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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 

Sléttuvegur 15-17,húsfélag (4306932049)

Sléttuvegur 15-17

430693-2049

Húsfélag Sléttuvegi 15-17 samþykkti á löglegum fundi þann að fara út í
framkvæmd á uppsetningu hleðslulausna á sameiginlegu bílastæði húsfélagsins. Í samþykktu tilboði frá
Ísorku liggur fyrir að setja upp grunn fyrir hleðslulausn ásamt 4 hleðslustöðvum á tveim staurum og uka 
sökkli.
Hver hleðslustöð getur hlaðið 1 bíl í einu. Í tilboðinu er innifalinn búnaður, jarðverktaki, rafverktaki, og
efniskostnaður. Hleðslustöðvar eru eign húsfélagsins og notendur greiða beint fyrir notkun sína í gegnum
þjónustu Ísorku. Við upphaf verks er gerður þjónustusamningur við Ísorku um rekstur hleðslustöðva.
Áætlað er að byrja á verki þegar styrkveiting liggur fyrir. Nánari upplýsingar um verkið er í fylgiskjölum.



 

Síða 2 af 2 
 

 

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. 

1.500.000

9/1/20

9/20/20

✔

✔

✔



RE: Sléttuvegur 15-17 - styrktarumsókn fyrir hleðslu rafbíla
Bréf
Málsnúmer:  USK2021020057
Bréfalyklar:  2.7.0 Styrkir – almennt
Eigandi skjals:  Guðmundur B. Friðriksson
Staða:  Í vinnslu
Dagsetningar:
Búið til:  13.08.2021
Dagsetning skjals: 13.08.2021

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

Skjalalykill 2.7.0 Styrkir – almennt
Móttökudags. 13.08.2021

Málsnúmer USK2021020057
Skráð í GoPro 13.08.2021

Tegund skjals Bréf
Efnisorð

Fyrir Borgarráð

Sent: Sent til:

  Notandi:  "Jakob Sigurður Friðriksson" <jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>
  Dagsetning:  13.8.2021 09:45:02
  Til:  "Guðmundur Benedikt Friðriksson" <gudmundur.b.fridriksson@reykjavik.is>
  Efni:  RE: Sléttuvegur 15-17 - styrktarumsókn fyrir hleðslu rafbíla
---------------------------------------------------------

Sæll 

 

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: föstudagur, 13. ágúst 2021 09:41
To: Jakob Sigurður Friðriksson <jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>
Subject: Fw: Sléttuvegur 15-17 - styrktarumsókn fyrir hleðslu rafbíla



 

Sæll Jakob 

Meðfylgjandi er umsókn Húsfélagsins Sléttuvegi 15-17.  Samþykki OR? 

Kveðja, 
Guðmundur 

 Notandi:  "Birna Kristjánsdóttir" <Birna@isorka.is>
 Dagsetning:  11.8.2021 15:28:55
 Til:  "Guðmundur Benedikt Friðriksson" <gudmundur.b.fridriksson@reykjavik.is>
 Afrit til:  "Pétur Már Jónsson" 
 Efni:  Sléttuvegur 15-17 - styrktarumsókn fyrir hleðslu rafbíla
---------------------------------------------------------

Góðan daginn,   

Húsfélagið Sléttuvegi 15-17 samþykkti á löglega boðuðum fundi, tilboð frá Ísorku um að 
setja upp hleðslulausn á sameiginlegu bílastæði við sameign sína. 

Í viðhengi eru öll þau skjöl útfyllt sem þurfa að fylgja umsókn. 

Formaður húsfélags er í Cc í þessum pósti. 

  

Kær kveðja / Best regards, 

  

photo  
Birna Kristjánsdóttir 
Sölustjóri / Sales Manager 

S +354 568 7666    

  



  

Komum rafmagni í umferð - www.isorka.is   
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UNNIÐ FYRIR: 
Húsfélag Sléttuvegi 15-17 
Kt. 430693-2049 
Sléttuvegi 15-17 
103 Reykjavík 
 
Tengiliður: Pétur Már Jónsson 

 

 

KOSTNAÐARÁÆTLUN 
DAGSETNING: 10. ÁGÚST 2021 

 

 

LÝSING MAGN VERÐ án vsk VERÐ m/vsk Samtals án 

vsk 

Samtals m. 

vsk 
1. Hleðslustöð 4 214.435 kr án vsk 265.900 kr m/vsk 857.742 kr án vsk 1.063.600 kr m/vsk 

2. Rafverktaki – vinna 

Gera lagnaleiðir klárar, tenging 

og prófun 

1 362.903 kr án vsk 450.000 kr m/vsk 362.903 kr án vsk 450.000 kr m/vsk 

3. Rafverktaki – efni 

Rör, öryggi, lekaliðar, kaplar, 

1 282.258 kr án/vsk 350.000 kr m/vsk 282.258 kr án/vsk 350.000 kr m/vsk 

4. Jarðverktaki – vinna 

Upprif á hellum, mokstur, leggja 

rör, helluleggja, frágangur 

1 824.315 kr án vsk 1.022.150 kr m/vsk 824.315 kr án vsk 1.022.150 kr m/vsk 

5. Undirstöður 

3 sökklar,  

3 60.403 kr án/vsk 74.900 kr m/vsk 181.210 kr án/vsk 224.700 kr m/vsk 

6. Undirstöður 

brunnlok 

1 18.024 kr m/vsk 22.350 kr m/vsk 18.024 kr m/vsk 22.350 kr m/vsk 

7. Undirstöður 

festingar 

2 30.565 kr án/vsk 37.900 kr m/vsk 61.129 kr án/vsk 75.800 kr m/vsk 

8. Undirstöður 

Staur 

2 71.694 kr án/vsk 88.900 kr m/vsk 143.387 kr án/vsk 177.800 kr m/vsk 

 

Samtals verkþættir án vsk: 2.785.081 kr 

Samtals heildarverk m/vsk 3.386.400kr m/vsk 

Ísorka sér um verkefnastjórn 

Samið er um greiðslu við Húsfélag. 

