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Borgarráð

       

Umsögn um fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðifslokks um kostnað við endurbætur á 
Gröndalshúsi

Á fundi borgarráðs 25. október s.l. lögðu borgaráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram eftirfarandi 
fyrirspurn:

„Hver er kostnaður Reykjavíkurborgar við endurbætur á Gröndalshúsi og í hverju fólust 
framkvæmdirnar? Óskað er eftir sundurliðun kostnaðarliða.“

Umsögn Skrifstofu eigna og atvinnuþróunar:

Gröndalshús stóð upphaflega að Vesturgötu 16b. Húsið var byggt 1881, en Benedikt Gröndal 
Sveinbjarnarson, keypti húsið 1888 og bjó í því þar til hann lést 1907. Húsið er talið hafa mikið 
menningar- og byggingarsögulegt gildi sakir aldurs, sögu og gerðar sinnar og er friðað. 
Reykjavíkurborg keypti húsið 2006 með flutning þess í huga. Það var flutt árið 2009 og hafin viðgerð 
á því á Grandagarði í atvinnutengdu samstarfsverkefni með Völundarverki. Um var að ræða 
endurbætur á ytri klæðningu, gluggum og þaki. Eftir endurbætur Völundarverks stóð húsið ónotað og 
óupphitað allt þar til ákveðið var að flytja það á endanlegan stað að Vesturgötu 5b. Á árinu 2014 
steypti Minjavernd undirstöður undir húsið á nýrri lóð og á vormánuðum 2015 var hlaðinn 
grágrýtissökkull undir það og það flutt á hann í lok apríl. Í grunni hússins var útbúin íbúð til að auka 
notgildi hússins. Fornleifar fundust er grunnur var tekinn fyrir húsið á nýrri staðsetningu og eftir 
fornleifauppgröft og skrásetningu fornleifa var heimilað að klára jarðvinnu. Húsið var allt endurgert 
að innan en einnig reyndist nauðsynlegt að endurglerja húsið sem og endurgera þakið vegna 
rakaskemmda eftir langa geymslu úti á Granda. Einnig voru milligólf endurbyggð frá grunni til að 
auka burðargetu þeirra. Allri endurgerð hússins var hagað samkvæmt friðun þess sem og menningar- 
og byggingarsögulegra gilda þess. Reynt var að aðlaga húsið eins og kostur var að aðgengismálum 
þrátt fyrir form og aldur þess. Þá var gengið frá lóð og hún aðlöguð að svæðinu í kring. Í samningi 
milli Reykjavíkurborgar og Minjaverndar voru valkvæð atriði varðandi eignarhald hússins. Að 
niðurstöðu varð að Reykjavíkurborg er eigandi hússins en Minjavernd annaðist endurgerð þess. 
Endurbyggingu hússins lauk í maí 2017. Húsið er leigt af Menningar og ferðmálasvið og nýtt fyrir 
Bókmenntaborg Reykjavíkur og er þar bæði sýning um Benedikt Gröndal og aðstaða fyrir rithöfunda 
og fræðimenn.

Frá árinu 2009 þegar verkefni Völundarverks hófst og til dagsins í dag hefur kr. 238 milljónum verið 
varið í endurbætur á Gröndalshúsi. Sundurliðun helstu kostnaðarliða sem og kostnaður á hverju ári 
eru í fylgiskjali.

Óli Jón Hertervig

Hjálagt:
Sundurliðun kostnaðarliða
Samningur Reykjavíkurborgar og Minjaverndar, dags. 23. apríl 2014
Svar við fyrirspurn frá 2010 um stöðu Völundarverks, dags. 26. október 2010



Ár Fjárhæð
2009 7.890.421
2010 21.005.898
2011 1.855.054
2012 225.233
2013 985.070
2014 1.398.987
2015 47.433.527
2016 67.131.525
2017 90.119.616
2018 76.810

Heildarsumma 238.122.141

Kostnaðarliður Fjárhæð
Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar 1.940.563
Blikksmíði 572.735
Eftilitsgjöld og önnur opinber gjöld 1.141.237
Eftirlit sérfræðinga 314.720
Endurgr. leiðr. vsk. frá fyrri árum 44.263
Fæðiskaup og matarbakkar 33.600
Hiti 10.801
Landleiga 798.000
Húsasmíði 183.852.309
Járnsmíði 482.821
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga -188.796
Kostnaðarhlutdeild í sameiginl. húsnæði 522.220
Kostnaðarhlutdeild í verklegum framkvæmdum 7.890.421
Ljósmyndun, myndbanda- og kvikmyndagerð 36.270
Málun 34.543
Millifærð launatengd gjöld 2.313.584
Milliviðskipti bifreiðar, vélar og tæki 337.960
Milliviðskipti eigin vinna á verk 1.167.989
Milliviðskipti umsjón og eftirlit á verk 10.506.663
Móttöku- og eyðingargjöld 10.037
Múrverk 243.387
Pípulögn 280.556
Prentun, fjölritun, bókband, ljósritun og skönnun 580
Raflögn 1.013.239
Rannsóknarstofur 20.788
Samningskaup 2.887.525
Sendibílar - vöruflutningar 95.298
Síma- og fjarskiptagjöld 2.382
Skipulagsgjöld 292.392
Timbur og trjávörur 1.738
Tré og runnar 100.860
Útboðsverk 1.632.657
Verkfræðingar og tæknifræðingar 1.184.211
Vélaleiga 404.712
Viðhalds- og þjónustusamningur 218.250
Vinna  Orkuveitu Reykjavíkur 280.332
Vörubílar, dráttarbílar, festivagnar 1.134.345
Ýmis starfsmannakostnaður 30.089
Önnur sérfræðiþjónusta 9.883.006
Önnur tæki og búnaður 2.987.730
Önnur vörukaup 10.222
Öryggisvarsla 307.299
Ýmis annar kostnaður 3.288.602
Heildarsumma 238.122.141
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