
 
Reykjavík, 5. desember 2022 

FAS21120022 

 

 
Borgarráð 
 
  
 
 
Hallgerðargata 1, 1A, 11 og 11A, kaup á 19 íbúðum 

 

Óskað er eftir að borgarráð samþykki meðfylgjandi drög að kaupsamningum á 19 íbúðum að 
Hallgerðargötu 1, 1A, 11 og 11A,  milli Hallgerðargötu ehf., sem seljanda og Reykjavíkurborgar, 
sem kaupanda.  
 
Greinargerð: 
Kaupsamningarnir byggja á samþykkt borgarráðs 29. október 2020 og upphaflegan 
kaupsamningi milli aðila. Kaupverð er uppreiknað miðað við vísitöluhækkanir og er kr. 
448.444.890. Upphæðin greiðist sem hér segir: 
 

50%. Greitt við undirritun kaupsamnings.  
20%. Greitt þegar eignin hefur verið innréttuð. 
10%. Greitt þegar sameign og bílakjallari eru frágengin. 
5%. Greitt þegar hús er frágengið að utan. 
15%. Greitt þegar hús og lóð eru fullfrágengin, gegn lokaúttekt og samhliða útgáfu afsals. 

 
Gert er ráð fyrir að 10 íbúðir verði seldar til Félagsbústaða en 9 íbúðum verði ráðstafað síðar. 
Ekki er um að ræða sérstök útgjöld þar sem íbúðirnar verða endurseldar. Íbúðirnar verða 
afhentar á tímabilinu febrúar – maí 2023. 
 
 

 

Virðingarfyllst, 
Óli Jón Hertervig 

Fjármála- og áhættustýring 
Eignaskrifstofa 

 

 

 

Hjálagt: 
19 Kaupsamningar DRÖG, dags. 10. nóvember 2022.  
Listi yfir íbúðir og kaupverð. 
Viðauki við upphaflegan kaupsamning dags. 20. október 2020. 



Kaupsamningur
Seljandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Hallgerðargata ehf. 580117-1200 - 100.0%

Kaupandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Reykjavíkurborg 530269-7609 - 100.0%

Dags. kaupsamnings Aflýsingardagur Útgáfudag afsals

Afhendingardagur eignar:
01.04.2023 eða fyrr

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7486 225428 01 01 03 0 42.1 0 0 4.310.000 4.310.000 1 1 Fjölbýlishús

Samtals 42.1 0 0 4.310.000 4.310.000

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7486 225428 01 01 03 0 42.1 0 0 4.310.000 4.310.000 1 1 Fjölbýlishús

Samtals 42.1 0 0 4.310.000 4.310.000

Lýsing eignar

Hallgerðargata 1A, 105 Reykjavík, íbúð merkt 01 0103, fastanúmer 251-7486, ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja ber að engu undanskildu, þ.m.t.
tilheyrandi hlutdeild í sameign hússins og lóðarréttindum.

Kvaðir og önnur eignarbönd:
Eignaskiptayfirlýsing sjá skjal/skjöl með þinglýsingarnúmeri 441-A-008213/2022.
Lóðarleigusamningur sjá skjal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.
Eignarheimild seljanda /seljenda sjá afsal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.

Kaupverð eignarinnar er bundið byggingavísitölu (grunnur 2009) sem í september 2022 var 174,1. Allar greiðslur skulu uppreiknaðar í samræmi við
vísitölu á greiðsludegi. 
Eignin er á byggingastigi 1 og matsstigi 1 við undirritun kaupsamnings. Eignin skal vera skráð á byggingarstig 7 fyrir útgáfu afsals, ásamt því að lokaúttekt skal
hafa farið fram. Aðilum er kunnugt um að matsstig eignar er ekki fært á stig 7 fyrr en brunabótamat hefur farið fram.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald, (0,3% af brunabótarmati) þegar það verður lagt á. Kaupandi þarf að panta úttekt frá Þjóðskrá vegna brunabótarmats þegar
eignin hefur verið afhent og tekin í notkun.
Um er að ræða eign í smíðum og því gætu tafir orðið á afhendingu vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Eign telst hafa verið afhent kaupanda þegar
öryggisúttekt hefur farið fram og heimilt er að taka þá eign sem um ræðir í notkun. Seljandi mun láta kaupanda vita með að minnsta kosti 15 daga
fyrirvara um að til standi að fá öryggisúttekt á einhvern eignahluta og þá afhendingu í kjölfarið. Fulltrúi kaupanda hefur heimild til að vera viðstaddur
öryggisúttekt. Seljandi afhendir eignirnar fullbúnar án gólfefna samkvæmt skilalýsingu sem undirrituð er samhliða undirritun kaupsamnings og er hluti
af kaupsamning.
Kaupandi hefur heimild til að halda eftir fjármunum sem greiðast samkvæmt greiðslutilhögun A, lið 5 sem samsvarar áætluðum hlutfallslegum kostnaði
eignarinnar vegna athugasemda sem kunna að verða gerðar við lokaúttekt, eða vegna þeirra framkvæmda sem á eftir að vinna samkvæmt skilalýsingu
seljanda, hvort sem er vegna frágangs á sameign eða á eigninni sjálfri.
Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar á kaupsamningi miðast við áætlað fasteignamat af fullbúinni eign á þinglýsingardegi. 
Kaupandi skuldbindur sig til að samþykkja nýjan eignaskiptasamning eða viðauka við nýjan eignaskiptasamning ef óskað verður eftir því enda hefur
breytingin ekki í för með sér breytingu á séreign kaupanda, merkingu eignar né fastanúmeri.
Við kaupsamning liggur fyrir yfirlýsing frá Landsbankanum hf. um að áhvílandi veðböndum verði aflétt af eigninni þegar kaupverð eignarinnar hefur
verið greitt í samræmi við fyrirmæli Landsbankans hf.
Seljandi veitir kaupanda heimild til að veðsetja eignina fyrir allt að 80% af þegar greiddum greiðslum. 
Eignin verður skráð með áskriftarréttindi í B-flokki vegna útleigu bílastæða, sbr. reglum Rekstrarfélags bílakjallara Kirkjusands um útleigu bílastæða.

Kaupverð í tölustöfum Heildarverð í bókstöfum

18.998.695 kr. Átjánmilljónirníuhundruðníutíuogáttaþúsundsexhundruðníutíuogfimm kr.

Greiðslutilhögun sbr. sundurliðun A Yfirteknar skuldir sbr. sundurliðun B Veðbréf sbr. sundurliðun C
18.998.695 0 0

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 9.499.348
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 3.799.739
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 1.899.870
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 949.935
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 2.849.803
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 9.499.348
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 3.799.739
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 1.899.870
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 949.935
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 2.849.803
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

D. Veðheimild seljanda til handa kaupanda á undan/eftir veðbréfi/um útgefnum samkv.C-lið.
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi.
Samkvæmt almennum venjum í fasteignaviðskiptum.



1. Seljandi skuldbindur sig til að selja og kaupandi til að kaupa fasteign þá sem lýst er í samningi þessum með þeim skilmálum og kjörum sem í honum greinir eða af lögum leiðir.
2. Um kaupin og réttarsamband aðila gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup að því leyti sem ekki er samið um frávik í einstökum atriðum og ásamt lögum nr. 48/2003 um
neytendakaup þegar um nýbyggingu er um að ræða. 
3. Þegar seljandi selur í atvinnurekstri sínum eign sem er ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda (neytendakaup) er óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði
óhagstæðara fyrir kaupanda.
4. Sé ekki um annað samið eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup og kaupsamningi.
5. Notuð fasteign telst ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
6. Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem getið er um í skilalýsingu seljanda. 
7. Seljandi skal gefa kaupanda þær upplýsingar um eign, sem hann vissi eða mátti vita um og sem kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eign skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
8. Kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi ástand og gæði eignar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað eign
fyrir kaupin eða látið það undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir seljanda, getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
9. Frá og með afhendingardegi hirðir kaupandi arð af eigninni og greiðir af henni skatta og skyldur, vexti af uppreiknuðum eftirstöðvum yfirtekinna lána svo og verðbætur, en
seljandi til sama tíma. Í uppgjöri vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Greiðslur í hússjóð, vexti og afborganir af yfirteknum lánum
og fasteignagjöld, skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við afhendingardag og greiða við undirritun afsals eða á gjalddögum lánanna, ef þeir eru fyrr. Heimilt er kaupanda að
draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, fasteignagjöld, iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og greiðslur í hússjóð, sem seljanda bar að greiða, frá þeirri útborgunargreiðslu,
sem fellur næst á eftir gjalddögum.
10. Eign skal afhenda vel hreingerða á umsömdum afhendingardegi nema um annað sé samið. Þá skal seljandi hafa greitt alla gjaldfallna reikninga vegna rafmagns og hita og
látið lesa af mælum. Áhættan af eign flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
11. Þegar seljandi hefur afhent fasteign, skal kaupandi svo fljótt sem verða má, skoða eignina á þann hátt sem góð venja er og upplýsa seljanda án tafar um athugasemdir ef
þörf er á.
12. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt. 
13. Sé svo umsamið kaupandi skuli yfirtaka áhvílandi veðskuldir skal seljandi tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra. Skal seljandi án tafar framvísa
nauðsynlegum gögnum þar að lútandi á fasteignasölunni.
14. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið, að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þar með talið safngreiðslur í
framkvæmdasjóð. Kaupendur íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign, sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að
því að auka verð- og/eða notagildi húseignarinnar. Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðunum fylgir hinni seldu íbúð.
15. Nú hefur kaupandi uppi réttmæta kröfu vegna galla og getur hann þá á eigin áhættu haldið eftir svo miklum hluta kaupverðs sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.
Hvílir á honum sönnunarbyrðin um tilvist galla og að hann sé á ábyrgð seljanda og einnig um fjárhæð gallakröfu.
16. Við kaupsamningsgerð kynntu aðilar sér eftirtalin gögn og gerðu engar athugasemdir við þau; a) Veðbandayfirlit, b) Fasteignayfirlit, c) skilalýsing, d)
eignaskiptayfirlýsingu, e) lóðarleigusamning, f) Kaupsamningur, dags. 24.9.2019 milli Hallgerðargötu ehf. og Reykjavíkurborgar um fasteignir ásamt viðaukum. Gögnin voru
afhent með rafrænum hætti og einnig yfirfarin við kaupsamning. Aðilar samnings staðfesta með undirritun sinni á kaupsamning þennan að hafa móttekið gögnin. 
17. Kaupandi skal áður en hann greiðir kaupsamningsgreiðslur kanna hvort seljandi hafi staðið við skuldbindingu sína varðandi afléttingu á áhvílandi veðskuldum og ef svo er ekki er
honum rétt að halda greiðslu eftir að öllu leyti eða hluta og beita stöðvunarrétti. Séu slíkar veðskuldir í vanskilum er kaupanda heimilt að koma þeim í skil til að forða því að gengið
verði að veðinu. Verði verulegur dráttur á aflýsingu er kaupanda heimilt að greiða slíkar áhvílandi skuldir upp og aflýsa þeim og skuldajafna útlátum vegna þess á móti kröfu seljanda
um kaupsamningsgreiðslu. Þegar kaupandi beitir rétti sínum samkvæmt þessari grein þá skal hann gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til að tryggja réttmæta
hagsmuni sína.
18. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu vegna þinglýsingar á
þessum kaupsamning og vegna þinglýsingar á afsali, aðeins er greitt stimpilgjald af því skjali sem skilað er fyrst inn til þinglýsingar. Stimpilgjald vegna þinglýsingar er sem hér segir,
vegna kaupa einstaklings á fasteign er stimpilgjald 0,8% af fasteignarmati eignar á þinglýsingardegi, ef um er að ræða fyrstu kaup veitir sýslumaður 50% afslátt af stimpilgjaldi.
Stimpilgjald vegna kaupa lögaðila er 1,6% af fasteignamati á þinglýsingardegi. Þinglýsing annara skjala er kr. 2.500 fyrir hvert skjal. Kaupandi greiðir lántökugjald og annan kostnað
samkvæmt gjaldskrá viðkomandi fjármálastofnunar. Þessi gjöld ber kaupanda að greiða við undirritun kaupsamnings eða eftir atvikum þegar þinglýsa á skjölum samkvæmt þessum
samningi.
19. Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða hagsmuni gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann og fasteignasöluna um það.
20. Séu aðilar sammála um að víkja frá fyrirmælum laga um fasteignakaup og standi lög því ekki í vegi, skulu frávik tilgreind hér að neðan með skýrum og ótvíræðum hætti. Sama er
að segja um fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
21. Að öðru leyti en því sem í samningi þessu greinir er eignin seld án kvaða og veðbanda.
22. Þegar kaupandi hefur efnt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi á hann rétt á afsali fyrir eigninni úr hendi seljanda.
23. Aðilar lýsa því yfir að þeir séu fjárráða og seljandi lýsir því jafnframt yfir að undirritanir af hans hálfu séu í samræmi við 1. mgr. 64.gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 hvað snertir
hjúskaparstöðu, búsetu og húsnæði til atvinnurekstrar.
24. Öllu framangreindu til staðfestu rita aðilar nöfn sín hér undir í viðurvist votta, sem votta réttar undirskriftir og dagsetningu.

Eftirtaldar áhvílandi veðskuldir eru kaupanda óviðkomandi og skal seljandi aflýsa þeim svo fljótt sem verða má í samræmi við yfirlýsingu Landsbankans hf.

Veðr. Veðhafi Dags. veðskbr. Grunnvísitala Upphafleg fjárhæð Eftirst. miðað við skil

1. Landsbankinn hf. 16.12.2020 2.220.000.000

Til staðfestu undirrita kaupandi og seljandi skjal þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta og lýsa yfir fjárræði sínu. Jafnframt lýsa þeir því hér með yfir að undirritanir af þeirra eru í fullu samræmi við 1. mg. 64. gr.
hjúskaparlaga nr. 31/1993 um hjúskaparstöðu, bústað fjölskyldu og húsnæði til atvinnurekstrar.

Reykjavik, 10. nóvember 2022 Staður og dagsetning

Undirskrift seljanda og samþykki maka Undirskrift kaupanda

Vottar að réttri dags. undirskrift og fjárræði:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala



Kaupsamningur
Seljandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Hallgerðargata ehf. 580117-1200 - 100.0%

Kaupandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Reykjavíkurborg 530269-7609 - 100.0%

Dags. kaupsamnings Aflýsingardagur Útgáfudag afsals

Afhendingardagur eignar:
01.04.2023 eða fyrr

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7489 225428 01 01 06 0 47.9 0 0 4.710.000 4.710.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 47.9 0 0 4.710.000 4.710.000

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7489 225428 01 01 06 0 47.9 0 0 4.710.000 4.710.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 47.9 0 0 4.710.000 4.710.000

Lýsing eignar

Hallgerðargata 1A, 105 Reykjavík, íbúð merkt 01 0106, fastanúmer 251-7489, ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja ber að engu undanskildu, þ.m.t.
tilheyrandi hlutdeild í sameign hússins og lóðarréttindum.

Kvaðir og önnur eignarbönd:
Eignaskiptayfirlýsing sjá skjal/skjöl með þinglýsingarnúmeri 441-A-008213/2022.
Lóðarleigusamningur sjá skjal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.
Eignarheimild seljanda /seljenda sjá afsal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.

Kaupverð eignarinnar er bundið byggingavísitölu (grunnur 2009) sem í september 2022 var 174,1. Allar greiðslur skulu uppreiknaðar í samræmi við
vísitölu á greiðsludegi. 
Eignin er á byggingastigi 1 og matsstigi 1 við undirritun kaupsamnings. Eignin skal vera skráð á byggingarstig 7 fyrir útgáfu afsals, ásamt því að lokaúttekt skal
hafa farið fram. Aðilum er kunnugt um að matsstig eignar er ekki fært á stig 7 fyrr en brunabótamat hefur farið fram.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald, (0,3% af brunabótarmati) þegar það verður lagt á. Kaupandi þarf að panta úttekt frá Þjóðskrá vegna brunabótarmats þegar
eignin hefur verið afhent og tekin í notkun.
Um er að ræða eign í smíðum og því gætu tafir orðið á afhendingu vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Eign telst hafa verið afhent kaupanda þegar
öryggisúttekt hefur farið fram og heimilt er að taka þá eign sem um ræðir í notkun. Seljandi mun láta kaupanda vita með að minnsta kosti 15 daga
fyrirvara um að til standi að fá öryggisúttekt á einhvern eignahluta og þá afhendingu í kjölfarið. Fulltrúi kaupanda hefur heimild til að vera viðstaddur
öryggisúttekt. Seljandi afhendir eignirnar fullbúnar án gólfefna samkvæmt skilalýsingu sem undirrituð er samhliða undirritun kaupsamnings og er hluti
af kaupsamning.
Kaupandi hefur heimild til að halda eftir fjármunum sem greiðast samkvæmt greiðslutilhögun A, lið 5 sem samsvarar áætluðum hlutfallslegum kostnaði
eignarinnar vegna athugasemda sem kunna að verða gerðar við lokaúttekt, eða vegna þeirra framkvæmda sem á eftir að vinna samkvæmt skilalýsingu
seljanda, hvort sem er vegna frágangs á sameign eða á eigninni sjálfri.
Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar á kaupsamningi miðast við áætlað fasteignamat af fullbúinni eign á þinglýsingardegi. 
Kaupandi skuldbindur sig til að samþykkja nýjan eignaskiptasamning eða viðauka við nýjan eignaskiptasamning ef óskað verður eftir því enda hefur
breytingin ekki í för með sér breytingu á séreign kaupanda, merkingu eignar né fastanúmeri.
Við kaupsamning liggur fyrir yfirlýsing frá Landsbankanum hf. um að áhvílandi veðböndum verði aflétt af eigninni þegar kaupverð eignarinnar hefur
verið greitt í samræmi við fyrirmæli Landsbankans hf.
Seljandi veitir kaupanda heimild til að veðsetja eignina fyrir allt að 80% af þegar greiddum greiðslum. 
Eignin verður skráð með áskriftarréttindi í B-flokki vegna útleigu bílastæða, sbr. reglum Rekstrarfélags bílakjallara Kirkjusands um útleigu bílastæða.

Kaupverð í tölustöfum Heildarverð í bókstöfum

21.616.092 kr. Tuttuguogeinmilljónsexhundruðogsextánþúsundníutíuogtveir kr.

Greiðslutilhögun sbr. sundurliðun A Yfirteknar skuldir sbr. sundurliðun B Veðbréf sbr. sundurliðun C
21.616.092 0 0

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 10.808.046
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.323.218
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.161.609
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.080.805
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.242.414
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 10.808.046
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.323.218
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.161.609
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.080.805
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.242.414
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

D. Veðheimild seljanda til handa kaupanda á undan/eftir veðbréfi/um útgefnum samkv.C-lið.
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi.
Samkvæmt almennum venjum í fasteignaviðskiptum.



1. Seljandi skuldbindur sig til að selja og kaupandi til að kaupa fasteign þá sem lýst er í samningi þessum með þeim skilmálum og kjörum sem í honum greinir eða af lögum leiðir.
2. Um kaupin og réttarsamband aðila gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup að því leyti sem ekki er samið um frávik í einstökum atriðum og ásamt lögum nr. 48/2003 um
neytendakaup þegar um nýbyggingu er um að ræða. 
3. Þegar seljandi selur í atvinnurekstri sínum eign sem er ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda (neytendakaup) er óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði
óhagstæðara fyrir kaupanda.
4. Sé ekki um annað samið eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup og kaupsamningi.
5. Notuð fasteign telst ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
6. Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem getið er um í skilalýsingu seljanda. 
7. Seljandi skal gefa kaupanda þær upplýsingar um eign, sem hann vissi eða mátti vita um og sem kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eign skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
8. Kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi ástand og gæði eignar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað eign
fyrir kaupin eða látið það undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir seljanda, getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
9. Frá og með afhendingardegi hirðir kaupandi arð af eigninni og greiðir af henni skatta og skyldur, vexti af uppreiknuðum eftirstöðvum yfirtekinna lána svo og verðbætur, en
seljandi til sama tíma. Í uppgjöri vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Greiðslur í hússjóð, vexti og afborganir af yfirteknum lánum
og fasteignagjöld, skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við afhendingardag og greiða við undirritun afsals eða á gjalddögum lánanna, ef þeir eru fyrr. Heimilt er kaupanda að
draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, fasteignagjöld, iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og greiðslur í hússjóð, sem seljanda bar að greiða, frá þeirri útborgunargreiðslu,
sem fellur næst á eftir gjalddögum.
10. Eign skal afhenda vel hreingerða á umsömdum afhendingardegi nema um annað sé samið. Þá skal seljandi hafa greitt alla gjaldfallna reikninga vegna rafmagns og hita og
látið lesa af mælum. Áhættan af eign flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
11. Þegar seljandi hefur afhent fasteign, skal kaupandi svo fljótt sem verða má, skoða eignina á þann hátt sem góð venja er og upplýsa seljanda án tafar um athugasemdir ef
þörf er á.
12. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt. 
13. Sé svo umsamið kaupandi skuli yfirtaka áhvílandi veðskuldir skal seljandi tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra. Skal seljandi án tafar framvísa
nauðsynlegum gögnum þar að lútandi á fasteignasölunni.
14. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið, að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þar með talið safngreiðslur í
framkvæmdasjóð. Kaupendur íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign, sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að
því að auka verð- og/eða notagildi húseignarinnar. Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðunum fylgir hinni seldu íbúð.
15. Nú hefur kaupandi uppi réttmæta kröfu vegna galla og getur hann þá á eigin áhættu haldið eftir svo miklum hluta kaupverðs sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.
Hvílir á honum sönnunarbyrðin um tilvist galla og að hann sé á ábyrgð seljanda og einnig um fjárhæð gallakröfu.
16. Við kaupsamningsgerð kynntu aðilar sér eftirtalin gögn og gerðu engar athugasemdir við þau; a) Veðbandayfirlit, b) Fasteignayfirlit, c) söluyfirlit, d) skilalýsing, e)
eignaskiptayfirlýsingu, f) lóðarleigusamning. Gögnin voru afhent með rafrænum hætti og einnig yfirfarin við kaupsamning. Aðilar samnings staðfesta með undirritun sinni á
kaupsamning þennan að hafa móttekið gögnin. 
17. Kaupandi skal áður en hann greiðir kaupsamningsgreiðslur kanna hvort seljandi hafi staðið við skuldbindingu sína varðandi afléttingu á áhvílandi veðskuldum og ef svo er ekki er
honum rétt að halda greiðslu eftir að öllu leyti eða hluta og beita stöðvunarrétti. Séu slíkar veðskuldir í vanskilum er kaupanda heimilt að koma þeim í skil til að forða því að gengið
verði að veðinu. Verði verulegur dráttur á aflýsingu er kaupanda heimilt að greiða slíkar áhvílandi skuldir upp og aflýsa þeim og skuldajafna útlátum vegna þess á móti kröfu seljanda
um kaupsamningsgreiðslu. Þegar kaupandi beitir rétti sínum samkvæmt þessari grein þá skal hann gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til að tryggja réttmæta
hagsmuni sína.
18. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu vegna þinglýsingar á
þessum kaupsamning og vegna þinglýsingar á afsali, aðeins er greitt stimpilgjald af því skjali sem skilað er fyrst inn til þinglýsingar. Stimpilgjald vegna þinglýsingar er sem hér segir,
vegna kaupa einstaklings á fasteign er stimpilgjald 0,8% af fasteignarmati eignar á þinglýsingardegi, ef um er að ræða fyrstu kaup veitir sýslumaður 50% afslátt af stimpilgjaldi.
Stimpilgjald vegna kaupa lögaðila er 1,6% af fasteignamati á þinglýsingardegi. Þinglýsing annara skjala er kr. 2.500 fyrir hvert skjal. Kaupandi greiðir lántökugjald og annan kostnað
samkvæmt gjaldskrá viðkomandi fjármálastofnunar. Þessi gjöld ber kaupanda að greiða við undirritun kaupsamnings eða eftir atvikum þegar þinglýsa á skjölum samkvæmt þessum
samningi.
19. Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða hagsmuni gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann og fasteignasöluna um það.
20. Séu aðilar sammála um að víkja frá fyrirmælum laga um fasteignakaup og standi lög því ekki í vegi, skulu frávik tilgreind hér að neðan með skýrum og ótvíræðum hætti. Sama er
að segja um fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
21. Að öðru leyti en því sem í samningi þessu greinir er eignin seld án kvaða og veðbanda.
22. Þegar kaupandi hefur efnt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi á hann rétt á afsali fyrir eigninni úr hendi seljanda.
23. Aðilar lýsa því yfir að þeir séu fjárráða og seljandi lýsir því jafnframt yfir að undirritanir af hans hálfu séu í samræmi við 1. mgr. 64.gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 hvað snertir
hjúskaparstöðu, búsetu og húsnæði til atvinnurekstrar.
24. Öllu framangreindu til staðfestu rita aðilar nöfn sín hér undir í viðurvist votta, sem votta réttar undirskriftir og dagsetningu.

Eftirtaldar áhvílandi veðskuldir eru kaupanda óviðkomandi og skal seljandi aflýsa þeim svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við afsal.

Veðr. Veðhafi Dags. veðskbr. Grunnvísitala Upphafleg fjárhæð Eftirst. miðað við skil

1. Landsbankinn hf. 16.12.2020 2.220.000.000

Til staðfestu undirrita kaupandi og seljandi skjal þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta og lýsa yfir fjárræði sínu. Jafnframt lýsa þeir því hér með yfir að undirritanir af þeirra eru í fullu samræmi við 1. mg. 64. gr.
hjúskaparlaga nr. 31/1993 um hjúskaparstöðu, bústað fjölskyldu og húsnæði til atvinnurekstrar.

Reykjavik, 10. nóvember 2022 Staður og dagsetning

Undirskrift seljanda og samþykki maka Undirskrift kaupanda

Vottar að réttri dags. undirskrift og fjárræði:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala



Kaupsamningur
Seljandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Hallgerðargata ehf. 580117-1200 - 100.0%

Kaupandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Reykjavíkurborg 530269-7609 - 100.0%

Dags. kaupsamnings Aflýsingardagur Útgáfudag afsals

Afhendingardagur eignar:
01.04.2023 eða fyrr

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7490 225428 01 01 07 0 48.1 0 0 4.710.000 4.710.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 48.1 0 0 4.710.000 4.710.000

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7490 225428 01 01 07 0 48.1 0 0 4.710.000 4.710.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 48.1 0 0 4.710.000 4.710.000

Lýsing eignar

Hallgerðargata 1, 105 Reykjavík, íbúð merkt 01 0107, fastanúmer 251-7490, ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja ber að engu undanskildu, þ.m.t.
tilheyrandi hlutdeild í sameign hússins og lóðarréttindum.

Kvaðir og önnur eignarbönd:
Eignaskiptayfirlýsing sjá skjal/skjöl með þinglýsingarnúmeri 441-A-008213/2022.
Lóðarleigusamningur sjá skjal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.
Eignarheimild seljanda /seljenda sjá afsal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.

Kaupverð eignarinnar er bundið byggingavísitölu (grunnur 2009) sem í september 2022 var 174,1. Allar greiðslur skulu uppreiknaðar í samræmi við
vísitölu á greiðsludegi. 
Eignin er á byggingastigi 1 og matsstigi 1 við undirritun kaupsamnings. Eignin skal vera skráð á byggingarstig 7 fyrir útgáfu afsals, ásamt því að lokaúttekt skal
hafa farið fram. Aðilum er kunnugt um að matsstig eignar er ekki fært á stig 7 fyrr en brunabótamat hefur farið fram.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald, (0,3% af brunabótarmati) þegar það verður lagt á. Kaupandi þarf að panta úttekt frá Þjóðskrá vegna brunabótarmats þegar
eignin hefur verið afhent og tekin í notkun.
Um er að ræða eign í smíðum og því gætu tafir orðið á afhendingu vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Eign telst hafa verið afhent kaupanda þegar
öryggisúttekt hefur farið fram og heimilt er að taka þá eign sem um ræðir í notkun. Seljandi mun láta kaupanda vita með að minnsta kosti 15 daga
fyrirvara um að til standi að fá öryggisúttekt á einhvern eignahluta og þá afhendingu í kjölfarið. Fulltrúi kaupanda hefur heimild til að vera viðstaddur
öryggisúttekt. Seljandi afhendir eignirnar fullbúnar án gólfefna samkvæmt skilalýsingu sem undirrituð er samhliða undirritun kaupsamnings og er hluti
af kaupsamning.
Kaupandi hefur heimild til að halda eftir fjármunum sem greiðast samkvæmt greiðslutilhögun A, lið 5 sem samsvarar áætluðum hlutfallslegum kostnaði
eignarinnar vegna athugasemda sem kunna að verða gerðar við lokaúttekt, eða vegna þeirra framkvæmda sem á eftir að vinna samkvæmt skilalýsingu
seljanda, hvort sem er vegna frágangs á sameign eða á eigninni sjálfri.
Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar á kaupsamningi miðast við áætlað fasteignamat af fullbúinni eign á þinglýsingardegi. 
Kaupandi skuldbindur sig til að samþykkja nýjan eignaskiptasamning eða viðauka við nýjan eignaskiptasamning ef óskað verður eftir því enda hefur
breytingin ekki í för með sér breytingu á séreign kaupanda, merkingu eignar né fastanúmeri.
Við kaupsamning liggur fyrir yfirlýsing frá Landsbankanum hf. um að áhvílandi veðböndum verði aflétt af eigninni þegar kaupverð eignarinnar hefur
verið greitt í samræmi við fyrirmæli Landsbankans hf.
Seljandi veitir kaupanda heimild til að veðsetja eignina fyrir allt að 80% af þegar greiddum greiðslum. 
Eignin verður skráð með áskriftarréttindi í B-flokki vegna útleigu bílastæða, sbr. reglum Rekstrarfélags bílakjallara Kirkjusands um útleigu bílastæða.