Við upphaf verk er gerður þjónustusamningur við Ísorku um rekstur hleðslustöðvar. 

http://www.isorka.is/
mailto:isorka@isorka.is
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Ísorka ehf (450808-1560) og Sléttuvegur 15-17,húsfélag (4306932049) gera með sér samning með rekstur 

hleðslukerfis fyrir rafbíla á sameiginlegu bílastæði með hugbúnað Ísorku ehf. 

 

Við undirritun hans samþykkja báðir aðilar skilmála samnings. 

 

 
Skilmálar þessir fjalla um samning milli Ísorku ehf (þjónustuveitanda) og viðskiptavinar (eigandi hleðslukerfisins) 

 

1. Þjónusta og búnaður sem Ísorka leggur til er 

a. Vöktun á hugbúnaði sem tengist hleðslustöðvum. 

b. Vöktun á hleðslustöðvum sem tengist Ísorku. 

c. Aðgangsstýringu. 

d. Ef bilun kemur upp í hleðslustöð greinir Ísorka bilunina og gerir hleðslustöðvareiganda viðvart. Ef bilun er í hugbúnaði 

sér Ísorka um að laga það. 

e. Að hleðslustöð sé ávallt tengd við stjórnstöð Ísorku allan sólarhringinn. 

f. Að miðla í rauntíma stöðu um hleðslustöð í gegnum Ísorku App. 

g. Fjarskipti til að tryggja samskipti við hleðslustöð (SIM kort). Gildir um hleðslustöðvar verslaðar af Ísorku. 

h. Leiðbeiningar/þjónustusíma fyrir notkun á hleðslustöð. 

 

2. Ísorka ábyrgist ekki 
a. Tjón vegna skemmdarverka, ákeyrslu á hleðslukerfi, hleðslustöð eða annarra þátta sem rekja megi til notanda Ísorku. 

b. Skemmd á bíl eða tæki notanda Ísorku. 

c. Rafmagnsleysi eða annarra utanaðkomandi þátta úr raforkuneti svo sem spennufalls eða yfirspennu. 

d. Skemmd á búnaði að völdum rangrar notkunar. 

e. Misnotkun á hugbúnaði. 

f. Bilunar í samskiptum við stöð er rekja má til GSM farsímanets. 

 

3. Áskrift, greiðslur og notkun 

a. Áskrift er greidd mánaðarlega, nema um annað sé samið. Innifalið er vöktun, gæðaeftirlit, hugbúnaður, neyðarsími 

allan sólarhringinn og álagstýring á rafmagni. 

b. Áskriftargjald er:  

i. 990 kr. á mánuði per tengil í vöktun. Aðgengileg völdum notendum + 3 kr. kWst. fyrir greiðslumiðlun. 

ii. 1.990 kr. á mánuði per tengil í vöktun. Aðgengileg almenningi + 3 kr. kWst fyrir greiðslumiðlun. 

c. Verðbreytingar eru sérstaklega kynntar af Ísorku með fyrirvara. 

d. Samningurinn þessi er bundinn í 2 ár, eftir þann tíma gildir ákvæði um uppsagnarfrest.  

e. Uppsagnarfrestur þjónustusamnings er 6 mánuðir. Uppsögn tekur gildi 1. næsta mánaðar. 

 

4. Viðskiptavinur Útvegar 

a. Raforku á hleðslustöð. 

b. Tengilið við Ísorku er Pétur Már Jónsson 

c. Samskiptabúnað ef þarf (modem – router – deila). 

 

5. Hleðslustöðvar og kerfi 

a. Viðskiptavinur hefur aðgang að stöðvunum í sínu skýi og síma. 

b. Óheimilt er að eiga við búnað eða tengja aðrar stöðvar inn í álagsdreifingu án aðkomu Ísorku. 

c. Ef flytja eða fjarlægja á hleðslustöð er mikilvægt að láta Ísorku vita með fyrirvara svo unnt sé að aðlaga kerfi. 

 

6. Ágreiningur 

a. Rísi ágreiningur milli samningsaðila má mál um þann ágreining reka fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. 

 

______________________________________ 

Fyrir hönd Ísorku 

 

______________________________________ 

F.h. Sléttuvegur 15-17 

 

 

______________________________________ 

Dagsetning / Staður 

 

Ritað undir með rafrænum hætti 

http://www.isorka.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

Kaplaskjólsvegur 61-65,húsfélag (6406200480)

Kaplaskjólsvegur 61-65

640620-0480

Húsfélag Kaplaskjólsvegi 61-65 samþykkti á löglegum fundi þann að fara út í
framkvæmd á uppsetningu hleðslulausna á sameiginlegu bílastæði húsfélagsins. Í samþykktu tilboði frá
Ísorku liggur fyrir að setja upp grunn fyrir hleðslulausn ásamt 2 hleðslustöðvum á einum staur. Sótt
verður um heimtaug og gert ráð fyrir að hægt sé að fjölga stöðvum seinna.
Hver hleðslustöð getur hlaðið 1 bíl í einu. Í tilboðinu er innifalinn búnaður, jarðverktaki, rafverktaki, og
efniskostnaður. Hleðslustöðvar eru eign húsfélagsins og notendur greiða beint fyrir notkun sína í gegnum
þjónustu Ísorku. Við upphaf verks er gerður þjónustusamningur við Ísorku um rekstur hleðslustöðva.
Áætlað er að byrja á verki þegar styrkveiting liggur fyrir. Nánari upplýsingar um verkið er í fylgiskjölum.
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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.

