
  

 
 skrifstofa eigna og atvinnuþróunar Reykjavík, 22. október 2018

R17090010

Borgarráð

       

Umsögn um fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um kaup og viðgerðir á 
Grensásvegi 12

 Á fundi borgarráðs 11. september sl. lögðu borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram 
eftirfarandi fyrirspurn:

"Borgarráð samþykkti í september á síðasta ári að heimila skrifstofu eigna og 
atvinnuþróunar að kaupa fasteignina við Grensásveg 12. Kaupverð eignanna var skv. 
áætlun 785 milljónir króna sem var liður í aukningu á félagslegu húsnæði, en til stóð að 
útbúa 24 íbúðir í húsinu. Tveimur mánuðum síðar setti vinnueftirlitið bann við vinnu á 
byggingarvinnustað við Grensásveg 12, en við eftirlitsheimsókn kom í ljós að aðbúnaður, 
hollustuhættir og öryggi starfsmanna var síður en svo í samræmi við lög og reglur. Nú 
síðast var greint frá því að asbest hafi verið fjarlægt úr húsinu, án þess að sótt hefði verið 
um tilskilin leyfi og viðeigandi hlífðarbúnaður væri til staðar. Í fréttum af málinu var sagt 
frá því að lífi og heilbrigði starfsmanna væri hætta búin af asbestmengun. Til stóð að 
af¬henda borginni íbúðirnar 1. apríl 2018. Í ljósi ofangreinds er spurt: 1. Eru þessi kaup í 
samræmi við 5. gr. innkaupastefnu Reykjavíkurborgar? 2. Hver er staða framkvæmda? 3. 
Hvenær má gera ráð fyrir að húsnæðið verði tekið til notkunar? 4. Hvað hefur valdið töfum 
á verkinu? 5. Hvernig er viðbragði Reykjavíkurborgar háttað þegar á starfsfólki er ítrekað 
brotið eins og hér um ræðir? "

Umsögn skrifstofu eigna og atvinnuþróunar:   
Reykjavíkurborg festi kaup á umræddum íbúðum vegna brýnnar húsnæðisþarfar 
velferðarsviðs Reykjavíkurborgar fyrir skjólstæðinga þess. Um er að ræða fasteignakaup en 
ekki innkaup í skilningi 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar og gilda því hvorki 
innkaupareglur né innkaupastefna Reykjavíkurborgar um kaupin á umræddum íbúðum við 
Grensásveg 12. Að því sögðu þá var ekkert, þegar fasteignakaupin voru frágengin og 
undirrituð, sem gaf tilefni fyrir Reykjavíkurborg til að efast um að ekki yrði af hálfu seljanda 
tekið tillit til gæða–, umhverfis- og mannréttindasjónarmiða við byggingu íbúðanna.

Nánar tiltekið var hinn 11. október 2017 gerður kaupsamningur á milli Reykjavíkurborgar og 
Leiguafls s/hf. um kaup Reykjavíkurborgar á 24 fullgerðum íbúðum að Grensásvegi 12, 
Reykjavík. Kaupverðið, kr. 785.000.000.-, átti að greiðast að hluta til samhliða undirritun 
kaupsamnings en að öðru leyti í samræmi við framvindu verksins eins og nánar greinir í 2.- 4. 
tl. kaupverðs og greiðsluskilmálum fyrrgreinds kaupsamnings. Reykjavíkurborg hefur þegar 
greitt kaupsamningsgreiðslu að fjárhæð kr. 78.500.000 líkt og áskilnaður var um í 1. tl. 
kaupverðs og greiðsluskilmálum kaupsamningsins. 

Samkvæmt afhendingarákvæðum kaupsamningsins skyldi afhenda íbúðirnar fokheldar þann 



15.1.2018. Þá átti aðafhenda  2. og 3. hæð þann 20. apríl 2018 en íbúðir 4. hæðar átti að 
afhenda hinn 15.05.2018 með endanlegum frágangi sameignar þann 10.06.2018. Samið var 
um breyttan afhendingartíma á lokaskilum fullbúinnar eignar skv. skilalýsingu sem er hluti 
kaupsamnings og var hann framlengdur fram til 1.8.2018 í viðauka við kaupsamning dags. 
28.2.2018. Leiguafl hefur hvorki óskað eftir frekari breytingum á afhendingartíma 
eignarinnar né gert grein fyrir hvenær líklegt sé að eigninni verði skilað í umsömdu ástandi. 
Áætlað er að um 20-30% sé lokið af framkvæmdinni. Það er metið að möguleg afhending 
eignarinnar geti orðið eftir um 6-8 mánuði eða í kringum júní 2019. Er um að ræða tæplega 
eins árs seinkun á umsömdum breyttum afhendingartíma frá því sem viðaukasamningur við 
kaupsamning um Grensásveg 12 getur um og er það varlega áætlað miðað við hversu hægt 
framkvæmdir hafa gengið fram að þessu. 

Þar sem verktaki hefur ekki staðið við umsaminn framkvæmdartíma hafa orðið verulegar tafir 
á framkvæmdatíma. Vegna fyrirliggjandi og fyrirsjáanlegs dráttar á afhendingu eignarinnar er 
verið að skoða beitingu vanefndaúrræða gagnvart seljanda. Að framansögðu er ekki ljóst 
hvenær húsnæðið verður tekið til notkunar en borgarráð verður mun vera upplýst um 
framvindu málsins. 

 Þar sem þarna er um að ræða fasteignakaup tekur kaupandi ekki þátt í framkvæmdum 
seljanda eða ber ábyrgð á þeim en það er hlutverk byggingarfulltrúa að tryggja að farið sé 
eftir lögum og reglum um framkvæmdir og Vinnueftirlits að tryggja að farið sé að lögum um 
aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Ef ábending berst Reykjavíkurborg um að 
ekki sé farið eftir reglum vinnuverndarlöggjafar er viðeigandi stjórnvöldum gert viðvart. Ef 
Reykjavíkurborg fær ábendingu um að ekki sé farið eftir lögum og reglum um framkvæmdir 
þá kemur til kasta byggingarfulltrúa og eftir atvikum annarra eftirlitsaðila innan 
borgarkerfisins samkvæmt viðeigandi lögum og reglum.

Óli Jón Hertervig

     

Hjálagt:
Stöðumat framkvæmda dags. 17. október 2018.
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