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Borgarráð

       

Sléttuvegur 25-27, úthlutun lóðar til Sjómannadagsráðs.

Óskað er eftir því að borgarráð samþykki að úthluta Sjómannadagsráði kt. 570269-2679, 
(DAS), Laugarási Hrafnistu, 104 Reykjavík, lóð við Sléttuveg 25-27 samtals 17.547 fermetra 
að stærð, sem heimilar byggingu 22.755 fermetra (A-rými). Sjómannadagsráði er úthlutað 
13.230 fermetrum sem dreifast fyrir 2 íbúðarbyggingar og eina samsetta þjónustu- og 
íbúðabyggingu.í samtals þremur byggingum,  ein 1900 fermetra þjónustubygging og þrjár 
íbúðabyggingar samtals 13.230 fermetrar að stærð fyrir aldraða sem heimilar byggingu 141 
íbúða. 

Á lóðinni er einnig heimiluð bygging hjúkrunarheimilis í eigu Reykjavíkurborgar (15%) og 
ríkisins (85%) sem er 7.425 fermetrar. 

Gatnagerðargjöld sem greiðast fyrir íbúðir fyrir aldraða eru nú miðað við byggingavístölu í 
desember er kr.152.012.700.- og fyrir þjónustubyggingu kr. 38.001.900.- eða samtals kr. 
190.014.600.- Gjalddagi gatnagerðargjalda er við útgáfu byggingaleyfa á hverri byggingu fyrir 
sig og miðast endanleg gjöld við þá gjaldskrá sem verður í gildi þegar byggingaleyfi er gefið 
út. Breyting kann að vera á samsetningu gatnagerðargjalds til hækkunar þar sem 
útreikningurinn miðast við að kjallarar bygginganna verði að öllu leyti nýttir sem bílakjallarar. 
Jafnframt er útreikningur miðaður við A-rými en ekki B-rými sem er 1.260 fermetrar. 

Gerður var rammasamningur um úthlutun þessa milli Reykjavíkurborgar og DAS dags. 12. 
júní 2007. Með samningi milli sömu aðila dags. 11. maí 2017 var fyrrgreindur 
rammasamningur felldur úr gildi. Helstu breytingar með nýjum samningi er að nú er gert ráð 
fyrir að Reykjavíkurborg og ríkið eigi hjúkrunarheimili sem byggt verður, Reykjavíkurborg 
eignist hluta af byggingarréttinum, sem verður á sér lóð, Skógarvegi 2, (vísað til lóðar sem 02 
í tilvitnuðu samkomulagi) 4.214 fermetrar að stærð og selji byggingarrétt á henni. Hagnaður 
af sölu byggingarréttar verður skipt milli DAS og Reykjavíkurborgar og að Félagsbústaðir 
eigi kauprétt á 4 íbúðum í fyrirhuguðu húsi sem byggt verður sem nánar er útfært í 
samkomulaginu. Jafnframt er gert ráð fyrir að DAS muni sjá um uppbyggingu og rekstur 
hjúkrunarheimilisins.

Úthlutun þessi er í samræmi við samning DAS og Reykjavíkurborgar dags. 11. maí 2017 og 
deiliskipulag sem samþykkt var í B-deild Stjórnartíðinda 12. júlí 2007 og 24. október 2017. 

Verði samþykkt byggingarleyfi fyrir stærri hús á lóðinni en sem nemur þeim 
viðmiðunarstærðum sem tilgreindar eru fyrir byggingarrétt innan lóðarinnar í gildandi 
deiliskipulagi, skal greitt viðbótargatnagerðargjald samkvæmt gildandi gjaldskrá 
gatnagerðargjalda hverju sinni. Viðbótargatnagerðargjaldið skal greitt áður en byggingaleyfi 
er gefið út. 

Tengigjald fráveitu er áætlað kr. 408.116.- fyrir lóðina miðað við byggingavísitölu nóvember 
mánaðar og annast Veitur innheimtu gjaldsins skv. þeirri gjaldskrá sem gildir á gjalddaga 
gjaldsins.

Ef vanskil verða á greiðslu gatnagerðargjalda, fellur úthlutun lóðarinnar úr gildi, án sérstakrar 
samþykktar borgarráðs og án sérstakrar tilkynningar þar um, sbr. grein númer 1.14 í 
almennum lóða- og framkvæmdaskilmálum, útgefnum í júní 2013.



Athygli er vakin á því, að framsal byggingarréttarins er óheimilt áður en gerður hefur verið 
lóðarleigusamningur um viðkomandi lóð nema að fengnu sérstöku samþykki borgarráðs. 
Samkvæmt tilvitnuðu samkomulagi er DAS heimilt að framselja réttindi og skyldur við 
ákveðnar kringumstæður sem nánar eru tilgreindar í tilvitnuðu samkomulagi. 

Athygli er vakin á því, að stærð og lega lóðarinnar getur breyst og verður gerð grein fyrir 
lóðinni og kvöðum á henni á mæliblaði. Áætlað er að bygging þjónustubyggingar og 
hjúkrunarheimilis hefjist fyrir árslok 2017 og bygging íbúðabygginga hefjist fyrir mitt ári 
2018. Lóðarhafi greiðir fasteignagjöld vegna lóðarinnar frá og með staðfestingu borgarráðs á 
úthlutun þessari. 

Lóðarhafi getur ekki skilað lóðinni aftur til Reykjavíkurborgar. Lóðarleigusamningur verður 
gerður þegar gatnagerðargjöld hafa verið greidd. Samhliða lóðarleigusamningi verður gerður 
lóðaskiptasamningur um hlutdeild lóðar fyrir hjúkrunarheimilið innan heildarlóðarinnar.

Í lóðarleigusamningi verða settar kvaðir samkvæmt samningi DAS og Reykjavíkurborgar um 
að kvöð verði um að íbúðir verða einungis til nýtingar fyrir aldraða sem uppfylla skilyrði 
DAS.

Um úthlutun þessa gilda að öðru leyti lóða- og framkvæmdaskilmálar frá júní 2013, 
fyrrgreindir deiliskipulagsskilmálar og samningur milli DAS og Reykjavíkurborgar dags. 11. 
maí 2017.

Hrólfur Jónsson

     

Hjálagt:
Samningur Reykjavíkurborgar og Sjómannadagsráðs/DAS dags. 11. maí 2017.










	Slettuv_1
	Slettuv_2

