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Umsókn um styrk til uppsetningar á hleðslubúnaði fyrir rafbíla 
við fjöleignarhús 

 
Reykjavíkurborg og Orkuveita Reykjavíkur hafa komið á fót sjóði sem ætlað er að styrkja fjöleignarhús í að 
koma upp hleðslubúnaði fyrir rafbíla.  Skilgreindir hafa verið úthlutunarskilmálar fyrir sjóðinn sem má 
nálgast á eftirfarandi vefsíðu: https://reykjavik.is/uppbygging-innvida-fyrir-rafbila 
 
Eyðublað þetta er ætlað fjöleignarhúsum til að sækja um styrk úr sjóðnum.  Skila skal útfylltu 
umsóknareyðublaði og tilgreindum fylgigögnum með tölvupósti á netfangið rafbilar@reykjavik.is  
 
Umsókn skal skila og fá samþykkta áður en búnaður er keyptur og framkvæmdir hafnar. Þó er heimilt að 
leita ráðgjafar áður en sótt er um styrk sbr. a-lið 2. gr. framangreindar úthlutunarskilmála 
 
Upplýsingar um húsfélag 

Heiti húsfélags:   

Heimilisfang húsfélags:  

Kennitala húsfélags:  

Reikningur húsfélags sem færa skal styrk inn á: 

 

Lýsing á framkvæmd 

Lýsa skal vinnu/ráðgjöf sem sótt er um styrk fyrir, búnaði m.a. fjölda og staðsetningu hleðslustöðva, 
raflögnum og hvernig gjaldtöku fyrir notkun er háttað1, fjölda íbúða í húsfélagi sem sækir um styrk, : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hleðslubúnaður sem settur er upp, lagnir og allur frágangur skal uppfylla í öllu kröfur í íslenskri löggjöf til 
raflagna og -kerfa og frágangs á þeim. Vinna við raflagnir og tengingar skal unnin af löggiltum rafverktaka. 
Fylgja skal leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar „Hleðsla rafbíla og raflagnir“. 

                                                           
1 Hleðslustöðvar skulu vera aðgengilegar öllum íbúum húsfélagsins. Þetta krefst þess að hleðslustöðvarnar séu í eigu og umsjón húsfélagsins og 
hugað sé í upphafi að því hvernig kostnaði er skipt á milli þeirra sem nota hleðsluaðstöðuna 

Úlfarsbraut 90 húsfélag 

Úlfarsbraut 90

4704210370

Sótt um styrk fyrir uppsetningu á grunnkerfi fyrir hleðslustöðvar. Úr tilboði:
Tilboð í grunnlagnir fyrir uppsetningu og tengingu á 4 tengikvíum fyrir Hleðslulausn ON. Lagt verður að 2 
staurum við bílastæði og gert klárt 
með barka að 2 staðsetningum í framhaldi. Settir upp 2 staurar með möguleika á 4 hleðslustöðvum. Inni í 
tilboði er tenging í töflu, lagnavinna 
og annar frágangur.

Húsfélagið mun svo byrja á að leigja tvær stöðvar í gegnum Hleðsluáskrfit ON og mun ON sjá um gjaldtöku 
fyrir notkun. Rekstrarkostnaður/Leigugjald fyrir hleðsluáskrift ON deilist á jafnt á meðlimi húsfélagsins sem 
nýta sér stöðvarnar.
Í húsfélaginu eru 6 íbúðir.
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Upphæð styrks sem sótt er um2:   

Upphaf verks:   

Áætluð verklok3:  

 

Fylgigögn með umsókn 

Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn: 

 Kostnaðaráætlun 

 Tilboð verktaka 

 Samþykki húsfélags fyrir breyttri notkun bílastæða 

 
 
Að loknu verki skal skila afriti af kvittunum fyrir öllum kostnaði sem sótt er um styrk fyrir, yfirlýsingu 
löggilds rafverktaka um að verki sé lokið og uppfylli allar kröfur þ.m.t. lokatilkynning til 
Mannvirkjastofnunar, ljósmynd af hleðslustöðvum og er þá greiddur út styrkurinn. 
 
Gerð er krafa um að viðkomandi húsfélag reki hleðsluaðstöðuna í að minnsta þrjú ár frá uppsetningu, að 
öðrum kosti áskilur Reykjavíkurborg sér rétt til að krefja húsfélagið um endurgreiðslu styrksins. 
 
 

                                                           
2 Hámarks styrkupphæð til hvers húsfélags er 1,5 m.kr, ein og hálf milljón króna, þó aldrei meira en sem nemur 67% af heildarkostnaði verksins 
með virðisaukaskatti.  Styrkur er greiddur í samræmi við framlagða reikninga. 
3 Ljúka skal framkvæmdum innan 6 mánaða frá því umsókn er samþykkt. Sé framkvæmdum ekki lokið innan þess tíma fellur vilyrði um styrk niður 
og þarf að sækja um að nýju. 

754.055

6/12/21

10/12/21

✔

✔

✔



RE: Styrktarumsókn fyrir Úlfarsbraut  90 húsfélag (kt: 4704210370)
Bréf
Málsnúmer:  USK2021020057
Bréfalyklar:  2.7.0 Styrkir – almennt
Eigandi skjals:  Guðmundur B. Friðriksson
Staða:  Í vinnslu
Dagsetningar:
Búið til:  29.11.2021
Dagsetning skjals: 24.11.2021

Upplýsingar um viðskiptavin :
Netfang: "Jakob Sigurður Friðriksson" 
<jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>

Skjalalykill 2.7.0 Styrkir – almennt
Móttökudags. 24.11.2021

Málsnúmer USK2021020057
Skráð í GoPro 29.11.2021

Tegund skjals Bréf
Efnisorð

Fyrir Borgarráð

Sent: Sent til:

  Notandi:  "Jakob Sigurður Friðriksson" <jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>
  Dagsetning:  24.11.2021 07:39:49
  Til:  "Guðmundur Benedikt Friðriksson" </o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=548894412c904017a65ceffcd0520849-Gudmundur B>
  Efni:  RE: Styrktarumsókn fyrir Úlfarsbraut 90 húsfélag (kt: 4704210370)
---------------------------------------------------------

Sæll 

 

Já, samþykkt.

