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Aðilaskipti á lóðinni Hallgerðargata 20 

 

Óskað er eftir að borgarráð samþykki að í stað Brynju – Hússjóðs ÖBÍ,  kt.420369-6979, Hátúni 
10C, 104 Reykjavík, taki Búseti hsf., kt 561184 0709, Síðumúla 10, 108 Reykjavík, við 
réttindum og skyldum samkvæmt úthlutunarbréfi lóðarinnar Hallgerðargata 20, dags. 28. apríl 
2017. Aðilaskiptin eru háð þremur eftirfarandi skilyrðum; 
Að stofnframlag Reykjavíkurborgar sem var í formi niðurfellingar byggingarréttargjalds verði 
greitt að fullu að hálfu nýs lóðarhafa Búseta hsf. í samræmi við endanlegt deiliskipulag á 
lóðinni.  
Að  Brynja-hússjóður ÖBÍ endurgreiði að fullu stofnframlag á vegum HMS.  
Að Búseti útvegi Brynju 27 íbúðir í næstu byggingarverkefnum Búseta í samræmi við 
samkomulag þeirra, dags. 4. mars 2022. 
Greinargerð:  

Þann 4. maí 2017 fékk Brynja – Hússjóður ÖBÍ úthlutaða lóð og byggingarrétti fyrir allt að 37 
íbúðir á lóð við Hallgerðargötu 20. Brynja hafði áform um að byggja 27 almennar íbúðir til leigu 
til örorkulífeyrisþega samkvæmt skilgreiningu í lögum nr. 52/2016 á almennum íbúðum og 
fjármagnaðar eru að hluta til með stofnframlagi skv. lögum 52/2016 og 10 íbúðir sem Brynju 
var heimilt að selja og/eða leigja á frjálsum markaði enda er með því náð fram markmiðum 
Reykjavíkurborgar um félagslega blöndun. 

Brynja greiddi auk gatnagerðargjalds fyrir byggingarétt á lóðinni. Byggingarréttargreiðslan var 
tvískipt; Lágmarksgjald 45.000 kr. fyrir hvern fermetra fyrir allt byggingarmagn ofanjarðar, A og 
B rými, samtals 3.700 fermetrar skv. gildandi deiliskipulagi, samtals 166.500.000 kr. 
Viðbótarbyggingarréttargreiðsla var greidd fyrir þær tíu íbúðir, sem heimilt var að selja á 
frjálsum markaði að upphæð 5.500.000 kr. 

Greiðsla byggingarréttar fyrir 27 íbúðir gekk til uppgjörs á 12% stofnframlagi Reykjavíkurborgar 
til byggingar íbúða á grundvelli laga nr. 52/2016, eða samtals 121.500.081 kr. 

Í ljósi kröfu um félagslega blöndun á íbúðum öryrkja þykir Brynju – Hússjóði ÖBÍ heppilegra að 
hafa færri íbúðir fyrir öryrkja í hverju húsi. Í ljósi þessa voru teknar upp viðræður milli Brynju og 
Búseta um stefnumarkandi samstarf þar sem Búseti myndi taka yfir byggingarverkefnið  á 
lóðinni á kostnaðarverði og mun í staðinn skuldbinda sig að útvega Brynju 27 íbúðir í næstu 
byggingarverkefnum Búseta. Verðið sem Brynja greiðir til Búseta er kostnaðarverð að viðbættu 
7% umsýslugjaldi 

Aðilaskipti þessi eru háð því skilyrði að Brynja endurgreiði að fullu stofnframalag á vegum HMS 
að upphæð innan 45 daga frá samþykki borgarráðs á framangreindum aðilaskiptum auk þess 
að nýr lóðarhafi greiði til Reykjavíkurborgar  121.500.081 kr. sem eru eftirstöðvar greiðslu fyrir 
byggingarrétt eftir að stofnframlag hefur verið fellt niður. Greiðslur þessar miðast við að 



 
heimilað byggingarmagn ofanjarðar sé 3.700 m2. Verði heimilað aukið byggingarmagn síðar 
skuldbindur nýr lóðarhafi sig til þess að greiða viðbótargjald fyrri þá fermetra sem bætast við 
heildar byggingarmagn. 
 

 

 

 

Ívar Örn Ívarsson 
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara 

 

 
 

Hjálagt: 

Samkomulag á milli Brynju og Búseta, dags. 4. mars 2022. 
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