1.500.000

8/9/21

8/9/21

✔

✔

✔



RE: Kaplaskjólsvegur 61-65 - styrktarumsókn
Bréf
Málsnúmer:  USK2021020057
Bréfalyklar:  2.7.0 Styrkir – almennt
Eigandi skjals:  Guðmundur B. Friðriksson
Staða:  Í vinnslu
Dagsetningar:
Búið til:  13.08.2021
Dagsetning skjals: 13.08.2021

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

Skjalalykill 2.7.0 Styrkir – almennt
Móttökudags. 13.08.2021

Málsnúmer USK2021020057
Skráð í GoPro 13.08.2021

Tegund skjals Bréf
Efnisorð

Fyrir Borgarráð

Sent: Sent til:

  Notandi:  "Jakob Sigurður Friðriksson" <jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>
  Dagsetning:  13.8.2021 10:08:11
  Til:  "Guðmundur Benedikt Friðriksson" <gudmundur.b.fridriksson@reykjavik.is>
  Efni:  RE: Kaplaskjólsvegur 61-65 - styrktarumsókn
---------------------------------------------------------

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: föstudagur, 13. ágúst 2021 10:03
To: Jakob Sigurður Friðriksson <jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>
Subject: Fw: Kaplaskjólsvegur 61-65 - styrktarumsókn

 

Sæll Jakob 



Meðfylgjandi er umsókn Húsfélagsins Kapplaskjólsvegi 61-65.  Samþykki OR? 

Kveðja, 
Guðmundur 

 Notandi:  "Birna Kristjánsdóttir" <Birna@isorka.is>
 Dagsetning:  10.8.2021 14:07:40
 Til:  "Guðmundur Benedikt Friðriksson" <gudmundur.b.fridriksson@reykjavik.is>
 Afrit til:  
 Efni:  Kaplaskjólsvegur 61-65 - styrktarumsókn
---------------------------------------------------------

Góðan daginn,   

Húsfélagið við Kaplaskjólsveg 61-65 samþykkti á löglega boðuðum fundi, tilboð frá Ísorku 
um að setja upp hleðslulausn á sameiginlegu bílastæði við sameign sína. 

Í viðhengi eru öll þau skjöl útfyllt sem þurfa að fylgja umsókn. 

Formaður húsfélags er í Cc í þessum pósti. 

  

Kær kveðja / Best regards, 

  

photo  
Birna Kristjánsdóttir 
Sölustjóri / Sales Manager 

S +354 568 7666    

  

  



Komum rafmagni í umferð - www.isorka.is   
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UNNIÐ FYRIR: 
Húsfélag Kaplaskjólsvegi 61-65 
Kt. 640620-0480 
Kaplaskjólsvegi 61-65 
107 Reykjavík 
 
Tengiliður: Anna María 
Benediktsdóttir 

 

 

KOSTNAÐARÁÆTLUN 
DAGSETNING: 9. ÁGÚST 2021 

 

 

LÝSING MAGN VERÐ án vsk VERÐ m/vsk Samtals án 

vsk 

Samtals m. 

vsk 
1. Hleðslustöð 2 214.435 kr án vsk 265.900 kr m/vsk 428.871 kr án vsk 531.800 kr m/vsk 

2. Rafverktaki – vinna 

Gera lagnaleiðir klárar, tenging 

og prófun 

1 324.021 kr án vsk 401.786 kr m/vsk 324.021 kr án vsk 401.786 kr m/vsk 

3. Rafverktaki – efni 

Rör, öryggi, lekaliðar, kaplar, 

1 645.161 kr án/vsk 800.000 kr m/vsk 645.161 kr án/vsk 800.000 kr m/vsk 

4. Jarðverktaki – vinna 

Upprif á hellum, mokstur, leggja 

rör, helluleggja, frágangur 

1 797.056 kr án vsk 988.350 kr m/vsk 797.056 kr án vsk 988.350 kr m/vsk 

5. Undirstöður 

3 sökklar,  

3 60.403 kr án/vsk 74.900 kr m/vsk 181.210 kr án/vsk 224.700 kr m/vsk 

6. Undirstöður 

brunnlok 

2 18.024 kr m/vsk 22.350 kr m/vsk 36.048 kr m/vsk 44.700 kr m/vsk 

7. Undirstöður 

festingar 

1 30.565 kr án/vsk 37.900 kr m/vsk 30.565 kr án/vsk 37.900 kr m/vsk 

8. Undirstöður 

Staur 

1 71.694 kr án/vsk 88.900 kr m/vsk 71.694 kr án/vsk 88.900 kr m/vsk 

9. Heimtaug 

Heimtaugargjald 

1 270.455 

kr án 

vsk 

335.364 kr m/vsk 270.455 kr án vsk 335.364 kr m/vsk 

 

Samtals verkþættir án vsk: 2.785.081 kr 

Samtals heildarverk m/vsk 3.453.500 kr m/vsk 

Ísorka sér um verkefnastjórn 

Samið er um greiðslu við Húsfélag. 

Við upphaf verk er gerður þjónustusamningur við Ísorku um rekstur hleðslustöðvar. 

http://www.isorka.is/
mailto:isorka@isorka.is
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Ísorka ehf (450808-1560) og Kaplaskjólsvegur 61-65,húsfélag (6406200480) gera með sér samning með rekstur 

hleðslukerfis fyrir rafbíla á sameiginlegu bílastæði með hugbúnað Ísorku ehf. 

 

Við undirritun hans samþykkja báðir aðilar skilmála samnings. 