 

Kær kveðja / Best Regards,

Jakob Sigurður Friðriksson
Viðskiptaþróun / Head of Business Development
Sími / Tel: +354 516 6100 | Farsími / Mobile: +354 6177720 | Netfang / E-mail: 
jakob.sigurdur.fridriksson@or.is 
Orkuveita Reykjavíkur / Reykjavik Energy | www.or.is

Tilkynningar

 

Fyrirvari / Disclaimer: http://www.or.is/fyrirvaridisclaimer

 

From: gudmundur.b.fridriksson@reykjavik.is <gudmundur.b.fridriksson@reykjavik.is> 
Sent: þriðjudagur, 23. nóvember 2021 16:22
To: Jakob Sigurður Friðriksson <jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>



Subject: Fw: Styrktarumsókn fyrir Úlfarsbraut 90 húsfélag (kt: 4704210370)

 

Sæll Jakob 

Umsókn frá Húsfélaginu Úlfarsbraut 90.  Samþykki OR? 

Kveðja, 
Guðmundur 

 Notandi:  
 Dagsetning:  19.11.2021 09:23:49
 Til:  "Rafbílar" </o=Reykjavik/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=72b15215ca3c43b28fd227fe28567111-mbxUSK
Rafbilar>
 Efni:  Styrktarumsókn fyrir Úlfarsbraut 90 húsfélag (kt: 4704210370)
---------------------------------------------------------
Sæl/l

Meðfylgjandi er styrktarumsókn fyrir uppsetningu á grunnkerfi 
fyrir
hleðslustöðvar við Úlfarsbraut 90. Í húsfélaginu eru 6 íbúðir, 
8 óskipt
sameiginleg bílastæði og 1 stæði fyrir fatlaða. Af þeim stæðum 
munu 4
nýtast til hleðslu á rafbílum.

Kveðja,
Sveinn Finnsson

  - image001.jpg



Verkkaupi Húsfélagið Úlfarsbraut 90,(kt. 470421-0370) umbeðið Sveinn 

Verknr:

Lýsing

Magn Eining Einingarverð Heildarverð

Tengikví 4 12.096 48.384

Vinna við lagnir, gröft og tengingar 1 618.250 618.250

Efni: kaplar, rör, töflu- og smáefni. 1 360.653 360.653

Möguleg endurgreiðsla vegna Allir vinna sem gildir út árið 2021 148.380

Samtals kostnaður að frádregnum vsk af Allir vinna 1.125.456

Heildar verð án vsk. 1.027.287 kr

vsk alls 246.549 kr

Heildar verð með vsk. 1.273.836 kr

Rafal ehf - Hringhellu 9 - 220 Hafnarfjörður.  S. 510.6600 / fax 510.6609

K.t.  611290.1019  vsk: 27390

RAFAL ehf

Heiti

Tilboð í grunnlagnir fyrir uppsetningu og tengingu á 4 tengikvíum fyrir Hleðslulausn ON. Lagt verður að 2 staurum við bílastæði og gert klárt 

með barka að 2 staðsetningum í framhaldi. Settir upp 2 staurar með möguleika á 4 hleðslustöðvum. Inni í tilboði er tenging í töflu, lagnavinna 

og annar frágangur. Verkið verður tilkynnt til HMS að því loknu.
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Umsókn um styrk til uppsetningar á hleðslubúnaði fyrir rafbíla 
við fjöleignarhús 

 
Reykjavíkurborg og Orkuveita Reykjavíkur hafa komið á fót sjóði sem ætlað er að styrkja fjöleignarhús í að 
koma upp hleðslubúnaði fyrir rafbíla.  Skilgreindir hafa verið úthlutunarskilmálar fyrir sjóðinn sem má 
nálgast á eftirfarandi vefsíðu: https://reykjavik.is/uppbygging-innvida-fyrir-rafbila 
 
Eyðublað þetta er ætlað fjöleignarhúsum til að sækja um styrk úr sjóðnum.  Skila skal útfylltu 
umsóknareyðublaði og tilgreindum fylgigögnum með tölvupósti á netfangið rafbilar@reykjavik.is  
 
Umsókn skal skila og fá samþykkta áður en búnaður er keyptur og framkvæmdir hafnar. Þó er heimilt að 
leita ráðgjafar áður en sótt er um styrk sbr. a-lið 2. gr. framangreindar úthlutunarskilmála 
 
Upplýsingar um húsfélag 

Heiti húsfélags:   

Heimilisfang húsfélags:  

Kennitala húsfélags:  

Reikningur húsfélags sem færa skal styrk inn á: 

 

Lýsing á framkvæmd 

Lýsa skal vinnu/ráðgjöf sem sótt er um styrk fyrir, búnaði m.a. fjölda og staðsetningu hleðslustöðva, 
raflögnum og hvernig gjaldtöku fyrir notkun er háttað1, fjölda íbúða í húsfélagi sem sækir um styrk, : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hleðslubúnaður sem settur er upp, lagnir og allur frágangur skal uppfylla í öllu kröfur í íslenskri löggjöf til 
raflagna og -kerfa og frágangs á þeim. Vinna við raflagnir og tengingar skal unnin af löggiltum rafverktaka. 
Fylgja skal leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar „Hleðsla rafbíla og raflagnir“. 

                                                           
1 Hleðslustöðvar skulu vera aðgengilegar öllum íbúum húsfélagsins. Þetta krefst þess að hleðslustöðvarnar séu í eigu og umsjón húsfélagsins og 
hugað sé í upphafi að því hvernig kostnaði er skipt á milli þeirra sem nota hleðsluaðstöðuna 

Húsfélagið Reyrengi 10

Reyrengi 10   112 Reykjavík.    

470794-2089

Á almennum fundi  í Húsfélaginu Reyrengi 10 sem haldinn var þann 18. nóvember 2021, var samþykkt að 
setja upp hleðslustöðvar til hleðslu á rafbílum íbúa.  Ennfremur var samþykkt að taka tilboði  frá N einum 
(Tilboð fylgir með umsókninni)  Gert er ráð fyrir að upp verði sett tvö útistæði með einni hleðslustöð hvort.  
Þau verði staðsett hjá þeim bílasæðum,  sem samþykkt hefur verið að taka frá í þessu skini.  Sjá 
meðfylgjandi skissu.  Raflagnir verða grafnar í jörð, eftir að útfyrir veggi verður komið.  Gjaldtöku verður 
þannig háttað að tilboðsgjafi heldur utan um notkununa og innheimtir kostnaðinn hjá notendum.  Alls eru 
10 íbúðir í húsinu.
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Upphæð styrks sem sótt er um2:   

Upphaf verks:   

Áætluð verklok3:  

 

Fylgigögn með umsókn 

Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn: 

 Kostnaðaráætlun 

 Tilboð verktaka 

 Samþykki húsfélags fyrir breyttri notkun bílastæða 

 
 
Að loknu verki skal skila afriti af kvittunum fyrir öllum kostnaði sem sótt er um styrk fyrir, yfirlýsingu 
löggilds rafverktaka um að verki sé lokið og uppfylli allar kröfur þ.m.t. lokatilkynning til 
Mannvirkjastofnunar, ljósmynd af hleðslustöðvum og er þá greiddur út styrkurinn. 
 
