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Umsögn um fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins umum heildarkostnað við 
Mathöllina á Hlemmi

" Í fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins kom fram að heildarkostnaður við 
Mathöllina við Hlemm væri um þrefalt hærri en upphaflega var gert ráð fyrir en 
frumkostnaðaráætlun hljóðaði upp á 107 milljónir króna. Heildarkostnaður við Mathöllina 
endaði hins vegar í 308 milljónum króna. Með hliðsjón af því er spurt: 1. Hverjar eru árlegar 
tekjur Reykjavíkurborgar af Mathöllinni? 2. Hvað innheimtir Reykjavíkurborg háa leigu fyrir 
Mathöllina hvern mánuð? 3. Hvað fær Reykjavíkurborg í sinn hlut af mismun framleigu til 
þriðja aðila, þ.e.a.s. ávinning af hærra endurleiguverði?.“

Umsögn skrifstofu eigna og atvinnuþróunar:

Svæðið í og við Hlemm hefur farið í gegnum gagngerar endurbætur á undanförnum árum. Eftir 
að Hlemmur plús skipulagið var samþykkt með auknum byggingarheimildum í kringum Hlemm 
hefur svæðið eflst og styrkst til muna. Þegar Hlemmur Mathöll opnaði vorið 2017 varð svo til nýr 
áfangastaður í borginni en samkvæmt nýjum talningum frá umhverfis- og skipulagssviði 
Reykjavíkur fara um 30.000 manns gangandi, hjólandi eða akandi um Hlemmtorg á degi 
hverjum. Þessar tölur verða hafðar til hliðsjónar við deiliskipulag við Hlemm sem nú er í 
farvatninu í kjölfar þess að haldin var hönnunarsamkeppni um svæðið. Hlemmur sem er í eigu 
borgarinnar mun gegna lykilhlutverki við gerð deiliskipulagsins enda fjölsóttur áfangastaður 
íbúa, ferðamanna og farþega strætó. 

Þá var húsaleiga fyrir Hlemm að Laugavegi 107 ákvörðuð í febrúar 2016 í leigusamningi þar sem 
hún er 1.012.000 krónur á mánuði.  Leiguverðið var ákvarðað út frá mati þriggja löggiltra 
fasteignasala. 
Þann 26. maí 2017 var gerður viðauki við leigusamninginn þar sem leiga var hækkuð þar sem 
Reykjavíkurborg féllst á að kosta rafstýrðar grindur fyrir bása. Rök fyrir því eru að þessar grindur 
eru hluti af innviðum hússins og munu haldast þar þó að skipt sé um rekstraraðila í húsinu. 
Leiguverð hækkaði þar með upp í 1.143.179 krónur á mánuði.  Miðað við verðlag 
októbermánaðar 2018 þá er leigan á mánuði 1.209.254 krónur og á ársgrundvelli 14.511.049 
krónur. Leigutekjur Reykjavíkurborgar eru ekki tengdar framleigu til þriðja aðila enda er það á 
ábyrgð leigutaka að tryggja að framleiga til þriðja aðila dugi til þess að fjármagna rekstur 
mathallarinnar.
Við ákvörðun leigu til þriðja aðila er að jafnaði notast við mat fasteignasala á leigugjaldi.



Óli Jón Hertervig

     

Hjálagt:
Leigusamningur dags febrúar 2016.
Viðauki við leigusamning dags dags. 26. mái 2017
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