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Tryggvagata 17, Hafnarhúsið - leiga á rými fyrir Listasafn Reykjavíkur

Óskað er eftir að meðfylgjandi leigusamningur við Faxaflóahafnir sf. um rými í Hafnarhúsi 
verði samþykktur.

Greinargerð:  Listasafn Reykjavíkur hefur óskað eftir viðbótarrými fyrir safnið í 
Hafnarhúsinu til að bæta úr brýnni þörf safnsins fyrir viðbótarbakrými. Þessi viðbót bætir úr 
þörf sem einkum má rekja til aukinna umsvifa vegna fjölgunar gesta og umsvifa 
safnverslunar. Rýmið mun jafnframt bæta úr brýnum vanda safnsins varðandi geymslu á 
sýningatengdum búnaði s.s. sýningaborðum, stöplum og tækjabúnaði en núverandi 
tækjageymsla er sprungin og ekki nægilega örugg. Hluti þess sem rýmis sem safnið færi til 
umráða með þessum samningi nýtist í tengslum við útleigur sem eru mikilvæg tekjulind fyrir 
safnið.

Um er að ræða 139,6 fermetra sem eru staðsettir í vestur- og austurenda 1. hæðar í 
Tryggvagötu 17 og er samningur ótímabundinn með eins árs uppsagnarfresti. Leigufjárhæð er 
krónur 374.557,- á mánuði.

Húsnæðið verður framleigt til Listasafns Reykjavíkur.

Ekki er var gert ráð fyrir þessum kostnaði í ramma Listasafnsins.

Hrólfur Jónsson

     

Hjálagt:
Leigusamningur dags. 18. janúar 2018
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Umsögn  
 
Efni:   Tillaga um leigusamning vegna Tryggvagötu 17, Hafnarhúsið – rými fyrir Listasafn RVK 
Viðtakandi:  Borgarráð  
Sendandi:  Fjármálastjóri 
 

Fyrir liggur tillaga skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar (SEA) frá 18. janúar sl. um að taka frá og með 1. 
febrúar 2018 á leigu 139,7 m2 í vestur- og austurenda 1. hæðar að Tryggvagötu 17 til að bæta úr brýnni 
þörf Listasafns Reykjavíkur fyrir viðbótarbakrými. Þessa viðbótar þörf má einkum rekja til aukinna 
umsvifa vegna fjölgunar gesta og umsvifa safnverslunar. Rýminu er ætlað að bæta úr brýnum vanda 
safnsins vegna geymslu á sýningingartengdum búnaði ásamt því að hluti svæðisins nýtist í tengslum 
við útleigur sem eru mikilvæg tekjulind fyrir safnið. Eignasjóður framleigir húsnæðið til Listasafns 
Reykjavíkur en ekki var gert ráð fyrir þessum kostnaði í ramma Listasafnsins. 

Áhrif húsaleigusamningsins á rekstur borgarsjóðs eru einkum leigan á rýminu í Tryggvagötu 17 sem 
nemur 374.557 kr. á mánuði en uppreiknast á þriggja mánaðafresti miðað við byggingavísitölu. 
Leigusamningurinn er ótímabundinn og uppsegjanlegur með 12 mánaða fyrirvara, sem veldur því að 
ekki þarf að færa samninginn í efnahag sem leigueign og leiguskuld. Í leigunni felst að eigandi sér um 
allt utanhúsviðhald og stórt viðhald innanhús. Leigutaki greiðir allan sérgreindan kostnað, s.s. hiti og 
rafmagn, og hlutfall af sameiginlegum kostnaði við rekstur hússins. Gert er ráð fyrir að annar 
rekstrarkostnaður  (þrif, hiti, rafmagn o.fl.) nemi um 227.000 kr. á ári en ekki er gert ráð fyrir kostnaði 
vegna búnaðar eða lagfæringa umfram það sem nú þegar er í fjárfestingaráætlun.  

Heildaráhrif á rekstrarútgjöld ársins 2018 nema um 4.396.000 kr., þar af eru 4.188.000 kr. vegna leigu 
og um  208.000 kr. vegna þrifa, hita, rafmagns o.fl. Áhrif á rekstrarkostnað næstu ár á eftir hækka í 
takti við byggingavísitölu og verðlag og þarf að taka tillit til þessa við gerð fjárhagsáætlunar 2019. 
Tekjuáætlun Listasafnsins vegna útleigu í Hafnarhúsinu er 8.000.000 kr. á árinu 2018 og áætlað er að 
viðbótarrýmið hafi jákvæð áhrif leigutekjur en óvíst hversu mikil áhrifin eru. 

Þegar litið er til leigukjaranna er ljóst að leiguverðið er hagstætt en leiga á hvern m2 er 2.681 kr. Á sama 
svæði eru dæmi um að rými hafi verið leigð á 7.000 – 10.000 kr. á hvern m2. Það ætti því ekki að fara á 
milli mála að um hagstæðan leigusamning er að ræða. 

 
Birgir Björn Sigurjónsson, 
fjármálastjóri 
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