Gerð er krafa um að viðkomandi húsfélag reki hleðsluaðstöðuna í að minnsta þrjú ár frá uppsetningu, að 
öðrum kosti áskilur Reykjavíkurborg sér rétt til að krefja húsfélagið um endurgreiðslu styrksins. 
 
 

                                                           
2 Hámarks styrkupphæð til hvers húsfélags er 1,5 m.kr, ein og hálf milljón króna, þó aldrei meira en sem nemur 67% af heildarkostnaði verksins 
með virðisaukaskatti.  Styrkur er greiddur í samræmi við framlagða reikninga. 
3 Ljúka skal framkvæmdum innan 6 mánaða frá því umsókn er samþykkt. Sé framkvæmdum ekki lokið innan þess tíma fellur vilyrði um styrk niður 
og þarf að sækja um að nýju. 

2.690.004

12/20/21

2/28/21

✔

✔

✔



RE: Reyrengi 10 umsókn um styrk
Bréf
Málsnúmer:  USK2021020057
Bréfalyklar:  2.7.0 Styrkir – almennt
Eigandi skjals:  Guðmundur B. Friðriksson
Staða:  Í vinnslu
Dagsetningar:
Búið til:  03.12.2021
Dagsetning skjals: 03.12.2021

Upplýsingar um viðskiptavin :
Netfang: "Jakob Sigurður Friðriksson" 
<jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>

Skjalalykill 2.7.0 Styrkir – almennt
Móttökudags. 03.12.2021

Málsnúmer USK2021020057
Skráð í GoPro 03.12.2021

Tegund skjals Bréf
Efnisorð

Fyrir Borgarráð

Sent: Sent til:

  Notandi:  "Jakob Sigurður Friðriksson" <jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>
  Dagsetning:  3.12.2021 13:22:19
  Til:  "Guðmundur Benedikt Friðriksson" </o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=548894412c904017a65ceffcd0520849-Gudmundur B>
  Efni:  RE: Reyrengi 10 umsókn um styrk
---------------------------------------------------------

Já, samþykkt. 
Kv. Jakob 

Sent from my Galaxy

-------- Original message --------
From: gudmundur.b.fridriksson@reykjavik.is 
Date: 03/12/2021 13:08 (GMT+00:00) 
To: Jakob Sigurður Friðriksson <jakob.sigurdur.fridriksson@or.is> 
Subject: Fw: Reyrengi 10 umsókn um styrk 
Sæll Jakob 

Umsókn frá Húsfélaginu Reyrengi 10.  Samþykki OR? 

Kveðja, 
Guðmundur 

 Notandi:  "Þórður Aðalsteinsson" 
 Dagsetning:  23.11.2021 16:38:49
 Til:  "Rafbílar" </o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=27fd60bdf3644e9bbe84ea7881b3f03f-mbxUSKRafbi>
 Efni:  Reyrengi 10 umsókn um styrk
---------------------------------------------------------

Daginn, 

  

Fyrir hönd húsfélagssins Reyrengi 10 sækjum við um styrk til uppsetnignatr hleðslustöðva 



N1 lætur
strauminn
rætast



Útistæði

Útistæði með 2 hleðslustöðvum kostar 2.690.004 kr.

Þar af eru hleðslustöðvar 446.400 kr.

Samtals er vsk endurgreiðsla áætluð: 346.567 kr.

Þar af eru hleðslustöðvar 446.400 kr.

Samtals með áætlaðri endurgreiðslu vsk kosta útistaurar 2.343.436 kr.

Ef verkefnið fær styrk frá Reykjavíkurborg má reikna með að styrkupphæð verði 1.500.000 kr.

Heildarkostnaður með styrk frá Reykjavíkurborg og vsk endurgreiðslu er áætlaður 843.436 kr.

Innifalið í lausninni er:

• Tveir hleðslustaurar með einni hleðslustöð hvor. Tilbúnir 

fyrir tvær hleðslustöðvar í viðbót

• Jarðvegsvinna, uppsetning og tengingar

• Allur nauðsynlegur var- og öryggisbúnaður

• Úttekt af löggiltum rafvirkjameistara sem sendir

tilkynningu til Mannvirkjastofnunnar. 

• Notendautanumhald og notkunarmælingar í skýi

• App fyrir notendur



Ávinningur húsfélags
∙ Húsfélagið þarf ekki að annast neinn rekstur, útgáfu reikninga eða afstemmingar vegna

notkunar. N1 sér um alla þá vinnu.

∙ Enginn rekstrarkostnaður fellur á húsfélagið. N1 rukkar notendur beint.

∙ Notendur hafa aðgang á mínum síðum auk þess að vera með appið í símanum til að

fylgjast með hleðslu og allri notkun

∙ N1 sér um að halda við og uppfæra hugbúnað hleðslustöðva.

∙ N1 sér um að senda hverjum notanda rukkun fyrir hleðslu rafbíla um hver mánaðarmót.

∙ Komi til þess að hleðslustöð bili þá mun N1 bregðast við og útvega aðra stöð næsta

virka dag.

∙ Gjaldtaka á mánaðargjaldi hefst þegar hleðslustöð er tekin í notkun.

Þjónustuþættir: Verð m/VSK Afsláttur

Mánaðargjald á hvern notanda 700 kr*

Flutningsgjald hjá veitu Skv. verðskrá

Verð á kWs frá Íslenskri Orkumiðlun 6,49 kr kWs**

Verð á hleðslustöð með afslætti 223.200 kr 20%***

* Ekki er lagt auka gjald á kWs

** Íslensk Orkumiðlun býður upp á lægsta raforkuverðið á markaði

***Gildir fram að uppsetningu kerfis. Fullt verð án afsláttar er 279.000 kr.

Eftir upppsetningu veitum við 10% afslátt af hleðslustöð í 6 mánuði.



N1 lætur 
strauminn 
rætast



Umsókn um styrk
Fyrir hönd húsfélagsins Reyrengi 10 eru hér meðfylgjandi öll gögn varðandi

umsókn um styrk vegna uppsetninga hleðslustöðva við húsið.



