
  

 
 Fjármála- og áhættustýringarsvið Reykjavík, 26. október 2020

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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