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Borgarráð

       

Umsögn við fyrirspurn frá áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um innviðagjöld

Á fundi borgarráðs þann 7. febrúar sl. var lögð fram svo hljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa 
Miðflokksins sem vísað til skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til umsagnar:

„Talið er að innviðagjöld séu einkaréttarlegir samningar milli Reykjavíkurborgar og 
kaupanda lóða/lóðarhafa. Óskað er eftir öllum gögnum tæmandi talið sem borgin á 
varðandi þá ákvörðun þegar innviðagjöldin voru innleidd s.s. lögfræðiálit, minnisblöð og 
fundargerðir. 

1. Hvenær voru innviðagjöldin innleidd í Reykjavík?
2. Á hvaða lagagrunni voru innviðagjöldin ákvörðuð?
3. Hvaða skipulagsreitir innan borgarmarkanna eiga að bera innviðagjöld? 
4. Hvaða lóðir innan borgarmarkana bera innviðagjöld? 
5. Hver er upphæð pr. m2 á hverjum skipulagsreit fyrir sig? 
6. Hver er upphæð pr. m2 á hverri lóð fyrir sig? 
7. Ef innviðagjöldin eru ekki þau sömu milli reita og lóða má þá ekki líkja slíkri 

ákvörðun við geðþóttaákvarðanir sem samrýmast ekki lögum? 
8. Hverjar eru innkomnar tekjur Reykjavíkur af innviðagjöldum á hverjum 

reit/hverri lóð fyrir sig tæmandi talið frá upptöku innviðagjaldsins til 1. febrúar 
2019? 

9. Hverjar eru framtíðartekjur Reykjavíkur af innviðagjöldum á hverjum reit/lóð 
fyrir sig, sem samið hefur verið um frá og með 1. febrúar 2019?

Einnig er óskað eftir yfirliti yfir alla samninga sem hafa verið gerðir á þessum grunni hvað 
varðar fjárhæð hvers samnings sundurliðað eftir gjöldum tæmandi talið s.s. innviðagjald, 
byggingarréttargjald, gatnagerðargjöld o.s.frv.“

Umsögn

Á grundvelli ákvarðana í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 hefur verið lögð áhersla á að 
uppbyggingu og þéttingu byggðar. Þann 27. nóvember 2014 samþykkti borgarráð 
samningsmarkið Reykjavíkurborgar á uppbyggingarsvæðum. Með húsnæðisáætlun 
Reykjavíkurborgar, sem samþykkt var á fundi borgarstjórnar 6. júní 2017, var gerður sá 
viðauki við samningsmarkmiðin um kauprétt Félagsbúastaða á 5% íbúða á 
uppbyggingarsvæðum, að verð kaupréttarins skyldi vera samsvarandi þeim verðum sem 
kveðið er á um í lögum nr. 52/2016 um almennar íbúðir. 

Þá voru ný og endurbætt samningsmarkmið samþykkt í borgarráði 31. janúar sl. Í núgildandi 
samningsmarkmiðum eru sett fram markmið um að til verði gott borgarskipulag, með þeim 
áherslum sem fram koma í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2020-2030. 



Er meðal markmiðanna fjölbreytileiki í stærð og gerð íbúða, gæðasvæði og gott umhverfi, að 
land og innviðir borgarinnar verði nýttir sem best, að byggt verði upp í samræmi við 
Húsnæðisstefnu Reykjavíkur 2020, stuðlað verði að uppbyggingu leigumarkaðar og 
félagslegri blönduðu íbúa með því m.a. að um 20% íbúða í hverfum verði leiguíbúðir, 
stúdentaíbúðir, íbúðir á vegum Félagsbústaða, íbúðir fyrir aldraða og/eða búseturéttaríbúðir. 
Þá er miðað við að Félagsbústaðir hf. hafi kauprétt að allt að 5% íbúða fyrir félagslegt 
leiguhúsnæði á skilgreindu verði sem er innan þeirra marka sem sett eru í 12. gr. reglugerðar 
nr. 555/2016, um stofnframlög ríkis og sveitarfélaga, húsnæðissjálfseignarstofnanir og 
almennar íbúðir. Eru enn fremur sett fram þau markmið að stofnkostnaður innviða fyrir 
uppbyggingarsvæði verði greiddur með fjármunum sem fást af uppbyggingu sem 
innviðagreiðsla eða greiðsla fyrir aukinn byggingarrétt á íbúðar- og atvinnuhúsnæði og að 
ákveðinni fjárhæð verði varið til listsköpunar.

Innheimta endurgjalds fyrir byggingarrétt eða þátttaka í stofnkostnaði innviða byggist á 
frjálsum einkarréttarlegum samningum milli lóðarhafa og landeiganda. Þar sem um frjálsa 
samninga er um að ræða þarf ekki heimild að lögum til gerðar slíkra samninga. 