Kostnaðaráætlun

Kostnaðaráætlun - uppsetning hleðslustöðva

Hleðslustöðvar 446400

Vinna rafvirkja, jarðvinna og efni 1920284

Staurar undirstöður og fleira 323320

2690004



Rafmagnstafla



Fyrirhuguð
staðsetning
hleðslustöð
va
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Umsókn um styrk til uppsetningar á hleðslubúnaði fyrir rafbíla 
við fjöleignarhús 

Reykjavíkurborg og Orkuveita Reykjavíkur hafa komið á fót sjóði sem ætlað er að styrkja fjöleignarhús í að 
koma upp hleðslubúnaði fyrir rafbíla.  Skilgreindir hafa verið úthlutunarskilmálar fyrir sjóðinn sem má 
nálgast á eftirfarandi vefsíðu: https://reykjavik.is/uppbygging-innvida-fyrir-rafbila 

Eyðublað þetta er ætlað fjöleignarhúsum til að sækja um styrk úr sjóðnum.  Skila skal útfylltu 
umsóknareyðublaði og tilgreindum fylgigögnum með tölvupósti á netfangið rafbilar@reykjavik.is  

Umsókn skal skila og fá samþykkta áður en búnaður er keyptur og framkvæmdir hafnar. Þó er heimilt að 
leita ráðgjafar áður en sótt er um styrk sbr. a-lið 2. gr. framangreindar úthlutunarskilmála 

Upplýsingar um húsfélag 

Heiti húsfélags:   

Heimilisfang húsfélags:  

Kennitala húsfélags:  

Reikningur húsfélags sem færa skal styrk inn á: 

Lýsing á framkvæmd 

Lýsa skal vinnu/ráðgjöf sem sótt er um styrk fyrir, búnaði m.a. fjölda og staðsetningu hleðslustöðva, 
raflögnum og hvernig gjaldtöku fyrir notkun er háttað1, fjölda íbúða í húsfélagi sem sækir um styrk, : 

Hleðslubúnaður sem settur er upp, lagnir og allur frágangur skal uppfylla í öllu kröfur í íslenskri löggjöf til 
raflagna og -kerfa og frágangs á þeim. Vinna við raflagnir og tengingar skal unnin af löggiltum rafverktaka. 
Fylgja skal leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar „Hleðsla rafbíla og raflagnir“. 

1 Hleðslustöðvar skulu vera aðgengilegar öllum íbúum húsfélagsins. Þetta krefst þess að hleðslustöðvarnar séu í eigu og umsjón húsfélagsins og
hugað sé í upphafi að því hvernig kostnaði er skipt á milli þeirra sem nota hleðsluaðstöðuna

https://reykjavik.is/uppbygging-innvida-fyrir-rafbila
mailto:rafbilar@reykjavik.is
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Upphæð styrks sem sótt er um2:  

Upphaf verks:   

Áætluð verklok3:  

Fylgigögn með umsókn 

Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn: 

Kostnaðaráætlun 

Tilboð verktaka 

Samþykki húsfélags fyrir breyttri notkun bílastæða 

Að loknu verki skal skila afriti af kvittunum fyrir öllum kostnaði sem sótt er um styrk fyrir, yfirlýsingu 
löggilds rafverktaka um að verki sé lokið og uppfylli allar kröfur þ.m.t. lokatilkynning til 
Mannvirkjastofnunar, ljósmynd af hleðslustöðvum og er þá greiddur út styrkurinn. 

Gerð er krafa um að viðkomandi húsfélag reki hleðsluaðstöðuna í að minnsta þrjú ár frá uppsetningu, að 
öðrum kosti áskilur Reykjavíkurborg sér rétt til að krefja húsfélagið um endurgreiðslu styrksins. 

2 Hámarks styrkupphæð til hvers húsfélags er 1,5 m.kr, ein og hálf milljón króna, þó aldrei meira en sem nemur 67% af heildarkostnaði verksins 
með virðisaukaskatti.  Styrkur er greiddur í samræmi við framlagða reikninga. Greidd styrkfjárhæð miðast við samþykkta umsókn húsfélags nema 
ef kostnaður er lægri samkvæmt framlögðum kvittunum.  Miðast styrkupphæð þá við framlagðar kvittanir.  Ekki greiddur styrkur fyrir 
virðisaukaskatt af vinnulið og hleðslustöð meðan í gildi eru reglur um niðurfellingu virðisaukaskatts eða endurgreiðslu ríkissjóðs.
3 Ljúka skal framkvæmdum innan 6 mánaða frá því umsókn er samþykkt. Sé framkvæmdum ekki lokið innan þess tíma fellur vilyrði um styrk niður 
og þarf að sækja um að nýju.  Húsfélag getur óskað eftir lengri frest til að ljúka framkvæmdum komi ytri ástæður, s.s. veður, í veg fyrir að hægt 
sé að ljúka verkinu á tilskyldum tíma.



RE: RE: RE: Hleðslustöðvar fyrir Ljósavík  30
Bréf
Málsnúmer:  USK2021020057
Bréfalyklar:  2.7.0 Styrkir – almennt
Eigandi skjals:  Guðmundur B. Friðriksson
Staða:  Í vinnslu
Dagsetningar:
Búið til:  07.12.2021
Dagsetning skjals: 07.12.2021

Upplýsingar um viðskiptavin :
Netfang: "Jakob Sigurður Friðriksson" 
<jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>

Skjalalykill 2.7.0 Styrkir – almennt
Móttökudags. 07.12.2021

Málsnúmer USK2021020057
Skráð í GoPro 07.12.2021

Tegund skjals Bréf
Efnisorð

Fyrir Borgarráð

Sent: Sent til:

  Notandi:  "Jakob Sigurður Friðriksson" <jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>
  Dagsetning:  7.12.2021 15:52:13
  Til:  "Guðmundur Benedikt Friðriksson" </o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=548894412c904017a65ceffcd0520849-Gudmundur B>
  Efni:  RE: RE: RE: Hleðslustöðvar fyrir Ljósavík 30
---------------------------------------------------------

Sæll 

 

Ég skil það líka, en (tilvitnun í póst Sveins):

 

Það skal tekið fram að húsfélagið, eða eignin sem slík, á öll 16 bílastæðin svo eingöngu íbúar 
hússins mega leggja þar, og því er hagað svoleiðis að helmingur stæðanna er merktur 
Ljósuvík 30, og hinn helmingurinn er merktur með íbúðanúmeri svo hver íbúð er með eitt 
fast stæði  og eitt aukastæði, og við ætlum að hafa merktu stæðin fyrir framan 
hleðslustöðvarnar svo að gestir eða óafvitandi blokkeri ekki hleðslustöðvarnar fyrir íbúunum. 
Bílastæði 2-9 verða þá merkt íbúðunum, og restin verður bara merkt húsinu. 

 

En ef þú ert sáttur, þá geri ég ekki athugasemdir.

