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Vesturbugt - úthlutun lóðar og sala byggingarréttar við Hlésgötu 1 (lóð 03).

Óskað er eftir að borgarráð úthluti Vesturbugt ehf. kt. 430317-0910, Borgartúni 20, 108 
Reykjavík lóðinni nr. 1 við Hlésgötu (lóð 03) um 6.013 fermetrar að stærð. Lóðinni fylgir 
byggingarréttur sem er 17.220 fermetrar og skiptist í 10.720 fermetra íbúðarhúsnæði, 880 
fermetra atvinnuhúsnæði og 5.620 fermetra kjallara. Lóðin Hlésgata 1 er önnur tveggja lóða 
við Vesturbugt og ber hin lóðin heitið Hlésgata 2 (lóð 04) og fer úthlutun lóðarinnar og sala 
byggingarréttar á henni fram síðar. Heildarverð fyrir byggingarrétt beggja lóðanna er kr. 
3.039.708.131. sem fengið var með útboði á byggingarréttinum. Með þessari lóðúthlutun er 
seldur 62% af þeim byggingarrétti eða 17.220 fermetrar af heildar byggingarfermetrum beggja 
lóðanna við Hlésgötu 1 og 2 sem eru í heild 27.588. Verð fyrir byggingarréttinn sem nú er 
úthlutað er kr. 1.897.338.481 og greiðist hann með afhendingu íbúða og bílastæða samkvæmt 
samningi dags. 18. apríl 2017 milli Reykjavíkurborgar og Vesturbugtar ehf. 

Gatnagerðargjald af seldum byggingarrétti er kr. 146.845.960.- á Hlésgötu 1 og er það á 
gjalddaga 1.12.2017 í samræmi við ákvæði samnings Reykjavíkurborgar og Vesturbugtar ehf. 
Útreikningur gatnagerðargjalds miðast við samþykkta heimilaða byggingarfermetra í 
samþykktu deiliskipulagi og að kjallari verði allur nýttur undir bílaskjallara. Upphæð 
gatnagerðargjalds getur tekið breytingum við samþykkt endanlegra byggingarnefndarteikninga 
til hækkunnar.

Framkvæmdir við lóðina skulu hefjast eigi síðar 15 mánuðum frá undirskrift samnings um 
lóðirnar sem var þann 18. apríl 2017. Reykjavíkurborg getur lagt á févíti verði ekki staðið við 
þessa afhendingarskilmála, sbr. 15. gr. samnings milli Reykjavíkurborgar og Vesturbugtar 
dags. 18. apríl 2017.

Lóðin er afhent veðbandalaus en Vesturbugt ehf. skal leggja fram verktryggingu fyrir 
framkvæmdum á lóðinni í samræmi við byggingaleyfi og gildandi deiliskipulag í samræmi 
við útboðsskilmála og 11. gr. tilvitnaðs samnings. Þá mun Reykjavíkurborg þinglýsa 
kvaðayfirlýsingu um eignarréttarfyrirvara, bann við framsal, yfirtöku kvaðar við skuldaskil og 
skilyrði veðsetninga lóðarinnar, sbr. nánar í 14. gr. tilvitnaðs samnings. Verði ekki staðið við 
framlagningu verktryggingar og gengið frá kvöðum með þinglýsingu þeirra á lóðina innan 90 
daga af ástæðum sem varða úthlutunarhafa og kaupanda byggingarréttarins, Vesturbugtar ehf., 
fellur úthlutun þessi sjálfkrafa niður án sérstakrar ákvörðunar borgarráðs þar um.

Verði samþykkt byggingarleyfi fyrir stærra hús á lóðinni en sem nemur þeirri 
viðmiðunarstærð sem tilgreind er fyrir lóðina, skal greitt viðbótargatnagerðargjald samkvæmt 
þeirri gjaldskrá gatnagerðargjalda sem þá gildir. Ef byggingarréttur á lóðinni eykst eða 
samþykkt er breytt húsagerð áskilur Reykjavíkurborg sér rétt til þess að endurskoða söluverð 
byggingarréttar á grundvelli ofangreindrar útboðsfjárhæðar verðbætt með vísitölu 



byggingakostnaðar, með grunnvísitölu í apríl 2017 og vísitölu dagsetningar þegar 
byggingaleyfi fyrir auknum byggingarrétti er gefið út.

Tengigjald fráveitu er innheimt af Veitum skv. gildandi gjaldskrá Veitna.

Athygli er vakin á því, að framsal byggingarréttarins er óheimilt nema að fengnu samþykki 
borgarráðs, sbr. 14. gr. tilvitnaðs samnings. Athygli er einnig vakin á því að stærð og lega 
lóðar getur breyst. Gerð verður grein fyrir lóð og kvöðum á lóðauppdrætti. Lóðin er 
byggingarhæf. 

Að öðru leyti en að framan greinir gildir um lóðina áðurnefndir úthlutunar- og 
útboðsskilmálar og önnur skjöl sem tilgreind eru í 1. gr. tilvitnaðs samnings milli 
Reykjavíkurborgar og Vesturbugtar ehf. dags. 18. apríl 2017. Auk þess gilda almennir lóða og 
framkvæmdaskilmálar útgefnir 13. júní 2013 sem stangast ekki á við ákvæði tilvitnaðs 
samnings og úthlutunarbréfs þessa og deiliskipulagsskilmálar fyrir Vesturbugt sem 
samþykktir voru í B-deild Stjórnartíðinda þann 14.10.2015 og 11.3.2016. Lóðarhafi hefur 
ekki heimild til þess að skila lóðarréttindum til Reykjavíkurborgar og fá andvirði 
byggingarréttarins endurgreiddan. 

Lóðarleigusamningur verður gerður eigi síðar en við þinglýsingu eignaskiptayfirlýsingar. 

Að öðru leyti gildir um lóðaúthlutun þessa og sölu byggingarréttar, umræddur samningur 
Reykjavíkurborgar og Vesturbugtar dags. 18. apríl 2017 sem samþykktur var í borgarráði 
dags. 6. apríl 2017.

Hrólfur Jónsson

     

Hjálagt:
Samningur milli Reykjavíkurborgar og Vesturbugtar ehf. dags. 18. apríl 2017.
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