 

 
Skilmálar þessir fjalla um samning milli Ísorku ehf (þjónustuveitanda) og viðskiptavinar (eigandi hleðslukerfisins) 

 

1. Þjónusta og búnaður sem Ísorka leggur til er 

a. Vöktun á hugbúnaði sem tengist hleðslustöðvum. 

b. Vöktun á hleðslustöðvum sem tengist Ísorku. 

c. Aðgangsstýringu. 

d. Ef bilun kemur upp í hleðslustöð greinir Ísorka bilunina og gerir hleðslustöðvareiganda viðvart. Ef bilun er í hugbúnaði 

sér Ísorka um að laga það. 

e. Að hleðslustöð sé ávallt tengd við stjórnstöð Ísorku allan sólarhringinn. 

f. Að miðla í rauntíma stöðu um hleðslustöð í gegnum Ísorku App. 

g. Fjarskipti til að tryggja samskipti við hleðslustöð (SIM kort). Gildir um hleðslustöðvar verslaðar af Ísorku. 

h. Leiðbeiningar/þjónustusíma fyrir notkun á hleðslustöð. 

 

2. Ísorka ábyrgist ekki 
a. Tjón vegna skemmdarverka, ákeyrslu á hleðslukerfi, hleðslustöð eða annarra þátta sem rekja megi til notanda Ísorku. 

b. Skemmd á bíl eða tæki notanda Ísorku. 

c. Rafmagnsleysi eða annarra utanaðkomandi þátta úr raforkuneti svo sem spennufalls eða yfirspennu. 

d. Skemmd á búnaði að völdum rangrar notkunar. 

e. Misnotkun á hugbúnaði. 

f. Bilunar í samskiptum við stöð er rekja má til GSM farsímanets. 

 

3. Áskrift, greiðslur og notkun 

a. Áskrift er greidd mánaðarlega, nema um annað sé samið. Innifalið er vöktun, gæðaeftirlit, hugbúnaður, neyðarsími 

allan sólarhringinn og álagstýring á rafmagni. 

b. Áskriftargjald er:  

i. 990 kr. á mánuði per tengil í vöktun. Aðgengileg völdum notendum + 3 kr. kWst. fyrir greiðslumiðlun. 

ii. 1.990 kr. á mánuði per tengil í vöktun. Aðgengileg almenningi + 3 kr. kWst fyrir greiðslumiðlun. 

c. Verðbreytingar eru sérstaklega kynntar af Ísorku með fyrirvara. 

d. Samningurinn þessi er bundinn í 2 ár, eftir þann tíma gildir ákvæði um uppsagnarfrest.  

e. Uppsagnarfrestur þjónustusamnings er 6 mánuðir. Uppsögn tekur gildi 1. næsta mánaðar. 

 

4. Viðskiptavinur Útvegar 

a. Raforku á hleðslustöð. 

b. Tengilið við Ísorku er Anna María Benediktsdóttir 

c. Samskiptabúnað ef þarf (modem – router – deila). 

 

5. Hleðslustöðvar og kerfi 

a. Viðskiptavinur hefur aðgang að stöðvunum í sínu skýi og síma. 

b. Óheimilt er að eiga við búnað eða tengja aðrar stöðvar inn í álagsdreifingu án aðkomu Ísorku. 

c. Ef flytja eða fjarlægja á hleðslustöð er mikilvægt að láta Ísorku vita með fyrirvara svo unnt sé að aðlaga kerfi. 

 

6. Ágreiningur 

a. Rísi ágreiningur milli samningsaðila má mál um þann ágreining reka fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. 

 

______________________________________ 

Fyrir hönd Ísorku 

 

______________________________________ 

F.h. Kaplaskjólsveg 61-65 

 

 

______________________________________ 

Dagsetning / Staður 

 

Ritað undir með rafrænum hætti 

http://www.isorka.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

Stóragerði 32,húsfélag (5404810329)

Stóragerði 32

540481-0329

Húsfélag Stóragerði 32 samþykkti á löglegum fundi 22. júlí 2021 að fara í framkvæmd á uppsetningu á
hleðslulausn á sameiginlegu bílastæði húsfélagsins. Í samþykktu tilboði frá
Ísorku liggur fyrir að setja upp grunn fyrir hleðslulausn ásamt 2 hleðslustöðvum á einum tvöföldum staur og
allt klárt til að bæta við einum staur seinna.
Hver hleðslustöð getur hlaðið 1 bíl í einu. Í tilboðinu er innifalinn búnaður, jarðverktaki, rafverktaki, og
efniskostnaður. Hleðslustöðvar eru eign húsfélagsins og notendur greiða beint fyrir notkun sína í gegnum
þjónustu Ísorku. Við upphaf verks er gerður þjónustusamningur við Ísorku um rekstur hleðslustöðva.
Áætlað er að byrja á verki þegar styrkveiting liggur fyrir. Nánari upplýsingar um verkið er í fylgiskjölum.
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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.

1.204.513

8/25/21

9/2/21

✔

✔

✔



RE: Stóragerði 32 - styrktarumsókn
Bréf
Málsnúmer:  USK2021020057
Bréfalyklar:  2.7.0 Styrkir – almennt
Eigandi skjals:  Guðmundur B. Friðriksson
Staða:  Í vinnslu
Dagsetningar:
Búið til:  13.08.2021
Dagsetning skjals: 13.08.2021

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

Skjalalykill 2.7.0 Styrkir – almennt
Móttökudags. 13.08.2021

Málsnúmer USK2021020057
Skráð í GoPro 13.08.2021

Tegund skjals Bréf
Efnisorð

Fyrir Borgarráð

Sent: Sent til:

  Notandi:  "Jakob Sigurður Friðriksson" <jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>
  Dagsetning:  13.8.2021 11:23:46
  Til:  "Guðmundur Benedikt Friðriksson" <gudmundur.b.fridriksson@reykjavik.is>
  Efni:  RE: Stóragerði 32 - styrktarumsókn
---------------------------------------------------------

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: föstudagur, 13. ágúst 2021 10:40
To: Jakob Sigurður Friðriksson <jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>
Subject: Fw: Stóragerði 32 - styrktarumsókn

 

Sæll Jakob 



Meðfylgjandi er umsókn Húsfélagsins Stóragerði 32.  Samþykki OR. 