Kaupverð í tölustöfum Heildarverð í bókstöfum

21.706.347 kr. Tuttuguogeinmilljónsjöhundruðsexþúsundþrjúhundruðfjörutíuogsjö kr.

Greiðslutilhögun sbr. sundurliðun A Yfirteknar skuldir sbr. sundurliðun B Veðbréf sbr. sundurliðun C
21.706.347 0 0

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 10.853.174
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.341.269
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.170.635
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.085.317
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.255.952
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 10.853.174
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.341.269
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.170.635
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.085.317
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.255.952
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

D. Veðheimild seljanda til handa kaupanda á undan/eftir veðbréfi/um útgefnum samkv.C-lið.
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi.
Samkvæmt almennum venjum í fasteignaviðskiptum.



1. Seljandi skuldbindur sig til að selja og kaupandi til að kaupa fasteign þá sem lýst er í samningi þessum með þeim skilmálum og kjörum sem í honum greinir eða af lögum leiðir.
2. Um kaupin og réttarsamband aðila gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup að því leyti sem ekki er samið um frávik í einstökum atriðum og ásamt lögum nr. 48/2003 um
neytendakaup þegar um nýbyggingu er um að ræða. 
3. Þegar seljandi selur í atvinnurekstri sínum eign sem er ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda (neytendakaup) er óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði
óhagstæðara fyrir kaupanda.
4. Sé ekki um annað samið eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup og kaupsamningi.
5. Notuð fasteign telst ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
6. Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem getið er um í skilalýsingu seljanda. 
7. Seljandi skal gefa kaupanda þær upplýsingar um eign, sem hann vissi eða mátti vita um og sem kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eign skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
8. Kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi ástand og gæði eignar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað eign
fyrir kaupin eða látið það undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir seljanda, getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
9. Frá og með afhendingardegi hirðir kaupandi arð af eigninni og greiðir af henni skatta og skyldur, vexti af uppreiknuðum eftirstöðvum yfirtekinna lána svo og verðbætur, en
seljandi til sama tíma. Í uppgjöri vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Greiðslur í hússjóð, vexti og afborganir af yfirteknum lánum
og fasteignagjöld, skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við afhendingardag og greiða við undirritun afsals eða á gjalddögum lánanna, ef þeir eru fyrr. Heimilt er kaupanda að
draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, fasteignagjöld, iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og greiðslur í hússjóð, sem seljanda bar að greiða, frá þeirri útborgunargreiðslu,
sem fellur næst á eftir gjalddögum.
10. Eign skal afhenda vel hreingerða á umsömdum afhendingardegi nema um annað sé samið. Þá skal seljandi hafa greitt alla gjaldfallna reikninga vegna rafmagns og hita og
látið lesa af mælum. Áhættan af eign flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
11. Þegar seljandi hefur afhent fasteign, skal kaupandi svo fljótt sem verða má, skoða eignina á þann hátt sem góð venja er og upplýsa seljanda án tafar um athugasemdir ef
þörf er á.
12. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt. 
13. Sé svo umsamið kaupandi skuli yfirtaka áhvílandi veðskuldir skal seljandi tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra. Skal seljandi án tafar framvísa
nauðsynlegum gögnum þar að lútandi á fasteignasölunni.
14. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið, að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þar með talið safngreiðslur í
framkvæmdasjóð. Kaupendur íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign, sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að
því að auka verð- og/eða notagildi húseignarinnar. Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðunum fylgir hinni seldu íbúð.
15. Nú hefur kaupandi uppi réttmæta kröfu vegna galla og getur hann þá á eigin áhættu haldið eftir svo miklum hluta kaupverðs sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.
Hvílir á honum sönnunarbyrðin um tilvist galla og að hann sé á ábyrgð seljanda og einnig um fjárhæð gallakröfu.
16. Við kaupsamningsgerð kynntu aðilar sér eftirtalin gögn og gerðu engar athugasemdir við þau; a) Veðbandayfirlit, b) Fasteignayfirlit, c) söluyfirlit, d) skilalýsing, e)
eignaskiptayfirlýsingu, f) lóðarleigusamning. Gögnin voru afhent með rafrænum hætti og einnig yfirfarin við kaupsamning. Aðilar samnings staðfesta með undirritun sinni á
kaupsamning þennan að hafa móttekið gögnin. 
17. Kaupandi skal áður en hann greiðir kaupsamningsgreiðslur kanna hvort seljandi hafi staðið við skuldbindingu sína varðandi afléttingu á áhvílandi veðskuldum og ef svo er ekki er
honum rétt að halda greiðslu eftir að öllu leyti eða hluta og beita stöðvunarrétti. Séu slíkar veðskuldir í vanskilum er kaupanda heimilt að koma þeim í skil til að forða því að gengið
verði að veðinu. Verði verulegur dráttur á aflýsingu er kaupanda heimilt að greiða slíkar áhvílandi skuldir upp og aflýsa þeim og skuldajafna útlátum vegna þess á móti kröfu seljanda
um kaupsamningsgreiðslu. Þegar kaupandi beitir rétti sínum samkvæmt þessari grein þá skal hann gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til að tryggja réttmæta
hagsmuni sína.
18. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu vegna þinglýsingar á
þessum kaupsamning og vegna þinglýsingar á afsali, aðeins er greitt stimpilgjald af því skjali sem skilað er fyrst inn til þinglýsingar. Stimpilgjald vegna þinglýsingar er sem hér segir,
vegna kaupa einstaklings á fasteign er stimpilgjald 0,8% af fasteignarmati eignar á þinglýsingardegi, ef um er að ræða fyrstu kaup veitir sýslumaður 50% afslátt af stimpilgjaldi.
Stimpilgjald vegna kaupa lögaðila er 1,6% af fasteignamati á þinglýsingardegi. Þinglýsing annara skjala er kr. 2.500 fyrir hvert skjal. Kaupandi greiðir lántökugjald og annan kostnað
samkvæmt gjaldskrá viðkomandi fjármálastofnunar. Þessi gjöld ber kaupanda að greiða við undirritun kaupsamnings eða eftir atvikum þegar þinglýsa á skjölum samkvæmt þessum
samningi.
19. Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða hagsmuni gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann og fasteignasöluna um það.
20. Séu aðilar sammála um að víkja frá fyrirmælum laga um fasteignakaup og standi lög því ekki í vegi, skulu frávik tilgreind hér að neðan með skýrum og ótvíræðum hætti. Sama er
að segja um fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
21. Að öðru leyti en því sem í samningi þessu greinir er eignin seld án kvaða og veðbanda.
22. Þegar kaupandi hefur efnt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi á hann rétt á afsali fyrir eigninni úr hendi seljanda.
23. Aðilar lýsa því yfir að þeir séu fjárráða og seljandi lýsir því jafnframt yfir að undirritanir af hans hálfu séu í samræmi við 1. mgr. 64.gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 hvað snertir
hjúskaparstöðu, búsetu og húsnæði til atvinnurekstrar.
24. Öllu framangreindu til staðfestu rita aðilar nöfn sín hér undir í viðurvist votta, sem votta réttar undirskriftir og dagsetningu.

Eftirtaldar áhvílandi veðskuldir eru kaupanda óviðkomandi og skal seljandi aflýsa þeim svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við afsal.

Veðr. Veðhafi Dags. veðskbr. Grunnvísitala Upphafleg fjárhæð Eftirst. miðað við skil

1. Landsbankinn hf. 16.12.2020 2.220.000.000

Til staðfestu undirrita kaupandi og seljandi skjal þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta og lýsa yfir fjárræði sínu. Jafnframt lýsa þeir því hér með yfir að undirritanir af þeirra eru í fullu samræmi við 1. mg. 64. gr.
hjúskaparlaga nr. 31/1993 um hjúskaparstöðu, bústað fjölskyldu og húsnæði til atvinnurekstrar.

Reykjavik, 10. nóvember 2022 Staður og dagsetning

Undirskrift seljanda og samþykki maka Undirskrift kaupanda

Vottar að réttri dags. undirskrift og fjárræði:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala



Kaupsamningur
Seljandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Hallgerðargata ehf. 580117-1200 - 100.0%

Kaupandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Reykjavíkurborg 530269-7609 - 100.0%

Dags. kaupsamnings Aflýsingardagur Útgáfudag afsals

Afhendingardagur eignar:
01.04.2023 eða fyrr

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7492 225428 01 01 09 0 52.3 0 0 4.990.000 4.990.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 52.3 0 0 4.990.000 4.990.000

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7492 225428 01 01 09 0 52.3 0 0 4.990.000 4.990.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 52.3 0 0 4.990.000 4.990.000

Lýsing eignar

Hallgerðargata 1, 105 Reykjavík, íbúð merkt 01 0109, fastanúmer 251-7492, ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja ber að engu undanskildu, þ.m.t.
tilheyrandi hlutdeild í sameign hússins og lóðarréttindum.

Kvaðir og önnur eignarbönd:
Eignaskiptayfirlýsing sjá skjal/skjöl með þinglýsingarnúmeri 441-A-008213/2022.
Lóðarleigusamningur sjá skjal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.
Eignarheimild seljanda /seljenda sjá afsal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.

Kaupverð eignarinnar er bundið byggingavísitölu (grunnur 2009) sem í september 2022 var 174,1. Allar greiðslur skulu uppreiknaðar í samræmi við
vísitölu á greiðsludegi. 
Eignin er á byggingastigi 1 og matsstigi 1 við undirritun kaupsamnings. Eignin skal vera skráð á byggingarstig 7 fyrir útgáfu afsals, ásamt því að lokaúttekt skal
hafa farið fram. Aðilum er kunnugt um að matsstig eignar er ekki fært á stig 7 fyrr en brunabótamat hefur farið fram.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald, (0,3% af brunabótarmati) þegar það verður lagt á. Kaupandi þarf að panta úttekt frá Þjóðskrá vegna brunabótarmats þegar
eignin hefur verið afhent og tekin í notkun.
Um er að ræða eign í smíðum og því gætu tafir orðið á afhendingu vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Eign telst hafa verið afhent kaupanda þegar
öryggisúttekt hefur farið fram og heimilt er að taka þá eign sem um ræðir í notkun. Seljandi mun láta kaupanda vita með að minnsta kosti 15 daga
fyrirvara um að til standi að fá öryggisúttekt á einhvern eignahluta og þá afhendingu í kjölfarið. Fulltrúi kaupanda hefur heimild til að vera viðstaddur
öryggisúttekt. Seljandi afhendir eignirnar fullbúnar án gólfefna samkvæmt skilalýsingu sem undirrituð er samhliða undirritun kaupsamnings og er hluti
af kaupsamning.
Kaupandi hefur heimild til að halda eftir fjármunum sem greiðast samkvæmt greiðslutilhögun A, lið 5 sem samsvarar áætluðum hlutfallslegum kostnaði
eignarinnar vegna athugasemda sem kunna að verða gerðar við lokaúttekt, eða vegna þeirra framkvæmda sem á eftir að vinna samkvæmt skilalýsingu
seljanda, hvort sem er vegna frágangs á sameign eða á eigninni sjálfri.
Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar á kaupsamningi miðast við áætlað fasteignamat af fullbúinni eign á þinglýsingardegi. 
Kaupandi skuldbindur sig til að samþykkja nýjan eignaskiptasamning eða viðauka við nýjan eignaskiptasamning ef óskað verður eftir því enda hefur
breytingin ekki í för með sér breytingu á séreign kaupanda, merkingu eignar né fastanúmeri.
Við kaupsamning liggur fyrir yfirlýsing frá Landsbankanum hf. um að áhvílandi veðböndum verði aflétt af eigninni þegar kaupverð eignarinnar hefur
verið greitt í samræmi við fyrirmæli Landsbankans hf.
Seljandi veitir kaupanda heimild til að veðsetja eignina fyrir allt að 80% af þegar greiddum greiðslum. 
Eignin verður skráð með áskriftarréttindi í B-flokki vegna útleigu bílastæða, sbr. reglum Rekstrarfélags bílakjallara Kirkjusands um útleigu bílastæða.

Kaupverð í tölustöfum Heildarverð í bókstöfum

23.601.704 kr. Tuttuguogþrjármilljónirsexhundruðeittþúsundsjöhundruðfjórir kr.

Greiðslutilhögun sbr. sundurliðun A Yfirteknar skuldir sbr. sundurliðun B Veðbréf sbr. sundurliðun C
23.601.704 0 0

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 11.800.852
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.720.341
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.360.170
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.180.085
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.540.256
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 11.800.852
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.720.341
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.360.170
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.180.085
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.540.256
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

D. Veðheimild seljanda til handa kaupanda á undan/eftir veðbréfi/um útgefnum samkv.C-lið.
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi.
Samkvæmt almennum venjum í fasteignaviðskiptum.



1. Seljandi skuldbindur sig til að selja og kaupandi til að kaupa fasteign þá sem lýst er í samningi þessum með þeim skilmálum og kjörum sem í honum greinir eða af lögum leiðir.
2. Um kaupin og réttarsamband aðila gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup að því leyti sem ekki er samið um frávik í einstökum atriðum og ásamt lögum nr. 48/2003 um
neytendakaup þegar um nýbyggingu er um að ræða. 
3. Þegar seljandi selur í atvinnurekstri sínum eign sem er ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda (neytendakaup) er óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði
óhagstæðara fyrir kaupanda.
4. Sé ekki um annað samið eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup og kaupsamningi.
5. Notuð fasteign telst ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
6. Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem getið er um í skilalýsingu seljanda. 
7. Seljandi skal gefa kaupanda þær upplýsingar um eign, sem hann vissi eða mátti vita um og sem kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eign skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
8. Kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi ástand og gæði eignar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað eign
fyrir kaupin eða látið það undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir seljanda, getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
9. Frá og með afhendingardegi hirðir kaupandi arð af eigninni og greiðir af henni skatta og skyldur, vexti af uppreiknuðum eftirstöðvum yfirtekinna lána svo og verðbætur, en
seljandi til sama tíma. Í uppgjöri vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Greiðslur í hússjóð, vexti og afborganir af yfirteknum lánum
og fasteignagjöld, skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við afhendingardag og greiða við undirritun afsals eða á gjalddögum lánanna, ef þeir eru fyrr. Heimilt er kaupanda að
draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, fasteignagjöld, iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og greiðslur í hússjóð, sem seljanda bar að greiða, frá þeirri útborgunargreiðslu,
sem fellur næst á eftir gjalddögum.
10. Eign skal afhenda vel hreingerða á umsömdum afhendingardegi nema um annað sé samið. Þá skal seljandi hafa greitt alla gjaldfallna reikninga vegna rafmagns og hita og
látið lesa af mælum. Áhættan af eign flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
11. Þegar seljandi hefur afhent fasteign, skal kaupandi svo fljótt sem verða má, skoða eignina á þann hátt sem góð venja er og upplýsa seljanda án tafar um athugasemdir ef
þörf er á.
12. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt. 
13. Sé svo umsamið kaupandi skuli yfirtaka áhvílandi veðskuldir skal seljandi tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra. Skal seljandi án tafar framvísa
nauðsynlegum gögnum þar að lútandi á fasteignasölunni.
14. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið, að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þar með talið safngreiðslur í
framkvæmdasjóð. Kaupendur íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign, sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að
því að auka verð- og/eða notagildi húseignarinnar. Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðunum fylgir hinni seldu íbúð.
15. Nú hefur kaupandi uppi réttmæta kröfu vegna galla og getur hann þá á eigin áhættu haldið eftir svo miklum hluta kaupverðs sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.
Hvílir á honum sönnunarbyrðin um tilvist galla og að hann sé á ábyrgð seljanda og einnig um fjárhæð gallakröfu.
16. Við kaupsamningsgerð kynntu aðilar sér eftirtalin gögn og gerðu engar athugasemdir við þau; a) Veðbandayfirlit, b) Fasteignayfirlit, c) söluyfirlit, d) skilalýsing, e)
eignaskiptayfirlýsingu, f) lóðarleigusamning. Gögnin voru afhent með rafrænum hætti og einnig yfirfarin við kaupsamning. Aðilar samnings staðfesta með undirritun sinni á
kaupsamning þennan að hafa móttekið gögnin. 
17. Kaupandi skal áður en hann greiðir kaupsamningsgreiðslur kanna hvort seljandi hafi staðið við skuldbindingu sína varðandi afléttingu á áhvílandi veðskuldum og ef svo er ekki er
honum rétt að halda greiðslu eftir að öllu leyti eða hluta og beita stöðvunarrétti. Séu slíkar veðskuldir í vanskilum er kaupanda heimilt að koma þeim í skil til að forða því að gengið
verði að veðinu. Verði verulegur dráttur á aflýsingu er kaupanda heimilt að greiða slíkar áhvílandi skuldir upp og aflýsa þeim og skuldajafna útlátum vegna þess á móti kröfu seljanda
um kaupsamningsgreiðslu. Þegar kaupandi beitir rétti sínum samkvæmt þessari grein þá skal hann gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til að tryggja réttmæta
hagsmuni sína.
18. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu vegna þinglýsingar á
þessum kaupsamning og vegna þinglýsingar á afsali, aðeins er greitt stimpilgjald af því skjali sem skilað er fyrst inn til þinglýsingar. Stimpilgjald vegna þinglýsingar er sem hér segir,
vegna kaupa einstaklings á fasteign er stimpilgjald 0,8% af fasteignarmati eignar á þinglýsingardegi, ef um er að ræða fyrstu kaup veitir sýslumaður 50% afslátt af stimpilgjaldi.
Stimpilgjald vegna kaupa lögaðila er 1,6% af fasteignamati á þinglýsingardegi. Þinglýsing annara skjala er kr. 2.500 fyrir hvert skjal. Kaupandi greiðir lántökugjald og annan kostnað
samkvæmt gjaldskrá viðkomandi fjármálastofnunar. Þessi gjöld ber kaupanda að greiða við undirritun kaupsamnings eða eftir atvikum þegar þinglýsa á skjölum samkvæmt þessum
samningi.
19. Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða hagsmuni gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann og fasteignasöluna um það.
20. Séu aðilar sammála um að víkja frá fyrirmælum laga um fasteignakaup og standi lög því ekki í vegi, skulu frávik tilgreind hér að neðan með skýrum og ótvíræðum hætti. Sama er
að segja um fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
21. Að öðru leyti en því sem í samningi þessu greinir er eignin seld án kvaða og veðbanda.
22. Þegar kaupandi hefur efnt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi á hann rétt á afsali fyrir eigninni úr hendi seljanda.
23. Aðilar lýsa því yfir að þeir séu fjárráða og seljandi lýsir því jafnframt yfir að undirritanir af hans hálfu séu í samræmi við 1. mgr. 64.gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 hvað snertir
hjúskaparstöðu, búsetu og húsnæði til atvinnurekstrar.
24. Öllu framangreindu til staðfestu rita aðilar nöfn sín hér undir í viðurvist votta, sem votta réttar undirskriftir og dagsetningu.

Eftirtaldar áhvílandi veðskuldir eru kaupanda óviðkomandi og skal seljandi aflýsa þeim svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við afsal.

Veðr. Veðhafi Dags. veðskbr. Grunnvísitala Upphafleg fjárhæð Eftirst. miðað við skil

1. Landsbankinn hf. 16.12.2020 2.220.000.000

Til staðfestu undirrita kaupandi og seljandi skjal þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta og lýsa yfir fjárræði sínu. Jafnframt lýsa þeir því hér með yfir að undirritanir af þeirra eru í fullu samræmi við 1. mg. 64. gr.
hjúskaparlaga nr. 31/1993 um hjúskaparstöðu, bústað fjölskyldu og húsnæði til atvinnurekstrar.

Reykjavik, 10. nóvember 2022 Staður og dagsetning

Undirskrift seljanda og samþykki maka Undirskrift kaupanda

Vottar að réttri dags. undirskrift og fjárræði:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala



Kaupsamningur
Seljandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Hallgerðargata ehf. 580117-1200 - 100.0%

Kaupandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Reykjavíkurborg 530269-7609 - 100.0%

Dags. kaupsamnings Aflýsingardagur Útgáfudag afsals

Afhendingardagur eignar:
01.04.2023 eða fyrr

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7495 225428 01 01 12 0 51.3 0 0 4.920.000 4.920.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 51.3 0 0 4.920.000 4.920.000

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7495 225428 01 01 12 0 51.3 0 0 4.920.000 4.920.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 51.3 0 0 4.920.000 4.920.000

Lýsing eignar

Hallgerðargata 1, 105 Reykjavík, íbúð merkt 01 0112, fastanúmer 251-7495, ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja ber að engu undanskildu, þ.m.t.
tilheyrandi hlutdeild í sameign hússins og lóðarréttindum.

Kvaðir og önnur eignarbönd:
Eignaskiptayfirlýsing sjá skjal/skjöl með þinglýsingarnúmeri 441-A-008213/2022.
Lóðarleigusamningur sjá skjal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.
Eignarheimild seljanda /seljenda sjá afsal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.

Kaupverð eignarinnar er bundið byggingavísitölu (grunnur 2009) sem í september 2022 var 174,1. Allar greiðslur skulu uppreiknaðar í samræmi við
vísitölu á greiðsludegi. 
Eignin er á byggingastigi 1 og matsstigi 1 við undirritun kaupsamnings. Eignin skal vera skráð á byggingarstig 7 fyrir útgáfu afsals, ásamt því að lokaúttekt skal
hafa farið fram. Aðilum er kunnugt um að matsstig eignar er ekki fært á stig 7 fyrr en brunabótamat hefur farið fram.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald, (0,3% af brunabótarmati) þegar það verður lagt á. Kaupandi þarf að panta úttekt frá Þjóðskrá vegna brunabótarmats þegar
eignin hefur verið afhent og tekin í notkun.
Um er að ræða eign í smíðum og því gætu tafir orðið á afhendingu vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Eign telst hafa verið afhent kaupanda þegar
öryggisúttekt hefur farið fram og heimilt er að taka þá eign sem um ræðir í notkun. Seljandi mun láta kaupanda vita með að minnsta kosti 15 daga
fyrirvara um að til standi að fá öryggisúttekt á einhvern eignahluta og þá afhendingu í kjölfarið. Fulltrúi kaupanda hefur heimild til að vera viðstaddur
öryggisúttekt. Seljandi afhendir eignirnar fullbúnar án gólfefna samkvæmt skilalýsingu sem undirrituð er samhliða undirritun kaupsamnings og er hluti
af kaupsamning.
Kaupandi hefur heimild til að halda eftir fjármunum sem greiðast samkvæmt greiðslutilhögun A, lið 5 sem samsvarar áætluðum hlutfallslegum kostnaði
eignarinnar vegna athugasemda sem kunna að verða gerðar við lokaúttekt, eða vegna þeirra framkvæmda sem á eftir að vinna samkvæmt skilalýsingu
seljanda, hvort sem er vegna frágangs á sameign eða á eigninni sjálfri.
Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar á kaupsamningi miðast við áætlað fasteignamat af fullbúinni eign á þinglýsingardegi. 
Kaupandi skuldbindur sig til að samþykkja nýjan eignaskiptasamning eða viðauka við nýjan eignaskiptasamning ef óskað verður eftir því enda hefur
breytingin ekki í för með sér breytingu á séreign kaupanda, merkingu eignar né fastanúmeri.
Við kaupsamning liggur fyrir yfirlýsing frá Landsbankanum hf. um að áhvílandi veðböndum verði aflétt af eigninni þegar kaupverð eignarinnar hefur
verið greitt í samræmi við fyrirmæli Landsbankans hf.
Seljandi veitir kaupanda heimild til að veðsetja eignina fyrir allt að 80% af þegar greiddum greiðslum. 
Eignin verður skráð með áskriftarréttindi í B-flokki vegna útleigu bílastæða, sbr. reglum Rekstrarfélags bílakjallara Kirkjusands um útleigu bílastæða.

Kaupverð í tölustöfum Heildarverð í bókstöfum

23.150.428 kr. Tuttuguogþrjármilljónireitthundraðogfimmtíuþúsundfjögurhundruðtuttuguogátta kr.

Greiðslutilhögun sbr. sundurliðun A Yfirteknar skuldir sbr. sundurliðun B Veðbréf sbr. sundurliðun C
23.150.428 0 0

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 11.575.214
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.630.086
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.315.043
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.157.521
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.472.564
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 11.575.214
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.630.086
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.315.043
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.157.521
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.472.564
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

D. Veðheimild seljanda til handa kaupanda á undan/eftir veðbréfi/um útgefnum samkv.C-lið.
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi.
Samkvæmt almennum venjum í fasteignaviðskiptum.



1. Seljandi skuldbindur sig til að selja og kaupandi til að kaupa fasteign þá sem lýst er í samningi þessum með þeim skilmálum og kjörum sem í honum greinir eða af lögum leiðir.
2. Um kaupin og réttarsamband aðila gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup að því leyti sem ekki er samið um frávik í einstökum atriðum og ásamt lögum nr. 48/2003 um
neytendakaup þegar um nýbyggingu er um að ræða. 
3. Þegar seljandi selur í atvinnurekstri sínum eign sem er ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda (neytendakaup) er óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði
óhagstæðara fyrir kaupanda.
4. Sé ekki um annað samið eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup og kaupsamningi.
5. Notuð fasteign telst ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
6. Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem getið er um í skilalýsingu seljanda. 
7. Seljandi skal gefa kaupanda þær upplýsingar um eign, sem hann vissi eða mátti vita um og sem kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eign skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
8. Kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi ástand og gæði eignar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað eign
fyrir kaupin eða látið það undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir seljanda, getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
9. Frá og með afhendingardegi hirðir kaupandi arð af eigninni og greiðir af henni skatta og skyldur, vexti af uppreiknuðum eftirstöðvum yfirtekinna lána svo og verðbætur, en
seljandi til sama tíma. Í uppgjöri vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Greiðslur í hússjóð, vexti og afborganir af yfirteknum lánum
og fasteignagjöld, skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við afhendingardag og greiða við undirritun afsals eða á gjalddögum lánanna, ef þeir eru fyrr. Heimilt er kaupanda að
draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, fasteignagjöld, iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og greiðslur í hússjóð, sem seljanda bar að greiða, frá þeirri útborgunargreiðslu,
sem fellur næst á eftir gjalddögum.
10. Eign skal afhenda vel hreingerða á umsömdum afhendingardegi nema um annað sé samið. Þá skal seljandi hafa greitt alla gjaldfallna reikninga vegna rafmagns og hita og
látið lesa af mælum. Áhættan af eign flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
11. Þegar seljandi hefur afhent fasteign, skal kaupandi svo fljótt sem verða má, skoða eignina á þann hátt sem góð venja er og upplýsa seljanda án tafar um athugasemdir ef
þörf er á.
12. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt. 
13. Sé svo umsamið kaupandi skuli yfirtaka áhvílandi veðskuldir skal seljandi tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra. Skal seljandi án tafar framvísa
nauðsynlegum gögnum þar að lútandi á fasteignasölunni.
14. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið, að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þar með talið safngreiðslur í
framkvæmdasjóð. Kaupendur íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign, sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að
því að auka verð- og/eða notagildi húseignarinnar. Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðunum fylgir hinni seldu íbúð.
15. Nú hefur kaupandi uppi réttmæta kröfu vegna galla og getur hann þá á eigin áhættu haldið eftir svo miklum hluta kaupverðs sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.
Hvílir á honum sönnunarbyrðin um tilvist galla og að hann sé á ábyrgð seljanda og einnig um fjárhæð gallakröfu.
16. Við kaupsamningsgerð kynntu aðilar sér eftirtalin gögn og gerðu engar athugasemdir við þau; a) Veðbandayfirlit, b) Fasteignayfirlit, c) söluyfirlit, d) skilalýsing, e)
eignaskiptayfirlýsingu, f) lóðarleigusamning. Gögnin voru afhent með rafrænum hætti og einnig yfirfarin við kaupsamning. Aðilar samnings staðfesta með undirritun sinni á
kaupsamning þennan að hafa móttekið gögnin. 
17. Kaupandi skal áður en hann greiðir kaupsamningsgreiðslur kanna hvort seljandi hafi staðið við skuldbindingu sína varðandi afléttingu á áhvílandi veðskuldum og ef svo er ekki er
honum rétt að halda greiðslu eftir að öllu leyti eða hluta og beita stöðvunarrétti. Séu slíkar veðskuldir í vanskilum er kaupanda heimilt að koma þeim í skil til að forða því að gengið
verði að veðinu. Verði verulegur dráttur á aflýsingu er kaupanda heimilt að greiða slíkar áhvílandi skuldir upp og aflýsa þeim og skuldajafna útlátum vegna þess á móti kröfu seljanda
um kaupsamningsgreiðslu. Þegar kaupandi beitir rétti sínum samkvæmt þessari grein þá skal hann gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til að tryggja réttmæta
hagsmuni sína.
18. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu vegna þinglýsingar á
þessum kaupsamning og vegna þinglýsingar á afsali, aðeins er greitt stimpilgjald af því skjali sem skilað er fyrst inn til þinglýsingar. Stimpilgjald vegna þinglýsingar er sem hér segir,
vegna kaupa einstaklings á fasteign er stimpilgjald 0,8% af fasteignarmati eignar á þinglýsingardegi, ef um er að ræða fyrstu kaup veitir sýslumaður 50% afslátt af stimpilgjaldi.
Stimpilgjald vegna kaupa lögaðila er 1,6% af fasteignamati á þinglýsingardegi. Þinglýsing annara skjala er kr. 2.500 fyrir hvert skjal. Kaupandi greiðir lántökugjald og annan kostnað
samkvæmt gjaldskrá viðkomandi fjármálastofnunar. Þessi gjöld ber kaupanda að greiða við undirritun kaupsamnings eða eftir atvikum þegar þinglýsa á skjölum samkvæmt þessum
samningi.
19. Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða hagsmuni gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann og fasteignasöluna um það.
20. Séu aðilar sammála um að víkja frá fyrirmælum laga um fasteignakaup og standi lög því ekki í vegi, skulu frávik tilgreind hér að neðan með skýrum og ótvíræðum hætti. Sama er
að segja um fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
21. Að öðru leyti en því sem í samningi þessu greinir er eignin seld án kvaða og veðbanda.
22. Þegar kaupandi hefur efnt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi á hann rétt á afsali fyrir eigninni úr hendi seljanda.
23. Aðilar lýsa því yfir að þeir séu fjárráða og seljandi lýsir því jafnframt yfir að undirritanir af hans hálfu séu í samræmi við 1. mgr. 64.gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 hvað snertir
hjúskaparstöðu, búsetu og húsnæði til atvinnurekstrar.
24. Öllu framangreindu til staðfestu rita aðilar nöfn sín hér undir í viðurvist votta, sem votta réttar undirskriftir og dagsetningu.

