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Vogabyggð  

Fundir með lóðarhöfum 29. og 30. júní 2015 

Starfshópur um uppbyggingu Vogabyggðar 
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Vogabyggð 
 Fundir með lóðarhöfum 29. og 30. júní 2015 

Starfshópur um uppbyggingaráform í Vogabyggð 
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Verkefni starfshóps 

• Viðræður og samningsgerð við lóðarhafa og 
Faxaflóahafnir 

• Útfæra hlutdeild lóðarhafa í stofnkostnaði 

• Ákvarða þátttöku borgarinnar í uppbyggingu og 
þjónustu 

• Forgangsröðun uppbyggingaráforma 

• Gerð framkvæmdaáætlunar 
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Undirbúningur 

• Nýmæli að endurbyggja og breyta stóru svæði 
• Ákvarða aðferðarfræði 
• 50 lóðasamningar 
• Um 140 eigendur 
• Ákvæði eru mismunandi í lóðarleigusamningum 
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Rammaskipulag lagt yfir loftmynd 

Skóli 
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Nýting 

Miðsvæði:  
(Staðsett næst Sæbraut, 
atvinnuhúsnæði): 

20% íbúðir 

80% atvinnuhúsnæði 

 

Íbúðarbyggð: 
80% íbúðir 

20% atvinnuhúsnæði 
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Endurbygging eldri hverfa 

Samningsmarkmið borgarinnar samþykkt í nóv. 2014 

• Fjölbreytileiki í stærð og gerð íbúða 

• Gæðasvæði og gott umhverfi 

• Góð nýting lands 

• Stofnkostnaður innviða greiddur með fjármunum af 
uppbyggingunni 

• Sérstakar fjárhæðir til listsköpunar 

• 20-25% leigu-, búsetu- og stúdentaíbúðir  

• Kaupréttur Félagsbústaða að 5% íbúða 



8 

Samþykkt borgarráðs 

Samþykkt borgarráðs frá 11. júní 2015 
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Minnisblað starfshóps – fylgiskjal 

með samþykkt borgarráðs 
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Samningsrammi – fylgiskjal með 

samþykkt borgarráðs  

Skjölin eru inni á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is/sea  

http://www.reykjavik.is/sea
http://www.reykjavik.is/sea
http://www.reykjavik.is/sea
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Byggingarmagn  - Gatna- og stígakerfi  

• Rúmlega 1.100 íbúðir, að hámarki 155.000 m2 
• Atvinnuhúsnæði að hámarki 56.000 m2 
• Stærð skipulagssvæðins 18,6 ha. 
• Frumkostnaðaráætlun tæpir 5 milljarðar króna 
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Kostnaður við innviði 

Götur, torg, stígar, útsýnispallar , veitur 2.250.000.000 kr. 

Brýr yfir Sæbraut, Naustavog, Háubakka og 
stífla  í lóni 445.000.000 kr. 

Fyllingar og grjótvörn, breyting Klepps-
mýrarvegar,  flutningur á skólpdælustöð 420.000.000 kr. 

Listsköpun 75.000.000 kr. 

Skóli með búnaði, hluti 1.500.000.000 kr. 

Leikskóli 300.000.000 kr. 

Samtals kostnaður verkefnis 4.990.000.000 kr. 
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Staðlaður rammasamningur 

Efnisatriði: 
• Upplýsingar um núverandi lóð  

• Uppbyggingarheimildir á lóð eftir skipulagsbreytingu 

• Þátttaka lóðarhafa í uppbyggingu hverfisins 

• Upplýsingablað um mögulega uppbyggingu á lóðinni 

• Greiðsluhlutdeild lóðarhafa 

• Fyrirhugaðar framkvæmdir í hverfinu 

• Bygging grunn- og leikskóla 

• Fyrirvari um 70 % þátttöku á hverju svæði 

• Nýr lóðaleigusamningur 
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Staðlaður samningsrammi, frh. 

Efnisatriði, frh.: 
• Kaupréttur Félagsbústaða af 5% íbúða ef íbúðir á 

lóð verða 40 eða fleiri 
• Í skipulagi er gert ráð fyrir að 20-25% íbúða verði 

leiguíbúðir. Þessi kvöð verður á lóðum þar sem 
heimilað verður að byggja 20 íbúðir eða fleiri. 
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Upplýsingablað - sýnishorn 
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Upplýsingablað - sýnishorn 
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Upplýsingablað, svæði 3 -
sýnishorn 
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Kostnaðarþátttaka lóðarhafa 

• Grunngreiðsla fyrir breytingu í íbúðir – 8.000 kr. á m2 

• Viðbótargreiðsla og gatnagerðargjald fyrir stækkun og 
nýbyggingu – um 24.700 kr. á m2 

• Greiðsla fyrir nýbyggingu íbúðarhúsnæðis          = 14.300  kr. á m2 

• Gatnagerðargjald fyrir fjölbýli (m.v. apríl 2015)             = 10.386  kr. á m2 

• Samtals             = 24.686  kr. á m2 

 

• Greiðsla fyrir nýbyggingu atvinnuhúsnæðis               =  6.600  kr. á m2 

• Gatnagerðargjald fyrir atvinnuh. (m.v. apríl 2015)        = 18.079 kr. á m2 

• Samtals              = 24.679 kr. á m2 

Fyrir bílageymslur: 10% af gatnagerðargjaldi 
Greiðsla fylgir byggingarvísitölu 

Gjalddagi við útgáfu byggingaleyfis 



19 

Dæmi um kostnaðarhlutdeild 

Mat Eignarmiðlunar (án gatnagerðagjalds) 20-50.000 kr. á m2 

Atvinnuhúsnæði breytt í íbúðir 8.000 kr. á m2 

1000 m2 atvinnuhúsnæði breytt, byggt við 500 m2 *) 16.244 kr. á m2 

Rifnir 1000 m2, byggt 1500 m2 íbúðir *) 25.807 kr. á m2 

Rifnir 1000 m2, byggt 1500 m2, 20% íbúðir/ 80% atvinnuhúsnæði *) 19.407 kr. á m2 

Atvinnuhúsnæði 1000 m2, rifið-byggt nýtt 1500 m2 atvinnuhúsnæði *) 17.807 kr. á m2 

*) Gatnagerðargjöld innifalin 
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Viðræður við lóðarhafa 

• Viðræður við lóðarhafa hverrar lóðar í sumar 
• Einkaréttarsamningur um hverja lóð 

• Staðlaður samningsrammi 

• Stöðumat 1. nóvember 2015 
• Þarf samþykkt 70% af byggingarmagni á hverju svæði 

til að hefja framkvæmdir 

• Lokið við deiliskipulag þess svæðis  

• Nýir lóðaleigusamningar útgefnir 
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  Fundir - Upplýsingar 

Gögn inni á heimasíðu Reykjavíkurborgar – 
www.reykjavik.is/sea  
 

Viðtöl við lóðarhafa 

• Undirbúa upplýsingagögn 

• Bóka tíma – Senda tölvupóst á netfangið: 
sea@reykjavik.is 

 

 

 

http://www.reykjavik.is/sea
http://www.reykjavik.is/sea
http://www.reykjavik.is/sea


22 

Umræður og spurningar 