Kveðja, 
Guðmundur 

 Notandi:  "Birna Kristjánsdóttir" <Birna@isorka.is>
 Dagsetning:  13.8.2021 09:43:29
 Til:  "Guðmundur Benedikt Friðriksson" <gudmundur.b.fridriksson@reykjavik.is>
 Afrit til:  "Kristín Guðmundsdóttir" 
 Efni:  Stóragerði 32 - styrktarumsókn
---------------------------------------------------------

Góðan daginn,   

Húsfélagið Stóragerði 32 samþykkti á löglega boðuðum fundi, tilboð frá Ísorku um að setja 
upp hleðslulausn á sameiginlegu bílastæði við sameign sína. 

Í viðhengi eru öll þau skjöl útfyllt sem þurfa að fylgja umsókn. 

Formaður húsfélags er í Cc í þessum pósti. 

  

  

Kær kveðja / Best regards, 

  

photo  
Birna Kristjánsdóttir 
Sölustjóri / Sales Manager 

S +354 568 7666    
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UNNIÐ FYRIR: 
Húsfélag Stóragerði 32 
Kt. 540481-0329 
Stóragerði 32 
108 Reykjavík 
 

Tengiliður: Kristín Guðmundsdóttir 

 

KOSTNAÐARÁÆTLUN 
DAGSETNING: 9. ÁGÚST 2021 

 

 

LÝSING MAGN VERÐ án vsk VERÐ m/vsk Samtals án 

vsk 

Samtals m. 

vsk 
1. Hleðslustöð 2 214.435 kr án vsk 265.900 kr m/vsk 428.871 kr án vsk 531.800 kr m/vsk 

2. Rafverktaki – vinna 

Gera lagnaleiðir klárar, tenging 

og prófun 

1 178.427 kr án vsk 221.250 kr m/vsk 178.427 kr án vsk 221.250 kr m/vsk 

3. Rafverktaki – efni 

Rör, öryggi, lekaliðar, kaplar, 

1 120.968 kr án/vsk 150.000 kr m/vsk 120.968 kr án/vsk 150.000 kr m/vsk 

4. Jarðverktaki – vinna 

Upprif á hellum, mokstur, leggja 

rör, helluleggja, frágangur 

1 770.565 kr án vsk 955.500 kr m/vsk 770.565 kr án vsk 955.500 kr m/vsk 

5. Undirstöður 

2 sökklar,  

2 60.403 kr án/vsk 74.900 kr m/vsk 120.806 kr án/vsk 149.800 kr m/vsk 

6. Undirstöður 

brunnlok 

1 18.024 kr m/vsk 22.350 kr m/vsk 18.024 kr m/vsk 22.350 kr m/vsk 

7. Undirstöður 

festingar 

1 30.565 kr án/vsk 37.900 kr m/vsk 30.565 kr án/vsk 37.900 kr m/vsk 

8. Undirstöður 

Staur 

1 71.694 kr án/vsk 88.900 kr m/vsk 71.694 kr án/vsk 88.900 kr m/vsk 

      

 

Samtals verkþættir án vsk: 1.739.919 kr 

Samtals heildarverk m/vsk 2.157.500 kr m/vsk 

Ísorka sér um verkefnastjórn 

Samið er um greiðslu við Húsfélag. 

Við upphaf verk er gerður þjónustusamningur við Ísorku um rekstur hleðslustöðvar. 

http://www.isorka.is/
mailto:isorka@isorka.is


 



Fundargerð.  
Húsfundur haldinn í kjallara Stóragerði 32, 22. júlí kl. 20:00. 
 

Mætt: Sigurrós, Halla, Hallbjörg og Óskar, Haukur, Aðalsteinn og Guðrún, Kristín. Þór og Þórunn 
komu ekki vegna mögulegs covid smits í þeirra nærumhverfi. Loftur boðaði ekki forföll og mætti 
ekki.   
 

• Farið yfir tilboð frá Ísorku í lagningu hleðslustöðva ásamt upplýsingum um styrk frá 
Reykjavíkurborg sem verður vonandi samþykktur og þá er hægt að hefja framkvæmdir í 
seinnihluta ágúst. Þetta hefur verið í umræðunni síðan 2019 og öllum líst vel á að fara í 
þetta sem fyrst. Kosið og tilboð samþykkt einhljóða. Þarf að ákveða verð á kílóvattstund 
og svo þarf húsfélag að leggja út fyrir framkvæmd, Reykjavíkurborg greiðir út styrk þegar 
framkvæmd er lokið. Ekki þörf á að sérmerkja stæðin fyrir framan stöðina en rætt að 
íbúar taki ekki stæðin ef önnur stæði eru laus. Yfirleitt ekki vandamál með stæði hér fyrir 
utan.  
 

• Ræddum framtíðarskipulag fyrir húsfélagið. Kristín og Hallbjörg hafa séð um það að 
mestu síðan 2013-14 og væri sanngjarnara að skipta reglulega um aðila til að sjá um 
félagið. Ekki mikil vinna að jafnaði. Hver hæð getur þá séð um húsfélagið í tvö ár í senn. 
Guðrún minntist á að gæti verið vandamál með íbúðir sem eru í útleigu ef eigendur eru 
ekki virkir en það væri hægt að ræða það og finna lausn ef sú staða kemur upp. Stefnt að 
aðalfundi í haust og þá taka Sigurrós og Halla við húsfélaginu. Kristín og Hallbjörg athuga 
með að láta mála gólf í sameign og ruslageymslu sem var búið að samþykkja og svo 
breyta rafmagnstöflu (helmingur geymslna tengdar inn á sameign en hinn helmingur inn 
á íbúðirnar sjálfar, betra ef væru allar tengdar á íbúðir).  