Eftirtaldar áhvílandi veðskuldir eru kaupanda óviðkomandi og skal seljandi aflýsa þeim svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við afsal.

Veðr. Veðhafi Dags. veðskbr. Grunnvísitala Upphafleg fjárhæð Eftirst. miðað við skil

1. Landsbankinn hf. 16.12.2020 2.220.000.000

Til staðfestu undirrita kaupandi og seljandi skjal þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta og lýsa yfir fjárræði sínu. Jafnframt lýsa þeir því hér með yfir að undirritanir af þeirra eru í fullu samræmi við 1. mg. 64. gr.
hjúskaparlaga nr. 31/1993 um hjúskaparstöðu, bústað fjölskyldu og húsnæði til atvinnurekstrar.

Reykjavik, 10. nóvember 2022 Staður og dagsetning

Undirskrift seljanda og samþykki maka Undirskrift kaupanda

Vottar að réttri dags. undirskrift og fjárræði:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala



Kaupsamningur
Seljandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Hallgerðargata ehf. 580117-1200 - 100.0%

Kaupandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Reykjavíkurborg 530269-7609 - 100.0%

Dags. kaupsamnings Aflýsingardagur Útgáfudag afsals

Afhendingardagur eignar:
01.04.2023 eða fyrr

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7497 225428 01 01 14 0 55.4 0 0 5.170.000 5.170.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 55.4 0 0 5.170.000 5.170.000

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7497 225428 01 01 14 0 55.4 0 0 5.170.000 5.170.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 55.4 0 0 5.170.000 5.170.000

Lýsing eignar

Hallgerðargata 11A, 105 Reykjavík, íbúð merkt 01 0114, fastanúmer 251-7497, ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja ber að engu undanskildu, þ.m.t.
tilheyrandi hlutdeild í sameign hússins og lóðarréttindum.

Kvaðir og önnur eignarbönd:
Eignaskiptayfirlýsing sjá skjal/skjöl með þinglýsingarnúmeri 441-A-008213/2022.
Lóðarleigusamningur sjá skjal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.
Eignarheimild seljanda /seljenda sjá afsal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.

Kaupverð eignarinnar er bundið byggingavísitölu (grunnur 2009) sem í september 2022 var 174,1. Allar greiðslur skulu uppreiknaðar í samræmi við
vísitölu á greiðsludegi. 
Eignin er á byggingastigi 1 og matsstigi 1 við undirritun kaupsamnings. Eignin skal vera skráð á byggingarstig 7 fyrir útgáfu afsals, ásamt því að lokaúttekt skal
hafa farið fram. Aðilum er kunnugt um að matsstig eignar er ekki fært á stig 7 fyrr en brunabótamat hefur farið fram.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald, (0,3% af brunabótarmati) þegar það verður lagt á. Kaupandi þarf að panta úttekt frá Þjóðskrá vegna brunabótarmats þegar
eignin hefur verið afhent og tekin í notkun.
Um er að ræða eign í smíðum og því gætu tafir orðið á afhendingu vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Eign telst hafa verið afhent kaupanda þegar
öryggisúttekt hefur farið fram og heimilt er að taka þá eign sem um ræðir í notkun. Seljandi mun láta kaupanda vita með að minnsta kosti 15 daga
fyrirvara um að til standi að fá öryggisúttekt á einhvern eignahluta og þá afhendingu í kjölfarið. Fulltrúi kaupanda hefur heimild til að vera viðstaddur
öryggisúttekt. Seljandi afhendir eignirnar fullbúnar án gólfefna samkvæmt skilalýsingu sem undirrituð er samhliða undirritun kaupsamnings og er hluti
af kaupsamning.
Kaupandi hefur heimild til að halda eftir fjármunum sem greiðast samkvæmt greiðslutilhögun A, lið 5 sem samsvarar áætluðum hlutfallslegum kostnaði
eignarinnar vegna athugasemda sem kunna að verða gerðar við lokaúttekt, eða vegna þeirra framkvæmda sem á eftir að vinna samkvæmt skilalýsingu
seljanda, hvort sem er vegna frágangs á sameign eða á eigninni sjálfri.
Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar á kaupsamningi miðast við áætlað fasteignamat af fullbúinni eign á þinglýsingardegi. 
Kaupandi skuldbindur sig til að samþykkja nýjan eignaskiptasamning eða viðauka við nýjan eignaskiptasamning ef óskað verður eftir því enda hefur
breytingin ekki í för með sér breytingu á séreign kaupanda, merkingu eignar né fastanúmeri.
Við kaupsamning liggur fyrir yfirlýsing frá Landsbankanum hf. um að áhvílandi veðböndum verði aflétt af eigninni þegar kaupverð eignarinnar hefur
verið greitt í samræmi við fyrirmæli Landsbankans hf.
Seljandi veitir kaupanda heimild til að veðsetja eignina fyrir allt að 80% af þegar greiddum greiðslum. 
Eignin verður skráð með áskriftarréttindi í B-flokki vegna útleigu bílastæða, sbr. reglum Rekstrarfélags bílakjallara Kirkjusands um útleigu bílastæða.

Kaupverð í tölustöfum Heildarverð í bókstöfum

25.000.657 kr. Tuttuguogfimmmilljónirsexhundruðfimmtíuogsjö kr.

Greiðslutilhögun sbr. sundurliðun A Yfirteknar skuldir sbr. sundurliðun B Veðbréf sbr. sundurliðun C
25.000.657 0 0

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 12.500.329
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 5.000.131
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.500.066
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.250.033
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.750.098
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 12.500.329
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 5.000.131
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.500.066
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.250.033
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.750.098
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

D. Veðheimild seljanda til handa kaupanda á undan/eftir veðbréfi/um útgefnum samkv.C-lið.
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi.
Samkvæmt almennum venjum í fasteignaviðskiptum.



1. Seljandi skuldbindur sig til að selja og kaupandi til að kaupa fasteign þá sem lýst er í samningi þessum með þeim skilmálum og kjörum sem í honum greinir eða af lögum leiðir.
2. Um kaupin og réttarsamband aðila gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup að því leyti sem ekki er samið um frávik í einstökum atriðum og ásamt lögum nr. 48/2003 um
neytendakaup þegar um nýbyggingu er um að ræða. 
3. Þegar seljandi selur í atvinnurekstri sínum eign sem er ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda (neytendakaup) er óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði
óhagstæðara fyrir kaupanda.
4. Sé ekki um annað samið eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup og kaupsamningi.
5. Notuð fasteign telst ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
6. Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem getið er um í skilalýsingu seljanda. 
7. Seljandi skal gefa kaupanda þær upplýsingar um eign, sem hann vissi eða mátti vita um og sem kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eign skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
8. Kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi ástand og gæði eignar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað eign
fyrir kaupin eða látið það undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir seljanda, getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
9. Frá og með afhendingardegi hirðir kaupandi arð af eigninni og greiðir af henni skatta og skyldur, vexti af uppreiknuðum eftirstöðvum yfirtekinna lána svo og verðbætur, en
seljandi til sama tíma. Í uppgjöri vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Greiðslur í hússjóð, vexti og afborganir af yfirteknum lánum
og fasteignagjöld, skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við afhendingardag og greiða við undirritun afsals eða á gjalddögum lánanna, ef þeir eru fyrr. Heimilt er kaupanda að
draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, fasteignagjöld, iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og greiðslur í hússjóð, sem seljanda bar að greiða, frá þeirri útborgunargreiðslu,
sem fellur næst á eftir gjalddögum.
10. Eign skal afhenda vel hreingerða á umsömdum afhendingardegi nema um annað sé samið. Þá skal seljandi hafa greitt alla gjaldfallna reikninga vegna rafmagns og hita og
látið lesa af mælum. Áhættan af eign flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
11. Þegar seljandi hefur afhent fasteign, skal kaupandi svo fljótt sem verða má, skoða eignina á þann hátt sem góð venja er og upplýsa seljanda án tafar um athugasemdir ef
þörf er á.
12. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt. 
13. Sé svo umsamið kaupandi skuli yfirtaka áhvílandi veðskuldir skal seljandi tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra. Skal seljandi án tafar framvísa
nauðsynlegum gögnum þar að lútandi á fasteignasölunni.
14. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið, að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þar með talið safngreiðslur í
framkvæmdasjóð. Kaupendur íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign, sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að
því að auka verð- og/eða notagildi húseignarinnar. Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðunum fylgir hinni seldu íbúð.
15. Nú hefur kaupandi uppi réttmæta kröfu vegna galla og getur hann þá á eigin áhættu haldið eftir svo miklum hluta kaupverðs sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.
Hvílir á honum sönnunarbyrðin um tilvist galla og að hann sé á ábyrgð seljanda og einnig um fjárhæð gallakröfu.
16. Við kaupsamningsgerð kynntu aðilar sér eftirtalin gögn og gerðu engar athugasemdir við þau; a) Veðbandayfirlit, b) Fasteignayfirlit, c) söluyfirlit, d) skilalýsing, e)
eignaskiptayfirlýsingu, f) lóðarleigusamning. Gögnin voru afhent með rafrænum hætti og einnig yfirfarin við kaupsamning. Aðilar samnings staðfesta með undirritun sinni á
kaupsamning þennan að hafa móttekið gögnin. 
17. Kaupandi skal áður en hann greiðir kaupsamningsgreiðslur kanna hvort seljandi hafi staðið við skuldbindingu sína varðandi afléttingu á áhvílandi veðskuldum og ef svo er ekki er
honum rétt að halda greiðslu eftir að öllu leyti eða hluta og beita stöðvunarrétti. Séu slíkar veðskuldir í vanskilum er kaupanda heimilt að koma þeim í skil til að forða því að gengið
verði að veðinu. Verði verulegur dráttur á aflýsingu er kaupanda heimilt að greiða slíkar áhvílandi skuldir upp og aflýsa þeim og skuldajafna útlátum vegna þess á móti kröfu seljanda
um kaupsamningsgreiðslu. Þegar kaupandi beitir rétti sínum samkvæmt þessari grein þá skal hann gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til að tryggja réttmæta
hagsmuni sína.
18. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu vegna þinglýsingar á
þessum kaupsamning og vegna þinglýsingar á afsali, aðeins er greitt stimpilgjald af því skjali sem skilað er fyrst inn til þinglýsingar. Stimpilgjald vegna þinglýsingar er sem hér segir,
vegna kaupa einstaklings á fasteign er stimpilgjald 0,8% af fasteignarmati eignar á þinglýsingardegi, ef um er að ræða fyrstu kaup veitir sýslumaður 50% afslátt af stimpilgjaldi.
Stimpilgjald vegna kaupa lögaðila er 1,6% af fasteignamati á þinglýsingardegi. Þinglýsing annara skjala er kr. 2.500 fyrir hvert skjal. Kaupandi greiðir lántökugjald og annan kostnað
samkvæmt gjaldskrá viðkomandi fjármálastofnunar. Þessi gjöld ber kaupanda að greiða við undirritun kaupsamnings eða eftir atvikum þegar þinglýsa á skjölum samkvæmt þessum
samningi.
19. Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða hagsmuni gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann og fasteignasöluna um það.
20. Séu aðilar sammála um að víkja frá fyrirmælum laga um fasteignakaup og standi lög því ekki í vegi, skulu frávik tilgreind hér að neðan með skýrum og ótvíræðum hætti. Sama er
að segja um fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
21. Að öðru leyti en því sem í samningi þessu greinir er eignin seld án kvaða og veðbanda.
22. Þegar kaupandi hefur efnt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi á hann rétt á afsali fyrir eigninni úr hendi seljanda.
23. Aðilar lýsa því yfir að þeir séu fjárráða og seljandi lýsir því jafnframt yfir að undirritanir af hans hálfu séu í samræmi við 1. mgr. 64.gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 hvað snertir
hjúskaparstöðu, búsetu og húsnæði til atvinnurekstrar.
24. Öllu framangreindu til staðfestu rita aðilar nöfn sín hér undir í viðurvist votta, sem votta réttar undirskriftir og dagsetningu.

Eftirtaldar áhvílandi veðskuldir eru kaupanda óviðkomandi og skal seljandi aflýsa þeim svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við afsal.

Veðr. Veðhafi Dags. veðskbr. Grunnvísitala Upphafleg fjárhæð Eftirst. miðað við skil

1. Landsbankinn hf. 16.12.2020 2.220.000.000

Til staðfestu undirrita kaupandi og seljandi skjal þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta og lýsa yfir fjárræði sínu. Jafnframt lýsa þeir því hér með yfir að undirritanir af þeirra eru í fullu samræmi við 1. mg. 64. gr.
hjúskaparlaga nr. 31/1993 um hjúskaparstöðu, bústað fjölskyldu og húsnæði til atvinnurekstrar.

Reykjavik, 10. nóvember 2022 Staður og dagsetning

Undirskrift seljanda og samþykki maka Undirskrift kaupanda

Vottar að réttri dags. undirskrift og fjárræði:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala



Kaupsamningur
Seljandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Hallgerðargata ehf. 580117-1200 - 100.0%

Kaupandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Reykjavíkurborg 530269-7609 - 100.0%

Dags. kaupsamnings Aflýsingardagur Útgáfudag afsals

Afhendingardagur eignar:
01.04.2023 eða fyrr

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7501 225428 01 02 03 0 42.5 0 0 4.330.000 4.330.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 42.5 0 0 4.330.000 4.330.000

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7501 225428 01 02 03 0 42.5 0 0 4.330.000 4.330.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 42.5 0 0 4.330.000 4.330.000

Lýsing eignar

Hallgerðargata 1A, 105 Reykjavík, íbúð merkt 01 0203, fastanúmer 251-7501, ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja ber að engu undanskildu, þ.m.t.
tilheyrandi hlutdeild í sameign hússins og lóðarréttindum.

Kvaðir og önnur eignarbönd:
Eignaskiptayfirlýsing sjá skjal/skjöl með þinglýsingarnúmeri 441-A-008213/2022.
Lóðarleigusamningur sjá skjal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.
Eignarheimild seljanda /seljenda sjá afsal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.

Kaupverð eignarinnar er bundið byggingavísitölu (grunnur 2009) sem í september 2022 var 174,1. Allar greiðslur skulu uppreiknaðar í samræmi við
vísitölu á greiðsludegi. 
Eignin er á byggingastigi 1 og matsstigi 1 við undirritun kaupsamnings. Eignin skal vera skráð á byggingarstig 7 fyrir útgáfu afsals, ásamt því að lokaúttekt skal
hafa farið fram. Aðilum er kunnugt um að matsstig eignar er ekki fært á stig 7 fyrr en brunabótamat hefur farið fram.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald, (0,3% af brunabótarmati) þegar það verður lagt á. Kaupandi þarf að panta úttekt frá Þjóðskrá vegna brunabótarmats þegar
eignin hefur verið afhent og tekin í notkun.
Um er að ræða eign í smíðum og því gætu tafir orðið á afhendingu vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Eign telst hafa verið afhent kaupanda þegar
öryggisúttekt hefur farið fram og heimilt er að taka þá eign sem um ræðir í notkun. Seljandi mun láta kaupanda vita með að minnsta kosti 15 daga
fyrirvara um að til standi að fá öryggisúttekt á einhvern eignahluta og þá afhendingu í kjölfarið. Fulltrúi kaupanda hefur heimild til að vera viðstaddur
öryggisúttekt. Seljandi afhendir eignirnar fullbúnar án gólfefna samkvæmt skilalýsingu sem undirrituð er samhliða undirritun kaupsamnings og er hluti
af kaupsamning.
Kaupandi hefur heimild til að halda eftir fjármunum sem greiðast samkvæmt greiðslutilhögun A, lið 5 sem samsvarar áætluðum hlutfallslegum kostnaði
eignarinnar vegna athugasemda sem kunna að verða gerðar við lokaúttekt, eða vegna þeirra framkvæmda sem á eftir að vinna samkvæmt skilalýsingu
seljanda, hvort sem er vegna frágangs á sameign eða á eigninni sjálfri.
Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar á kaupsamningi miðast við áætlað fasteignamat af fullbúinni eign á þinglýsingardegi. 
Kaupandi skuldbindur sig til að samþykkja nýjan eignaskiptasamning eða viðauka við nýjan eignaskiptasamning ef óskað verður eftir því enda hefur
breytingin ekki í för með sér breytingu á séreign kaupanda, merkingu eignar né fastanúmeri.
Við kaupsamning liggur fyrir yfirlýsing frá Landsbankanum hf. um að áhvílandi veðböndum verði aflétt af eigninni þegar kaupverð eignarinnar hefur
verið greitt í samræmi við fyrirmæli Landsbankans hf.
Seljandi veitir kaupanda heimild til að veðsetja eignina fyrir allt að 80% af þegar greiddum greiðslum. 
Eignin verður skráð með áskriftarréttindi í B-flokki vegna útleigu bílastæða, sbr. reglum Rekstrarfélags bílakjallara Kirkjusands um útleigu bílastæða.

Kaupverð í tölustöfum Heildarverð í bókstöfum

19.179.205 kr. Nítjánmilljónireitthundraðsjötíuogníuþúsundtvöhundruðfimm kr.

Greiðslutilhögun sbr. sundurliðun A Yfirteknar skuldir sbr. sundurliðun B Veðbréf sbr. sundurliðun C
19.179.205 0 0

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 9.589.603
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 3.835.841
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 1.917.921
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 958.960
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 2.876.880
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 9.589.603
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 3.835.841
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 1.917.921
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 958.960
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 2.876.880
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

D. Veðheimild seljanda til handa kaupanda á undan/eftir veðbréfi/um útgefnum samkv.C-lið.
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi.
Samkvæmt almennum venjum í fasteignaviðskiptum.



1. Seljandi skuldbindur sig til að selja og kaupandi til að kaupa fasteign þá sem lýst er í samningi þessum með þeim skilmálum og kjörum sem í honum greinir eða af lögum leiðir.
2. Um kaupin og réttarsamband aðila gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup að því leyti sem ekki er samið um frávik í einstökum atriðum og ásamt lögum nr. 48/2003 um
neytendakaup þegar um nýbyggingu er um að ræða. 
3. Þegar seljandi selur í atvinnurekstri sínum eign sem er ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda (neytendakaup) er óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði
óhagstæðara fyrir kaupanda.
4. Sé ekki um annað samið eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup og kaupsamningi.
5. Notuð fasteign telst ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
6. Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem getið er um í skilalýsingu seljanda. 
7. Seljandi skal gefa kaupanda þær upplýsingar um eign, sem hann vissi eða mátti vita um og sem kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eign skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
8. Kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi ástand og gæði eignar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað eign
fyrir kaupin eða látið það undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir seljanda, getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
9. Frá og með afhendingardegi hirðir kaupandi arð af eigninni og greiðir af henni skatta og skyldur, vexti af uppreiknuðum eftirstöðvum yfirtekinna lána svo og verðbætur, en
seljandi til sama tíma. Í uppgjöri vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Greiðslur í hússjóð, vexti og afborganir af yfirteknum lánum
og fasteignagjöld, skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við afhendingardag og greiða við undirritun afsals eða á gjalddögum lánanna, ef þeir eru fyrr. Heimilt er kaupanda að
draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, fasteignagjöld, iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og greiðslur í hússjóð, sem seljanda bar að greiða, frá þeirri útborgunargreiðslu,
sem fellur næst á eftir gjalddögum.
10. Eign skal afhenda vel hreingerða á umsömdum afhendingardegi nema um annað sé samið. Þá skal seljandi hafa greitt alla gjaldfallna reikninga vegna rafmagns og hita og
látið lesa af mælum. Áhættan af eign flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
11. Þegar seljandi hefur afhent fasteign, skal kaupandi svo fljótt sem verða má, skoða eignina á þann hátt sem góð venja er og upplýsa seljanda án tafar um athugasemdir ef
þörf er á.
12. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt. 
13. Sé svo umsamið kaupandi skuli yfirtaka áhvílandi veðskuldir skal seljandi tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra. Skal seljandi án tafar framvísa
nauðsynlegum gögnum þar að lútandi á fasteignasölunni.
14. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið, að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þar með talið safngreiðslur í
framkvæmdasjóð. Kaupendur íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign, sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að
því að auka verð- og/eða notagildi húseignarinnar. Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðunum fylgir hinni seldu íbúð.
15. Nú hefur kaupandi uppi réttmæta kröfu vegna galla og getur hann þá á eigin áhættu haldið eftir svo miklum hluta kaupverðs sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.
Hvílir á honum sönnunarbyrðin um tilvist galla og að hann sé á ábyrgð seljanda og einnig um fjárhæð gallakröfu.
16. Við kaupsamningsgerð kynntu aðilar sér eftirtalin gögn og gerðu engar athugasemdir við þau; a) Veðbandayfirlit, b) Fasteignayfirlit, c) söluyfirlit, d) skilalýsing, e)
eignaskiptayfirlýsingu, f) lóðarleigusamning. Gögnin voru afhent með rafrænum hætti og einnig yfirfarin við kaupsamning. Aðilar samnings staðfesta með undirritun sinni á
kaupsamning þennan að hafa móttekið gögnin. 
17. Kaupandi skal áður en hann greiðir kaupsamningsgreiðslur kanna hvort seljandi hafi staðið við skuldbindingu sína varðandi afléttingu á áhvílandi veðskuldum og ef svo er ekki er
honum rétt að halda greiðslu eftir að öllu leyti eða hluta og beita stöðvunarrétti. Séu slíkar veðskuldir í vanskilum er kaupanda heimilt að koma þeim í skil til að forða því að gengið
verði að veðinu. Verði verulegur dráttur á aflýsingu er kaupanda heimilt að greiða slíkar áhvílandi skuldir upp og aflýsa þeim og skuldajafna útlátum vegna þess á móti kröfu seljanda
um kaupsamningsgreiðslu. Þegar kaupandi beitir rétti sínum samkvæmt þessari grein þá skal hann gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til að tryggja réttmæta
hagsmuni sína.
18. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu vegna þinglýsingar á
þessum kaupsamning og vegna þinglýsingar á afsali, aðeins er greitt stimpilgjald af því skjali sem skilað er fyrst inn til þinglýsingar. Stimpilgjald vegna þinglýsingar er sem hér segir,
vegna kaupa einstaklings á fasteign er stimpilgjald 0,8% af fasteignarmati eignar á þinglýsingardegi, ef um er að ræða fyrstu kaup veitir sýslumaður 50% afslátt af stimpilgjaldi.
Stimpilgjald vegna kaupa lögaðila er 1,6% af fasteignamati á þinglýsingardegi. Þinglýsing annara skjala er kr. 2.500 fyrir hvert skjal. Kaupandi greiðir lántökugjald og annan kostnað
samkvæmt gjaldskrá viðkomandi fjármálastofnunar. Þessi gjöld ber kaupanda að greiða við undirritun kaupsamnings eða eftir atvikum þegar þinglýsa á skjölum samkvæmt þessum
samningi.
19. Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða hagsmuni gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann og fasteignasöluna um það.
20. Séu aðilar sammála um að víkja frá fyrirmælum laga um fasteignakaup og standi lög því ekki í vegi, skulu frávik tilgreind hér að neðan með skýrum og ótvíræðum hætti. Sama er
að segja um fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
21. Að öðru leyti en því sem í samningi þessu greinir er eignin seld án kvaða og veðbanda.
22. Þegar kaupandi hefur efnt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi á hann rétt á afsali fyrir eigninni úr hendi seljanda.
23. Aðilar lýsa því yfir að þeir séu fjárráða og seljandi lýsir því jafnframt yfir að undirritanir af hans hálfu séu í samræmi við 1. mgr. 64.gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 hvað snertir
hjúskaparstöðu, búsetu og húsnæði til atvinnurekstrar.
24. Öllu framangreindu til staðfestu rita aðilar nöfn sín hér undir í viðurvist votta, sem votta réttar undirskriftir og dagsetningu.

Eftirtaldar áhvílandi veðskuldir eru kaupanda óviðkomandi og skal seljandi aflýsa þeim svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við afsal.

Veðr. Veðhafi Dags. veðskbr. Grunnvísitala Upphafleg fjárhæð Eftirst. miðað við skil

1. Landsbankinn hf. 16.12.2020 2.220.000.000

Til staðfestu undirrita kaupandi og seljandi skjal þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta og lýsa yfir fjárræði sínu. Jafnframt lýsa þeir því hér með yfir að undirritanir af þeirra eru í fullu samræmi við 1. mg. 64. gr.
hjúskaparlaga nr. 31/1993 um hjúskaparstöðu, bústað fjölskyldu og húsnæði til atvinnurekstrar.

Reykjavik, 10. nóvember 2022 Staður og dagsetning

Undirskrift seljanda og samþykki maka Undirskrift kaupanda

Vottar að réttri dags. undirskrift og fjárræði:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala



Kaupsamningur
Seljandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Hallgerðargata ehf. 580117-1200 - 100.0%

Kaupandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Reykjavíkurborg 530269-7609 - 100.0%

Dags. kaupsamnings Aflýsingardagur Útgáfudag afsals

Afhendingardagur eignar:
01.04.2023 eða fyrr

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7504 225428 01 02 06 0 73.0 0 0 6.270.000 6.270.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 73.0 0 0 6.270.000 6.270.000

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7504 225428 01 02 06 0 73.0 0 0 6.270.000 6.270.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 73.0 0 0 6.270.000 6.270.000

Lýsing eignar

Hallgerðargata 1A, 105 Reykjavík, íbúð merkt 01 0206, fastanúmer 251-7504, ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja ber að engu undanskildu, þ.m.t.
tilheyrandi hlutdeild í sameign hússins og lóðarréttindum.

Kvaðir og önnur eignarbönd:
Eignaskiptayfirlýsing sjá skjal/skjöl með þinglýsingarnúmeri 441-A-008213/2022.
Lóðarleigusamningur sjá skjal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.
Eignarheimild seljanda /seljenda sjá afsal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.

Kaupverð eignarinnar er bundið byggingavísitölu (grunnur 2009) sem í september 2022 var 174,1. Allar greiðslur skulu uppreiknaðar í samræmi við
vísitölu á greiðsludegi. 
Eignin er á byggingastigi 1 og matsstigi 1 við undirritun kaupsamnings. Eignin skal vera skráð á byggingarstig 7 fyrir útgáfu afsals, ásamt því að lokaúttekt skal
hafa farið fram. Aðilum er kunnugt um að matsstig eignar er ekki fært á stig 7 fyrr en brunabótamat hefur farið fram.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald, (0,3% af brunabótarmati) þegar það verður lagt á. Kaupandi þarf að panta úttekt frá Þjóðskrá vegna brunabótarmats þegar
eignin hefur verið afhent og tekin í notkun.
Um er að ræða eign í smíðum og því gætu tafir orðið á afhendingu vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Eign telst hafa verið afhent kaupanda þegar
öryggisúttekt hefur farið fram og heimilt er að taka þá eign sem um ræðir í notkun. Seljandi mun láta kaupanda vita með að minnsta kosti 15 daga
fyrirvara um að til standi að fá öryggisúttekt á einhvern eignahluta og þá afhendingu í kjölfarið. Fulltrúi kaupanda hefur heimild til að vera viðstaddur
öryggisúttekt. Seljandi afhendir eignirnar fullbúnar án gólfefna samkvæmt skilalýsingu sem undirrituð er samhliða undirritun kaupsamnings og er hluti
af kaupsamning.
Kaupandi hefur heimild til að halda eftir fjármunum sem greiðast samkvæmt greiðslutilhögun A, lið 5 sem samsvarar áætluðum hlutfallslegum kostnaði
eignarinnar vegna athugasemda sem kunna að verða gerðar við lokaúttekt, eða vegna þeirra framkvæmda sem á eftir að vinna samkvæmt skilalýsingu
seljanda, hvort sem er vegna frágangs á sameign eða á eigninni sjálfri.
Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar á kaupsamningi miðast við áætlað fasteignamat af fullbúinni eign á þinglýsingardegi. 
Kaupandi skuldbindur sig til að samþykkja nýjan eignaskiptasamning eða viðauka við nýjan eignaskiptasamning ef óskað verður eftir því enda hefur
breytingin ekki í för með sér breytingu á séreign kaupanda, merkingu eignar né fastanúmeri.
Við kaupsamning liggur fyrir yfirlýsing frá Landsbankanum hf. um að áhvílandi veðböndum verði aflétt af eigninni þegar kaupverð eignarinnar hefur
verið greitt í samræmi við fyrirmæli Landsbankans hf.
Seljandi veitir kaupanda heimild til að veðsetja eignina fyrir allt að 80% af þegar greiddum greiðslum. 
Eignin verður skráð með áskriftarréttindi í B-flokki vegna útleigu bílastæða, sbr. reglum Rekstrarfélags bílakjallara Kirkjusands um útleigu bílastæða.

