýsingu, dags. 9. mars 2021.  

Samkvæmt 7. gr. samkomulags þáverandi lóðarhafa og Reykjavíkurborgar mun borgarráð 
heimila framsal gegn staðfestingu á því að framsalshafi undirgangist greiðsluskyldu skv. 3. 
gr. og aðrar skuldbindingar og kvaðir samkvæmt samkomulaginu. Borgarráð er því búið að 
gangast við því að samþykkja framsal ef fyrir liggur staðfesting kaupanda að hann muni 
undirgangast réttindi og skyldur samkomulagsins 

Gjalddagi vegna byggingarréttar og breyttrar nýtingar á lóðinni er við afgreiðslu 
aðaluppdrátta hjá embætti byggingarfulltrúa. 

Ívar Örn Ívarsson
 Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara



 
 
 
Hjálagt: 
 

Viljayfirlýsing, dags. 11. janúar 2019. 

Skráning Safír byggingar ehf. sótt af vef Credit Info þann 28. júní 2022. 

Samkomulag um uppbyggingu, dags. 9. mars 2021. 

Yfirlýsing Safír bygginga ehf., dags. 25. maí 2022. 
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SAFÍR byggingar ehf.
Kt. 551021-0680

 Skráning Stofndagsetning 13.10.2021

Gögn sótt til RSK 28.06.2022

Dagsetning samþykkta 13.10.2021

Skráningardagsetning 15.10.2021

Erlent aukaheiti

Lögheimili Iðalind 2, 201

Firma rita Ef einn í stjórn: Stjórnarmaður, ef
stjórn er fjölskipuð: Meirihluti stjórnar

 Hlutafé Upphæð 500.000 ISK

Hömlur á meðferð hlutabréfa Já

Lausnarskylda á hlutnum Nei

 Tilgangur Tilgangur félagsins er byggingarstarfsemi á íbúðar- og atvinnuhúsnæði, útseld þjónusta, rekstur, viðskipti og eignarhald fasteigna, lána- og
fjárfestingastarfsemi og annað sem kann að vera félaginu til hagsbóta hverju sinni.

 Athugasemd

Gildandi skráning 30.06.2022  14:35

Stjórn félagsins skipa samkvæmt fundi, 13.10.2021

Framkvæmdastjórn, prókúruumboð, endurskoðendur og stofnendur

Raunverulegir eigendur samkvæmt fyrirtækjaskrá

Aðili og kennitala Staða Heimilisfang Hlutafélagaþátttaka

Hilmar Ágústsson
(210572-3689)

Stjórnarmaður Iðalind 2, 201 Kópavogi

Arnar Þór Sæþórsson
(120583-5579)

Varamaður Norðurbrú 2, 210 Garðabæ

10 félög

8 félög

Aðili og kennitala Staða Heimilisfang Hlutafélagaþátttaka

Hilmar Ágústsson
(210572-3689)

Prókúruhafi Iðalind 2, 201 Kópavogi

Gunnlaugur Kristinsson
(301068-3529)

Löggiltur endurskoðandi Duggufjara 12, 600 Akureyri

Kepler ehf.
(450213-0470)

Stofnandi Iðalind 2, 201 Kópavogi

10 félög

271 félög

3 félög

Eigandi Eignarhluti Tegund eignarhalds Ríkisfang Búsetuland

Hilmar Ágústsson
(maí 1972)

100,00% Óbeint eignarhald á hlutafé
Óbeint atkvæðavægi

Ísland Ísland
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