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Borgarráð

       

Vonarstræti 4, Reykjavík, samþykki fyrir sölu eignar.

Óskað er eftir að borgarráð staðfesti hjálagðan kaupsamning um Vonarstræti 4, með 
fastanúmerið 200-2759 og landnúmerið 100898, milli Reykjavíkurborgar kt. 530269-7609, 
Ráðhúsinu, 101 Reykjavík og Íslandshótela kt. 630169-2919, Sigtúni 38, 105 Reykjavík.

Greinargerð:  Eigendur að Lækjargötu 10 og 12 og Vonarstræti 4b og Skólabrúar 2, óskuðu 
eftir í bréfi til borgarráðs dags. 17.12.2014, að kaupa fasteignina að Vonarstræti 4, Reykjavík 
af Reykjavíkurborg sem hýsir aðstöðu Bílastæðasjóðs en flutningur hans er ráðgerður í 
Borgartún 12-14 í ágúst/september n.k. Vilji eigenda lóðarhafa og umhverfis- og 
skipulagsráðs Reykjavíkurborgar stóð til þess að breyta eldra deiliskipulagi þar sem það þótti 
geyma ýmsa annmarka. Haldin var samkeppni um breytingu á deiliskipulaginu og var nýtt 
deiliskipulag samþykkt á grunni þess 10. mars 2017 í B-deild Stjórnartíðinda þar sem gert er 
ráð fyrir minna byggingarmagni á sameiginlegri lóð fyrir Lækjargötu 12, Vonarstræti 4b og 
Vonarstræti 4 auk ýmissa annarra breytinga. Var heimilað í deiliskipulaginu að reka hótel í 
húsunum á sameiginlegri lóð og að tengja húsin saman. Fornminjar fundust á lóð Lækjargötu 
12 og hafa aðilar samið um kostnaðarskiptingu vegna fornleifauppgraftrar í hlutfalli við 
eignarhlutdeild Vonastrætis 4 í sameiginlegri lóð.

Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar og Íslandshótel fól tveimur löggiltum fasteignasölum að 
meta Vonarstræti 4. Mötin þóttu gefa niðurstöðu utan eðlilegra skekkjumarka en hærra matið 
var ríflega 40% hærra en lægra matið og var ákveðið að fá þriðja fasteignasalan sem 
oddamann til þess að meta fyrirliggjandi möt sem aðilar ákváðu að leggja til grundvallar sem 
kaupverð Vonarstrætis 4, ásamt byggingarrétti. Málefnalegar ástæður eru fyrir því að selja 
umrædda fasteign beint án auglýsingar á markaðsverði þar sem lóðirnar þrjár eru sameinaðar 
og úr verður heildarmynd bygginga á götureit sem er áberandi í miðbæ Reykjavíkur. Til þess 
að ná fram nauðsynlegum deiliskipulagsbreytingum var nauðsynlegt að allir lóðarhafar, hinnar 
sameinuðu lóðar, stæðu saman að henni. Var því ekki gengið frá kaupum á eigninni fyrr en að 
afstöðnum breytingum á deiliskipulagi fyrir heildarlóðina.

Hrólfur Jónsson

Hjálagt:
Yfirlýsing og umboð stjórnar Íslandshótela til að staðfesta kaupsamning um Vonarstræti 4, dags. 12.júlí 2017
Kaupsamningur um Vonarstræti 4 ásamt byggingarrétti, dags. 7. júlí 2017
Verðmat Kjöreignar, Dans Wiium löggilts fasteignasala, dags. 23. júní 2017.



Verðmat Híbýla, Ingibjargar Þórðardóttur löggilts fasteignasala, dags. 2. júní 2017 
Verðmat Torgs, Árna Ólafs Lárussonar löggilts fasteignasala, dags. 9. maí 2017 
Beiðni til borgarráðs dags. 17.12.2014, um samvinnu um skipulag lóða Lækjargötu 10 og 12, Skólabrúar 2 og 
Vonarstrætis 4 og 4b, ásamt fyrirspurn um kaup á húseigninni Vonarstræti 4.
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