Kaupverð í tölustöfum Heildarverð í bókstöfum

32.943.105 kr. Þrjátíuogtværmilljónirníuhundruðfjörutíuogþrjúþúsundeitthundraðfimm kr.

Greiðslutilhögun sbr. sundurliðun A Yfirteknar skuldir sbr. sundurliðun B Veðbréf sbr. sundurliðun C
32.943.105 0 0

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 16.471.553
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 6.588.621
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 3.294.311
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.647.155
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 4.941.465
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 16.471.553
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 6.588.621
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 3.294.311
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.647.155
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 4.941.465
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

D. Veðheimild seljanda til handa kaupanda á undan/eftir veðbréfi/um útgefnum samkv.C-lið.
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi.
Samkvæmt almennum venjum í fasteignaviðskiptum.



1. Seljandi skuldbindur sig til að selja og kaupandi til að kaupa fasteign þá sem lýst er í samningi þessum með þeim skilmálum og kjörum sem í honum greinir eða af lögum leiðir.
2. Um kaupin og réttarsamband aðila gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup að því leyti sem ekki er samið um frávik í einstökum atriðum og ásamt lögum nr. 48/2003 um
neytendakaup þegar um nýbyggingu er um að ræða. 
3. Þegar seljandi selur í atvinnurekstri sínum eign sem er ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda (neytendakaup) er óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði
óhagstæðara fyrir kaupanda.
4. Sé ekki um annað samið eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup og kaupsamningi.
5. Notuð fasteign telst ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
6. Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem getið er um í skilalýsingu seljanda. 
7. Seljandi skal gefa kaupanda þær upplýsingar um eign, sem hann vissi eða mátti vita um og sem kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eign skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
8. Kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi ástand og gæði eignar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað eign
fyrir kaupin eða látið það undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir seljanda, getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
9. Frá og með afhendingardegi hirðir kaupandi arð af eigninni og greiðir af henni skatta og skyldur, vexti af uppreiknuðum eftirstöðvum yfirtekinna lána svo og verðbætur, en
seljandi til sama tíma. Í uppgjöri vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Greiðslur í hússjóð, vexti og afborganir af yfirteknum lánum
og fasteignagjöld, skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við afhendingardag og greiða við undirritun afsals eða á gjalddögum lánanna, ef þeir eru fyrr. Heimilt er kaupanda að
draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, fasteignagjöld, iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og greiðslur í hússjóð, sem seljanda bar að greiða, frá þeirri útborgunargreiðslu,
sem fellur næst á eftir gjalddögum.
10. Eign skal afhenda vel hreingerða á umsömdum afhendingardegi nema um annað sé samið. Þá skal seljandi hafa greitt alla gjaldfallna reikninga vegna rafmagns og hita og
látið lesa af mælum. Áhættan af eign flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
11. Þegar seljandi hefur afhent fasteign, skal kaupandi svo fljótt sem verða má, skoða eignina á þann hátt sem góð venja er og upplýsa seljanda án tafar um athugasemdir ef
þörf er á.
12. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt. 
13. Sé svo umsamið kaupandi skuli yfirtaka áhvílandi veðskuldir skal seljandi tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra. Skal seljandi án tafar framvísa
nauðsynlegum gögnum þar að lútandi á fasteignasölunni.
14. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið, að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þar með talið safngreiðslur í
framkvæmdasjóð. Kaupendur íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign, sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að
því að auka verð- og/eða notagildi húseignarinnar. Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðunum fylgir hinni seldu íbúð.
15. Nú hefur kaupandi uppi réttmæta kröfu vegna galla og getur hann þá á eigin áhættu haldið eftir svo miklum hluta kaupverðs sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.
Hvílir á honum sönnunarbyrðin um tilvist galla og að hann sé á ábyrgð seljanda og einnig um fjárhæð gallakröfu.
16. Við kaupsamningsgerð kynntu aðilar sér eftirtalin gögn og gerðu engar athugasemdir við þau; a) Veðbandayfirlit, b) Fasteignayfirlit, c) söluyfirlit, d) skilalýsing, e)
eignaskiptayfirlýsingu, f) lóðarleigusamning. Gögnin voru afhent með rafrænum hætti og einnig yfirfarin við kaupsamning. Aðilar samnings staðfesta með undirritun sinni á
kaupsamning þennan að hafa móttekið gögnin. 
17. Kaupandi skal áður en hann greiðir kaupsamningsgreiðslur kanna hvort seljandi hafi staðið við skuldbindingu sína varðandi afléttingu á áhvílandi veðskuldum og ef svo er ekki er
honum rétt að halda greiðslu eftir að öllu leyti eða hluta og beita stöðvunarrétti. Séu slíkar veðskuldir í vanskilum er kaupanda heimilt að koma þeim í skil til að forða því að gengið
verði að veðinu. Verði verulegur dráttur á aflýsingu er kaupanda heimilt að greiða slíkar áhvílandi skuldir upp og aflýsa þeim og skuldajafna útlátum vegna þess á móti kröfu seljanda
um kaupsamningsgreiðslu. Þegar kaupandi beitir rétti sínum samkvæmt þessari grein þá skal hann gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til að tryggja réttmæta
hagsmuni sína.
18. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu vegna þinglýsingar á
þessum kaupsamning og vegna þinglýsingar á afsali, aðeins er greitt stimpilgjald af því skjali sem skilað er fyrst inn til þinglýsingar. Stimpilgjald vegna þinglýsingar er sem hér segir,
vegna kaupa einstaklings á fasteign er stimpilgjald 0,8% af fasteignarmati eignar á þinglýsingardegi, ef um er að ræða fyrstu kaup veitir sýslumaður 50% afslátt af stimpilgjaldi.
Stimpilgjald vegna kaupa lögaðila er 1,6% af fasteignamati á þinglýsingardegi. Þinglýsing annara skjala er kr. 2.500 fyrir hvert skjal. Kaupandi greiðir lántökugjald og annan kostnað
samkvæmt gjaldskrá viðkomandi fjármálastofnunar. Þessi gjöld ber kaupanda að greiða við undirritun kaupsamnings eða eftir atvikum þegar þinglýsa á skjölum samkvæmt þessum
samningi.
19. Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða hagsmuni gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann og fasteignasöluna um það.
20. Séu aðilar sammála um að víkja frá fyrirmælum laga um fasteignakaup og standi lög því ekki í vegi, skulu frávik tilgreind hér að neðan með skýrum og ótvíræðum hætti. Sama er
að segja um fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
21. Að öðru leyti en því sem í samningi þessu greinir er eignin seld án kvaða og veðbanda.
22. Þegar kaupandi hefur efnt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi á hann rétt á afsali fyrir eigninni úr hendi seljanda.
23. Aðilar lýsa því yfir að þeir séu fjárráða og seljandi lýsir því jafnframt yfir að undirritanir af hans hálfu séu í samræmi við 1. mgr. 64.gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 hvað snertir
hjúskaparstöðu, búsetu og húsnæði til atvinnurekstrar.
24. Öllu framangreindu til staðfestu rita aðilar nöfn sín hér undir í viðurvist votta, sem votta réttar undirskriftir og dagsetningu.

Eftirtaldar áhvílandi veðskuldir eru kaupanda óviðkomandi og skal seljandi aflýsa þeim svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við afsal.

Veðr. Veðhafi Dags. veðskbr. Grunnvísitala Upphafleg fjárhæð Eftirst. miðað við skil

1. Landsbankinn hf. 16.12.2020 2.220.000.000

Til staðfestu undirrita kaupandi og seljandi skjal þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta og lýsa yfir fjárræði sínu. Jafnframt lýsa þeir því hér með yfir að undirritanir af þeirra eru í fullu samræmi við 1. mg. 64. gr.
hjúskaparlaga nr. 31/1993 um hjúskaparstöðu, bústað fjölskyldu og húsnæði til atvinnurekstrar.

Reykjavik, 10. nóvember 2022 Staður og dagsetning

Undirskrift seljanda og samþykki maka Undirskrift kaupanda

Vottar að réttri dags. undirskrift og fjárræði:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala



Kaupsamningur
Seljandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Hallgerðargata ehf. 580117-1200 - 100.0%

Kaupandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Reykjavíkurborg 530269-7609 - 100.0%

Dags. kaupsamnings Aflýsingardagur Útgáfudag afsals

Afhendingardagur eignar:
01.04.2023 eða fyrr

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7507 225428 01 02 09 0 51.9 0 0 4.970.000 4.970.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 51.9 0 0 4.970.000 4.970.000

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7507 225428 01 02 09 0 51.9 0 0 4.970.000 4.970.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 51.9 0 0 4.970.000 4.970.000

Lýsing eignar

Hallgerðargata 1, 105 Reykjavík, íbúð merkt 01 0209, fastanúmer 251-7507, ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja ber að engu undanskildu, þ.m.t.
tilheyrandi hlutdeild í sameign hússins og lóðarréttindum.

Kvaðir og önnur eignarbönd:
Eignaskiptayfirlýsing sjá skjal/skjöl með þinglýsingarnúmeri 441-A-008213/2022.
Lóðarleigusamningur sjá skjal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.
Eignarheimild seljanda /seljenda sjá afsal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.

Kaupverð eignarinnar er bundið byggingavísitölu (grunnur 2009) sem í september 2022 var 174,1. Allar greiðslur skulu uppreiknaðar í samræmi við
vísitölu á greiðsludegi. 
Eignin er á byggingastigi 1 og matsstigi 1 við undirritun kaupsamnings. Eignin skal vera skráð á byggingarstig 7 fyrir útgáfu afsals, ásamt því að lokaúttekt skal
hafa farið fram. Aðilum er kunnugt um að matsstig eignar er ekki fært á stig 7 fyrr en brunabótamat hefur farið fram.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald, (0,3% af brunabótarmati) þegar það verður lagt á. Kaupandi þarf að panta úttekt frá Þjóðskrá vegna brunabótarmats þegar
eignin hefur verið afhent og tekin í notkun.
Um er að ræða eign í smíðum og því gætu tafir orðið á afhendingu vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Eign telst hafa verið afhent kaupanda þegar
öryggisúttekt hefur farið fram og heimilt er að taka þá eign sem um ræðir í notkun. Seljandi mun láta kaupanda vita með að minnsta kosti 15 daga
fyrirvara um að til standi að fá öryggisúttekt á einhvern eignahluta og þá afhendingu í kjölfarið. Fulltrúi kaupanda hefur heimild til að vera viðstaddur
öryggisúttekt. Seljandi afhendir eignirnar fullbúnar án gólfefna samkvæmt skilalýsingu sem undirrituð er samhliða undirritun kaupsamnings og er hluti
af kaupsamning.
Kaupandi hefur heimild til að halda eftir fjármunum sem greiðast samkvæmt greiðslutilhögun A, lið 5 sem samsvarar áætluðum hlutfallslegum kostnaði
eignarinnar vegna athugasemda sem kunna að verða gerðar við lokaúttekt, eða vegna þeirra framkvæmda sem á eftir að vinna samkvæmt skilalýsingu
seljanda, hvort sem er vegna frágangs á sameign eða á eigninni sjálfri.
Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar á kaupsamningi miðast við áætlað fasteignamat af fullbúinni eign á þinglýsingardegi. 
Kaupandi skuldbindur sig til að samþykkja nýjan eignaskiptasamning eða viðauka við nýjan eignaskiptasamning ef óskað verður eftir því enda hefur
breytingin ekki í för með sér breytingu á séreign kaupanda, merkingu eignar né fastanúmeri.
Við kaupsamning liggur fyrir yfirlýsing frá Landsbankanum hf. um að áhvílandi veðböndum verði aflétt af eigninni þegar kaupverð eignarinnar hefur
verið greitt í samræmi við fyrirmæli Landsbankans hf.
Seljandi veitir kaupanda heimild til að veðsetja eignina fyrir allt að 80% af þegar greiddum greiðslum. 
Eignin verður skráð með áskriftarréttindi í B-flokki vegna útleigu bílastæða, sbr. reglum Rekstrarfélags bílakjallara Kirkjusands um útleigu bílastæða.

Kaupverð í tölustöfum Heildarverð í bókstöfum

23.421.194 kr. Tuttuguogþrjármilljónirfjögurhundruðtuttuguogeittþúsundeitthundraðníutíuogfjórir kr.

Greiðslutilhögun sbr. sundurliðun A Yfirteknar skuldir sbr. sundurliðun B Veðbréf sbr. sundurliðun C
23.421.194 0 0

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 11.710.597
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.684.239
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.342.119
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.171.060
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.513.179
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 11.710.597
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.684.239
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.342.119
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.171.060
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.513.179
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

D. Veðheimild seljanda til handa kaupanda á undan/eftir veðbréfi/um útgefnum samkv.C-lið.
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi.
Samkvæmt almennum venjum í fasteignaviðskiptum.



1. Seljandi skuldbindur sig til að selja og kaupandi til að kaupa fasteign þá sem lýst er í samningi þessum með þeim skilmálum og kjörum sem í honum greinir eða af lögum leiðir.
2. Um kaupin og réttarsamband aðila gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup að því leyti sem ekki er samið um frávik í einstökum atriðum og ásamt lögum nr. 48/2003 um
neytendakaup þegar um nýbyggingu er um að ræða. 
3. Þegar seljandi selur í atvinnurekstri sínum eign sem er ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda (neytendakaup) er óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði
óhagstæðara fyrir kaupanda.
4. Sé ekki um annað samið eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup og kaupsamningi.
5. Notuð fasteign telst ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
6. Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem getið er um í skilalýsingu seljanda. 
7. Seljandi skal gefa kaupanda þær upplýsingar um eign, sem hann vissi eða mátti vita um og sem kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eign skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
8. Kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi ástand og gæði eignar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað eign
fyrir kaupin eða látið það undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir seljanda, getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
9. Frá og með afhendingardegi hirðir kaupandi arð af eigninni og greiðir af henni skatta og skyldur, vexti af uppreiknuðum eftirstöðvum yfirtekinna lána svo og verðbætur, en
seljandi til sama tíma. Í uppgjöri vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Greiðslur í hússjóð, vexti og afborganir af yfirteknum lánum
og fasteignagjöld, skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við afhendingardag og greiða við undirritun afsals eða á gjalddögum lánanna, ef þeir eru fyrr. Heimilt er kaupanda að
draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, fasteignagjöld, iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og greiðslur í hússjóð, sem seljanda bar að greiða, frá þeirri útborgunargreiðslu,
sem fellur næst á eftir gjalddögum.
10. Eign skal afhenda vel hreingerða á umsömdum afhendingardegi nema um annað sé samið. Þá skal seljandi hafa greitt alla gjaldfallna reikninga vegna rafmagns og hita og
látið lesa af mælum. Áhættan af eign flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
11. Þegar seljandi hefur afhent fasteign, skal kaupandi svo fljótt sem verða má, skoða eignina á þann hátt sem góð venja er og upplýsa seljanda án tafar um athugasemdir ef
þörf er á.
12. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt. 
13. Sé svo umsamið kaupandi skuli yfirtaka áhvílandi veðskuldir skal seljandi tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra. Skal seljandi án tafar framvísa
nauðsynlegum gögnum þar að lútandi á fasteignasölunni.
14. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið, að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þar með talið safngreiðslur í
framkvæmdasjóð. Kaupendur íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign, sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að
því að auka verð- og/eða notagildi húseignarinnar. Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðunum fylgir hinni seldu íbúð.
15. Nú hefur kaupandi uppi réttmæta kröfu vegna galla og getur hann þá á eigin áhættu haldið eftir svo miklum hluta kaupverðs sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.
Hvílir á honum sönnunarbyrðin um tilvist galla og að hann sé á ábyrgð seljanda og einnig um fjárhæð gallakröfu.
16. Við kaupsamningsgerð kynntu aðilar sér eftirtalin gögn og gerðu engar athugasemdir við þau; a) Veðbandayfirlit, b) Fasteignayfirlit, c) söluyfirlit, d) skilalýsing, e)
eignaskiptayfirlýsingu, f) lóðarleigusamning. Gögnin voru afhent með rafrænum hætti og einnig yfirfarin við kaupsamning. Aðilar samnings staðfesta með undirritun sinni á
kaupsamning þennan að hafa móttekið gögnin. 
17. Kaupandi skal áður en hann greiðir kaupsamningsgreiðslur kanna hvort seljandi hafi staðið við skuldbindingu sína varðandi afléttingu á áhvílandi veðskuldum og ef svo er ekki er
honum rétt að halda greiðslu eftir að öllu leyti eða hluta og beita stöðvunarrétti. Séu slíkar veðskuldir í vanskilum er kaupanda heimilt að koma þeim í skil til að forða því að gengið
verði að veðinu. Verði verulegur dráttur á aflýsingu er kaupanda heimilt að greiða slíkar áhvílandi skuldir upp og aflýsa þeim og skuldajafna útlátum vegna þess á móti kröfu seljanda
um kaupsamningsgreiðslu. Þegar kaupandi beitir rétti sínum samkvæmt þessari grein þá skal hann gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til að tryggja réttmæta
hagsmuni sína.
18. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu vegna þinglýsingar á
þessum kaupsamning og vegna þinglýsingar á afsali, aðeins er greitt stimpilgjald af því skjali sem skilað er fyrst inn til þinglýsingar. Stimpilgjald vegna þinglýsingar er sem hér segir,
vegna kaupa einstaklings á fasteign er stimpilgjald 0,8% af fasteignarmati eignar á þinglýsingardegi, ef um er að ræða fyrstu kaup veitir sýslumaður 50% afslátt af stimpilgjaldi.
Stimpilgjald vegna kaupa lögaðila er 1,6% af fasteignamati á þinglýsingardegi. Þinglýsing annara skjala er kr. 2.500 fyrir hvert skjal. Kaupandi greiðir lántökugjald og annan kostnað
samkvæmt gjaldskrá viðkomandi fjármálastofnunar. Þessi gjöld ber kaupanda að greiða við undirritun kaupsamnings eða eftir atvikum þegar þinglýsa á skjölum samkvæmt þessum
samningi.
19. Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða hagsmuni gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann og fasteignasöluna um það.
20. Séu aðilar sammála um að víkja frá fyrirmælum laga um fasteignakaup og standi lög því ekki í vegi, skulu frávik tilgreind hér að neðan með skýrum og ótvíræðum hætti. Sama er
að segja um fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
21. Að öðru leyti en því sem í samningi þessu greinir er eignin seld án kvaða og veðbanda.
22. Þegar kaupandi hefur efnt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi á hann rétt á afsali fyrir eigninni úr hendi seljanda.
23. Aðilar lýsa því yfir að þeir séu fjárráða og seljandi lýsir því jafnframt yfir að undirritanir af hans hálfu séu í samræmi við 1. mgr. 64.gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 hvað snertir
hjúskaparstöðu, búsetu og húsnæði til atvinnurekstrar.
24. Öllu framangreindu til staðfestu rita aðilar nöfn sín hér undir í viðurvist votta, sem votta réttar undirskriftir og dagsetningu.

Eftirtaldar áhvílandi veðskuldir eru kaupanda óviðkomandi og skal seljandi aflýsa þeim svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við afsal.

Veðr. Veðhafi Dags. veðskbr. Grunnvísitala Upphafleg fjárhæð Eftirst. miðað við skil

1. Landsbankinn hf. 16.12.2020 2.220.000.000

Til staðfestu undirrita kaupandi og seljandi skjal þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta og lýsa yfir fjárræði sínu. Jafnframt lýsa þeir því hér með yfir að undirritanir af þeirra eru í fullu samræmi við 1. mg. 64. gr.
hjúskaparlaga nr. 31/1993 um hjúskaparstöðu, bústað fjölskyldu og húsnæði til atvinnurekstrar.

Reykjavik, 10. nóvember 2022 Staður og dagsetning

Undirskrift seljanda og samþykki maka Undirskrift kaupanda

Vottar að réttri dags. undirskrift og fjárræði:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala



Kaupsamningur
Seljandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Hallgerðargata ehf. 580117-1200 - 100.0%

Kaupandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Reykjavíkurborg 530269-7609 - 100.0%

Dags. kaupsamnings Aflýsingardagur Útgáfudag afsals

Afhendingardagur eignar:
01.04.2023 eða fyrr

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7515 225428 01 02 17 0 44.8 0 0 4.440.000 4.440.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 44.8 0 0 4.440.000 4.440.000

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7515 225428 01 02 17 0 44.8 0 0 4.440.000 4.440.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 44.8 0 0 4.440.000 4.440.000

Lýsing eignar

Hallgerðargata 11A, 105 Reykjavík, íbúð merkt 01 2017, fastanúmer 251-7515, ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja ber að engu undanskildu, þ.m.t.
tilheyrandi hlutdeild í sameign hússins og lóðarréttindum.

Kvaðir og önnur eignarbönd:
Eignaskiptayfirlýsing sjá skjal/skjöl með þinglýsingarnúmeri 441-A-008213/2022.
Lóðarleigusamningur sjá skjal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.
Eignarheimild seljanda /seljenda sjá afsal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.

Kaupverð eignarinnar er bundið byggingavísitölu (grunnur 2009) sem í september 2022 var 174,1. Allar greiðslur skulu uppreiknaðar í samræmi við
vísitölu á greiðsludegi. 
Eignin er á byggingastigi 1 og matsstigi 1 við undirritun kaupsamnings. Eignin skal vera skráð á byggingarstig 7 fyrir útgáfu afsals, ásamt því að lokaúttekt skal
hafa farið fram. Aðilum er kunnugt um að matsstig eignar er ekki fært á stig 7 fyrr en brunabótamat hefur farið fram.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald, (0,3% af brunabótarmati) þegar það verður lagt á. Kaupandi þarf að panta úttekt frá Þjóðskrá vegna brunabótarmats þegar
eignin hefur verið afhent og tekin í notkun.
Um er að ræða eign í smíðum og því gætu tafir orðið á afhendingu vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Eign telst hafa verið afhent kaupanda þegar
öryggisúttekt hefur farið fram og heimilt er að taka þá eign sem um ræðir í notkun. Seljandi mun láta kaupanda vita með að minnsta kosti 15 daga
fyrirvara um að til standi að fá öryggisúttekt á einhvern eignahluta og þá afhendingu í kjölfarið. Fulltrúi kaupanda hefur heimild til að vera viðstaddur
öryggisúttekt. Seljandi afhendir eignirnar fullbúnar án gólfefna samkvæmt skilalýsingu sem undirrituð er samhliða undirritun kaupsamnings og er hluti
af kaupsamning.
Kaupandi hefur heimild til að halda eftir fjármunum sem greiðast samkvæmt greiðslutilhögun A, lið 5 sem samsvarar áætluðum hlutfallslegum kostnaði
eignarinnar vegna athugasemda sem kunna að verða gerðar við lokaúttekt, eða vegna þeirra framkvæmda sem á eftir að vinna samkvæmt skilalýsingu
seljanda, hvort sem er vegna frágangs á sameign eða á eigninni sjálfri.
Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar á kaupsamningi miðast við áætlað fasteignamat af fullbúinni eign á þinglýsingardegi. 
Kaupandi skuldbindur sig til að samþykkja nýjan eignaskiptasamning eða viðauka við nýjan eignaskiptasamning ef óskað verður eftir því enda hefur
breytingin ekki í för með sér breytingu á séreign kaupanda, merkingu eignar né fastanúmeri.
Við kaupsamning liggur fyrir yfirlýsing frá Landsbankanum hf. um að áhvílandi veðböndum verði aflétt af eigninni þegar kaupverð eignarinnar hefur
verið greitt í samræmi við fyrirmæli Landsbankans hf.
Seljandi veitir kaupanda heimild til að veðsetja eignina fyrir allt að 80% af þegar greiddum greiðslum. 
Eignin verður skráð með áskriftarréttindi í B-flokki vegna útleigu bílastæða, sbr. reglum Rekstrarfélags bílakjallara Kirkjusands um útleigu bílastæða.

Kaupverð í tölustöfum Heildarverð í bókstöfum

20.217.138 kr. Tuttugumilljónirtvöhundruðogsautjánþúsundeitthundraðþrjátíuogátta kr.

Greiðslutilhögun sbr. sundurliðun A Yfirteknar skuldir sbr. sundurliðun B Veðbréf sbr. sundurliðun C
20.217.138 0 0

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 10.108.569
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.043.428
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.021.714
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.010.857
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.032.570
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 10.108.569
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.043.428
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.021.714
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.010.857
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.032.570
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

D. Veðheimild seljanda til handa kaupanda á undan/eftir veðbréfi/um útgefnum samkv.C-lið.
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi.
Samkvæmt almennum venjum í fasteignaviðskiptum.



1. Seljandi skuldbindur sig til að selja og kaupandi til að kaupa fasteign þá sem lýst er í samningi þessum með þeim skilmálum og kjörum sem í honum greinir eða af lögum leiðir.
2. Um kaupin og réttarsamband aðila gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup að því leyti sem ekki er samið um frávik í einstökum atriðum og ásamt lögum nr. 48/2003 um
neytendakaup þegar um nýbyggingu er um að ræða. 
3. Þegar seljandi selur í atvinnurekstri sínum eign sem er ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda (neytendakaup) er óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði
óhagstæðara fyrir kaupanda.
4. Sé ekki um annað samið eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup og kaupsamningi.
5. Notuð fasteign telst ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
6. Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem getið er um í skilalýsingu seljanda. 
7. Seljandi skal gefa kaupanda þær upplýsingar um eign, sem hann vissi eða mátti vita um og sem kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eign skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
8. Kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi ástand og gæði eignar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað eign
fyrir kaupin eða látið það undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir seljanda, getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
9. Frá og með afhendingardegi hirðir kaupandi arð af eigninni og greiðir af henni skatta og skyldur, vexti af uppreiknuðum eftirstöðvum yfirtekinna lána svo og verðbætur, en
seljandi til sama tíma. Í uppgjöri vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Greiðslur í hússjóð, vexti og afborganir af yfirteknum lánum
og fasteignagjöld, skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við afhendingardag og greiða við undirritun afsals eða á gjalddögum lánanna, ef þeir eru fyrr. Heimilt er kaupanda að
draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, fasteignagjöld, iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og greiðslur í hússjóð, sem seljanda bar að greiða, frá þeirri útborgunargreiðslu,
sem fellur næst á eftir gjalddögum.
10. Eign skal afhenda vel hreingerða á umsömdum afhendingardegi nema um annað sé samið. Þá skal seljandi hafa greitt alla gjaldfallna reikninga vegna rafmagns og hita og
látið lesa af mælum. Áhættan af eign flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
11. Þegar seljandi hefur afhent fasteign, skal kaupandi svo fljótt sem verða má, skoða eignina á þann hátt sem góð venja er og upplýsa seljanda án tafar um athugasemdir ef
þörf er á.
12. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt. 
13. Sé svo umsamið kaupandi skuli yfirtaka áhvílandi veðskuldir skal seljandi tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra. Skal seljandi án tafar framvísa
nauðsynlegum gögnum þar að lútandi á fasteignasölunni.
14. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið, að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þar með talið safngreiðslur í
framkvæmdasjóð. Kaupendur íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign, sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að
því að auka verð- og/eða notagildi húseignarinnar. Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðunum fylgir hinni seldu íbúð.
15. Nú hefur kaupandi uppi réttmæta kröfu vegna galla og getur hann þá á eigin áhættu haldið eftir svo miklum hluta kaupverðs sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.
Hvílir á honum sönnunarbyrðin um tilvist galla og að hann sé á ábyrgð seljanda og einnig um fjárhæð gallakröfu.
16. Við kaupsamningsgerð kynntu aðilar sér eftirtalin gögn og gerðu engar athugasemdir við þau; a) Veðbandayfirlit, b) Fasteignayfirlit, c) söluyfirlit, d) skilalýsing, e)
eignaskiptayfirlýsingu, f) lóðarleigusamning. Gögnin voru afhent með rafrænum hætti og einnig yfirfarin við kaupsamning. Aðilar samnings staðfesta með undirritun sinni á
kaupsamning þennan að hafa móttekið gögnin. 
17. Kaupandi skal áður en hann greiðir kaupsamningsgreiðslur kanna hvort seljandi hafi staðið við skuldbindingu sína varðandi afléttingu á áhvílandi veðskuldum og ef svo er ekki er
honum rétt að halda greiðslu eftir að öllu leyti eða hluta og beita stöðvunarrétti. Séu slíkar veðskuldir í vanskilum er kaupanda heimilt að koma þeim í skil til að forða því að gengið
verði að veðinu. Verði verulegur dráttur á aflýsingu er kaupanda heimilt að greiða slíkar áhvílandi skuldir upp og aflýsa þeim og skuldajafna útlátum vegna þess á móti kröfu seljanda
um kaupsamningsgreiðslu. Þegar kaupandi beitir rétti sínum samkvæmt þessari grein þá skal hann gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til að tryggja réttmæta
hagsmuni sína.
18. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu vegna þinglýsingar á
þessum kaupsamning og vegna þinglýsingar á afsali, aðeins er greitt stimpilgjald af því skjali sem skilað er fyrst inn til þinglýsingar. Stimpilgjald vegna þinglýsingar er sem hér segir,
vegna kaupa einstaklings á fasteign er stimpilgjald 0,8% af fasteignarmati eignar á þinglýsingardegi, ef um er að ræða fyrstu kaup veitir sýslumaður 50% afslátt af stimpilgjaldi.
Stimpilgjald vegna kaupa lögaðila er 1,6% af fasteignamati á þinglýsingardegi. Þinglýsing annara skjala er kr. 2.500 fyrir hvert skjal. Kaupandi greiðir lántökugjald og annan kostnað
samkvæmt gjaldskrá viðkomandi fjármálastofnunar. Þessi gjöld ber kaupanda að greiða við undirritun kaupsamnings eða eftir atvikum þegar þinglýsa á skjölum samkvæmt þessum
samningi.
19. Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða hagsmuni gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann og fasteignasöluna um það.
20. Séu aðilar sammála um að víkja frá fyrirmælum laga um fasteignakaup og standi lög því ekki í vegi, skulu frávik tilgreind hér að neðan með skýrum og ótvíræðum hætti. Sama er
að segja um fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
21. Að öðru leyti en því sem í samningi þessu greinir er eignin seld án kvaða og veðbanda.
22. Þegar kaupandi hefur efnt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi á hann rétt á afsali fyrir eigninni úr hendi seljanda.
23. Aðilar lýsa því yfir að þeir séu fjárráða og seljandi lýsir því jafnframt yfir að undirritanir af hans hálfu séu í samræmi við 1. mgr. 64.gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 hvað snertir
hjúskaparstöðu, búsetu og húsnæði til atvinnurekstrar.
24. Öllu framangreindu til staðfestu rita aðilar nöfn sín hér undir í viðurvist votta, sem votta réttar undirskriftir og dagsetningu.