Á gildi sölu Reykjavíkurborgar á byggingarrétti, með slíkum einkarréttarlegum samningum, 
hefur reynt fyrir dómstólum. Má í þessu sambandi vísa til dóma Hæstaréttar í málum nr. 
404/2011 og 151/2010, þar sem Hæstiréttur kvað á um að sveitarfélögum væri heimilt að 
selja byggingarrétt sem einkarréttarleg réttindi á grundvelli útboðs. Þá var það niðurstaða 
Hæstaréttar að sveitarfélög væru talin hafa töluvert sjálfstæði við ákvörðunartöku um ýmis 
fjárhagsleg málefni sín og í ljósi þessa væri ekki talin að með sölu á byggingarrétti og leigu á 
lóðum sveitarfélaga væri um ólögmæta gjaldtöku að ræða. 

Sveitarfélögum er því heimilt að selja byggingarrétt sem einkaréttarleg réttindi á grundvelli 
útboðs, þar sem lóð er úthlutað til hæstbjóðanda, á föstu verði eða með samningi, að gættum 
meginreglum stjórnsýsluréttar sem um úthlutun takmarkaðra gæða kunna að gilda. 

Grundvöllur þess samstarfs, þar sem samið er við lóðarhafa um þátttöku þeirra í kostnaði við 
innviðagerð með greiðslu innviða og fyrir aukinn byggingarétt, byggir á frjálsum 
einkaréttarlegum samningi milli aðila þar sem báðir aðilar sjá sér hag í því að á næstu árum 
verði ráðist í viðamikla breytingu á hverfi eða skipulagsreit með kostnaði við endurgerð og 
breytingu innviða þannig að breytt nýting lóða og meiri uppbygging á lóðum geti gengið 
eftir, frekar en að sú uppbygging verði í tengslum við að gildandi lóðaleigusamningur/ar 
renna út. 

Ný og endurbætt samningsmarkmið Reykjavíkurborgar, sem samþykkt voru í borgarráði 
þann 31. janúar sl., gilda um uppbyggingu á lóðum þar sem heimilað 
verðurviðbótarbyggingarmagn sem er að flatarmáli meira en 800 fermetrar eða 15 eða fleiri 
nýjar íbúðir. Þá gilda samningsmarkmiðin einnig í sérstökum tilvikum þegar skilgreiningu á 
notkun húsnæðis á lóð er breytt eða þar sem önnur veigamikil breyting með hliðsjón af 
aðstæðum og umhverfi er heimiluð á lóð. Þá gildir sérstakur samningsrammi um Vogabyggð 
1, 2 og 3. Samningsmarmið Reykjavíkurborgar gilda hins vegar ekki um uppbyggingu í 
nýjum hverfum þegar Reykjavíkurborg er handhafi lóða og býður út eða selur byggingarrétt á 
föstu verði.

Þátttaka lóðarhafa í kostnaði við uppbyggingu innviða og aukinn byggingarrétt er 
samningsatriði á milli lóðarhafans og Reykjavíkurborgar og byggir á málefnalegum 
sjónarmiðum og fer eftir aðstæðum hverju sinni, s.s. þeirri þörf sem til staðar er, skipulagi og 
forsendum hönnunar mannvirkja o.s.frv. Lóðarhafar greiða eina upphæð fyrir innviði og 
aukinn byggingarrétt. Þá er í einstökum samningum einnig horft til þess að aukinn 



byggingaréttur í grónum hverfum er takmörkuð auðlind og með auknum byggingarrétti og 
breyttri landnotkun verða lóðarréttindi viðkomandi lóðarhafa mun verðmætari. 

Meðfylgjandi er yfirlit yfir samninga sem samþykktir hafa verið í borgarráði frá nóvember 
2014 eða frá því að samningsmarkmiðin voru upphaflega samþykkt í borgarráði. Í yfirlitinu 
er að finna upplýsingar um byggingarréttargjald pr. fermetra og upplýsingar um innkomnar 
tekjur og væntar/áætlaðar framtíðar tekjur af þegar gerðum samkomulögum við lóðarhafa. 

Meðfylgjandi er jafnframt fundagerð borgarráðs frá 27. nóvember 2014 þegar 
samningsmarkmiðin voru samþykkt. 

Óli Jón Hertervig

Hjálagt:
Yfirlit yfir uppbyggingarsamninga
Fundargerð borgarráðs frá 27. nóvember 2014

     



IUppbyggingarsamningar

Heiti lóðar / samnings Greiðsla á fermeter
kr.

Áætlaður 
bygg.réttur Greiddur bygg.r. Áætlaður 

ógreiddur bygg.r Gatnag.gj Áætlað Greidd gatnag.gj. Áætluð ógreidd 
gatnag.gj.