 

• Hallbjörg fór stuttlega yfir fjárhagsstöðu húsfélags þar sem hefur ekki verið hægt að 
halda aðalfund lengi. Hún er búin að sækja um endurgreiðslu á vsk vegna þrifþjónustu og 
það er í ferli. Þrifaþjónustan er mjög fljót í hvert skipti og er hægt að athuga að skipta um 
fyrirtæki ef fólki finnst ekki nógu vel þrifið. Tunnuskipti verða væntanlega óþörf þegar 
fáum loksins tunnu fyrir lífrænt rusl.  
 

• Reikningar frá Veitum hækkuðu talsvert eftir síðasta álestur, mögulega vegna ofns í 
sameign. Mikilvægt að íbúar fylgist vel með ofnum í íbúðum og svo væri gott að láta 
pípara fara yfir alla ofna næst þegar þarf að fá pípara á staðinn, þarf kannski að tappa af 
þeim. 

 

• Sigurrós minntist á hvort væri hægt að fá glertunnu í ruslageymslu. Kristín kannar það hjá 
Terra og lætur íbúa vita. Ef það er ekki hægt er grenndargámur fyrir gler á bensínstöð í 
Stóragerði. 

 



• Hallbjörg minntist á hvort vildum hafa sorpgeymslu læsta, hvort væri óöruggt að hafa 
hana alltaf ólæsta. Þyrftum þá að láta sorphirðuaðila hafa lykla. Ræðum það betur 
seinna.  

 

• Stuttar umræður um stóra húsfélag. Haukur spurði út í greiðslur til stóra húsfélags. Það 
sem við greiðum til stóra félagsins fer aðallega í tryggingar og garðslátt. Stóra húsfélagið 
lenti í miklum aukakostnaði vegna snjóbræðslukerfis þegar lak þar stanslaust í gegn um 
hásumar án þess að neinn fylgdist með. Endurgreiðsla á vsk vegna framkvæmda fór í að 
dekka þann kostnað að mestu.  Óskar sagði frá því að fjórar birkiplöntur hafi verið teknar 
úr garðinum og reynitré sett í staðinn. Garðyrkjufræðingur sem sér um að slá garðinn 
mælti með því og Óskar fékk sams konar ráðleggingar frá öðrum garðyrkjufræðingi. 
Einnig verið að athuga með að hreinsa beð meðfram Háaleitisbraut.  

 
Ekki fleira rætt og fundi slitið rúmlega níu.  
 
Reykjavík, 23. júlí 2021 
Kristín Guðmundsdóttir 
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Ísorka ehf (450808-1560) og Stóragerði 32,húsfélag (5404810329) gera með sér samning með rekstur hleðslukerfis 

fyrir rafbíla á sameiginlegu bílastæði með hugbúnað Ísorku ehf. 

 

Við undirritun hans samþykkja báðir aðilar skilmála samnings. 

 

 
Skilmálar þessir fjalla um samning milli Ísorku ehf (þjónustuveitanda) og viðskiptavinar (eigandi hleðslukerfisins) 

 

1. Þjónusta og búnaður sem Ísorka leggur til er 

a. Vöktun á hugbúnaði sem tengist hleðslustöðvum. 

b. Vöktun á hleðslustöðvum sem tengist Ísorku. 

c. Aðgangsstýringu. 

d. Ef bilun kemur upp í hleðslustöð greinir Ísorka bilunina og gerir hleðslustöðvareiganda viðvart. Ef bilun er í hugbúnaði 

sér Ísorka um að laga það. 

e. Að hleðslustöð sé ávallt tengd við stjórnstöð Ísorku allan sólarhringinn. 

f. Að miðla í rauntíma stöðu um hleðslustöð í gegnum Ísorku App. 

g. Fjarskipti til að tryggja samskipti við hleðslustöð (SIM kort). Gildir um hleðslustöðvar verslaðar af Ísorku. 

h. Leiðbeiningar/þjónustusíma fyrir notkun á hleðslustöð. 

 

2. Ísorka ábyrgist ekki 
a. Tjón vegna skemmdarverka, ákeyrslu á hleðslukerfi, hleðslustöð eða annarra þátta sem rekja megi til notanda Ísorku. 

b. Skemmd á bíl eða tæki notanda Ísorku. 

c. Rafmagnsleysi eða annarra utanaðkomandi þátta úr raforkuneti svo sem spennufalls eða yfirspennu. 

d. Skemmd á búnaði að völdum rangrar notkunar. 

e. Misnotkun á hugbúnaði. 

f. Bilunar í samskiptum við stöð er rekja má til GSM farsímanets. 

 

3. Áskrift, greiðslur og notkun 

a. Áskrift er greidd mánaðarlega, nema um annað sé samið. Innifalið er vöktun, gæðaeftirlit, hugbúnaður, neyðarsími 

allan sólarhringinn og álagstýring á rafmagni. 

b. Áskriftargjald er:  

i. 990 kr. á mánuði per tengil í vöktun. Aðgengileg völdum notendum + 3 kr. kWst. fyrir greiðslumiðlun. 

ii. 1.990 kr. á mánuði per tengil í vöktun. Aðgengileg almenningi + 3 kr. kWst fyrir greiðslumiðlun. 

c. Verðbreytingar eru sérstaklega kynntar af Ísorku með fyrirvara. 

d. Samningurinn þessi er bundinn í 2 ár, eftir þann tíma gildir ákvæði um uppsagnarfrest.  

e. Uppsagnarfrestur þjónustusamnings er 6 mánuðir. Uppsögn tekur gildi 1. næsta mánaðar. 