 

Kær kveðja / Best Regards,

Jakob Sigurður Friðriksson
Viðskiptaþróun / Head of Business Development
Sími / Tel: +354 516 6100 | Farsími / Mobile: +354 6177720 | Netfang / E-mail: 
jakob.sigurdur.fridriksson@or.is 
Orkuveita Reykjavíkur / Reykjavik Energy | www.or.is



Tilkynningar

 

Fyrirvari / Disclaimer: http://www.or.is/fyrirvaridisclaimer

 

From: gudmundur.b.fridriksson@reykjavik.is <gudmundur.b.fridriksson@reykjavik.is> 
Sent: þriðjudagur, 7. desember 2021 15:40
To: Jakob Sigurður Friðriksson <jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>
Subject: Re: RE: RE: Hleðslustöðvar fyrir Ljósavík 30

 

Sæll Jakob 

Ég átti símtal við Svein um þetta áður en hann sendi inn umsóknina.  Að hleðslustæðin yrðu 
að vera aðgengileg öllum íbúum, eign húsfélagsins og rekið af því.  Þau eru að setja upp átta 
tengla og það eru átta íbúðir í húsinu.  Það hafa því allir íbúar í húsinu aðgang að hleðslu. 
 Húsfélagið kemur til með að eiga þetta og reka, ekki séreign.  Sveinn segir að þessi stæði séu 
merkt íbúum en eru samt ekki séreign heldur eign húsfélagsins.  Þau eru ekki ætluð gestum, 
þeim er ætlað að leggja í stæðin á móti.  Ég skil að þau vilji setja stöðvarnar upp þeim megin 
þar sem annars þarf að fara yfir bílastæðið með lagnir. 

Kveðja, 
Guðmundur 

 Notandi:  "Jakob Sigurður Friðriksson" <jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>
 Dagsetning:  7.12.2021 14:20:32
 Til:  "Guðmundur Benedikt Friðriksson" </o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative 
Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=548894412c904017a65ceffcd0520849-Gudmund
ur B>
 Efni:  RE: RE: Hleðslustöðvar fyrir Ljósavík 30
---------------------------------------------------------

Sæll 

  

Mér finnst ekki alveg ljóst hvort um sé að ræða einkabílastæði eða ekki: 

  

Kær kveðja / Best Regards, 



RE: RE: Hleðslustöðvar fyrir Ljósavík  30
Bréf
Málsnúmer:  USK2021020057
Bréfalyklar:  2.7.0 Styrkir – almennt
Eigandi skjals:  Guðmundur B. Friðriksson
Staða:  Í vinnslu
Dagsetningar:
Búið til:  07.12.2021
Dagsetning skjals: 07.12.2021

Upplýsingar um viðskiptavin :
Netfang: "Sveinn Orri Snæland" 

Skjalalykill 2.7.0 Styrkir – almennt
Móttökudags. 07.12.2021

Málsnúmer USK2021020057
Skráð í GoPro 07.12.2021

Tegund skjals Bréf
Efnisorð

Fyrir Borgarráð

Sent: Sent til:

  Notandi:  "Sveinn Orri Snæland" 
  Dagsetning:  7.12.2021 12:44:21
  Til:  "Guðmundur Benedikt Friðriksson" </o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=548894412c904017a65ceffcd0520849-Gudmundur B>
  Efni:  RE: RE: Hleðslustöðvar fyrir Ljósavík 30
---------------------------------------------------------

Sæll Guðmundur
 
Áætlaður heildarkostnaður er gefinn í póstinum sem var viðhengi.
 
Sæll aftur Sveinn.

Hérna kemur tilboð miðað við uppfærða magnskrá.

Það var svolítið erfitt að mæla þetta nákvæmlega út af snjónum en þetta ætti allt að vera 
innan skekkjumarka.

Set þó fyrirvara með rafmagnsvinnuna þar sem upphaflega tilboðið miðaðist við Easee en 
það nær aldrei upp í mismuninn á verðinu á stöðvunum sjálfum. Hugsanlega bætast við 
nokkrir metrar af 5x10 kaplinum.

Samtals m/vsk: 2.303.776 kr.

Þarna gerði ég ráð fyrir að fara beint út úr inntaksrými, gegnum stéttina og út á malbikið og 
þaðan yfir. Við reynum svo að kjarnabora okkur í gegnum steyptu stéttina skáhalt út í 
lagnaskurðinn og koma þannig lögnunum í staurana sem verða boltaðir við stéttina.
 
 
Ég setti tilboðið bara með for info.
 
En talan sem ég byggi upphæðina á er sumsé 2.303.776 kr.
 
Takk fyrir að skoða þetta fyrir okkur.
 



Grein Yfirborð Eining Magn Ein.verð án vsk Verð án vsk.

Skurður Möl m 10,000 kr. 0 kr.
Skurður Gras m 12,000 kr. 0 kr.
Skurður Hellur m 3.0 17,000 kr. 51,000 kr.
Skurður Steypa m 2.0 24,000 kr. 48,000 kr.
Skurður Malbik m 13.0 31,000 kr. 403,000 kr.

Undirstöður Möl stk 100,000 kr. 0 kr.
Undirstöður Gras stk 60,000 kr. 0 kr.
Undirstöður Hellur stk 107,000 kr. 0 kr.
Undirstöður Steypa stk 2.0 60,000 kr. 120,000 kr.
Undirstöður Malbik stk 122,000 kr. 0 kr.
Niðursetning á rafm.skáp stk 60,000 kr. 0 kr.

Staur 2faldur stk 2.0 48,378 kr. 96,756 kr.

Etrel Inch Pro stk 4.0 169,996 kr. 679,984 kr.
Load Guard stk 1.0 39,516 kr. 39,516 kr.
Teltonika 4g router stk 1.0 25,806 kr. 25,806 kr.

0 kr.
2.7

Samtals 1,464,062 kr.

2.7.1 Aðstöðusköpun, öryggismál og startgjald 6% 0 kr.

Að lágmarki 50.000 kr. að hámarki 150.000 kr.
Verð án VSK 1,464,062 kr.

VSK 24% 351,375 kr.

Verð m. VSK 1,815,437 kr.

Heimilisfang Ljósavík 30
Verkheiti: Jarðvinna
Verktaki: VV Verk
Eftirlit: Hleðslustöðin

REIKNINGUR



Lýsing Eining Magn Verð án vsk

Powerflex kapall 5x10q m 30.0 60,522 kr.
Lagnarör 25mm m 1.0 5,280 kr.
Raflagnaspennur stk 0 kr.
Vinna í aðal rafmagnstöflu heild 1.0 44,000 kr.
Uppsetning og tenging á hleðslustöð stk 4.0 176,000 kr.
Lagnastigi m 0 kr.
Lagnavinna heild 1.0 88,000 kr.
Smáefni og ófyrirséð heild 1.0 16,500 kr.
Kjarnaborun stk 1.0 3,520 kr.

stk 0 kr.
2.7 REIKNINGUR

Samtals 393,822 kr.