Eftirtaldar áhvílandi veðskuldir eru kaupanda óviðkomandi og skal seljandi aflýsa þeim svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við afsal.

Veðr. Veðhafi Dags. veðskbr. Grunnvísitala Upphafleg fjárhæð Eftirst. miðað við skil

1. Landsbankinn hf. 16.12.2020 2.220.000.000

Til staðfestu undirrita kaupandi og seljandi skjal þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta og lýsa yfir fjárræði sínu. Jafnframt lýsa þeir því hér með yfir að undirritanir af þeirra eru í fullu samræmi við 1. mg. 64. gr.
hjúskaparlaga nr. 31/1993 um hjúskaparstöðu, bústað fjölskyldu og húsnæði til atvinnurekstrar.

Reykjavik, 10. nóvember 2022 Staður og dagsetning

Undirskrift seljanda og samþykki maka Undirskrift kaupanda

Vottar að réttri dags. undirskrift og fjárræði:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala



Kaupsamningur
Seljandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Hallgerðargata ehf. 580117-1200 - 100.0%

Kaupandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Reykjavíkurborg 530269-7609 - 100.0%

Dags. kaupsamnings Aflýsingardagur Útgáfudag afsals

Afhendingardagur eignar:
01.04.2023 eða fyrr

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7517 225428 01 02 19 0 51.8 0 0 4.910.000 4.910.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 51.8 0 0 4.910.000 4.910.000

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7517 225428 01 02 19 0 51.8 0 0 4.910.000 4.910.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 51.8 0 0 4.910.000 4.910.000

Lýsing eignar

Hallgerðargata 11A, 105 Reykjavík, íbúð merkt 01 0219, fastanúmer 251-7517, ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja ber að engu undanskildu, þ.m.t.
tilheyrandi hlutdeild í sameign hússins og lóðarréttindum.

Kvaðir og önnur eignarbönd:
Eignaskiptayfirlýsing sjá skjal/skjöl með þinglýsingarnúmeri 441-A-008213/2022.
Lóðarleigusamningur sjá skjal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.
Eignarheimild seljanda /seljenda sjá afsal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.

Kaupverð eignarinnar er bundið byggingavísitölu (grunnur 2009) sem í september 2022 var 174,1. Allar greiðslur skulu uppreiknaðar í samræmi við
vísitölu á greiðsludegi. 
Eignin er á byggingastigi 1 og matsstigi 1 við undirritun kaupsamnings. Eignin skal vera skráð á byggingarstig 7 fyrir útgáfu afsals, ásamt því að lokaúttekt skal
hafa farið fram. Aðilum er kunnugt um að matsstig eignar er ekki fært á stig 7 fyrr en brunabótamat hefur farið fram.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald, (0,3% af brunabótarmati) þegar það verður lagt á. Kaupandi þarf að panta úttekt frá Þjóðskrá vegna brunabótarmats þegar
eignin hefur verið afhent og tekin í notkun.
Um er að ræða eign í smíðum og því gætu tafir orðið á afhendingu vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Eign telst hafa verið afhent kaupanda þegar
öryggisúttekt hefur farið fram og heimilt er að taka þá eign sem um ræðir í notkun. Seljandi mun láta kaupanda vita með að minnsta kosti 15 daga
fyrirvara um að til standi að fá öryggisúttekt á einhvern eignahluta og þá afhendingu í kjölfarið. Fulltrúi kaupanda hefur heimild til að vera viðstaddur
öryggisúttekt. Seljandi afhendir eignirnar fullbúnar án gólfefna samkvæmt skilalýsingu sem undirrituð er samhliða undirritun kaupsamnings og er hluti
af kaupsamning.
Kaupandi hefur heimild til að halda eftir fjármunum sem greiðast samkvæmt greiðslutilhögun A, lið 5 sem samsvarar áætluðum hlutfallslegum kostnaði
eignarinnar vegna athugasemda sem kunna að verða gerðar við lokaúttekt, eða vegna þeirra framkvæmda sem á eftir að vinna samkvæmt skilalýsingu
seljanda, hvort sem er vegna frágangs á sameign eða á eigninni sjálfri.
Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar á kaupsamningi miðast við áætlað fasteignamat af fullbúinni eign á þinglýsingardegi. 
Kaupandi skuldbindur sig til að samþykkja nýjan eignaskiptasamning eða viðauka við nýjan eignaskiptasamning ef óskað verður eftir því enda hefur
breytingin ekki í för með sér breytingu á séreign kaupanda, merkingu eignar né fastanúmeri.
Við kaupsamning liggur fyrir yfirlýsing frá Landsbankanum hf. um að áhvílandi veðböndum verði aflétt af eigninni þegar kaupverð eignarinnar hefur
verið greitt í samræmi við fyrirmæli Landsbankans hf.
Seljandi veitir kaupanda heimild til að veðsetja eignina fyrir allt að 80% af þegar greiddum greiðslum. 
Eignin verður skráð með áskriftarréttindi í B-flokki vegna útleigu bílastæða, sbr. reglum Rekstrarfélags bílakjallara Kirkjusands um útleigu bílastæða.

Kaupverð í tölustöfum Heildarverð í bókstöfum

23.376.066 kr. Tuttuguogþrjármilljónirþrjúhundruðsjötíuogsexþúsundsextíuogsex kr.

Greiðslutilhögun sbr. sundurliðun A Yfirteknar skuldir sbr. sundurliðun B Veðbréf sbr. sundurliðun C
23.376.066 0 0

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 11.688.033
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.675.213
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.337.607
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.168.803
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.506.410
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 11.688.033
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.675.213
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.337.607
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.168.803
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.506.410
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

D. Veðheimild seljanda til handa kaupanda á undan/eftir veðbréfi/um útgefnum samkv.C-lið.
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi.
Samkvæmt almennum venjum í fasteignaviðskiptum.



1. Seljandi skuldbindur sig til að selja og kaupandi til að kaupa fasteign þá sem lýst er í samningi þessum með þeim skilmálum og kjörum sem í honum greinir eða af lögum leiðir.
2. Um kaupin og réttarsamband aðila gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup að því leyti sem ekki er samið um frávik í einstökum atriðum og ásamt lögum nr. 48/2003 um
neytendakaup þegar um nýbyggingu er um að ræða. 
3. Þegar seljandi selur í atvinnurekstri sínum eign sem er ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda (neytendakaup) er óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði
óhagstæðara fyrir kaupanda.
4. Sé ekki um annað samið eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup og kaupsamningi.
5. Notuð fasteign telst ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
6. Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem getið er um í skilalýsingu seljanda. 
7. Seljandi skal gefa kaupanda þær upplýsingar um eign, sem hann vissi eða mátti vita um og sem kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eign skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
8. Kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi ástand og gæði eignar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað eign
fyrir kaupin eða látið það undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir seljanda, getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
9. Frá og með afhendingardegi hirðir kaupandi arð af eigninni og greiðir af henni skatta og skyldur, vexti af uppreiknuðum eftirstöðvum yfirtekinna lána svo og verðbætur, en
seljandi til sama tíma. Í uppgjöri vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Greiðslur í hússjóð, vexti og afborganir af yfirteknum lánum
og fasteignagjöld, skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við afhendingardag og greiða við undirritun afsals eða á gjalddögum lánanna, ef þeir eru fyrr. Heimilt er kaupanda að
draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, fasteignagjöld, iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og greiðslur í hússjóð, sem seljanda bar að greiða, frá þeirri útborgunargreiðslu,
sem fellur næst á eftir gjalddögum.
10. Eign skal afhenda vel hreingerða á umsömdum afhendingardegi nema um annað sé samið. Þá skal seljandi hafa greitt alla gjaldfallna reikninga vegna rafmagns og hita og
látið lesa af mælum. Áhættan af eign flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
11. Þegar seljandi hefur afhent fasteign, skal kaupandi svo fljótt sem verða má, skoða eignina á þann hátt sem góð venja er og upplýsa seljanda án tafar um athugasemdir ef
þörf er á.
12. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt. 
13. Sé svo umsamið kaupandi skuli yfirtaka áhvílandi veðskuldir skal seljandi tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra. Skal seljandi án tafar framvísa
nauðsynlegum gögnum þar að lútandi á fasteignasölunni.
14. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið, að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þar með talið safngreiðslur í
framkvæmdasjóð. Kaupendur íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign, sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að
því að auka verð- og/eða notagildi húseignarinnar. Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðunum fylgir hinni seldu íbúð.
15. Nú hefur kaupandi uppi réttmæta kröfu vegna galla og getur hann þá á eigin áhættu haldið eftir svo miklum hluta kaupverðs sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.
Hvílir á honum sönnunarbyrðin um tilvist galla og að hann sé á ábyrgð seljanda og einnig um fjárhæð gallakröfu.
16. Við kaupsamningsgerð kynntu aðilar sér eftirtalin gögn og gerðu engar athugasemdir við þau; a) Veðbandayfirlit, b) Fasteignayfirlit, c) söluyfirlit, d) skilalýsing, e)
eignaskiptayfirlýsingu, f) lóðarleigusamning. Gögnin voru afhent með rafrænum hætti og einnig yfirfarin við kaupsamning. Aðilar samnings staðfesta með undirritun sinni á
kaupsamning þennan að hafa móttekið gögnin. 
17. Kaupandi skal áður en hann greiðir kaupsamningsgreiðslur kanna hvort seljandi hafi staðið við skuldbindingu sína varðandi afléttingu á áhvílandi veðskuldum og ef svo er ekki er
honum rétt að halda greiðslu eftir að öllu leyti eða hluta og beita stöðvunarrétti. Séu slíkar veðskuldir í vanskilum er kaupanda heimilt að koma þeim í skil til að forða því að gengið
verði að veðinu. Verði verulegur dráttur á aflýsingu er kaupanda heimilt að greiða slíkar áhvílandi skuldir upp og aflýsa þeim og skuldajafna útlátum vegna þess á móti kröfu seljanda
um kaupsamningsgreiðslu. Þegar kaupandi beitir rétti sínum samkvæmt þessari grein þá skal hann gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til að tryggja réttmæta
hagsmuni sína.
18. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu vegna þinglýsingar á
þessum kaupsamning og vegna þinglýsingar á afsali, aðeins er greitt stimpilgjald af því skjali sem skilað er fyrst inn til þinglýsingar. Stimpilgjald vegna þinglýsingar er sem hér segir,
vegna kaupa einstaklings á fasteign er stimpilgjald 0,8% af fasteignarmati eignar á þinglýsingardegi, ef um er að ræða fyrstu kaup veitir sýslumaður 50% afslátt af stimpilgjaldi.
Stimpilgjald vegna kaupa lögaðila er 1,6% af fasteignamati á þinglýsingardegi. Þinglýsing annara skjala er kr. 2.500 fyrir hvert skjal. Kaupandi greiðir lántökugjald og annan kostnað
samkvæmt gjaldskrá viðkomandi fjármálastofnunar. Þessi gjöld ber kaupanda að greiða við undirritun kaupsamnings eða eftir atvikum þegar þinglýsa á skjölum samkvæmt þessum
samningi.
19. Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða hagsmuni gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann og fasteignasöluna um það.
20. Séu aðilar sammála um að víkja frá fyrirmælum laga um fasteignakaup og standi lög því ekki í vegi, skulu frávik tilgreind hér að neðan með skýrum og ótvíræðum hætti. Sama er
að segja um fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
21. Að öðru leyti en því sem í samningi þessu greinir er eignin seld án kvaða og veðbanda.
22. Þegar kaupandi hefur efnt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi á hann rétt á afsali fyrir eigninni úr hendi seljanda.
23. Aðilar lýsa því yfir að þeir séu fjárráða og seljandi lýsir því jafnframt yfir að undirritanir af hans hálfu séu í samræmi við 1. mgr. 64.gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 hvað snertir
hjúskaparstöðu, búsetu og húsnæði til atvinnurekstrar.
24. Öllu framangreindu til staðfestu rita aðilar nöfn sín hér undir í viðurvist votta, sem votta réttar undirskriftir og dagsetningu.

Eftirtaldar áhvílandi veðskuldir eru kaupanda óviðkomandi og skal seljandi aflýsa þeim svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við afsal.

Veðr. Veðhafi Dags. veðskbr. Grunnvísitala Upphafleg fjárhæð Eftirst. miðað við skil

1. Landsbankinn hf. 16.12.2020 2.220.000.000

Til staðfestu undirrita kaupandi og seljandi skjal þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta og lýsa yfir fjárræði sínu. Jafnframt lýsa þeir því hér með yfir að undirritanir af þeirra eru í fullu samræmi við 1. mg. 64. gr.
hjúskaparlaga nr. 31/1993 um hjúskaparstöðu, bústað fjölskyldu og húsnæði til atvinnurekstrar.

Reykjavik, 10. nóvember 2022 Staður og dagsetning

Undirskrift seljanda og samþykki maka Undirskrift kaupanda

Vottar að réttri dags. undirskrift og fjárræði:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala



Kaupsamningur
Seljandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Hallgerðargata ehf. 580117-1200 - 100.0%

Kaupandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Reykjavíkurborg 530269-7609 - 100.0%

Dags. kaupsamnings Aflýsingardagur Útgáfudag afsals

Afhendingardagur eignar:
01.04.2023 eða fyrr

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7524 225428 01 03 03 0 42.5 0 0 4.330.000 4.330.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 42.5 0 0 4.330.000 4.330.000

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7524 225428 01 03 03 0 42.5 0 0 4.330.000 4.330.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 42.5 0 0 4.330.000 4.330.000

Lýsing eignar

Hallgerðargata 1A, 105 Reykjavík, íbúð merkt 01 0303, fastanúmer 251-7524, ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja ber að engu undanskildu, þ.m.t.
tilheyrandi hlutdeild í sameign hússins og lóðarréttindum.

Kvaðir og önnur eignarbönd:
Eignaskiptayfirlýsing sjá skjal/skjöl með þinglýsingarnúmeri 441-A-008213/2022.
Lóðarleigusamningur sjá skjal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.
Eignarheimild seljanda /seljenda sjá afsal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.

Kaupverð eignarinnar er bundið byggingavísitölu (grunnur 2009) sem í september 2022 var 174,1. Allar greiðslur skulu uppreiknaðar í samræmi við
vísitölu á greiðsludegi. 
Eignin er á byggingastigi 1 og matsstigi 1 við undirritun kaupsamnings. Eignin skal vera skráð á byggingarstig 7 fyrir útgáfu afsals, ásamt því að lokaúttekt skal
hafa farið fram. Aðilum er kunnugt um að matsstig eignar er ekki fært á stig 7 fyrr en brunabótamat hefur farið fram.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald, (0,3% af brunabótarmati) þegar það verður lagt á. Kaupandi þarf að panta úttekt frá Þjóðskrá vegna brunabótarmats þegar
eignin hefur verið afhent og tekin í notkun.
Um er að ræða eign í smíðum og því gætu tafir orðið á afhendingu vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Eign telst hafa verið afhent kaupanda þegar
öryggisúttekt hefur farið fram og heimilt er að taka þá eign sem um ræðir í notkun. Seljandi mun láta kaupanda vita með að minnsta kosti 15 daga
fyrirvara um að til standi að fá öryggisúttekt á einhvern eignahluta og þá afhendingu í kjölfarið. Fulltrúi kaupanda hefur heimild til að vera viðstaddur
öryggisúttekt. Seljandi afhendir eignirnar fullbúnar án gólfefna samkvæmt skilalýsingu sem undirrituð er samhliða undirritun kaupsamnings og er hluti
af kaupsamning.
Kaupandi hefur heimild til að halda eftir fjármunum sem greiðast samkvæmt greiðslutilhögun A, lið 5 sem samsvarar áætluðum hlutfallslegum kostnaði
eignarinnar vegna athugasemda sem kunna að verða gerðar við lokaúttekt, eða vegna þeirra framkvæmda sem á eftir að vinna samkvæmt skilalýsingu
seljanda, hvort sem er vegna frágangs á sameign eða á eigninni sjálfri.
Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar á kaupsamningi miðast við áætlað fasteignamat af fullbúinni eign á þinglýsingardegi. 
Kaupandi skuldbindur sig til að samþykkja nýjan eignaskiptasamning eða viðauka við nýjan eignaskiptasamning ef óskað verður eftir því enda hefur
breytingin ekki í för með sér breytingu á séreign kaupanda, merkingu eignar né fastanúmeri.
Við kaupsamning liggur fyrir yfirlýsing frá Landsbankanum hf. um að áhvílandi veðböndum verði aflétt af eigninni þegar kaupverð eignarinnar hefur
verið greitt í samræmi við fyrirmæli Landsbankans hf.
Seljandi veitir kaupanda heimild til að veðsetja eignina fyrir allt að 80% af þegar greiddum greiðslum. 
Eignin verður skráð með áskriftarréttindi í B-flokki vegna útleigu bílastæða, sbr. reglum Rekstrarfélags bílakjallara Kirkjusands um útleigu bílastæða.

Kaupverð í tölustöfum Heildarverð í bókstöfum

19.179.205 kr. Nítjánmilljónireitthundraðsjötíuogníuþúsundtvöhundruðfimm kr.

Greiðslutilhögun sbr. sundurliðun A Yfirteknar skuldir sbr. sundurliðun B Veðbréf sbr. sundurliðun C
19.179.205 0 0

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 9.589.603
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 3.835.841
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 1.917.921
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 958.960
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 2.876.880
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 9.589.603
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 3.835.841
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 1.917.921
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 958.960
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 2.876.880
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

D. Veðheimild seljanda til handa kaupanda á undan/eftir veðbréfi/um útgefnum samkv.C-lið.
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi.
Samkvæmt almennum venjum í fasteignaviðskiptum.



1. Seljandi skuldbindur sig til að selja og kaupandi til að kaupa fasteign þá sem lýst er í samningi þessum með þeim skilmálum og kjörum sem í honum greinir eða af lögum leiðir.
2. Um kaupin og réttarsamband aðila gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup að því leyti sem ekki er samið um frávik í einstökum atriðum og ásamt lögum nr. 48/2003 um
neytendakaup þegar um nýbyggingu er um að ræða. 
3. Þegar seljandi selur í atvinnurekstri sínum eign sem er ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda (neytendakaup) er óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði
óhagstæðara fyrir kaupanda.
4. Sé ekki um annað samið eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup og kaupsamningi.
5. Notuð fasteign telst ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
6. Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem getið er um í skilalýsingu seljanda. 
7. Seljandi skal gefa kaupanda þær upplýsingar um eign, sem hann vissi eða mátti vita um og sem kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eign skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
8. Kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi ástand og gæði eignar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað eign
fyrir kaupin eða látið það undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir seljanda, getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
9. Frá og með afhendingardegi hirðir kaupandi arð af eigninni og greiðir af henni skatta og skyldur, vexti af uppreiknuðum eftirstöðvum yfirtekinna lána svo og verðbætur, en
seljandi til sama tíma. Í uppgjöri vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Greiðslur í hússjóð, vexti og afborganir af yfirteknum lánum
og fasteignagjöld, skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við afhendingardag og greiða við undirritun afsals eða á gjalddögum lánanna, ef þeir eru fyrr. Heimilt er kaupanda að
draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, fasteignagjöld, iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og greiðslur í hússjóð, sem seljanda bar að greiða, frá þeirri útborgunargreiðslu,
sem fellur næst á eftir gjalddögum.
10. Eign skal afhenda vel hreingerða á umsömdum afhendingardegi nema um annað sé samið. Þá skal seljandi hafa greitt alla gjaldfallna reikninga vegna rafmagns og hita og
látið lesa af mælum. Áhættan af eign flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
11. Þegar seljandi hefur afhent fasteign, skal kaupandi svo fljótt sem verða má, skoða eignina á þann hátt sem góð venja er og upplýsa seljanda án tafar um athugasemdir ef
þörf er á.
12. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt. 
13. Sé svo umsamið kaupandi skuli yfirtaka áhvílandi veðskuldir skal seljandi tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra. Skal seljandi án tafar framvísa
nauðsynlegum gögnum þar að lútandi á fasteignasölunni.
14. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið, að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þar með talið safngreiðslur í
framkvæmdasjóð. Kaupendur íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign, sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að
því að auka verð- og/eða notagildi húseignarinnar. Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðunum fylgir hinni seldu íbúð.
15. Nú hefur kaupandi uppi réttmæta kröfu vegna galla og getur hann þá á eigin áhættu haldið eftir svo miklum hluta kaupverðs sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.
Hvílir á honum sönnunarbyrðin um tilvist galla og að hann sé á ábyrgð seljanda og einnig um fjárhæð gallakröfu.
16. Við kaupsamningsgerð kynntu aðilar sér eftirtalin gögn og gerðu engar athugasemdir við þau; a) Veðbandayfirlit, b) Fasteignayfirlit, c) söluyfirlit, d) skilalýsing, e)
eignaskiptayfirlýsingu, f) lóðarleigusamning. Gögnin voru afhent með rafrænum hætti og einnig yfirfarin við kaupsamning. Aðilar samnings staðfesta með undirritun sinni á
kaupsamning þennan að hafa móttekið gögnin. 
17. Kaupandi skal áður en hann greiðir kaupsamningsgreiðslur kanna hvort seljandi hafi staðið við skuldbindingu sína varðandi afléttingu á áhvílandi veðskuldum og ef svo er ekki er
honum rétt að halda greiðslu eftir að öllu leyti eða hluta og beita stöðvunarrétti. Séu slíkar veðskuldir í vanskilum er kaupanda heimilt að koma þeim í skil til að forða því að gengið
verði að veðinu. Verði verulegur dráttur á aflýsingu er kaupanda heimilt að greiða slíkar áhvílandi skuldir upp og aflýsa þeim og skuldajafna útlátum vegna þess á móti kröfu seljanda
um kaupsamningsgreiðslu. Þegar kaupandi beitir rétti sínum samkvæmt þessari grein þá skal hann gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til að tryggja réttmæta
hagsmuni sína.
18. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu vegna þinglýsingar á
þessum kaupsamning og vegna þinglýsingar á afsali, aðeins er greitt stimpilgjald af því skjali sem skilað er fyrst inn til þinglýsingar. Stimpilgjald vegna þinglýsingar er sem hér segir,
vegna kaupa einstaklings á fasteign er stimpilgjald 0,8% af fasteignarmati eignar á þinglýsingardegi, ef um er að ræða fyrstu kaup veitir sýslumaður 50% afslátt af stimpilgjaldi.
Stimpilgjald vegna kaupa lögaðila er 1,6% af fasteignamati á þinglýsingardegi. Þinglýsing annara skjala er kr. 2.500 fyrir hvert skjal. Kaupandi greiðir lántökugjald og annan kostnað
samkvæmt gjaldskrá viðkomandi fjármálastofnunar. Þessi gjöld ber kaupanda að greiða við undirritun kaupsamnings eða eftir atvikum þegar þinglýsa á skjölum samkvæmt þessum
samningi.
19. Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða hagsmuni gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann og fasteignasöluna um það.
20. Séu aðilar sammála um að víkja frá fyrirmælum laga um fasteignakaup og standi lög því ekki í vegi, skulu frávik tilgreind hér að neðan með skýrum og ótvíræðum hætti. Sama er
að segja um fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
21. Að öðru leyti en því sem í samningi þessu greinir er eignin seld án kvaða og veðbanda.
22. Þegar kaupandi hefur efnt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi á hann rétt á afsali fyrir eigninni úr hendi seljanda.
23. Aðilar lýsa því yfir að þeir séu fjárráða og seljandi lýsir því jafnframt yfir að undirritanir af hans hálfu séu í samræmi við 1. mgr. 64.gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 hvað snertir
hjúskaparstöðu, búsetu og húsnæði til atvinnurekstrar.
24. Öllu framangreindu til staðfestu rita aðilar nöfn sín hér undir í viðurvist votta, sem votta réttar undirskriftir og dagsetningu.

Eftirtaldar áhvílandi veðskuldir eru kaupanda óviðkomandi og skal seljandi aflýsa þeim svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við afsal.

Veðr. Veðhafi Dags. veðskbr. Grunnvísitala Upphafleg fjárhæð Eftirst. miðað við skil

1. Landsbankinn hf. 16.12.2020 2.220.000.000

Til staðfestu undirrita kaupandi og seljandi skjal þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta og lýsa yfir fjárræði sínu. Jafnframt lýsa þeir því hér með yfir að undirritanir af þeirra eru í fullu samræmi við 1. mg. 64. gr.
hjúskaparlaga nr. 31/1993 um hjúskaparstöðu, bústað fjölskyldu og húsnæði til atvinnurekstrar.

Reykjavik, 10. nóvember 2022 Staður og dagsetning

Undirskrift seljanda og samþykki maka Undirskrift kaupanda

Vottar að réttri dags. undirskrift og fjárræði:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala



Kaupsamningur
Seljandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Hallgerðargata ehf. 580117-1200 - 100.0%

Kaupandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Reykjavíkurborg 530269-7609 - 100.0%

Dags. kaupsamnings Aflýsingardagur Útgáfudag afsals

Afhendingardagur eignar:
01.04.2023 eða fyrr

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7530 225428 01 03 09 0 52.1 0 0 4.980.000 4.980.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 52.1 0 0 4.980.000 4.980.000

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7530 225428 01 03 09 0 52.1 0 0 4.980.000 4.980.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 52.1 0 0 4.980.000 4.980.000

Lýsing eignar

Hallgerðargata 1, 105 Reykjavík, íbúð merkt 01 0309, fastanúmer 251-7530, ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja ber að engu undanskildu, þ.m.t.
tilheyrandi hlutdeild í sameign hússins og lóðarréttindum.

Kvaðir og önnur eignarbönd:
Eignaskiptayfirlýsing sjá skjal/skjöl með þinglýsingarnúmeri 441-A-008213/2022.
Lóðarleigusamningur sjá skjal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.
Eignarheimild seljanda /seljenda sjá afsal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.

Kaupverð eignarinnar er bundið byggingavísitölu (grunnur 2009) sem í september 2022 var 174,1. Allar greiðslur skulu uppreiknaðar í samræmi við
vísitölu á greiðsludegi. 
Eignin er á byggingastigi 1 og matsstigi 1 við undirritun kaupsamnings. Eignin skal vera skráð á byggingarstig 7 fyrir útgáfu afsals, ásamt því að lokaúttekt skal
hafa farið fram. Aðilum er kunnugt um að matsstig eignar er ekki fært á stig 7 fyrr en brunabótamat hefur farið fram.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald, (0,3% af brunabótarmati) þegar það verður lagt á. Kaupandi þarf að panta úttekt frá Þjóðskrá vegna brunabótarmats þegar
eignin hefur verið afhent og tekin í notkun.
Um er að ræða eign í smíðum og því gætu tafir orðið á afhendingu vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Eign telst hafa verið afhent kaupanda þegar
öryggisúttekt hefur farið fram og heimilt er að taka þá eign sem um ræðir í notkun. Seljandi mun láta kaupanda vita með að minnsta kosti 15 daga
fyrirvara um að til standi að fá öryggisúttekt á einhvern eignahluta og þá afhendingu í kjölfarið. Fulltrúi kaupanda hefur heimild til að vera viðstaddur
öryggisúttekt. Seljandi afhendir eignirnar fullbúnar án gólfefna samkvæmt skilalýsingu sem undirrituð er samhliða undirritun kaupsamnings og er hluti
af kaupsamning.
Kaupandi hefur heimild til að halda eftir fjármunum sem greiðast samkvæmt greiðslutilhögun A, lið 5 sem samsvarar áætluðum hlutfallslegum kostnaði
eignarinnar vegna athugasemda sem kunna að verða gerðar við lokaúttekt, eða vegna þeirra framkvæmda sem á eftir að vinna samkvæmt skilalýsingu
seljanda, hvort sem er vegna frágangs á sameign eða á eigninni sjálfri.
Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar á kaupsamningi miðast við áætlað fasteignamat af fullbúinni eign á þinglýsingardegi. 
Kaupandi skuldbindur sig til að samþykkja nýjan eignaskiptasamning eða viðauka við nýjan eignaskiptasamning ef óskað verður eftir því enda hefur
breytingin ekki í för með sér breytingu á séreign kaupanda, merkingu eignar né fastanúmeri.
Við kaupsamning liggur fyrir yfirlýsing frá Landsbankanum hf. um að áhvílandi veðböndum verði aflétt af eigninni þegar kaupverð eignarinnar hefur
verið greitt í samræmi við fyrirmæli Landsbankans hf.
Seljandi veitir kaupanda heimild til að veðsetja eignina fyrir allt að 80% af þegar greiddum greiðslum. 
Eignin verður skráð með áskriftarréttindi í B-flokki vegna útleigu bílastæða, sbr. reglum Rekstrarfélags bílakjallara Kirkjusands um útleigu bílastæða.

