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Borgarráð

       

Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um reglur um greiðslufresti vegna 
lóðaúthlutuna.

Á fundi borgarráðs 6. september 2018 var lögð fram eftirfarandi fyrirspurn frá 
borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um reglur um greiðslufresti vegna lóðaúthlutuna
„Hvaða reglur gilda um veitingu frests á greiðslum vegna lóðaúthlutana eins og um ræðir í 
lið 17. á fundi borgarráðs varðandi uppbyggingu á Vesturbugt?“
 
Umsögn skrifstofu eignar og atvinnuþróunar:
Greiðslufrestur vegna lóðaúthlutana er tilgreindur í úthlutunarbréfi eða samningi þar um 
hverju sinni. Í meðfylgjandi samningi um uppbyggingu í Vesturbugt milli Vesturbugtar ehf 
og Reykjavíkurborgar eru ákvæði í 5. grein um greiðslu byggingarréttar þar sem segir m.a. að 
Vesturbugt kaupi byggingarrétt á lóðum nr. 03 og 04 við Vesturbugt og greiðir fyrir 
byggingarréttinn með afhendingu 74 íbúða og svæði fyrir 170 bílastæði.  
Í 12. grein  um gatnagerðargjöld segir að gjalddagi gatnagerðargjalda er 45 dagar eftir 
úthlutunarbréfa. Greiðsla gatnagerðargjalda var innt af hendi þann 29. desember 2017. Á 
grundvelli samningsins er nú búið er að úthluta formlega til Vesturbugtar ehf. lóðinni 
Hlésgata 1.

Sérstök samráðsnefnd lóðarhafans og Reykjavíkurborgar var skv. 3. gr. samnings aðila falið 
að vinna að þróun og nánari útfærslu tilboðsgagna, teikninga, frestum og framkvæmd 
samningsins á milli aðila í samræmi við útboðsskilmála samkeppnisviðræðnanna.
Í 4. gr segir um tímaáætlun að framkvæmdir skuli hefjast eigi síðar en 15 mánuðum eftir 
undirskrift samnings og þeim skuli lokið eigi síðar en 60 mánuðum eftir undirskrift samnings.
Samningur var undirritaður 18. apríl 2017 og hefðu framkvæmdir því átt að hefjast 12. júlí 
s.l. Á fundi samráðsnefndar 10. ágúst 2018 var samþykkt ný tímaáætlun sem miðar við að 
framkvæmdir hefjist á lóðinni mánaðarmótanna janúar/febrúar 2019, en verklok eru óbreytt.

Hjálagt:
Samningur um uppbyggingu í Vesturbugt milli Vesturbugtar ehf og Reykjavíkurborgar dags. 18 apríl 2017
 Fundargerð samráðsnefndar um uppbyggingu í Vesturbugt dags. 10.8.2018

Óli Jón Hertervig
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