2.7.1 Aðstöðusköpun, öryggismál og startgjald 6% 0 kr.

Að lágmarki 50.000 kr. að hámarki 150.000 kr.
Verð án VSK 393,822 kr.

VSK 24% 94,517 kr.

Verð m. VSK 488,339 kr.

Eftirlit: Hleðslustöðin

Heimilisfang Ljósavík 30
Verkheiti: Rafmagnsvinna
Verktaki: Neisti



H
L E Ð S L U

S T Ö Ð I N

www.hledslustodin.is Ottó Marinó Ingsason

Framkvæmdastjóri



AFHVERJU 
HLEÐSLUSTÖÐIN ?

• HLEÐSLUSTÖÐIN EHF HEFUR FRÁ UPPHAFI
SETT MARKIÐ HÁTT ÞEGAR KEMUR AÐ
ÞJÓNUSTUSTIGI OG GÆÐUM.

• SYSTURFÉLAG HLEÐSLUSTÖÐVARINNAR, VV
VERK EHF, HEFUR VÍÐTÆKA REYNSLU ÞEGAR
KEMUR AÐ SMÁSPENNULÖGNUM OG
JARÐVINNU OG HEFUR UNNIÐ VIÐ ÞAÐ
SLEITULAUST FRÁ STOFNUN FYRIR MÍLU VIÐ
GÓÐAN ORÐSTÍR.

• FYRIR OKKUR STARFA EINUNGIS LÖGGILTIR
RAFVIRKJAMEISTARAR MEÐ MIKLA REYNSLU
ÞEGAR KEMUR AÐ HÖNNUN OG
UPPSETNINGU HLEÐSLUKERFA.

• MEÐ ÞVÍ AÐ HAFA SEM FLESTA VERKÞÆTTI Á
SEM FÆSTUM HÖNDUM NÆST HAGRÆÐING
Á VERKFERLUM SEM OFTAR EN EKKI SKILAR
SÉR Í LÆGRA VERÐI.



AFHVERJU EASEE?

• INNBYGGÐ ÁLAGSSTÝRING

• AÐGANGSSTÝRING MEÐ APPI EÐA RFID KORTI

• INNBYGGT WIFI & 4G KORT MEÐ FRÍRRI ÁSKRIFT

• GLÆSILEG HÖNNUN OG EINSTAKLEGA FYRIRFERÐALÍTIL

• EVRÓPSK FRAMLEIÐSLA

• ÞÆGILEG Í UPPSETNINGU OG VIÐHALDI

• GJALDKERI/UMSJÓNARMAÐUR GETUR HALDIÐ UTAN
UM NOTKUN Í GEGNUM APPIÐ EÐA FENGIÐ
UTANAÐKOMANDI AÐILA TIL AÐ SJÁ UM ÞAÐ

• INNBYGGÐUR DC & B-LEKALIÐI

• AUÐVELT AÐ SKIPTA UM FRAMHLIÐ OG ÞAR MEÐ LIT

• LÍTIÐ MÁL AÐ FJÖLGA STÖÐVUM HVENÆR SEM ER



Hleðslustöðin Ehf

Gerir tilboð í jarðvinnu, uppsetningu og búnað að Ljósuvík 30

Vinna og efni: 1.961.349.- kr m/vsk.

Tilboð miðast við 4 stk Eesee Charge 22kw m/wifi, aðgangs- og 
álagsstýringu, 2x2földum staurum ásamt meðfylgjandi magnskrá. Með 
fyrirvara um að steypt stétt sé á einkalóð og ekki þurfi að skipta út 
heilum flekum þar sem hún er rofin. Staurar boltaðir við stétt.

Húsfélag getur haldið utan um notkun sjálft með Easee appinu eða 
látið Hleðslustöðina sjá um það fyrir 790kr á mánuði pr stöð. 
Stöðvarnar eru OCPP samhæfðar og því auðvelt að skipta um 
þjónustuaðila á þeim.
.
Við minnum á að endurgreiðsla fæst af kostnaði hleðslustöðva og 
vinnu verktaka hjá rsk.is

Nánari upplýsingar er að finna hér:

https://www.skatturinn.is/einstaklingar/skattar-og-gjold/virdisaukaskattur/

Ef einhverjar spurningar vakna, ekki hika við að hafa samband og ræða málin:

hledslustodin@hledslustodin.is – otto@vvverk.is

Sími: 567-0027

https://www.skatturinn.is/einstaklingar/skattar-og-gjold/virdisaukaskattur/
mailto:hledslustodin@hledslustodin.is
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Tilboð í hleðslustöðvar
Created

By
Hlynur Logi Þorsteinsson

Date

Location Ljósavík 30. Íbúð 202

Participants
Sveinn Orri Snæland, Guðlaug Ósk Sigurðardóttir, Ársæll
Guðmundsson, Kris Jons, Hlynur Logi Þorsteinsson

Umræðuefni
Tilboð í hleðslustöðvar fyrir rafmagnsbíla i Ljósavík 30. Sveinn hafði 
fengið tilboð frá nokkrum aðilum og var með kynningu á muninum á 
tilboðum.

Fundurinn byrjaði á því ákveða hvar staurarnir sem myndu geyma hleðslustöðvarnar 
ættu að vera. Eftir að hafa talað fram og til baka yfir loftmynd af húsinu var ákveðið er 
að setja niður staura á milli stæða 3 og 4 og milli 6 of 7.

Spurt var um mun á milli tilboða frá Hleðslustöðinni (https://hledslustodin.is/) og 
Ísorku. Hleðslustöðin var mun ódýrari.

2 stöðvar voru valdar hjá hleðslustöðinni til að velja á milli, framleiddar í Noregi og 
Slóveníu, stöðin framleidd í Slóveníu er ódýrari og virðist betur veðurþolin, Sveinn 
ætlar að komast að því hvor er betri og er með ákvarðanavald á að taka þá sem 
hann telur betri.

Stöðvarnar styðja að 4 geta verið að hlaða í einu, hvor stöð er með tvo tengla og því 
geta hvor hlaðið 2 í einu. Samkvæmt Kris er 2x2 sama og 4 og staðfesti Ársæll þá 
útreikninga.

@November 30, 2021

https://hledslustodin.is/
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Ákveðið var að Sveinn ætlar að halda áfram að tala við hledslustodin.is og fá 
lokatilboð. Hann er með leyfi til að samþykkja það tilboð ef það er í samræmi við 
fyrri tilboð eða betri.