Kaupverð í tölustöfum Heildarverð í bókstöfum

23.511.449 kr. Tuttuguogþrjármilljónirfimmhundruðogellefuþúsundfjögurhundruðfjörutíuogníu kr.

Greiðslutilhögun sbr. sundurliðun A Yfirteknar skuldir sbr. sundurliðun B Veðbréf sbr. sundurliðun C
23.511.449 0 0

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 11.755.725
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.702.290
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.351.145
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.175.572
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.526.717
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 11.755.725
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.702.290
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.351.145
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.175.572
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.526.717
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

D. Veðheimild seljanda til handa kaupanda á undan/eftir veðbréfi/um útgefnum samkv.C-lið.
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi.
Samkvæmt almennum venjum í fasteignaviðskiptum.



1. Seljandi skuldbindur sig til að selja og kaupandi til að kaupa fasteign þá sem lýst er í samningi þessum með þeim skilmálum og kjörum sem í honum greinir eða af lögum leiðir.
2. Um kaupin og réttarsamband aðila gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup að því leyti sem ekki er samið um frávik í einstökum atriðum og ásamt lögum nr. 48/2003 um
neytendakaup þegar um nýbyggingu er um að ræða. 
3. Þegar seljandi selur í atvinnurekstri sínum eign sem er ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda (neytendakaup) er óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði
óhagstæðara fyrir kaupanda.
4. Sé ekki um annað samið eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup og kaupsamningi.
5. Notuð fasteign telst ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
6. Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem getið er um í skilalýsingu seljanda. 
7. Seljandi skal gefa kaupanda þær upplýsingar um eign, sem hann vissi eða mátti vita um og sem kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eign skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
8. Kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi ástand og gæði eignar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað eign
fyrir kaupin eða látið það undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir seljanda, getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
9. Frá og með afhendingardegi hirðir kaupandi arð af eigninni og greiðir af henni skatta og skyldur, vexti af uppreiknuðum eftirstöðvum yfirtekinna lána svo og verðbætur, en
seljandi til sama tíma. Í uppgjöri vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Greiðslur í hússjóð, vexti og afborganir af yfirteknum lánum
og fasteignagjöld, skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við afhendingardag og greiða við undirritun afsals eða á gjalddögum lánanna, ef þeir eru fyrr. Heimilt er kaupanda að
draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, fasteignagjöld, iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og greiðslur í hússjóð, sem seljanda bar að greiða, frá þeirri útborgunargreiðslu,
sem fellur næst á eftir gjalddögum.
10. Eign skal afhenda vel hreingerða á umsömdum afhendingardegi nema um annað sé samið. Þá skal seljandi hafa greitt alla gjaldfallna reikninga vegna rafmagns og hita og
látið lesa af mælum. Áhættan af eign flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
11. Þegar seljandi hefur afhent fasteign, skal kaupandi svo fljótt sem verða má, skoða eignina á þann hátt sem góð venja er og upplýsa seljanda án tafar um athugasemdir ef
þörf er á.
12. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt. 
13. Sé svo umsamið kaupandi skuli yfirtaka áhvílandi veðskuldir skal seljandi tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra. Skal seljandi án tafar framvísa
nauðsynlegum gögnum þar að lútandi á fasteignasölunni.
14. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið, að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þar með talið safngreiðslur í
framkvæmdasjóð. Kaupendur íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign, sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að
því að auka verð- og/eða notagildi húseignarinnar. Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðunum fylgir hinni seldu íbúð.
15. Nú hefur kaupandi uppi réttmæta kröfu vegna galla og getur hann þá á eigin áhættu haldið eftir svo miklum hluta kaupverðs sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.
Hvílir á honum sönnunarbyrðin um tilvist galla og að hann sé á ábyrgð seljanda og einnig um fjárhæð gallakröfu.
16. Við kaupsamningsgerð kynntu aðilar sér eftirtalin gögn og gerðu engar athugasemdir við þau; a) Veðbandayfirlit, b) Fasteignayfirlit, c) söluyfirlit, d) skilalýsing, e)
eignaskiptayfirlýsingu, f) lóðarleigusamning. Gögnin voru afhent með rafrænum hætti og einnig yfirfarin við kaupsamning. Aðilar samnings staðfesta með undirritun sinni á
kaupsamning þennan að hafa móttekið gögnin. 
17. Kaupandi skal áður en hann greiðir kaupsamningsgreiðslur kanna hvort seljandi hafi staðið við skuldbindingu sína varðandi afléttingu á áhvílandi veðskuldum og ef svo er ekki er
honum rétt að halda greiðslu eftir að öllu leyti eða hluta og beita stöðvunarrétti. Séu slíkar veðskuldir í vanskilum er kaupanda heimilt að koma þeim í skil til að forða því að gengið
verði að veðinu. Verði verulegur dráttur á aflýsingu er kaupanda heimilt að greiða slíkar áhvílandi skuldir upp og aflýsa þeim og skuldajafna útlátum vegna þess á móti kröfu seljanda
um kaupsamningsgreiðslu. Þegar kaupandi beitir rétti sínum samkvæmt þessari grein þá skal hann gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til að tryggja réttmæta
hagsmuni sína.
18. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu vegna þinglýsingar á
þessum kaupsamning og vegna þinglýsingar á afsali, aðeins er greitt stimpilgjald af því skjali sem skilað er fyrst inn til þinglýsingar. Stimpilgjald vegna þinglýsingar er sem hér segir,
vegna kaupa einstaklings á fasteign er stimpilgjald 0,8% af fasteignarmati eignar á þinglýsingardegi, ef um er að ræða fyrstu kaup veitir sýslumaður 50% afslátt af stimpilgjaldi.
Stimpilgjald vegna kaupa lögaðila er 1,6% af fasteignamati á þinglýsingardegi. Þinglýsing annara skjala er kr. 2.500 fyrir hvert skjal. Kaupandi greiðir lántökugjald og annan kostnað
samkvæmt gjaldskrá viðkomandi fjármálastofnunar. Þessi gjöld ber kaupanda að greiða við undirritun kaupsamnings eða eftir atvikum þegar þinglýsa á skjölum samkvæmt þessum
samningi.
19. Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða hagsmuni gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann og fasteignasöluna um það.
20. Séu aðilar sammála um að víkja frá fyrirmælum laga um fasteignakaup og standi lög því ekki í vegi, skulu frávik tilgreind hér að neðan með skýrum og ótvíræðum hætti. Sama er
að segja um fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
21. Að öðru leyti en því sem í samningi þessu greinir er eignin seld án kvaða og veðbanda.
22. Þegar kaupandi hefur efnt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi á hann rétt á afsali fyrir eigninni úr hendi seljanda.
23. Aðilar lýsa því yfir að þeir séu fjárráða og seljandi lýsir því jafnframt yfir að undirritanir af hans hálfu séu í samræmi við 1. mgr. 64.gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 hvað snertir
hjúskaparstöðu, búsetu og húsnæði til atvinnurekstrar.
24. Öllu framangreindu til staðfestu rita aðilar nöfn sín hér undir í viðurvist votta, sem votta réttar undirskriftir og dagsetningu.

Eftirtaldar áhvílandi veðskuldir eru kaupanda óviðkomandi og skal seljandi aflýsa þeim svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við afsal.

Veðr. Veðhafi Dags. veðskbr. Grunnvísitala Upphafleg fjárhæð Eftirst. miðað við skil

1. Landsbankinn hf. 16.12.2020 2.220.000.000

Til staðfestu undirrita kaupandi og seljandi skjal þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta og lýsa yfir fjárræði sínu. Jafnframt lýsa þeir því hér með yfir að undirritanir af þeirra eru í fullu samræmi við 1. mg. 64. gr.
hjúskaparlaga nr. 31/1993 um hjúskaparstöðu, bústað fjölskyldu og húsnæði til atvinnurekstrar.

Reykjavik, 10. nóvember 2022 Staður og dagsetning

Undirskrift seljanda og samþykki maka Undirskrift kaupanda

Vottar að réttri dags. undirskrift og fjárræði:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala



Kaupsamningur
Seljandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Hallgerðargata ehf. 580117-1200 - 100.0%

Kaupandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Reykjavíkurborg 530269-7609 - 100.0%

Dags. kaupsamnings Aflýsingardagur Útgáfudag afsals

Afhendingardagur eignar:
01.04.2023 eða fyrr

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7532 225428 01 03 11 0 51.5 0 0 4.920.000 4.920.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 51.5 0 0 4.920.000 4.920.000

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7532 225428 01 03 11 0 51.5 0 0 4.920.000 4.920.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 51.5 0 0 4.920.000 4.920.000

Lýsing eignar

Hallgerðargata 1, 105 Reykjavík, íbúð merkt 01 0311, fastanúmer 251-7532, ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja ber að engu undanskildu, þ.m.t.
tilheyrandi hlutdeild í sameign hússins og lóðarréttindum.

Kvaðir og önnur eignarbönd:
Eignaskiptayfirlýsing sjá skjal/skjöl með þinglýsingarnúmeri 441-A-008213/2022.
Lóðarleigusamningur sjá skjal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.
Eignarheimild seljanda /seljenda sjá afsal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.

Kaupverð eignarinnar er bundið byggingavísitölu (grunnur 2009) sem í september 2022 var 174,1. Allar greiðslur skulu uppreiknaðar í samræmi við
vísitölu á greiðsludegi. 
Eignin er á byggingastigi 1 og matsstigi 1 við undirritun kaupsamnings. Eignin skal vera skráð á byggingarstig 7 fyrir útgáfu afsals, ásamt því að lokaúttekt skal
hafa farið fram. Aðilum er kunnugt um að matsstig eignar er ekki fært á stig 7 fyrr en brunabótamat hefur farið fram.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald, (0,3% af brunabótarmati) þegar það verður lagt á. Kaupandi þarf að panta úttekt frá Þjóðskrá vegna brunabótarmats þegar
eignin hefur verið afhent og tekin í notkun.
Um er að ræða eign í smíðum og því gætu tafir orðið á afhendingu vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Eign telst hafa verið afhent kaupanda þegar
öryggisúttekt hefur farið fram og heimilt er að taka þá eign sem um ræðir í notkun. Seljandi mun láta kaupanda vita með að minnsta kosti 15 daga
fyrirvara um að til standi að fá öryggisúttekt á einhvern eignahluta og þá afhendingu í kjölfarið. Fulltrúi kaupanda hefur heimild til að vera viðstaddur
öryggisúttekt. Seljandi afhendir eignirnar fullbúnar án gólfefna samkvæmt skilalýsingu sem undirrituð er samhliða undirritun kaupsamnings og er hluti
af kaupsamning.
Kaupandi hefur heimild til að halda eftir fjármunum sem greiðast samkvæmt greiðslutilhögun A, lið 5 sem samsvarar áætluðum hlutfallslegum kostnaði
eignarinnar vegna athugasemda sem kunna að verða gerðar við lokaúttekt, eða vegna þeirra framkvæmda sem á eftir að vinna samkvæmt skilalýsingu
seljanda, hvort sem er vegna frágangs á sameign eða á eigninni sjálfri.
Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar á kaupsamningi miðast við áætlað fasteignamat af fullbúinni eign á þinglýsingardegi. 
Kaupandi skuldbindur sig til að samþykkja nýjan eignaskiptasamning eða viðauka við nýjan eignaskiptasamning ef óskað verður eftir því enda hefur
breytingin ekki í för með sér breytingu á séreign kaupanda, merkingu eignar né fastanúmeri.
Við kaupsamning liggur fyrir yfirlýsing frá Landsbankanum hf. um að áhvílandi veðböndum verði aflétt af eigninni þegar kaupverð eignarinnar hefur
verið greitt í samræmi við fyrirmæli Landsbankans hf.
Seljandi veitir kaupanda heimild til að veðsetja eignina fyrir allt að 80% af þegar greiddum greiðslum. 
Eignin verður skráð með áskriftarréttindi í B-flokki vegna útleigu bílastæða, sbr. reglum Rekstrarfélags bílakjallara Kirkjusands um útleigu bílastæða.

Kaupverð í tölustöfum Heildarverð í bókstöfum

23.240.683 kr. Tuttuguogþrjármilljónirtvöhundruðogfjörutíuþúsundsexhundruðáttatíuogþrír kr.

Greiðslutilhögun sbr. sundurliðun A Yfirteknar skuldir sbr. sundurliðun B Veðbréf sbr. sundurliðun C
23.240.683 0 0

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 11.620.342
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.648.137
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.324.068
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.162.034
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.486.102
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 11.620.342
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.648.137
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.324.068
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.162.034
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.486.102
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

D. Veðheimild seljanda til handa kaupanda á undan/eftir veðbréfi/um útgefnum samkv.C-lið.
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi.
Samkvæmt almennum venjum í fasteignaviðskiptum.



1. Seljandi skuldbindur sig til að selja og kaupandi til að kaupa fasteign þá sem lýst er í samningi þessum með þeim skilmálum og kjörum sem í honum greinir eða af lögum leiðir.
2. Um kaupin og réttarsamband aðila gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup að því leyti sem ekki er samið um frávik í einstökum atriðum og ásamt lögum nr. 48/2003 um
neytendakaup þegar um nýbyggingu er um að ræða. 
3. Þegar seljandi selur í atvinnurekstri sínum eign sem er ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda (neytendakaup) er óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði
óhagstæðara fyrir kaupanda.
4. Sé ekki um annað samið eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup og kaupsamningi.
5. Notuð fasteign telst ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
6. Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem getið er um í skilalýsingu seljanda. 
7. Seljandi skal gefa kaupanda þær upplýsingar um eign, sem hann vissi eða mátti vita um og sem kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eign skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
8. Kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi ástand og gæði eignar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað eign
fyrir kaupin eða látið það undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir seljanda, getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
9. Frá og með afhendingardegi hirðir kaupandi arð af eigninni og greiðir af henni skatta og skyldur, vexti af uppreiknuðum eftirstöðvum yfirtekinna lána svo og verðbætur, en
seljandi til sama tíma. Í uppgjöri vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Greiðslur í hússjóð, vexti og afborganir af yfirteknum lánum
og fasteignagjöld, skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við afhendingardag og greiða við undirritun afsals eða á gjalddögum lánanna, ef þeir eru fyrr. Heimilt er kaupanda að
draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, fasteignagjöld, iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og greiðslur í hússjóð, sem seljanda bar að greiða, frá þeirri útborgunargreiðslu,
sem fellur næst á eftir gjalddögum.
10. Eign skal afhenda vel hreingerða á umsömdum afhendingardegi nema um annað sé samið. Þá skal seljandi hafa greitt alla gjaldfallna reikninga vegna rafmagns og hita og
látið lesa af mælum. Áhættan af eign flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
11. Þegar seljandi hefur afhent fasteign, skal kaupandi svo fljótt sem verða má, skoða eignina á þann hátt sem góð venja er og upplýsa seljanda án tafar um athugasemdir ef
þörf er á.
12. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt. 
13. Sé svo umsamið kaupandi skuli yfirtaka áhvílandi veðskuldir skal seljandi tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra. Skal seljandi án tafar framvísa
nauðsynlegum gögnum þar að lútandi á fasteignasölunni.
14. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið, að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þar með talið safngreiðslur í
framkvæmdasjóð. Kaupendur íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign, sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að
því að auka verð- og/eða notagildi húseignarinnar. Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðunum fylgir hinni seldu íbúð.
15. Nú hefur kaupandi uppi réttmæta kröfu vegna galla og getur hann þá á eigin áhættu haldið eftir svo miklum hluta kaupverðs sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.
Hvílir á honum sönnunarbyrðin um tilvist galla og að hann sé á ábyrgð seljanda og einnig um fjárhæð gallakröfu.
16. Við kaupsamningsgerð kynntu aðilar sér eftirtalin gögn og gerðu engar athugasemdir við þau; a) Veðbandayfirlit, b) Fasteignayfirlit, c) söluyfirlit, d) skilalýsing, e)
eignaskiptayfirlýsingu, f) lóðarleigusamning. Gögnin voru afhent með rafrænum hætti og einnig yfirfarin við kaupsamning. Aðilar samnings staðfesta með undirritun sinni á
kaupsamning þennan að hafa móttekið gögnin. 
17. Kaupandi skal áður en hann greiðir kaupsamningsgreiðslur kanna hvort seljandi hafi staðið við skuldbindingu sína varðandi afléttingu á áhvílandi veðskuldum og ef svo er ekki er
honum rétt að halda greiðslu eftir að öllu leyti eða hluta og beita stöðvunarrétti. Séu slíkar veðskuldir í vanskilum er kaupanda heimilt að koma þeim í skil til að forða því að gengið
verði að veðinu. Verði verulegur dráttur á aflýsingu er kaupanda heimilt að greiða slíkar áhvílandi skuldir upp og aflýsa þeim og skuldajafna útlátum vegna þess á móti kröfu seljanda
um kaupsamningsgreiðslu. Þegar kaupandi beitir rétti sínum samkvæmt þessari grein þá skal hann gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til að tryggja réttmæta
hagsmuni sína.
18. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu vegna þinglýsingar á
þessum kaupsamning og vegna þinglýsingar á afsali, aðeins er greitt stimpilgjald af því skjali sem skilað er fyrst inn til þinglýsingar. Stimpilgjald vegna þinglýsingar er sem hér segir,
vegna kaupa einstaklings á fasteign er stimpilgjald 0,8% af fasteignarmati eignar á þinglýsingardegi, ef um er að ræða fyrstu kaup veitir sýslumaður 50% afslátt af stimpilgjaldi.
Stimpilgjald vegna kaupa lögaðila er 1,6% af fasteignamati á þinglýsingardegi. Þinglýsing annara skjala er kr. 2.500 fyrir hvert skjal. Kaupandi greiðir lántökugjald og annan kostnað
samkvæmt gjaldskrá viðkomandi fjármálastofnunar. Þessi gjöld ber kaupanda að greiða við undirritun kaupsamnings eða eftir atvikum þegar þinglýsa á skjölum samkvæmt þessum
samningi.
19. Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða hagsmuni gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann og fasteignasöluna um það.
20. Séu aðilar sammála um að víkja frá fyrirmælum laga um fasteignakaup og standi lög því ekki í vegi, skulu frávik tilgreind hér að neðan með skýrum og ótvíræðum hætti. Sama er
að segja um fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
21. Að öðru leyti en því sem í samningi þessu greinir er eignin seld án kvaða og veðbanda.
22. Þegar kaupandi hefur efnt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi á hann rétt á afsali fyrir eigninni úr hendi seljanda.
23. Aðilar lýsa því yfir að þeir séu fjárráða og seljandi lýsir því jafnframt yfir að undirritanir af hans hálfu séu í samræmi við 1. mgr. 64.gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 hvað snertir
hjúskaparstöðu, búsetu og húsnæði til atvinnurekstrar.
24. Öllu framangreindu til staðfestu rita aðilar nöfn sín hér undir í viðurvist votta, sem votta réttar undirskriftir og dagsetningu.

Eftirtaldar áhvílandi veðskuldir eru kaupanda óviðkomandi og skal seljandi aflýsa þeim svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við afsal.

Veðr. Veðhafi Dags. veðskbr. Grunnvísitala Upphafleg fjárhæð Eftirst. miðað við skil

1. Landsbankinn hf. 16.12.2020 2.220.000.000

Til staðfestu undirrita kaupandi og seljandi skjal þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta og lýsa yfir fjárræði sínu. Jafnframt lýsa þeir því hér með yfir að undirritanir af þeirra eru í fullu samræmi við 1. mg. 64. gr.
hjúskaparlaga nr. 31/1993 um hjúskaparstöðu, bústað fjölskyldu og húsnæði til atvinnurekstrar.

Reykjavik, 10. nóvember 2022 Staður og dagsetning

Undirskrift seljanda og samþykki maka Undirskrift kaupanda

Vottar að réttri dags. undirskrift og fjárræði:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala



Kaupsamningur
Seljandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Hallgerðargata ehf. 580117-1200 - 100.0%

Kaupandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Reykjavíkurborg 530269-7609 - 100.0%

Dags. kaupsamnings Aflýsingardagur Útgáfudag afsals

Afhendingardagur eignar:
01.04.2023 eða fyrr

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7538 225428 01 03 17 0 44.8 0 0 4.440.000 4.440.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 44.8 0 0 4.440.000 4.440.000

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7538 225428 01 03 17 0 44.8 0 0 4.440.000 4.440.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 44.8 0 0 4.440.000 4.440.000

Lýsing eignar

Hallgerðargata 11A, 105 Reykjavík, íbúð merkt 01 0317, fastanúmer 251-7538, ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja ber að engu undanskildu, þ.m.t.
tilheyrandi hlutdeild í sameign hússins og lóðarréttindum.

Kvaðir og önnur eignarbönd:
Eignaskiptayfirlýsing sjá skjal/skjöl með þinglýsingarnúmeri 441-A-008213/2022.
Lóðarleigusamningur sjá skjal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.
Eignarheimild seljanda /seljenda sjá afsal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.

Kaupverð eignarinnar er bundið byggingavísitölu (grunnur 2009) sem í september 2022 var 174,1. Allar greiðslur skulu uppreiknaðar í samræmi við
vísitölu á greiðsludegi. 
Eignin er á byggingastigi 1 og matsstigi 1 við undirritun kaupsamnings. Eignin skal vera skráð á byggingarstig 7 fyrir útgáfu afsals, ásamt því að lokaúttekt skal
hafa farið fram. Aðilum er kunnugt um að matsstig eignar er ekki fært á stig 7 fyrr en brunabótamat hefur farið fram.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald, (0,3% af brunabótarmati) þegar það verður lagt á. Kaupandi þarf að panta úttekt frá Þjóðskrá vegna brunabótarmats þegar
eignin hefur verið afhent og tekin í notkun.
Um er að ræða eign í smíðum og því gætu tafir orðið á afhendingu vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Eign telst hafa verið afhent kaupanda þegar
öryggisúttekt hefur farið fram og heimilt er að taka þá eign sem um ræðir í notkun. Seljandi mun láta kaupanda vita með að minnsta kosti 15 daga
fyrirvara um að til standi að fá öryggisúttekt á einhvern eignahluta og þá afhendingu í kjölfarið. Fulltrúi kaupanda hefur heimild til að vera viðstaddur
öryggisúttekt. Seljandi afhendir eignirnar fullbúnar án gólfefna samkvæmt skilalýsingu sem undirrituð er samhliða undirritun kaupsamnings og er hluti
af kaupsamning.
Kaupandi hefur heimild til að halda eftir fjármunum sem greiðast samkvæmt greiðslutilhögun A, lið 5 sem samsvarar áætluðum hlutfallslegum kostnaði
eignarinnar vegna athugasemda sem kunna að verða gerðar við lokaúttekt, eða vegna þeirra framkvæmda sem á eftir að vinna samkvæmt skilalýsingu
seljanda, hvort sem er vegna frágangs á sameign eða á eigninni sjálfri.
Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar á kaupsamningi miðast við áætlað fasteignamat af fullbúinni eign á þinglýsingardegi. 
Kaupandi skuldbindur sig til að samþykkja nýjan eignaskiptasamning eða viðauka við nýjan eignaskiptasamning ef óskað verður eftir því enda hefur
breytingin ekki í för með sér breytingu á séreign kaupanda, merkingu eignar né fastanúmeri.
Við kaupsamning liggur fyrir yfirlýsing frá Landsbankanum hf. um að áhvílandi veðböndum verði aflétt af eigninni þegar kaupverð eignarinnar hefur
verið greitt í samræmi við fyrirmæli Landsbankans hf.
Seljandi veitir kaupanda heimild til að veðsetja eignina fyrir allt að 80% af þegar greiddum greiðslum. 
Eignin verður skráð með áskriftarréttindi í B-flokki vegna útleigu bílastæða, sbr. reglum Rekstrarfélags bílakjallara Kirkjusands um útleigu bílastæða.

Kaupverð í tölustöfum Heildarverð í bókstöfum

20.217.138 kr. Tuttugumilljónirtvöhundruðogsautjánþúsundeitthundraðþrjátíuogátta kr.

Greiðslutilhögun sbr. sundurliðun A Yfirteknar skuldir sbr. sundurliðun B Veðbréf sbr. sundurliðun C
20.217.138 0 0

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 10.108.569
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.043.428
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.021.714
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.010.857
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.032.570
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 10.108.569
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.043.428
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.021.714
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.010.857
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.032.570
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

D. Veðheimild seljanda til handa kaupanda á undan/eftir veðbréfi/um útgefnum samkv.C-lið.
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi.
Samkvæmt almennum venjum í fasteignaviðskiptum.



1. Seljandi skuldbindur sig til að selja og kaupandi til að kaupa fasteign þá sem lýst er í samningi þessum með þeim skilmálum og kjörum sem í honum greinir eða af lögum leiðir.
2. Um kaupin og réttarsamband aðila gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup að því leyti sem ekki er samið um frávik í einstökum atriðum og ásamt lögum nr. 48/2003 um
neytendakaup þegar um nýbyggingu er um að ræða. 
3. Þegar seljandi selur í atvinnurekstri sínum eign sem er ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda (neytendakaup) er óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði
óhagstæðara fyrir kaupanda.
4. Sé ekki um annað samið eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup og kaupsamningi.
5. Notuð fasteign telst ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
6. Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem getið er um í skilalýsingu seljanda. 
7. Seljandi skal gefa kaupanda þær upplýsingar um eign, sem hann vissi eða mátti vita um og sem kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eign skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
8. Kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi ástand og gæði eignar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað eign
fyrir kaupin eða látið það undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir seljanda, getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
9. Frá og með afhendingardegi hirðir kaupandi arð af eigninni og greiðir af henni skatta og skyldur, vexti af uppreiknuðum eftirstöðvum yfirtekinna lána svo og verðbætur, en
seljandi til sama tíma. Í uppgjöri vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Greiðslur í hússjóð, vexti og afborganir af yfirteknum lánum
og fasteignagjöld, skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við afhendingardag og greiða við undirritun afsals eða á gjalddögum lánanna, ef þeir eru fyrr. Heimilt er kaupanda að
draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, fasteignagjöld, iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og greiðslur í hússjóð, sem seljanda bar að greiða, frá þeirri útborgunargreiðslu,
sem fellur næst á eftir gjalddögum.
10. Eign skal afhenda vel hreingerða á umsömdum afhendingardegi nema um annað sé samið. Þá skal seljandi hafa greitt alla gjaldfallna reikninga vegna rafmagns og hita og
látið lesa af mælum. Áhættan af eign flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
11. Þegar seljandi hefur afhent fasteign, skal kaupandi svo fljótt sem verða má, skoða eignina á þann hátt sem góð venja er og upplýsa seljanda án tafar um athugasemdir ef
þörf er á.
12. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt. 
13. Sé svo umsamið kaupandi skuli yfirtaka áhvílandi veðskuldir skal seljandi tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra. Skal seljandi án tafar framvísa
nauðsynlegum gögnum þar að lútandi á fasteignasölunni.
14. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið, að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þar með talið safngreiðslur í
framkvæmdasjóð. Kaupendur íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign, sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að
því að auka verð- og/eða notagildi húseignarinnar. Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðunum fylgir hinni seldu íbúð.
15. Nú hefur kaupandi uppi réttmæta kröfu vegna galla og getur hann þá á eigin áhættu haldið eftir svo miklum hluta kaupverðs sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.
Hvílir á honum sönnunarbyrðin um tilvist galla og að hann sé á ábyrgð seljanda og einnig um fjárhæð gallakröfu.
16. Við kaupsamningsgerð kynntu aðilar sér eftirtalin gögn og gerðu engar athugasemdir við þau; a) Veðbandayfirlit, b) Fasteignayfirlit, c) söluyfirlit, d) skilalýsing, e)
eignaskiptayfirlýsingu, f) lóðarleigusamning. Gögnin voru afhent með rafrænum hætti og einnig yfirfarin við kaupsamning. Aðilar samnings staðfesta með undirritun sinni á
kaupsamning þennan að hafa móttekið gögnin. 
17. Kaupandi skal áður en hann greiðir kaupsamningsgreiðslur kanna hvort seljandi hafi staðið við skuldbindingu sína varðandi afléttingu á áhvílandi veðskuldum og ef svo er ekki er
honum rétt að halda greiðslu eftir að öllu leyti eða hluta og beita stöðvunarrétti. Séu slíkar veðskuldir í vanskilum er kaupanda heimilt að koma þeim í skil til að forða því að gengið
verði að veðinu. Verði verulegur dráttur á aflýsingu er kaupanda heimilt að greiða slíkar áhvílandi skuldir upp og aflýsa þeim og skuldajafna útlátum vegna þess á móti kröfu seljanda
um kaupsamningsgreiðslu. Þegar kaupandi beitir rétti sínum samkvæmt þessari grein þá skal hann gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til að tryggja réttmæta
hagsmuni sína.
18. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu vegna þinglýsingar á
þessum kaupsamning og vegna þinglýsingar á afsali, aðeins er greitt stimpilgjald af því skjali sem skilað er fyrst inn til þinglýsingar. Stimpilgjald vegna þinglýsingar er sem hér segir,
vegna kaupa einstaklings á fasteign er stimpilgjald 0,8% af fasteignarmati eignar á þinglýsingardegi, ef um er að ræða fyrstu kaup veitir sýslumaður 50% afslátt af stimpilgjaldi.
Stimpilgjald vegna kaupa lögaðila er 1,6% af fasteignamati á þinglýsingardegi. Þinglýsing annara skjala er kr. 2.500 fyrir hvert skjal. Kaupandi greiðir lántökugjald og annan kostnað
samkvæmt gjaldskrá viðkomandi fjármálastofnunar. Þessi gjöld ber kaupanda að greiða við undirritun kaupsamnings eða eftir atvikum þegar þinglýsa á skjölum samkvæmt þessum
samningi.
19. Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða hagsmuni gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann og fasteignasöluna um það.
20. Séu aðilar sammála um að víkja frá fyrirmælum laga um fasteignakaup og standi lög því ekki í vegi, skulu frávik tilgreind hér að neðan með skýrum og ótvíræðum hætti. Sama er
að segja um fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
21. Að öðru leyti en því sem í samningi þessu greinir er eignin seld án kvaða og veðbanda.
22. Þegar kaupandi hefur efnt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi á hann rétt á afsali fyrir eigninni úr hendi seljanda.
23. Aðilar lýsa því yfir að þeir séu fjárráða og seljandi lýsir því jafnframt yfir að undirritanir af hans hálfu séu í samræmi við 1. mgr. 64.gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 hvað snertir
hjúskaparstöðu, búsetu og húsnæði til atvinnurekstrar.
24. Öllu framangreindu til staðfestu rita aðilar nöfn sín hér undir í viðurvist votta, sem votta réttar undirskriftir og dagsetningu.