Elliðabraut 4-6 24.226 kr 204.905.897 kr 0 kr 204.905.897 kr 52.375.653 kr 52.375.653 kr 0 kr

Elliðabraut 8-10 og 12 24.735 kr 239.916.428 kr 119.958.214,00 kr 119.958.214,00 kr 60.104.545 kr 30.052.272,50 kr 30.052.272,50 kr

Borgartún 24 9.749 kr 40.000.000 kr 0 kr 40.000.000 kr 49.236.000 kr x 0 kr 49.236.000 kr

Borgartún 34-36 7.588 kr 19.100.000 kr 19.100.000 kr 0 kr 50.340.000 kr x 0 kr 50.340.000 kr

Borgartún 34-36 Á ekki við 63.000.000 kr 63.000.000 kr 0 kr 17.060.000 kr x 0 kr 17.060.000 kr

Sogavegur 73-75 og 77 15.372 kr 33.000.000 kr 33.000.000 kr 0 kr 17.540.821 kr 17.540.821 kr 0 kr

Suðurlandsbraut 18 10.000 kr 8.920.000 kr 0 kr 8.920.000 kr 17.840.000 kr x 0 kr 17.840.000 kr

Furugerði 23 15.000 kr 49.290.000 kr 0 kr 49.290.000 kr 39.432.000 kr x 0 kr 39.432.000 kr

Kleppsmýrarvegur 6 * 121.314.448 kr 0 kr 121.314.448 kr 40.056.000 kr x 0 kr 40.056.000 kr

Skektuvogur 2 * 184.707.316 kr 184.707.316 kr 0 kr 41.125.335 kr 41.125.335 kr 0 kr

Arkarvogur 2 * 414.454.145 kr 0 kr 414.454.145 kr 133.678.597 kr 0 kr 133.678.597 kr

Kuggavogur 2 * 216.173.290 kr 0 kr 216.173.290 kr 39.636.000 kr x 0 kr 39.636.000 kr

Kuggavogur 5 * 120.101.383 kr 120.101.383 kr 0 kr 60.774.458 kr 60.774.458 kr 0 kr

Súðarvogur 2 * 147.770.055 kr 0 kr 147.770.055 kr 43.548.000 kr x 0 kr 43.548.000 kr

Trilluvogur 1 * 117.564.053 kr 117.564.053 kr 0 kr 56.622.108 kr 56.622.108 kr 0 kr

Dugguvogur 2 ** 75.559.337 kr 0 kr 75.559.337 kr 94.104.000 kr x 0 kr 94.104.000 kr

Dugguvogur 4 *** 82.728.506 kr 0 kr 82.728.506 kr 106.356.000 kr x 0 kr 106.356.000 kr

Hallarmúli 2 (Suðurl.br.2) 17.000 kr 65.722.000 kr 0 kr 65.722.000 kr 105.360.000 kr x 0 kr 105.360.000 kr

Snorrabraut 54 13.500 kr 32.724.000 kr 0 kr 32.724.000 kr 48.480.000 kr x 0 kr 48.480.000 kr

Snorrabraut 60 15.000 kr 31.680.000 kr 0 kr 31.680.000 kr 40.800.000 kr x 0 kr 40.800.000 kr

Kirkjustétt 2-6 14.000 kr 28.315.000 kr 0 kr 28.315.000 kr 28.080.000 kr x 0 kr 28.080.000 kr

Þóroddsstaðir - Skógarhlíð 22 13.000 kr 16.653.000 kr 0 kr 16.653.000 kr 15.372.000 kr x 0 kr 15.372.000 kr

Héðinsreitur - Vesturgata 64 16.000 kr 111.328.000 kr 0 kr 111.328.000 kr 104.370.000 kr x 0 kr 104.370.000 kr

Héðinsreitur - Seljavegur 2 16.000 kr 48.592.000 kr 0 kr 48.592.000 kr 45.555.000 kr x 0 kr 45.555.000 kr

Laugarvegur 176 17.500 kr 74.900.000 kr 0 kr 74.900.000 kr 85.600.000 kr x 0 kr 85.600.000 kr

Bríetartún 3-5 17.500 kr 50.050.000 kr 0 kr 50.050.000 kr 57.200.000 kr x 0 kr 57.200.000 kr

Samtals Samtals greiddur 
bygg.r.

Samtals áætlað 
ógreiddur bygg.r.

Samtals (áætlað 
að hluta)

Samtals greitt 
gatnag.gj.

Ógreitt áætlað að 
hluta

2.598.468.858 kr 657.430.966 kr 1.941.037.892 kr 1.491.771.852 kr 299.615.983 kr 1.192.155.870 kr

*Ef lóð er staðsett á íbúðasvæði 
samkvæmt nýju deiliskipulagi

8.300 kr **Í Dugguvogi 2 er gert ráð fyrir að 20% verði íbúðarhúsnæði og að greitt sé 2,342 kr pr. fermeter og að 80% verði atvinnuhúsnæði og greitt verði 9.368 kr. pr. fermeter

Ef eldra húsnæði er rifið og nýbyggingar 
rísi

***Í Dugguvogi 4 er gert ráð fyrir að 20% verði íbúðarhúsnæði og að greitt sé 2,334 kr. pr. fermeter og að 80% verði atvinnuhúsnæði og greitt verði 9.336 kr. pr. fermeter

Íbúðarhúsnæði 14.900 kr
Atvinnuhúsnæði 6.900 kr
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