Í endann var talað var um snóbræðsluna. Að það þyrfti mögulega að brjóta upp 
steypuna til að laga hana. Þurfum að fá pípara til að kíkja á kerfið aftur.

http://hledslustodin.is/
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Umsókn um styrk til uppsetningar á hleðslubúnaði fyrir rafbíla 
við fjöleignarhús 

Reykjavíkurborg og Orkuveita Reykjavíkur hafa komið á fót sjóði sem ætlað er að styrkja fjöleignarhús í að 
koma upp hleðslubúnaði fyrir rafbíla.  Skilgreindir hafa verið úthlutunarskilmálar fyrir sjóðinn sem má 
nálgast á eftirfarandi vefsíðu: https://reykjavik.is/uppbygging-innvida-fyrir-rafbila 

Eyðublað þetta er ætlað fjöleignarhúsum til að sækja um styrk úr sjóðnum.  Skila skal útfylltu 
umsóknareyðublaði og tilgreindum fylgigögnum með tölvupósti á netfangið rafbilar@reykjavik.is  

Umsókn skal skila og fá samþykkta áður en búnaður er keyptur og framkvæmdir hafnar. Þó er heimilt að 
leita ráðgjafar áður en sótt er um styrk sbr. a-lið 2. gr. framangreindar úthlutunarskilmála 

Upplýsingar um húsfélag 

Heiti húsfélags:   

Heimilisfang húsfélags:  

Kennitala húsfélags:  

Reikningur húsfélags sem færa skal styrk inn á:

Lýsing á framkvæmd 

Lýsa skal vinnu/ráðgjöf sem sótt er um styrk fyrir, búnaði m.a. fjölda og staðsetningu hleðslustöðva, 
raflögnum og hvernig gjaldtöku fyrir notkun er háttað1, fjölda íbúða í húsfélagi sem sækir um styrk, : 

Hleðslubúnaður sem settur er upp, lagnir og allur frágangur skal uppfylla í öllu kröfur í íslenskri löggjöf til 
raflagna og -kerfa og frágangs á þeim. Vinna við raflagnir og tengingar skal unnin af löggiltum rafverktaka. 
Fylgja skal leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar „Hleðsla rafbíla og raflagnir“. 

1 Hleðslustöðvar skulu vera aðgengilegar öllum íbúum húsfélagsins. Þetta krefst þess að hleðslustöðvarnar séu í eigu og umsjón húsfélagsins og
hugað sé í upphafi að því hvernig kostnaði er skipt á milli þeirra sem nota hleðsluaðstöðuna

https://reykjavik.is/uppbygging-innvida-fyrir-rafbila
mailto:rafbilar@reykjavik.is
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Upphæð styrks sem sótt er um2:  

Upphaf verks:   

Áætluð verklok3:  

Fylgigögn með umsókn 

Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn: 

Kostnaðaráætlun 

Tilboð verktaka 

Samþykki húsfélags fyrir breyttri notkun bílastæða 

Að loknu verki skal skila afriti af kvittunum fyrir öllum kostnaði sem sótt er um styrk fyrir, yfirlýsingu 
löggilds rafverktaka um að verki sé lokið og uppfylli allar kröfur þ.m.t. lokatilkynning til 
Mannvirkjastofnunar, ljósmynd af hleðslustöðvum og er þá greiddur út styrkurinn. 

Gerð er krafa um að viðkomandi húsfélag reki hleðsluaðstöðuna í að minnsta þrjú ár frá uppsetningu, að 
öðrum kosti áskilur Reykjavíkurborg sér rétt til að krefja húsfélagið um endurgreiðslu styrksins. 

2 Hámarks styrkupphæð til hvers húsfélags er 1,5 m.kr, ein og hálf milljón króna, þó aldrei meira en sem nemur 67% af heildarkostnaði verksins 
með virðisaukaskatti.  Styrkur er greiddur í samræmi við framlagða reikninga. Greidd styrkfjárhæð miðast við samþykkta umsókn húsfélags nema 
ef kostnaður er lægri samkvæmt framlögðum kvittunum.  Miðast styrkupphæð þá við framlagðar kvittanir.  Ekki greiddur styrkur fyrir 
virðisaukaskatt af vinnulið og hleðslustöð meðan í gildi eru reglur um niðurfellingu virðisaukaskatts eða endurgreiðslu ríkissjóðs.
3 Ljúka skal framkvæmdum innan 6 mánaða frá því umsókn er samþykkt. Sé framkvæmdum ekki lokið innan þess tíma fellur vilyrði um styrk niður 
og þarf að sækja um að nýju.  Húsfélag getur óskað eftir lengri frest til að ljúka framkvæmdum komi ytri ástæður, s.s. veður, í veg fyrir að hægt 
sé að ljúka verkinu á tilskyldum tíma.



RE: FS: Naustabryggja 21-29 og 41-57 - umsókn
Bréf
Málsnúmer:  USK2021020057
Bréfalyklar:  2.7.0 Styrkir – almennt
Eigandi skjals:  Guðmundur B. Friðriksson
Staða:  Í vinnslu
Dagsetningar:
Búið til:  07.12.2021
Dagsetning skjals: 07.12.2021

Upplýsingar um viðskiptavin :
Netfang: "Jakob Sigurður Friðriksson" 
<jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>

Skjalalykill 2.7.0 Styrkir – almennt
Móttökudags. 07.12.2021

Málsnúmer USK2021020057
Skráð í GoPro 07.12.2021

Tegund skjals Bréf
Efnisorð

Fyrir Borgarráð

Sent: Sent til:

  Notandi:  "Jakob Sigurður Friðriksson" <jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>
  Dagsetning:  7.12.2021 14:57:53
  Til:  "Guðmundur Benedikt Friðriksson" </o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=548894412c904017a65ceffcd0520849-Gudmundur B>
  Efni:  RE: FS: Naustabryggja 21-29 og 41-57 - umsókn
---------------------------------------------------------

Sæll

 

Já, samþykkt.

 

Kær kveðja / Best Regards,

Jakob Sigurður Friðriksson
Viðskiptaþróun / Head of Business Development
Sími / Tel: +354 516 6100 | Farsími / Mobile: +354 6177720 | Netfang / E-mail: 
jakob.sigurdur.fridriksson@or.is 
Orkuveita Reykjavíkur / Reykjavik Energy | www.or.is

Tilkynningar

 

Fyrirvari / Disclaimer: http://www.or.is/fyrirvaridisclaimer

 

From: gudmundur.b.fridriksson@reykjavik.is <gudmundur.b.fridriksson@reykjavik.is> 
Sent: þriðjudagur, 7. desember 2021 12:58
To: Jakob Sigurður Friðriksson <jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>



Subject: Fw: FS: Naustabryggja 21-29 og 41-57 - umsókn

 

Sæll Jakob 

Umsókn frá Lóðafélagi Naustabryggju 21-29 og 41-57.  Samþykki OR? 