Eftirtaldar áhvílandi veðskuldir eru kaupanda óviðkomandi og skal seljandi aflýsa þeim svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við afsal.

Veðr. Veðhafi Dags. veðskbr. Grunnvísitala Upphafleg fjárhæð Eftirst. miðað við skil

1. Landsbankinn hf. 16.12.2020 2.220.000.000

Til staðfestu undirrita kaupandi og seljandi skjal þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta og lýsa yfir fjárræði sínu. Jafnframt lýsa þeir því hér með yfir að undirritanir af þeirra eru í fullu samræmi við 1. mg. 64. gr.
hjúskaparlaga nr. 31/1993 um hjúskaparstöðu, bústað fjölskyldu og húsnæði til atvinnurekstrar.

Reykjavik, 10. nóvember 2022 Staður og dagsetning

Undirskrift seljanda og samþykki maka Undirskrift kaupanda

Vottar að réttri dags. undirskrift og fjárræði:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala



Kaupsamningur
Seljandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Hallgerðargata ehf. 580117-1200 - 100.0%

Kaupandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Reykjavíkurborg 530269-7609 - 100.0%

Dags. kaupsamnings Aflýsingardagur Útgáfudag afsals
10.11.2022

Afhendingardagur eignar:
01.04.2023 eða fyrr

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7542 225428 01 03 21 0 62.1 0 0 5.530.000 5.530.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 62.1 0 0 5.530.000 5.530.000

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7542 225428 01 03 21 0 62.1 0 0 5.530.000 5.530.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 62.1 0 0 5.530.000 5.530.000

Lýsing eignar

Hallgerðargata 11, 105 Reykjavík, íbúð merkt 01 0321, fastanúmer 251-7542, ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja ber að engu undanskildu, þ.m.t.
tilheyrandi hlutdeild í sameign hússins og lóðarréttindum.

Kvaðir og önnur eignarbönd:
Eignaskiptayfirlýsing sjá skjal/skjöl með þinglýsingarnúmeri 441-A-008213/2022.
Lóðarleigusamningur sjá skjal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.
Eignarheimild seljanda /seljenda sjá afsal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.

Kaupverð eignarinnar er bundið byggingavísitölu (grunnur 2009) sem í september 2022 var 174,1. Allar greiðslur skulu uppreiknaðar í samræmi við
vísitölu á greiðsludegi. 
Eignin er á byggingastigi 1 og matsstigi 1 við undirritun kaupsamnings. Eignin skal vera skráð á byggingarstig 7 fyrir útgáfu afsals, ásamt því að lokaúttekt skal
hafa farið fram. Aðilum er kunnugt um að matsstig eignar er ekki fært á stig 7 fyrr en brunabótamat hefur farið fram.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald, (0,3% af brunabótarmati) þegar það verður lagt á. Kaupandi þarf að panta úttekt frá Þjóðskrá vegna brunabótarmats þegar
eignin hefur verið afhent og tekin í notkun.
Um er að ræða eign í smíðum og því gætu tafir orðið á afhendingu vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Eign telst hafa verið afhent kaupanda þegar
öryggisúttekt hefur farið fram og heimilt er að taka þá eign sem um ræðir í notkun. Seljandi mun láta kaupanda vita með að minnsta kosti 15 daga
fyrirvara um að til standi að fá öryggisúttekt á einhvern eignahluta og þá afhendingu í kjölfarið. Fulltrúi kaupanda hefur heimild til að vera viðstaddur
öryggisúttekt. Seljandi afhendir eignirnar fullbúnar án gólfefna samkvæmt skilalýsingu sem undirrituð er samhliða undirritun kaupsamnings og er hluti
af kaupsamning.
Kaupandi hefur heimild til að halda eftir fjármunum sem greiðast samkvæmt greiðslutilhögun A, lið 5 sem samsvarar áætluðum hlutfallslegum kostnaði
eignarinnar vegna athugasemda sem kunna að verða gerðar við lokaúttekt, eða vegna þeirra framkvæmda sem á eftir að vinna samkvæmt skilalýsingu
seljanda, hvort sem er vegna frágangs á sameign eða á eigninni sjálfri.
Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar á kaupsamningi miðast við áætlað fasteignamat af fullbúinni eign á þinglýsingardegi. 
Kaupandi skuldbindur sig til að samþykkja nýjan eignaskiptasamning eða viðauka við nýjan eignaskiptasamning ef óskað verður eftir því enda hefur
breytingin ekki í för með sér breytingu á séreign kaupanda, merkingu eignar né fastanúmeri.
Við kaupsamning liggur fyrir yfirlýsing frá Landsbankanum hf. um að áhvílandi veðböndum verði aflétt af eigninni þegar kaupverð eignarinnar hefur
verið greitt í samræmi við fyrirmæli Landsbankans hf.
Seljandi veitir kaupanda heimild til að veðsetja eignina fyrir allt að 80% af þegar greiddum greiðslum. 
Eignin verður skráð með áskriftarréttindi í B-flokki vegna útleigu bílastæða, sbr. reglum Rekstrarfélags bílakjallara Kirkjusands um útleigu bílastæða.

Kaupverð í tölustöfum Heildarverð í bókstöfum

28.024.203 kr. Tuttuguogáttamilljónirtuttuguogfjögurþúsundtvöhundruðþrír kr.

Greiðslutilhögun sbr. sundurliðun A Yfirteknar skuldir sbr. sundurliðun B Veðbréf sbr. sundurliðun C
28.024.203 0 0

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 14.012.102
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 5.604.841
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.802.420
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.401.210
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 4.203.630
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 14.012.102
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 5.604.841
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.802.420
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.401.210
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 4.203.630
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

D. Veðheimild seljanda til handa kaupanda á undan/eftir veðbréfi/um útgefnum samkv.C-lið.
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi.
Samkvæmt almennum venjum í fasteignaviðskiptum.



1. Seljandi skuldbindur sig til að selja og kaupandi til að kaupa fasteign þá sem lýst er í samningi þessum með þeim skilmálum og kjörum sem í honum greinir eða af lögum leiðir.
2. Um kaupin og réttarsamband aðila gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup að því leyti sem ekki er samið um frávik í einstökum atriðum og ásamt lögum nr. 48/2003 um
neytendakaup þegar um nýbyggingu er um að ræða. 
3. Þegar seljandi selur í atvinnurekstri sínum eign sem er ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda (neytendakaup) er óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði
óhagstæðara fyrir kaupanda.
4. Sé ekki um annað samið eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup og kaupsamningi.
5. Notuð fasteign telst ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
6. Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem getið er um í skilalýsingu seljanda. 
7. Seljandi skal gefa kaupanda þær upplýsingar um eign, sem hann vissi eða mátti vita um og sem kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eign skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
8. Kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi ástand og gæði eignar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað eign
fyrir kaupin eða látið það undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir seljanda, getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
9. Frá og með afhendingardegi hirðir kaupandi arð af eigninni og greiðir af henni skatta og skyldur, vexti af uppreiknuðum eftirstöðvum yfirtekinna lána svo og verðbætur, en
seljandi til sama tíma. Í uppgjöri vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Greiðslur í hússjóð, vexti og afborganir af yfirteknum lánum
og fasteignagjöld, skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við afhendingardag og greiða við undirritun afsals eða á gjalddögum lánanna, ef þeir eru fyrr. Heimilt er kaupanda að
draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, fasteignagjöld, iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og greiðslur í hússjóð, sem seljanda bar að greiða, frá þeirri útborgunargreiðslu,
sem fellur næst á eftir gjalddögum.
10. Eign skal afhenda vel hreingerða á umsömdum afhendingardegi nema um annað sé samið. Þá skal seljandi hafa greitt alla gjaldfallna reikninga vegna rafmagns og hita og
látið lesa af mælum. Áhættan af eign flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
11. Þegar seljandi hefur afhent fasteign, skal kaupandi svo fljótt sem verða má, skoða eignina á þann hátt sem góð venja er og upplýsa seljanda án tafar um athugasemdir ef
þörf er á.
12. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt. 
13. Sé svo umsamið kaupandi skuli yfirtaka áhvílandi veðskuldir skal seljandi tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra. Skal seljandi án tafar framvísa
nauðsynlegum gögnum þar að lútandi á fasteignasölunni.
14. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið, að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þar með talið safngreiðslur í
framkvæmdasjóð. Kaupendur íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign, sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að
því að auka verð- og/eða notagildi húseignarinnar. Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðunum fylgir hinni seldu íbúð.
15. Nú hefur kaupandi uppi réttmæta kröfu vegna galla og getur hann þá á eigin áhættu haldið eftir svo miklum hluta kaupverðs sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.
Hvílir á honum sönnunarbyrðin um tilvist galla og að hann sé á ábyrgð seljanda og einnig um fjárhæð gallakröfu.
16. Við kaupsamningsgerð kynntu aðilar sér eftirtalin gögn og gerðu engar athugasemdir við þau; a) Veðbandayfirlit, b) Fasteignayfirlit, c) söluyfirlit, d) skilalýsing, e)
eignaskiptayfirlýsingu, f) lóðarleigusamning. Gögnin voru afhent með rafrænum hætti og einnig yfirfarin við kaupsamning. Aðilar samnings staðfesta með undirritun sinni á
kaupsamning þennan að hafa móttekið gögnin. 
17. Kaupandi skal áður en hann greiðir kaupsamningsgreiðslur kanna hvort seljandi hafi staðið við skuldbindingu sína varðandi afléttingu á áhvílandi veðskuldum og ef svo er ekki er
honum rétt að halda greiðslu eftir að öllu leyti eða hluta og beita stöðvunarrétti. Séu slíkar veðskuldir í vanskilum er kaupanda heimilt að koma þeim í skil til að forða því að gengið
verði að veðinu. Verði verulegur dráttur á aflýsingu er kaupanda heimilt að greiða slíkar áhvílandi skuldir upp og aflýsa þeim og skuldajafna útlátum vegna þess á móti kröfu seljanda
um kaupsamningsgreiðslu. Þegar kaupandi beitir rétti sínum samkvæmt þessari grein þá skal hann gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til að tryggja réttmæta
hagsmuni sína.
18. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu vegna þinglýsingar á
þessum kaupsamning og vegna þinglýsingar á afsali, aðeins er greitt stimpilgjald af því skjali sem skilað er fyrst inn til þinglýsingar. Stimpilgjald vegna þinglýsingar er sem hér segir,
vegna kaupa einstaklings á fasteign er stimpilgjald 0,8% af fasteignarmati eignar á þinglýsingardegi, ef um er að ræða fyrstu kaup veitir sýslumaður 50% afslátt af stimpilgjaldi.
Stimpilgjald vegna kaupa lögaðila er 1,6% af fasteignamati á þinglýsingardegi. Þinglýsing annara skjala er kr. 2.500 fyrir hvert skjal. Kaupandi greiðir lántökugjald og annan kostnað
samkvæmt gjaldskrá viðkomandi fjármálastofnunar. Þessi gjöld ber kaupanda að greiða við undirritun kaupsamnings eða eftir atvikum þegar þinglýsa á skjölum samkvæmt þessum
samningi.
19. Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða hagsmuni gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann og fasteignasöluna um það.
20. Séu aðilar sammála um að víkja frá fyrirmælum laga um fasteignakaup og standi lög því ekki í vegi, skulu frávik tilgreind hér að neðan með skýrum og ótvíræðum hætti. Sama er
að segja um fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
21. Að öðru leyti en því sem í samningi þessu greinir er eignin seld án kvaða og veðbanda.
22. Þegar kaupandi hefur efnt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi á hann rétt á afsali fyrir eigninni úr hendi seljanda.
23. Aðilar lýsa því yfir að þeir séu fjárráða og seljandi lýsir því jafnframt yfir að undirritanir af hans hálfu séu í samræmi við 1. mgr. 64.gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 hvað snertir
hjúskaparstöðu, búsetu og húsnæði til atvinnurekstrar.
24. Öllu framangreindu til staðfestu rita aðilar nöfn sín hér undir í viðurvist votta, sem votta réttar undirskriftir og dagsetningu.

Eftirtaldar áhvílandi veðskuldir eru kaupanda óviðkomandi og skal seljandi aflýsa þeim svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við afsal.

Veðr. Veðhafi Dags. veðskbr. Grunnvísitala Upphafleg fjárhæð Eftirst. miðað við skil

1. Landsbankinn hf. 16.12.2020 2.220.000.000

Til staðfestu undirrita kaupandi og seljandi skjal þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta og lýsa yfir fjárræði sínu. Jafnframt lýsa þeir því hér með yfir að undirritanir af þeirra eru í fullu samræmi við 1. mg. 64. gr.
hjúskaparlaga nr. 31/1993 um hjúskaparstöðu, bústað fjölskyldu og húsnæði til atvinnurekstrar.

Reykjavik, 10. nóvember 2022 Staður og dagsetning

Undirskrift seljanda og samþykki maka Undirskrift kaupanda

Vottar að réttri dags. undirskrift og fjárræði:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala



Kaupsamningur
Seljandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Hallgerðargata ehf. 580117-1200 - 100.0%

Kaupandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Reykjavíkurborg 530269-7609 - 100.0%

Dags. kaupsamnings Aflýsingardagur Útgáfudag afsals
10.11.2022

Afhendingardagur eignar:
01.04.2023 eða fyrr

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7549 225428 01 04 05 0 59.9 0 0 5.460.000 5.460.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 59.9 0 0 5.460.000 5.460.000

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7549 225428 01 04 05 0 59.9 0 0 5.460.000 5.460.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 59.9 0 0 5.460.000 5.460.000

Lýsing eignar

Hallgerðargata 1, 105 Reykjavík, íbúð merkt 01 0405, fastanúmer 251-7549, ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja ber að engu undanskildu, þ.m.t.
tilheyrandi hlutdeild í sameign hússins og lóðarréttindum.

Kvaðir og önnur eignarbönd:
Eignaskiptayfirlýsing sjá skjal/skjöl með þinglýsingarnúmeri 441-A-008213/2022.
Lóðarleigusamningur sjá skjal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.
Eignarheimild seljanda /seljenda sjá afsal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.

Kaupverð eignarinnar er bundið byggingavísitölu (grunnur 2009) sem í september 2022 var 174,1. Allar greiðslur skulu uppreiknaðar í samræmi við
vísitölu á greiðsludegi. 
Eignin er á byggingastigi 1 og matsstigi 1 við undirritun kaupsamnings. Eignin skal vera skráð á byggingarstig 7 fyrir útgáfu afsals, ásamt því að lokaúttekt skal
hafa farið fram. Aðilum er kunnugt um að matsstig eignar er ekki fært á stig 7 fyrr en brunabótamat hefur farið fram.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald, (0,3% af brunabótarmati) þegar það verður lagt á. Kaupandi þarf að panta úttekt frá Þjóðskrá vegna brunabótarmats þegar
eignin hefur verið afhent og tekin í notkun.
Um er að ræða eign í smíðum og því gætu tafir orðið á afhendingu vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Eign telst hafa verið afhent kaupanda þegar
öryggisúttekt hefur farið fram og heimilt er að taka þá eign sem um ræðir í notkun. Seljandi mun láta kaupanda vita með að minnsta kosti 15 daga
fyrirvara um að til standi að fá öryggisúttekt á einhvern eignahluta og þá afhendingu í kjölfarið. Fulltrúi kaupanda hefur heimild til að vera viðstaddur
öryggisúttekt. Seljandi afhendir eignirnar fullbúnar án gólfefna samkvæmt skilalýsingu sem undirrituð er samhliða undirritun kaupsamnings og er hluti
af kaupsamning.
Kaupandi hefur heimild til að halda eftir fjármunum sem greiðast samkvæmt greiðslutilhögun A, lið 5 sem samsvarar áætluðum hlutfallslegum kostnaði
eignarinnar vegna athugasemda sem kunna að verða gerðar við lokaúttekt, eða vegna þeirra framkvæmda sem á eftir að vinna samkvæmt skilalýsingu
seljanda, hvort sem er vegna frágangs á sameign eða á eigninni sjálfri.
Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar á kaupsamningi miðast við áætlað fasteignamat af fullbúinni eign á þinglýsingardegi. 
Kaupandi skuldbindur sig til að samþykkja nýjan eignaskiptasamning eða viðauka við nýjan eignaskiptasamning ef óskað verður eftir því enda hefur
breytingin ekki í för með sér breytingu á séreign kaupanda, merkingu eignar né fastanúmeri.
Við kaupsamning liggur fyrir yfirlýsing frá Landsbankanum hf. um að áhvílandi veðböndum verði aflétt af eigninni þegar kaupverð eignarinnar hefur
verið greitt í samræmi við fyrirmæli Landsbankans hf.
Seljandi veitir kaupanda heimild til að veðsetja eignina fyrir allt að 80% af þegar greiddum greiðslum. 
Eignin verður skráð með áskriftarréttindi í B-flokki vegna útleigu bílastæða, sbr. reglum Rekstrarfélags bílakjallara Kirkjusands um útleigu bílastæða.

Kaupverð í tölustöfum Heildarverð í bókstöfum

27.031.397 kr. Tuttuguogsjömilljónirþrjátíuogeittþúsundþrjúhundruðníutíuogsjö kr.

Greiðslutilhögun sbr. sundurliðun A Yfirteknar skuldir sbr. sundurliðun B Veðbréf sbr. sundurliðun C
27.031.397 0 0

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 13.515.699
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 5.406.279
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.703.140
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.351.570
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 4.054.709
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 13.515.699
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 5.406.279
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.703.140
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.351.570
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 4.054.709
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

D. Veðheimild seljanda til handa kaupanda á undan/eftir veðbréfi/um útgefnum samkv.C-lið.
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi.
Samkvæmt almennum venjum í fasteignaviðskiptum.



1. Seljandi skuldbindur sig til að selja og kaupandi til að kaupa fasteign þá sem lýst er í samningi þessum með þeim skilmálum og kjörum sem í honum greinir eða af lögum leiðir.
2. Um kaupin og réttarsamband aðila gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup að því leyti sem ekki er samið um frávik í einstökum atriðum og ásamt lögum nr. 48/2003 um
neytendakaup þegar um nýbyggingu er um að ræða. 
3. Þegar seljandi selur í atvinnurekstri sínum eign sem er ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda (neytendakaup) er óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði
óhagstæðara fyrir kaupanda.
4. Sé ekki um annað samið eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup og kaupsamningi.
5. Notuð fasteign telst ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
6. Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem getið er um í skilalýsingu seljanda. 
7. Seljandi skal gefa kaupanda þær upplýsingar um eign, sem hann vissi eða mátti vita um og sem kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eign skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
8. Kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi ástand og gæði eignar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað eign
fyrir kaupin eða látið það undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir seljanda, getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
9. Frá og með afhendingardegi hirðir kaupandi arð af eigninni og greiðir af henni skatta og skyldur, vexti af uppreiknuðum eftirstöðvum yfirtekinna lána svo og verðbætur, en
seljandi til sama tíma. Í uppgjöri vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Greiðslur í hússjóð, vexti og afborganir af yfirteknum lánum
og fasteignagjöld, skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við afhendingardag og greiða við undirritun afsals eða á gjalddögum lánanna, ef þeir eru fyrr. Heimilt er kaupanda að
draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, fasteignagjöld, iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og greiðslur í hússjóð, sem seljanda bar að greiða, frá þeirri útborgunargreiðslu,
sem fellur næst á eftir gjalddögum.
10. Eign skal afhenda vel hreingerða á umsömdum afhendingardegi nema um annað sé samið. Þá skal seljandi hafa greitt alla gjaldfallna reikninga vegna rafmagns og hita og
látið lesa af mælum. Áhættan af eign flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
11. Þegar seljandi hefur afhent fasteign, skal kaupandi svo fljótt sem verða má, skoða eignina á þann hátt sem góð venja er og upplýsa seljanda án tafar um athugasemdir ef
þörf er á.
12. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt. 
13. Sé svo umsamið kaupandi skuli yfirtaka áhvílandi veðskuldir skal seljandi tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra. Skal seljandi án tafar framvísa
nauðsynlegum gögnum þar að lútandi á fasteignasölunni.
14. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið, að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þar með talið safngreiðslur í
framkvæmdasjóð. Kaupendur íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign, sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að
því að auka verð- og/eða notagildi húseignarinnar. Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðunum fylgir hinni seldu íbúð.
15. Nú hefur kaupandi uppi réttmæta kröfu vegna galla og getur hann þá á eigin áhættu haldið eftir svo miklum hluta kaupverðs sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.
Hvílir á honum sönnunarbyrðin um tilvist galla og að hann sé á ábyrgð seljanda og einnig um fjárhæð gallakröfu.
16. Við kaupsamningsgerð kynntu aðilar sér eftirtalin gögn og gerðu engar athugasemdir við þau; a) Veðbandayfirlit, b) Fasteignayfirlit, c) söluyfirlit, d) skilalýsing, e)
eignaskiptayfirlýsingu, f) lóðarleigusamning. Gögnin voru afhent með rafrænum hætti og einnig yfirfarin við kaupsamning. Aðilar samnings staðfesta með undirritun sinni á
kaupsamning þennan að hafa móttekið gögnin. 
17. Kaupandi skal áður en hann greiðir kaupsamningsgreiðslur kanna hvort seljandi hafi staðið við skuldbindingu sína varðandi afléttingu á áhvílandi veðskuldum og ef svo er ekki er
honum rétt að halda greiðslu eftir að öllu leyti eða hluta og beita stöðvunarrétti. Séu slíkar veðskuldir í vanskilum er kaupanda heimilt að koma þeim í skil til að forða því að gengið
verði að veðinu. Verði verulegur dráttur á aflýsingu er kaupanda heimilt að greiða slíkar áhvílandi skuldir upp og aflýsa þeim og skuldajafna útlátum vegna þess á móti kröfu seljanda
um kaupsamningsgreiðslu. Þegar kaupandi beitir rétti sínum samkvæmt þessari grein þá skal hann gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til að tryggja réttmæta
hagsmuni sína.
18. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu vegna þinglýsingar á
þessum kaupsamning og vegna þinglýsingar á afsali, aðeins er greitt stimpilgjald af því skjali sem skilað er fyrst inn til þinglýsingar. Stimpilgjald vegna þinglýsingar er sem hér segir,
vegna kaupa einstaklings á fasteign er stimpilgjald 0,8% af fasteignarmati eignar á þinglýsingardegi, ef um er að ræða fyrstu kaup veitir sýslumaður 50% afslátt af stimpilgjaldi.
Stimpilgjald vegna kaupa lögaðila er 1,6% af fasteignamati á þinglýsingardegi. Þinglýsing annara skjala er kr. 2.500 fyrir hvert skjal. Kaupandi greiðir lántökugjald og annan kostnað
samkvæmt gjaldskrá viðkomandi fjármálastofnunar. Þessi gjöld ber kaupanda að greiða við undirritun kaupsamnings eða eftir atvikum þegar þinglýsa á skjölum samkvæmt þessum
samningi.
19. Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða hagsmuni gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann og fasteignasöluna um það.
20. Séu aðilar sammála um að víkja frá fyrirmælum laga um fasteignakaup og standi lög því ekki í vegi, skulu frávik tilgreind hér að neðan með skýrum og ótvíræðum hætti. Sama er
að segja um fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
21. Að öðru leyti en því sem í samningi þessu greinir er eignin seld án kvaða og veðbanda.
22. Þegar kaupandi hefur efnt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi á hann rétt á afsali fyrir eigninni úr hendi seljanda.
23. Aðilar lýsa því yfir að þeir séu fjárráða og seljandi lýsir því jafnframt yfir að undirritanir af hans hálfu séu í samræmi við 1. mgr. 64.gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 hvað snertir
hjúskaparstöðu, búsetu og húsnæði til atvinnurekstrar.
24. Öllu framangreindu til staðfestu rita aðilar nöfn sín hér undir í viðurvist votta, sem votta réttar undirskriftir og dagsetningu.

Eftirtaldar áhvílandi veðskuldir eru kaupanda óviðkomandi og skal seljandi aflýsa þeim svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við afsal.

Veðr. Veðhafi Dags. veðskbr. Grunnvísitala Upphafleg fjárhæð Eftirst. miðað við skil

1. Landsbankinn hf. 16.12.2020 2.220.000.000

Til staðfestu undirrita kaupandi og seljandi skjal þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta og lýsa yfir fjárræði sínu. Jafnframt lýsa þeir því hér með yfir að undirritanir af þeirra eru í fullu samræmi við 1. mg. 64. gr.
hjúskaparlaga nr. 31/1993 um hjúskaparstöðu, bústað fjölskyldu og húsnæði til atvinnurekstrar.

Reykjavik, 10. nóvember 2022 Staður og dagsetning

Undirskrift seljanda og samþykki maka Undirskrift kaupanda

Vottar að réttri dags. undirskrift og fjárræði:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala



Kaupsamningur
Seljandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Hallgerðargata ehf. 580117-1200 - 100.0%

Kaupandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Reykjavíkurborg 530269-7609 - 100.0%

Dags. kaupsamnings Aflýsingardagur Útgáfudag afsals

Afhendingardagur eignar:
01.04.2023 eða fyrr

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7559 225428 01 04 15 0 46.8 0 0 4.520.000 4.520.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 46.8 0 0 4.520.000 4.520.000

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7559 225428 01 04 15 0 46.8 0 0 4.520.000 4.520.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 46.8 0 0 4.520.000 4.520.000

Lýsing eignar

Hallgerðargata 11A, 105 Reykjavík, íbúð merkt 01 0415, fastanúmer 251-7559, ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja ber að engu undanskildu, þ.m.t.
tilheyrandi hlutdeild í sameign hússins og lóðarréttindum.

Kvaðir og önnur eignarbönd:
Eignaskiptayfirlýsing sjá skjal/skjöl með þinglýsingarnúmeri 441-A-008213/2022.
Lóðarleigusamningur sjá skjal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.
Eignarheimild seljanda /seljenda sjá afsal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.

Kaupverð eignarinnar er bundið byggingavísitölu (grunnur 2009) sem í september 2022 var 174,1. Allar greiðslur skulu uppreiknaðar í samræmi við
vísitölu á greiðsludegi. 
Eignin er á byggingastigi 1 og matsstigi 1 við undirritun kaupsamnings. Eignin skal vera skráð á byggingarstig 7 fyrir útgáfu afsals, ásamt því að lokaúttekt skal
hafa farið fram. Aðilum er kunnugt um að matsstig eignar er ekki fært á stig 7 fyrr en brunabótamat hefur farið fram.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald, (0,3% af brunabótarmati) þegar það verður lagt á. Kaupandi þarf að panta úttekt frá Þjóðskrá vegna brunabótarmats þegar
eignin hefur verið afhent og tekin í notkun.
Um er að ræða eign í smíðum og því gætu tafir orðið á afhendingu vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Eign telst hafa verið afhent kaupanda þegar
öryggisúttekt hefur farið fram og heimilt er að taka þá eign sem um ræðir í notkun. Seljandi mun láta kaupanda vita með að minnsta kosti 15 daga
fyrirvara um að til standi að fá öryggisúttekt á einhvern eignahluta og þá afhendingu í kjölfarið. Fulltrúi kaupanda hefur heimild til að vera viðstaddur
öryggisúttekt. Seljandi afhendir eignirnar fullbúnar án gólfefna samkvæmt skilalýsingu sem undirrituð er samhliða undirritun kaupsamnings og er hluti
af kaupsamning.
Kaupandi hefur heimild til að halda eftir fjármunum sem greiðast samkvæmt greiðslutilhögun A, lið 5 sem samsvarar áætluðum hlutfallslegum kostnaði
eignarinnar vegna athugasemda sem kunna að verða gerðar við lokaúttekt, eða vegna þeirra framkvæmda sem á eftir að vinna samkvæmt skilalýsingu
seljanda, hvort sem er vegna frágangs á sameign eða á eigninni sjálfri.
Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar á kaupsamningi miðast við áætlað fasteignamat af fullbúinni eign á þinglýsingardegi. 
Kaupandi skuldbindur sig til að samþykkja nýjan eignaskiptasamning eða viðauka við nýjan eignaskiptasamning ef óskað verður eftir því enda hefur
breytingin ekki í för með sér breytingu á séreign kaupanda, merkingu eignar né fastanúmeri.
Við kaupsamning liggur fyrir yfirlýsing frá Landsbankanum hf. um að áhvílandi veðböndum verði aflétt af eigninni þegar kaupverð eignarinnar hefur
verið greitt í samræmi við fyrirmæli Landsbankans hf.
Seljandi veitir kaupanda heimild til að veðsetja eignina fyrir allt að 80% af þegar greiddum greiðslum. 
Eignin verður skráð með áskriftarréttindi í B-flokki vegna útleigu bílastæða, sbr. reglum Rekstrarfélags bílakjallara Kirkjusands um útleigu bílastæða.

