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Borgarráð

       

Grandagarður 2 - Viðauki við leigusamning.

Óskað er samþykkis borgarráðs fyrir breytingum á leigusamningi að Grandagarði 2 milli 
Leikmyndagerðar Backmans ehf., kt. 600602-3490, (áður Sögusafnið Perlunni ehf.)  og 
Reykjavíkurborgar.

Greinargerð:

Breytingarnar eru liður í undirbúningi þess að selja húsið en fyrirhugað er að gera það í kjölfar 
skipulagsbreytinga sem verið er að gera á lóðinni.  Tilgangurinn breytinganna er að skýra eldri 
samning og tryggja þannig betur réttarstöðu beggja. Tekin eru út ákvæði sem talin eru vera 
samkeppnishamlandi fyrir húsið til framtíðar, en á móti er réttarstaða Sögusafnsins tryggð betur til að 
vera áfram leigjandi í húsinu eftir að það hefur verið selt. Jafnframt eru sett inn skýrari ákvæði um 
endurskoðun leiguverðs eins og samningurinn gerir ráð fyrir eftir 2023.

Hrólfur Jónsson

     

Hjálagt:
Drög að viðauka við leigusamning um Grandagarð 2 við Sögusafnið kt. 410202-2630.
 Leigusamningur vegna Grandagarðs 2, dags 22. júní 2012.
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Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609, vegna Reykjavíkurborgar – eignsjóðs kt. 570480-0149,  Borgartúni 
12-14, 105 Reykjavík í samningi þessum nefndur leigusali (áður Framkvæmda- og eignasvið 
Reykjavíkurborgar), og Sögusafnið ehf., kt. 410202-2630, Lindarflöt 36, 210 Garðabæ (félagið hét áður 
Sögusafnið Perlan ehf. þegar gerður var leigusamningur um Grandagarð 2, dags. 22. júní 2012, en 
nafninu var síðar breytt í Leikmyndagerð Backman ehf.)  í samningi þessum nefnt leigutaki, gera með 
sér svohljóðandi: 
 
 
 

Viðauka I vegna leigu á Grandagarði 2 
 
 

1.gr. 
Gildisvið 

Ákvæði leigusamnings aðila frá 22. Júní 2012 milli aðila gildir í öllum atriðum að öðru leyti en því sem 
kemur fram í þessum viðbótarsamningi.  

 
 

2.gr. 
Leigutími 

Grein 2. í leigusamningi breytist og verður eftirfarandi. 

Gildistími samnings þessa er til 31. desember 2037 eða 25 ár og lýkur samningnum þann dag 
án sérstakrar uppsagnar. Þrátt fyrir gildistíma samningsins samkvæmt því sem hér að framan 
greinir getur leigutaki sagt upp samningnum fyrir sitt leyti með 24 mánaða fyrirvara. Leigusali 
getur einnig endurskoðað leigukjör samningsins sbr. 3. gr. með 24 mánaða fyrirvara en þó ekki 
fyrr en eftir 1. janúar 2023. Kjósi leigusali að nýta sér slíkan rétt skulu tveir óháðir matsmenn 
sem aðilar koma sér saman um meta sameiginlega eðlilegt leiguverð miðað við markaðsleigu 
og taka þá leigukjör breytingum í samræmi við það mat.  

 
 
 

3.gr. 
Viðhald og breytingar 

Fyrirsögn ákvæðis gr. 6 í leigusamningnum breytist og verður svohljóðandi: „Viðhald og 
breytingar“. Við niðurlag ákvæðis 6. gr. leigusamningsins bætist við ný málsgrein, þ.e. 3. mgr. 
sem er svohljóðandi: 

Leigusali vinnur að endurskoðun á deiliskipulagi fyrir lóðina Grandagarð 2. Fyrirséð er að 
breytt deiliskipulag fyrir lóðina muni fela í sér auknar byggingarheimildir og hugsanlega einnig 
breytingar á aðkomu, útsýni og útliti hússins, auk þess sem efri hæðir hússins verða innréttaðar 
og teknar í notkun. Gera má ráð fyrir verulegum framkvæmdum og ónæði á meðan á 
uppbyggingu stendur. Leigutaki sættir sig við þessar fyrirhuguðu framkvæmdir að óbættu en 
leigusali mun kappkosta við að valda starfsemi leigutaka sem minnstri röskun á meðan á 
framkvæmdum stendur. 
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4.gr. 
Framleiga 

Eftirfarandi setning í niðurlagi ákvæðis 8. gr. leigusamningsins fellur niður:  

„Leigusali mun gæta þess að leigja ekki öðrum sem eru í samkeppni við leigutaka aðra hluta 
hússins.“ 

Að öðru leyti heldur 8. gr. gildi sínu.  
 
 
 
 
 
 

Reykjavík xx. ágúst 2017. 
 
 
 
 
F.h. leigusala      F.h. leigutaka 
 
 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
 
Með fyrirvara um samþykkt borgarráðs. 
 
 
 
 
 
Vottar að réttri undirritun, dagsetningu og fjárræði: 
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