Kveðja, 
Guðmundur 

 Notandi:  "Sigurbjorn Skarphedinsson" 
 Dagsetning:  6.12.2021 23:03:26
 Til:  "Rafbílar" </o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=27fd60bdf3644e9bbe84ea7881b3f03f-mbxUSKR
afbi>
 Afrit til:  "Björn Jón Bragason"  "Bjarni Thorolfsson" <

 Efni:  FS: Naustabryggja 21-29 og 41-57 - umsókn
---------------------------------------------------------

Endursend umsókn vegna vöntunar á endurriti úr fundargerð. 

  

F.h. stjórnar lóðafélagsins Naustabryggju 21-29 og 41-57 

  

Bestu kveðjur, 

  

Sigurbjörn Skarphéðinsson 

 

  

  

  

Frá: Sigurbjorn Skarphedinsson  
Sent: mánudagur, 6. desember 2021 22:56 
Til: 'rafbilar@reykjavik.is' <rafbilar@reykjavik.is> 
Afrit: 'b.j.bragason@gmail.com' ; Bjarni Thorolfsson <

 
Efni: Naustabryggja 21-29 og 41-57 - umsókn 



Raflausnir Rafverktakar Ehf. Dagsetning 29.10.21.
Dalvegur 16c Tilboð gildir í 60 daga
Tengiliður hleðslulausna er.  Sigurbjörn 

Tilboð í lagnir að bílahleðslustöðvum við bílaplan að Naustabryggju 31 - 55
Tilboðs upphæð: 4.139.875 kr   m/vsk Virðisauki af vinnu 277.979 kr         Verð eftir endurgreiðslu 3.861.896 kr  

(Bent er á möguleika að sækja um endurgreiðslu virðisauka af vinnulið)

Verklýsing:

Upplýsingar

Fyrirvarar

Tilboð þetta miðast við uppsetningu á 2. staurum og 8. tengikvíum í frá ON, ásamt uppsetningu á götuskáp með 100A 
heimtaug, mæli og varnarbúnaði fyrir hleðslustöðvar, einnig eru aukaleg 5. sökkulsteinar og barkar lagðir í jörð fyrir fleiri 
stövar síðar. Kerfið er full tilbúið til að kaupa eða leigja stöð frá t.d. ON. Leiga á stöð er valkvæð og því val húsfélags hversu 
margar stöðvar eru uppsettar hverju sinni.  Innifalið er jarðvinna og samskipti við tilheyrandi stofnanir.  

Lagnir og búnaður sem komið verður fyrir í tilboði þessu telst eign viðskiptavinar og verður viðskiptavini frjálst að gera 
samning eða kaup á stöðvum að eigin vali. Uppsetning á þessu kerfi miðast við búnað frá ON.is þar sem engin 
startkostnaður er við leigu á stöðvum. Innifalið hjá okkur er tenging á öllum búnaði.

Fyrirvari er um að kostnaður við 100Ampera heimtaug frá veitum Ohf. Yfirstígi ekki gjaldskrá birta á vefsíðu veitur.is (Ath. 
Verð skv. Gjaldskrá er innifalið í tilboði)
Fyrirvari er um að hugsanlegar skemmdir á kantstein, malbiki eða trjágróðurs séu ekki á ábyrgð verktaka. 



Sta6fest endurrit rir fundargerdarb6k L66af6iagsins Naustabryggju 2L-29 og 4L-57:

Fundargerb abalfundar
L66af6lagsins Naustabryggju 21-29 og, 4L-57,
haldinn 2. desemb et 202'1,

Sq6rn L66af6lagsirrs boba6i til fundarins me6 br6fi dags. 23. n6vember 2021 sem

bori6 var rit i a1la p6stkassa og allar br€fahigur f6lagsmanna.

Fundurinn var haldinn i kiallara Naustabryggju 55 og h6fst kI. 17.00.

Sampykkt var tillaga um a6 taka me6fylgjandi tilbo6i fr6 Raflausnum
Rafverktdkum eM. sem byggja A ON hle6slukerfi, um uppsetningu
rafhlebslustii6va og gera pannig a6stii6u til hle6slu rafbila.

Reykjavlk, 5. desember 2021

l?tur'')
tad
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	Ljósavík 30 Husfelagsfundargerd_Ljosavik 30_hledslustodvar
	Naustabryggja 21-29 og 41-57 umsoknarform_fyrir_styrki_til_uppsetningar_a_hledslubunadi_fyrir_rafbila_vid_fjoleignarhus_endurskodad_mai_2020
	Naustabryggja samþykki OR
	Naustabryggja 21-29 og 41-57 Tilboð 29.10.2021 Naustabryggja 31-55
	Naustabryggja 21-29 og 41-57 Endurrit úr fundargerð-Naustabr. 21-2- 41-57

	Date7_af_date: 15.12.21
	Date8_af_date: 2.2.22
	Text2: Ljósavík 30
	Text3: Ljósavík 30
	Text4: 580901-2980
	Text5: Setja skal upp tvær tvöfaldar 22kW hleðslustöðvar við bílastæði fjölbýlisins. 8 íbúðir eru í húsinu og teljum við að hver tvöföld stöð geti þjónað 4 bílastæðum svo allir íbúar hússins eiga að geta náð í rafmagn þegar þörf er á. Stöðvarnar verða settar upp á milli stæða 3&4 og 6&7, talið austanfrá. Samþykkt hefur verið að taka tilboði frá Hleðslustöðinni, sem mun sjá um bæði jarðvinnuna (með VV verk) og raflagnavinnuna. Grafa þarf undir steypta gangstétt út að malbiki og leiðarar dregnir í kverk milli gangstéttar og malbiks. Til að byrja með mun Hleðslustöðin sjá um utanumhald með gjaldtöku, með RFID kortum sem allir íbúar hússins munu hafa aðgang að. Húsfélaginu verður frjálst að skipta um dreifingaraðila og hleðslustöðvarnar verða sameign húsfélagsins. Ekki er gert ráð fyrir neinni leigulausn, heldur permanent eign allra í húsinu. Kostnaður við uppsetningu og innkaup verður greiddur af hússjóði en kostnaður við notkun verður greiddur af hverjum einum íbúa eftir notkun sem Hleðslustöðin mun halda utanum svo íbúar þurfi ekki að reikna þetta sjálfir. 
	Text6: 1.500.000
	Check Box9: Yes
	Check Box11: Yes
	Check Box12: Yes