Kaupverð í tölustöfum Heildarverð í bókstöfum

21.119.689 kr. Tuttuguogeinmilljóneitthundraðognítjánþúsundsexhundruðáttatíuogníu kr.

Greiðslutilhögun sbr. sundurliðun A Yfirteknar skuldir sbr. sundurliðun B Veðbréf sbr. sundurliðun C
21.119.689 0 0

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 10.559.845
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.223.938
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.111.969
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.055.984
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.167.953
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 10.559.845
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 4.223.938
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.111.969
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.055.984
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 3.167.953
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

D. Veðheimild seljanda til handa kaupanda á undan/eftir veðbréfi/um útgefnum samkv.C-lið.
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi.
Samkvæmt almennum venjum í fasteignaviðskiptum.



1. Seljandi skuldbindur sig til að selja og kaupandi til að kaupa fasteign þá sem lýst er í samningi þessum með þeim skilmálum og kjörum sem í honum greinir eða af lögum leiðir.
2. Um kaupin og réttarsamband aðila gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup að því leyti sem ekki er samið um frávik í einstökum atriðum og ásamt lögum nr. 48/2003 um
neytendakaup þegar um nýbyggingu er um að ræða. 
3. Þegar seljandi selur í atvinnurekstri sínum eign sem er ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda (neytendakaup) er óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði
óhagstæðara fyrir kaupanda.
4. Sé ekki um annað samið eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup og kaupsamningi.
5. Notuð fasteign telst ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
6. Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem getið er um í skilalýsingu seljanda. 
7. Seljandi skal gefa kaupanda þær upplýsingar um eign, sem hann vissi eða mátti vita um og sem kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eign skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
8. Kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi ástand og gæði eignar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað eign
fyrir kaupin eða látið það undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir seljanda, getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
9. Frá og með afhendingardegi hirðir kaupandi arð af eigninni og greiðir af henni skatta og skyldur, vexti af uppreiknuðum eftirstöðvum yfirtekinna lána svo og verðbætur, en
seljandi til sama tíma. Í uppgjöri vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Greiðslur í hússjóð, vexti og afborganir af yfirteknum lánum
og fasteignagjöld, skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við afhendingardag og greiða við undirritun afsals eða á gjalddögum lánanna, ef þeir eru fyrr. Heimilt er kaupanda að
draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, fasteignagjöld, iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og greiðslur í hússjóð, sem seljanda bar að greiða, frá þeirri útborgunargreiðslu,
sem fellur næst á eftir gjalddögum.
10. Eign skal afhenda vel hreingerða á umsömdum afhendingardegi nema um annað sé samið. Þá skal seljandi hafa greitt alla gjaldfallna reikninga vegna rafmagns og hita og
látið lesa af mælum. Áhættan af eign flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
11. Þegar seljandi hefur afhent fasteign, skal kaupandi svo fljótt sem verða má, skoða eignina á þann hátt sem góð venja er og upplýsa seljanda án tafar um athugasemdir ef
þörf er á.
12. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt. 
13. Sé svo umsamið kaupandi skuli yfirtaka áhvílandi veðskuldir skal seljandi tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra. Skal seljandi án tafar framvísa
nauðsynlegum gögnum þar að lútandi á fasteignasölunni.
14. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið, að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þar með talið safngreiðslur í
framkvæmdasjóð. Kaupendur íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign, sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að
því að auka verð- og/eða notagildi húseignarinnar. Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðunum fylgir hinni seldu íbúð.
15. Nú hefur kaupandi uppi réttmæta kröfu vegna galla og getur hann þá á eigin áhættu haldið eftir svo miklum hluta kaupverðs sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.
Hvílir á honum sönnunarbyrðin um tilvist galla og að hann sé á ábyrgð seljanda og einnig um fjárhæð gallakröfu.
16. Við kaupsamningsgerð kynntu aðilar sér eftirtalin gögn og gerðu engar athugasemdir við þau; a) Veðbandayfirlit, b) Fasteignayfirlit, c) söluyfirlit, d) skilalýsing, e)
eignaskiptayfirlýsingu, f) lóðarleigusamning. Gögnin voru afhent með rafrænum hætti og einnig yfirfarin við kaupsamning. Aðilar samnings staðfesta með undirritun sinni á
kaupsamning þennan að hafa móttekið gögnin. 
17. Kaupandi skal áður en hann greiðir kaupsamningsgreiðslur kanna hvort seljandi hafi staðið við skuldbindingu sína varðandi afléttingu á áhvílandi veðskuldum og ef svo er ekki er
honum rétt að halda greiðslu eftir að öllu leyti eða hluta og beita stöðvunarrétti. Séu slíkar veðskuldir í vanskilum er kaupanda heimilt að koma þeim í skil til að forða því að gengið
verði að veðinu. Verði verulegur dráttur á aflýsingu er kaupanda heimilt að greiða slíkar áhvílandi skuldir upp og aflýsa þeim og skuldajafna útlátum vegna þess á móti kröfu seljanda
um kaupsamningsgreiðslu. Þegar kaupandi beitir rétti sínum samkvæmt þessari grein þá skal hann gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til að tryggja réttmæta
hagsmuni sína.
18. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu vegna þinglýsingar á
þessum kaupsamning og vegna þinglýsingar á afsali, aðeins er greitt stimpilgjald af því skjali sem skilað er fyrst inn til þinglýsingar. Stimpilgjald vegna þinglýsingar er sem hér segir,
vegna kaupa einstaklings á fasteign er stimpilgjald 0,8% af fasteignarmati eignar á þinglýsingardegi, ef um er að ræða fyrstu kaup veitir sýslumaður 50% afslátt af stimpilgjaldi.
Stimpilgjald vegna kaupa lögaðila er 1,6% af fasteignamati á þinglýsingardegi. Þinglýsing annara skjala er kr. 2.500 fyrir hvert skjal. Kaupandi greiðir lántökugjald og annan kostnað
samkvæmt gjaldskrá viðkomandi fjármálastofnunar. Þessi gjöld ber kaupanda að greiða við undirritun kaupsamnings eða eftir atvikum þegar þinglýsa á skjölum samkvæmt þessum
samningi.
19. Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða hagsmuni gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann og fasteignasöluna um það.
20. Séu aðilar sammála um að víkja frá fyrirmælum laga um fasteignakaup og standi lög því ekki í vegi, skulu frávik tilgreind hér að neðan með skýrum og ótvíræðum hætti. Sama er
að segja um fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
21. Að öðru leyti en því sem í samningi þessu greinir er eignin seld án kvaða og veðbanda.
22. Þegar kaupandi hefur efnt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi á hann rétt á afsali fyrir eigninni úr hendi seljanda.
23. Aðilar lýsa því yfir að þeir séu fjárráða og seljandi lýsir því jafnframt yfir að undirritanir af hans hálfu séu í samræmi við 1. mgr. 64.gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 hvað snertir
hjúskaparstöðu, búsetu og húsnæði til atvinnurekstrar.
24. Öllu framangreindu til staðfestu rita aðilar nöfn sín hér undir í viðurvist votta, sem votta réttar undirskriftir og dagsetningu.

Eftirtaldar áhvílandi veðskuldir eru kaupanda óviðkomandi og skal seljandi aflýsa þeim svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við afsal.

Veðr. Veðhafi Dags. veðskbr. Grunnvísitala Upphafleg fjárhæð Eftirst. miðað við skil

1. Landsbankinn hf. 16.12.2020 2.220.000.000

Til staðfestu undirrita kaupandi og seljandi skjal þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta og lýsa yfir fjárræði sínu. Jafnframt lýsa þeir því hér með yfir að undirritanir af þeirra eru í fullu samræmi við 1. mg. 64. gr.
hjúskaparlaga nr. 31/1993 um hjúskaparstöðu, bústað fjölskyldu og húsnæði til atvinnurekstrar.

Reykjavik, 10. nóvember 2022 Staður og dagsetning

Undirskrift seljanda og samþykki maka Undirskrift kaupanda

Vottar að réttri dags. undirskrift og fjárræði:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala



Kaupsamningur
Seljandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Hallgerðargata ehf. 580117-1200 - 100.0%

Kaupandi Kennitala Símanúmer Hlutfall
Reykjavíkurborg 530269-7609 - 100.0%

Dags. kaupsamnings Aflýsingardagur Útgáfudag afsals

Afhendingardagur eignar:
01.04.2023 eða fyrr

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7563 225428 01 04 19 0 62.2 0 0 5.530.000 5.530.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 62.2 0 0 5.530.000 5.530.000

Fastanúmer Landnúmer Eignarhluti Byggingaár Birt stærð Brunabótamat Húsmat Lóðamat Fasteignamat B M Lýsing
251-7563 225428 01 04 19 0 62.2 0 0 5.530.000 5.530.000 1 3 Fjölbýlishús

Samtals 62.2 0 0 5.530.000 5.530.000

Lýsing eignar

Hallgerðargata 11, 105 Reykjavík, íbúð merkt 01 0419, fastanúmer 251-7563, ásamt öllu sem eigninni fylgir og fylgja ber að engu undanskildu, þ.m.t.
tilheyrandi hlutdeild í sameign hússins og lóðarréttindum.

Kvaðir og önnur eignarbönd:
Eignaskiptayfirlýsing sjá skjal/skjöl með þinglýsingarnúmeri 441-A-008213/2022.
Lóðarleigusamningur sjá skjal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.
Eignarheimild seljanda /seljenda sjá afsal með þinglýsingarnúmeri 441-C-000783/2020.

Kaupverð eignarinnar er bundið byggingavísitölu (grunnur 2009) sem í september 2022 var 174,1. Allar greiðslur skulu uppreiknaðar í samræmi við
vísitölu á greiðsludegi. 
Eignin er á byggingastigi 1 og matsstigi 1 við undirritun kaupsamnings. Eignin skal vera skráð á byggingarstig 7 fyrir útgáfu afsals, ásamt því að lokaúttekt skal
hafa farið fram. Aðilum er kunnugt um að matsstig eignar er ekki fært á stig 7 fyrr en brunabótamat hefur farið fram.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald, (0,3% af brunabótarmati) þegar það verður lagt á. Kaupandi þarf að panta úttekt frá Þjóðskrá vegna brunabótarmats þegar
eignin hefur verið afhent og tekin í notkun.
Um er að ræða eign í smíðum og því gætu tafir orðið á afhendingu vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Eign telst hafa verið afhent kaupanda þegar
öryggisúttekt hefur farið fram og heimilt er að taka þá eign sem um ræðir í notkun. Seljandi mun láta kaupanda vita með að minnsta kosti 15 daga
fyrirvara um að til standi að fá öryggisúttekt á einhvern eignahluta og þá afhendingu í kjölfarið. Fulltrúi kaupanda hefur heimild til að vera viðstaddur
öryggisúttekt. Seljandi afhendir eignirnar fullbúnar án gólfefna samkvæmt skilalýsingu sem undirrituð er samhliða undirritun kaupsamnings og er hluti
af kaupsamning.
Kaupandi hefur heimild til að halda eftir fjármunum sem greiðast samkvæmt greiðslutilhögun A, lið 5 sem samsvarar áætluðum hlutfallslegum kostnaði
eignarinnar vegna athugasemda sem kunna að verða gerðar við lokaúttekt, eða vegna þeirra framkvæmda sem á eftir að vinna samkvæmt skilalýsingu
seljanda, hvort sem er vegna frágangs á sameign eða á eigninni sjálfri.
Kostnaður kaupanda vegna þinglýsingar á kaupsamningi miðast við áætlað fasteignamat af fullbúinni eign á þinglýsingardegi. 
Kaupandi skuldbindur sig til að samþykkja nýjan eignaskiptasamning eða viðauka við nýjan eignaskiptasamning ef óskað verður eftir því enda hefur
breytingin ekki í för með sér breytingu á séreign kaupanda, merkingu eignar né fastanúmeri.
Við kaupsamning liggur fyrir yfirlýsing frá Landsbankanum hf. um að áhvílandi veðböndum verði aflétt af eigninni þegar kaupverð eignarinnar hefur
verið greitt í samræmi við fyrirmæli Landsbankans hf.
Seljandi veitir kaupanda heimild til að veðsetja eignina fyrir allt að 80% af þegar greiddum greiðslum. 
Eignin verður skráð með áskriftarréttindi í B-flokki vegna útleigu bílastæða, sbr. reglum Rekstrarfélags bílakjallara Kirkjusands um útleigu bílastæða.

Kaupverð í tölustöfum Heildarverð í bókstöfum

28.069.330 kr. Tuttuguogáttamilljónirsextíuogníuþúsundþrjúhundruðogþrjátíu kr.

Greiðslutilhögun sbr. sundurliðun A Yfirteknar skuldir sbr. sundurliðun B Veðbréf sbr. sundurliðun C
28.069.330 0 0

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 14.034.665
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 5.613.866
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.806.933
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.403.467
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 4.210.399
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

A. Greiðslutilhögun útborgunar

1. Greitt 50% af kaupverði með peningum við kaupsaming kr. 14.034.665
2. Greitt 20% af kaupverði með peningum þegar eign hefur verið innréttuð kr. 5.613.866
3. Greitt 10% af kaupverði með peningum þegar sameign og bílakjallari eru frágengin kr. 2.806.933
4. Greitt 5% af kaupverði með peningum þegar hús er frágengið að utan kr. 1.403.467
5. Greitt 15% af kaupverði með peningum samhliða lokaúttekt og útgáfu afsals þegar hús og lóð eru fullfrágengin kr. 4.210.399
Greiðslustaður útborgunar
Vextir skv. A-lið reiknast ekki. Þó reiknast dráttarvextir ef ekki er greitt á gjalddaga.

D. Veðheimild seljanda til handa kaupanda á undan/eftir veðbréfi/um útgefnum samkv.C-lið.
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi.
Samkvæmt almennum venjum í fasteignaviðskiptum.



1. Seljandi skuldbindur sig til að selja og kaupandi til að kaupa fasteign þá sem lýst er í samningi þessum með þeim skilmálum og kjörum sem í honum greinir eða af lögum leiðir.
2. Um kaupin og réttarsamband aðila gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup að því leyti sem ekki er samið um frávik í einstökum atriðum og ásamt lögum nr. 48/2003 um
neytendakaup þegar um nýbyggingu er um að ræða. 
3. Þegar seljandi selur í atvinnurekstri sínum eign sem er ætluð til persónulegra afnota fyrir kaupanda (neytendakaup) er óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði
óhagstæðara fyrir kaupanda.
4. Sé ekki um annað samið eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup og kaupsamningi.
5. Notuð fasteign telst ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
6. Sé ekki um annað samið skal eign hafa þann búnað eða réttindi sem getið er um í skilalýsingu seljanda. 
7. Seljandi skal gefa kaupanda þær upplýsingar um eign, sem hann vissi eða mátti vita um og sem kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eign skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
8. Kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi ástand og gæði eignar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað eign
fyrir kaupin eða látið það undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir seljanda, getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
9. Frá og með afhendingardegi hirðir kaupandi arð af eigninni og greiðir af henni skatta og skyldur, vexti af uppreiknuðum eftirstöðvum yfirtekinna lána svo og verðbætur, en
seljandi til sama tíma. Í uppgjöri vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Greiðslur í hússjóð, vexti og afborganir af yfirteknum lánum
og fasteignagjöld, skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við afhendingardag og greiða við undirritun afsals eða á gjalddögum lánanna, ef þeir eru fyrr. Heimilt er kaupanda að
draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, fasteignagjöld, iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og greiðslur í hússjóð, sem seljanda bar að greiða, frá þeirri útborgunargreiðslu,
sem fellur næst á eftir gjalddögum.
10. Eign skal afhenda vel hreingerða á umsömdum afhendingardegi nema um annað sé samið. Þá skal seljandi hafa greitt alla gjaldfallna reikninga vegna rafmagns og hita og
látið lesa af mælum. Áhættan af eign flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
11. Þegar seljandi hefur afhent fasteign, skal kaupandi svo fljótt sem verða má, skoða eignina á þann hátt sem góð venja er og upplýsa seljanda án tafar um athugasemdir ef
þörf er á.
12. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt. 
13. Sé svo umsamið kaupandi skuli yfirtaka áhvílandi veðskuldir skal seljandi tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra. Skal seljandi án tafar framvísa
nauðsynlegum gögnum þar að lútandi á fasteignasölunni.
14. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið, að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þar með talið safngreiðslur í
framkvæmdasjóð. Kaupendur íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign, sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að
því að auka verð- og/eða notagildi húseignarinnar. Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðunum fylgir hinni seldu íbúð.
15. Nú hefur kaupandi uppi réttmæta kröfu vegna galla og getur hann þá á eigin áhættu haldið eftir svo miklum hluta kaupverðs sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.
Hvílir á honum sönnunarbyrðin um tilvist galla og að hann sé á ábyrgð seljanda og einnig um fjárhæð gallakröfu.
16. Við kaupsamningsgerð kynntu aðilar sér eftirtalin gögn og gerðu engar athugasemdir við þau; a) Veðbandayfirlit, b) Fasteignayfirlit, c) söluyfirlit, d) skilalýsing, e)
eignaskiptayfirlýsingu, f) lóðarleigusamning. Gögnin voru afhent með rafrænum hætti og einnig yfirfarin við kaupsamning. Aðilar samnings staðfesta með undirritun sinni á
kaupsamning þennan að hafa móttekið gögnin. 
17. Kaupandi skal áður en hann greiðir kaupsamningsgreiðslur kanna hvort seljandi hafi staðið við skuldbindingu sína varðandi afléttingu á áhvílandi veðskuldum og ef svo er ekki er
honum rétt að halda greiðslu eftir að öllu leyti eða hluta og beita stöðvunarrétti. Séu slíkar veðskuldir í vanskilum er kaupanda heimilt að koma þeim í skil til að forða því að gengið
verði að veðinu. Verði verulegur dráttur á aflýsingu er kaupanda heimilt að greiða slíkar áhvílandi skuldir upp og aflýsa þeim og skuldajafna útlátum vegna þess á móti kröfu seljanda
um kaupsamningsgreiðslu. Þegar kaupandi beitir rétti sínum samkvæmt þessari grein þá skal hann gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til að tryggja réttmæta
hagsmuni sína.
18. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu vegna þinglýsingar á
þessum kaupsamning og vegna þinglýsingar á afsali, aðeins er greitt stimpilgjald af því skjali sem skilað er fyrst inn til þinglýsingar. Stimpilgjald vegna þinglýsingar er sem hér segir,
vegna kaupa einstaklings á fasteign er stimpilgjald 0,8% af fasteignarmati eignar á þinglýsingardegi, ef um er að ræða fyrstu kaup veitir sýslumaður 50% afslátt af stimpilgjaldi.
Stimpilgjald vegna kaupa lögaðila er 1,6% af fasteignamati á þinglýsingardegi. Þinglýsing annara skjala er kr. 2.500 fyrir hvert skjal. Kaupandi greiðir lántökugjald og annan kostnað
samkvæmt gjaldskrá viðkomandi fjármálastofnunar. Þessi gjöld ber kaupanda að greiða við undirritun kaupsamnings eða eftir atvikum þegar þinglýsa á skjölum samkvæmt þessum
samningi.
19. Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða hagsmuni gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann og fasteignasöluna um það.
20. Séu aðilar sammála um að víkja frá fyrirmælum laga um fasteignakaup og standi lög því ekki í vegi, skulu frávik tilgreind hér að neðan með skýrum og ótvíræðum hætti. Sama er
að segja um fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
21. Að öðru leyti en því sem í samningi þessu greinir er eignin seld án kvaða og veðbanda.
22. Þegar kaupandi hefur efnt skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi á hann rétt á afsali fyrir eigninni úr hendi seljanda.
23. Aðilar lýsa því yfir að þeir séu fjárráða og seljandi lýsir því jafnframt yfir að undirritanir af hans hálfu séu í samræmi við 1. mgr. 64.gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 hvað snertir
hjúskaparstöðu, búsetu og húsnæði til atvinnurekstrar.
24. Öllu framangreindu til staðfestu rita aðilar nöfn sín hér undir í viðurvist votta, sem votta réttar undirskriftir og dagsetningu.

Eftirtaldar áhvílandi veðskuldir eru kaupanda óviðkomandi og skal seljandi aflýsa þeim svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við afsal.

Veðr. Veðhafi Dags. veðskbr. Grunnvísitala Upphafleg fjárhæð Eftirst. miðað við skil

1. Landsbankinn hf. 16.12.2020 2.220.000.000

Til staðfestu undirrita kaupandi og seljandi skjal þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta og lýsa yfir fjárræði sínu. Jafnframt lýsa þeir því hér með yfir að undirritanir af þeirra eru í fullu samræmi við 1. mg. 64. gr.
hjúskaparlaga nr. 31/1993 um hjúskaparstöðu, bústað fjölskyldu og húsnæði til atvinnurekstrar.

Reykjavik, 10. nóvember 2022 Staður og dagsetning

Undirskrift seljanda og samþykki maka Undirskrift kaupanda

Vottar að réttri dags. undirskrift og fjárræði:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala



Fasteigna- 
númer

Merking Lýsing
Birt stærð 

m2
Þinglýstur eigandi Kennitala Verð

1. hæð
1 Hallgerðargata 1A F2517486 01 0103 Íbúðareign 42,1 Hallgerðargata ehf. 580117-1200 18.998.695
2 Hallgerðargata 1A F2517489 01 0106 Íbúðareign 47,9 Hallgerðargata ehf. 580117-1200 21.616.092
3 Hallgerðargata 1 F2517490 01 0107 Íbúðareign 48,1 Hallgerðargata ehf. 580117-1200 21.706.347
4 Hallgerðargata 1 F2517492 01 0109 Íbúðareign 52,3 Hallgerðargata ehf. 580117-1200 23.601.704
5 Hallgerðargata 1 F2517495 01 0112 Íbúðareign 51,3 Hallgerðargata ehf. 580117-1200 23.150.428
6 Hallgerðargata 11A F2517497 01 0114 Íbúðareign 55,4 Hallgerðargata ehf. 580117-1200 25.000.657

2. hæð
7 Hallgerðargata 1A F2517501 01 0203 Íbúðareign 42,5 Hallgerðargata ehf. 580117-1200 19.179.205
8 Hallgerðargata 1A F2517504 01 0206 Íbúðareign 73,0 Hallgerðargata ehf. 580117-1200 32.943.105
9 Hallgerðargata 1 F2517507 01 0209 Íbúðareign 51,9 Hallgerðargata ehf. 580117-1200 23.421.194

10 Hallgerðargata 11A F2517515 01 0217 Íbúðareign 44,8 Hallgerðargata ehf. 580117-1200 20.217.138
11 Hallgerðargata 11A F2517517 01 0219 Íbúðareign 51,8 Hallgerðargata ehf. 580117-1200 23.376.066

3. hæð
12 Hallgerðargata 1A F2517524 01 0303 Íbúðareign 42,5 Hallgerðargata ehf. 580117-1200 19.179.205
13 Hallgerðargata 1 F2517530 01 0309 Íbúðareign 52,1 Hallgerðargata ehf. 580117-1200 23.511.449
14 Hallgerðargata 1 F2517532 01 0311 Íbúðareign 51,5 Hallgerðargata ehf. 580117-1200 23.240.683
15 Hallgerðargata 11A F2517538 01 0317 Íbúðareign 44,8 Hallgerðargata ehf. 580117-1200 20.217.138
16 Hallgerðargata 11 F2517542 01 0321 Íbúðareign 62,1 Hallgerðargata ehf. 580117-1200 28.024.203

4. hæð
17 Hallgerðargata 1 F2517549 01 0405 Íbúðareign 59,9 Hallgerðargata ehf. 580117-1200 27.031.397
18 Hallgerðargata 11A F2517559 01 0415 Íbúðareign 46,8 Hallgerðargata ehf. 580117-1200 21.119.689
19 Hallgerðargata 11 F2517563 01 0419 Íbúðareign 62,2 Hallgerðargata ehf. 580117-1200 28.069.330

983,0 443.603.725,0
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R20100178

Borgarráð

       

Hallgerðargata 1, viðauki við kaupsamning

Óskað er eftir að borgarráð samþykki meðfylgjandi viðauka við kaupsamning frá 24. 
september 2019 á milli Hallgerðargötu 1 ehf., sem seljanda, og Reykjavíkurborgar, sem 
kaupanda, um kaup Reykjavíkurborga á nítján íbúðum og húsnæði fyrir leikskóla að 
Hallgerðargötu 1.

Greinargerð:
Í október 2017 efndi Reykjavíkurborg til útboðs á sölu byggingarréttar og kaupum á íbúðum 
og húsnæði fyrir leikskóla á lóðinni nr. 1 við Hallgerðargötu á Kirkjusandi.  Nokkur tilboð 
bárust. Tveim aðilum, sem buðu hæst, tókst ekki að standa við tilboð sín. Tilboð Mannverks 
ehf., sem átti þriðja hæsta tilboðið, var því samþykkt. 
Borgarráð heimilað að félagið framseldi samninginn til Hallgerðargötu 1 ehf., sem er félag í 
eigu sömu aðila, og kaupsamningur var undirritaður 24. september 2019.

Hallgerðargata 1 ehf. hefur nú óskað eftir breytingu á samningsfjárhæð um kaupverð á 19 
íbúðum, sem Reykjavíkurborg kaupir samkvæmt samningi þessum. Seljandi telur að 
umsamið kaupverð sé undir kostnaðarverði/framleiðsluverði íbúða í húsinu. Byggingarefni 
erlendis hefur hækkað í takt við gengisfall krónunnar og þessar breytingar hafa ekki skilað 
sér að fullu í hækkun á byggingarvísitölu. Erfitt hefur því reynst að fá banka til að fjármagna 
uppbyggingu hússins.

Í útboði á lóðinni var kaupverð til Reykjavíkurborgar íbúðanna og leikskólarýmisins föst 
krónutala á hvern birtan fermetra. Þegar þessi fjárhæð var ákvörðuð í útboðsgögnum í 
október 2017 var verðið ákvarðað þannig að það yrði innan þeirra marka um 
hámarks¬bygg¬ing¬arkostnað almennra íbúða sem sett voru í 12. gr. þágildandi reglugerðar 
nr. 555/2016 um stofnframlög ríkis og sveitarfélaga, húsnæðissjálfseignastofnanir og 
almennar íbúðir. Með reglugerðar¬breyt-ingum hafa mörk þessi nú verið hækkuð, sbr. 12. gr. 
núgildandi reglugerðar nr. 183/2020.

Um útboð þetta gilda lög um opinber innkaup nr. 120/2016 og er fjallað um heimilar 
breytingar á gildandi samningum sem boðnir hafa verið út í samræmi við lögin í 90. gr. 
þeirra. Samkvæmt f-lið 1. mgr. tilvitnaðrar greinar er heimilt að breyta gildandi 
verksamningum á gildistíma þeirra ef verðmæti breytinga er minna en 15% af upphaflegu 
verðmæti verksamnings. Framangreind breyting í meðfylgjandi viðauka á efni 
kaupsamningsins frá 24. september 2019 er vel innan þeirra marka.
Með tilliti til þessara atriða er í viðauka við kaupsamninginn lagt til að kaupverð nítján íbúða 
verði 377.351.258 kr. m.v. að heildarfermetrar íbúðanna verði 981 fermetrar og 
byggingar¬vísi-tölu sem gildir í október 2020. Íbúðum skal skilað innréttuðum. Kaupverð 
íbúða er því tæpar 385.000 kr. á hvern birtan fermeter.
 
Kaupverð á húsnæði fyrir leikskólann er óbreytt, 367.911.794 kr. Leikskólarýminu verður 



skilað tilbúnu til innréttingar með milliveggjum. Innifalið í leikskólaverðinu er frágangur á 
480 m2 lóð fyrir leikskólann.
Í 3. gr. viðaukans er lagt til að sérstakur starfshópur kaupenda og seljanda verði endurvakinn 
til að annast samskipti, samráð og ákvarðanatöku við útfærslur íbúðanna og 
leikskólarýmisins.
Samkvæmt útboði er Reykjavíkurborg heimilt að endurselja íbúðirnar til Félagsbústaða hf. og 
félaga, sem rekin eru án hagnaðarsjónarmiða. Með tilliti til markmiða Reykjavíkurborgar um 
félagslega blöndun er lagt til í 4. gr. viðaukans að 10 íbúðir að hámarki verði seldar til 
Félags-bústaða hf.

Fyrir liggur nú vilyrði frá Landsbankanum hf. um að fjármagna byggingu íbúða og leikskóla 
að Hallgerðargötu 1. 

Óli Jón Hertervig
skrifstofustjóri eignaskrifstofu

     

Hjálagt:
Viðauki við kaupsamning dags 20. október 2020.
Verkáætlun seljanda.
Kaupsamningur dags. 24. september 2019.
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