 

4. Viðskiptavinur Útvegar 

a. Raforku á hleðslustöð. 

b. Tengilið við Ísorku er Kristín Guðmundsdóttir 

c. Samskiptabúnað ef þarf (modem – router – deila). 

 

5. Hleðslustöðvar og kerfi 

a. Viðskiptavinur hefur aðgang að stöðvunum í sínu skýi og síma. 

b. Óheimilt er að eiga við búnað eða tengja aðrar stöðvar inn í álagsdreifingu án aðkomu Ísorku. 

c. Ef flytja eða fjarlægja á hleðslustöð er mikilvægt að láta Ísorku vita með fyrirvara svo unnt sé að aðlaga kerfi. 

 

6. Ágreiningur 

a. Rísi ágreiningur milli samningsaðila má mál um þann ágreining reka fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. 

 

______________________________________ 

Fyrir hönd Ísorku 

 

______________________________________ 

F.h. Stóragerðis 32 

 

 

______________________________________ 

Dagsetning / Staður 

 

Ritað undir með rafrænum hætti 

http://www.isorka.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: Umsókn um styrk vegna hleðslustöðvar
Bréf
Málsnúmer:  USK2021020057
Bréfalyklar:  2.7.0 Styrkir – almennt
Eigandi skjals:  Guðmundur B. Friðriksson
Staða:  Í vinnslu
Dagsetningar:
Búið til:  13.08.2021
Dagsetning skjals: 13.08.2021

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

Skjalalykill 2.7.0 Styrkir – almennt
Móttökudags. 13.08.2021

Málsnúmer USK2021020057
Skráð í GoPro 13.08.2021

Tegund skjals Bréf
Efnisorð

Fyrir Borgarráð

Sent: Sent til:

  Notandi:  "Jakob Sigurður Friðriksson" <jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>
  Dagsetning:  13.8.2021 14:37:31
  Til:  "Guðmundur Benedikt Friðriksson" <gudmundur.b.fridriksson@reykjavik.is>
  Efni:  RE: Umsókn um styrk vegna hleðslustöðvar
---------------------------------------------------------

Sæll 

 

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: föstudagur, 13. ágúst 2021 14:19
To: Jakob Sigurður Friðriksson <jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>
Subject: Fw: Umsókn um styrk vegna hleðslustöðvar



 

Sæll Jakob 

Ný umsókn frá Húsfélaginu Kristnibraut 75.  Sóttu áður um styrk fyrir stöðvum í bílageymslu 
sem við höfnuðum.  Ætla nú að nýta heimtaug og kassa sem nágrannar þeirra á 73 settu upp 
við sameiginlegt bílastæði.  Setja upp sökkla og leigja stöðvar frá ON.  Samþykki OR? 

Kveðja, 
Guðmundur 

 Notandi:  "Kristín Loftsdóttir" 
 Dagsetning:  24.7.2021 20:41:42
 Til:  "Rafbílar" <rafbilar@reykjavik.is>
 Afrit til:  
 Efni:  Umsókn um styrk vegna hleðslustöðvar
---------------------------------------------------------
Sæl  

Meðfylgjandi er umsókn um styrk vegna fjögurra hleðslustöðva við Kristnibraut 75, 
samþykki fyrir breyttri notkun á bílastæði frá Húsfélagi Kristnibrautar 73 sem er með 
sameiginlegt bílastæði, samþykkt af húsfundi Kristnibrautar 75 vegna breyttrar notkunar á 
bílastæði og tilboð í verkið frá Rafinn.  

F.h. Húsfélags K75 

Kristín Loftsdóttir gjaldkeri  - image001.jpg
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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 

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.



umsókn um styrk vegna uppsetningu hleðlsustöðva fyrir Gullengi  7 112 Reykjavik
Bréf
Málsnúmer:  USK2021020057
Bréfalyklar:  2.7.0 Styrkir – almennt
Eigandi skjals:  Guðmundur B. Friðriksson
Staða:  Í vinnslu
Dagsetningar:
Búið til:  31.08.2021
Dagsetning skjals: 18.08.2021

Upplýsingar um viðskiptavin :
Netfang: "Halldóra Helgadóttir" 

Skjalalykill 2.7.0 Styrkir – almennt
Móttökudags. 18.08.2021

Málsnúmer USK2021020057
Skráð í GoPro 31.08.2021

Tegund skjals Bréf
Efnisorð

Fyrir Borgarráð

Sent: Sent til:

  Notandi:  "Halldóra Helgadóttir" 
  Dagsetning:  18.8.2021 21:32:50
  Til:  "Rafbílar" <rafbilar@reykjavik.is>
  Efni:  umsókn um styrk vegna uppsetningu hleðlsustöðva fyrir Gullengi 7 112 Reykjavik
---------------------------------------------------------

Góðan dag

 

Hér er meðfylgjandi umsókn um styrk vegna uppsetnginar á hleðslustöðvum fyrir Gullengi 7.

 

Framkvæmdin hefur verið samþykkt af eigendum og höfum við samþykkt að farið verði í 
þessar framkvæmdir.

 

Kær kveðja Halldóra  

  - N1 tilboð í hleðslulausn fyrir Gullengi 7.pdf  - 
umsoknarform_fyrir_styrki_til_uppsetningar_a_hledslubunadi_fyrir_rafbila_vid_fjoleignarhu
s_endurskodad_mai_2020_0.pdf



N1 lætur 
strauminn 
rætast



Afhverju N1?
N1 er eitt stærsta verslunar- og þjónustufyrirtæki Íslands og þjónar 

fólki og fyrirtækjum á hátt á annað hundrað þjónustustöðvum 

hringinn í kringum landið. Að auki rekur N1 fjölmörg verkstæði sem 

sinna hjólbarða- og smurþjónustu og smærri viðgerðum.

N1 er í fararbroddi við innleiðingu á umhverfisvænum orkugjöfum

og með skipulögðum og viðurkenndum aðgerðum kostar N1 kapps

um að lágmarka umhverfisáhættu frá starfsemi félagsins.

Félagið hefur undanfarin ár boðið upp á metangas á þjónustustöð

sinni við Bíldshöfða og VLO bensín er í boði á öllum N1 stöðvum. 

N1 er komið á fullt í orkuskiptin yfir í rafmagn. . Fyrsta

hraðhleðslustöð N1 opnaði í Skógarlind í byrjun júní og í kjölfarið

opnuðu stöðvar í Háholti Mosfellsbæ, Borgarnesi, Staðarskála og

Blönduós.. N1 er aðalsamstarfsaðili Tesla á Íslandi í uppbyggingu

hraðhleðslustöðva Tesla.



Afhverju Zaptec?

• Eina þriggja fasa hleðslukerfið

með innbyggðri álagsstýringu. 

• Álagsstýring hámarkar nýtni

á því rafmagni sem er til

staðar. 

• Yfir 400 hleðslustöðvar í 

rekstri.

• Notendautanumhald og

notkunarmælingar í skýi

• Snjallforrit fyrir notendur



Kostnaður við tengingu

útistæða
Er 1.440.111 kr. miðað við að langir séu lagðar frá

aðaltöflu. Áætluð endurgreiðsla VSK er um 

195.112 kr. 

Innifalið í lausninni er:

• Tenging við aðaltöflu

• Jarðvegsvinna, uppsetning og tengingar

• Allur nauðsynlegur var- og öryggisbúnaður

• Útekt af löggiltum rafvirkjameistar sem sendir

tilkynningu til Mannvirkjastofnunnar. 

• Notendautanumhald og notkunarmælingar í skýi

• App fyrir notendur



Kostnaður vegna

hleðslustöðva og

staura

• Zaptec Pro hleðslustöð kostar 251.100 kr. með 

10% afslætti. Áætluð endurgreiðsla á VSK er 

48.600 kr. Samtals fyrir 2 stöðvar 502.200 kr. 

• Staur tilbúinn fyrir tvær hleðslustöðvar kostar 

69.900 kr. 

• Undirstöður fyrir hleðslustaur kostar 29.900 kr.

• Netbúnaður fyrir hleðslustöðvar kostar 29.900 kr. 



Samantekt

• Tenging við útistæði, samtals 

1.440.111 kr. Áætluð endurgreiðsla 

VSK, 195.112 kr.

• 2 Zaptec Pro hleðslustöðvar, 

samtals 502.200 kr. Áætluð

endurgreiðsla VSK, 97.200 kr. 

• Staur tilbúinn fyrir hleðslustöðvar, 

samtals 69.900 kr. 

• Undirstöður fyrir staura, 29.900 kr. 

• Netbeinir, samtals 29.900 kr. 

• Samtals upphæð, 2.104.108 kr. 

• Samtals áætluð endurgreiðsla

vsk, 292.312 kr. 



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 a.m.k. fjórum sinnum á 

ári.
∙ 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 6,46 kr kWs**
Verð á hleðslustöð með afslætti 251.000 kr 10%***

* Ekki er lagt auka gjald á kWs
** Íslensk Orkumiðlun býður upp á lægsta raforkuverðið á markaði
***Gildir í 6 mánuði. Fullt verð án afsláttar er 279.000 kr. 



RE: umsókn um styrk vegna uppsetningu hleðlsustöðva fyrir Gullengi  7 112 Reykjavik
Bréf
Málsnúmer:  USK2021020057
Bréfalyklar:  2.7.0 Styrkir – almennt
Eigandi skjals:  Guðmundur B. Friðriksson
Staða:  Í vinnslu
Dagsetningar:
Búið til:  31.08.2021
Dagsetning skjals: 31.08.2021

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

Skjalalykill 2.7.0 Styrkir – almennt
Móttökudags. 31.08.2021

Málsnúmer USK2021020057
Skráð í GoPro 31.08.2021

Tegund skjals Bréf
Efnisorð

Fyrir Borgarráð

Sent: Sent til:

  Notandi:  "Jakob Sigurður Friðriksson" <jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>
  Dagsetning:  31.8.2021 08:30:24
  Til:  "Guðmundur Benedikt Friðriksson" <gudmundur.b.fridriksson@reykjavik.is>
  Efni:  RE: umsókn um styrk vegna uppsetningu hleðlsustöðva fyrir Gullengi 7 112 Reykjavik
---------------------------------------------------------

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, 31. ágúst 2021 06:55
To: Jakob Sigurður Friðriksson <jakob.sigurdur.fridriksson@or.is>
Subject: Fw: umsókn um styrk vegna uppsetningu hleðlsustöðva fyrir Gullengi 7 112 
Reykjavik

 



Sæll Jakob 

Meðfylgjandi er umsókn Húsfélagsins Gullengi 7.  Heildarkostnaður 2.104.108 m.vsk. skv. 
tilboði N1 og sótt um 67% styrk.  Tvær stöðvar á sameiginlegum stæðum skv. lýsingu. 
 Samþykki OR? 

Kveðja, 
Guðmundur 

 Notandi:  "Halldóra Helgadóttir"
 Dagsetning:  18.8.2021 21:32:50
 Til:  "Rafbílar" <rafbilar@reykjavik.is>
 Efni:  umsókn um styrk vegna uppsetningu hleðlsustöðva fyrir Gullengi 7 112 Reykjavik
---------------------------------------------------------

Góðan dag 

  

Hér er meðfylgjandi umsókn um styrk vegna uppsetnginar á hleðslustöðvum fyrir Gullengi 7. 

  

Framkvæmdin hefur verið samþykkt af eigendum og höfum við samþykkt að farið verði í 
þessar framkvæmdir. 

  

Kær kveðja Halldóra  

  - image001.jpg
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