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R14110192 

 

 

Til borgarstjóra 

 

 

Minnisblað vegna viðræðna við lóðarhafa í Vogabyggð. 
 

Inngangur 

Með erindisbréfi dags. 8. janúar 2015 var skipaður starfshópur um fyrirhugaða uppbyggingu og 

breytingar á svokallaðri Vogabyggð.  

 

Starfshópnum var m.a. falið að annast viðræður og samningagerð við einstaka lóðarhafa í 

samræmi við samningsmarkmið Reykjavíkurborgar á uppbyggingarsvæðum frá 27. nóvember 

2014, útfæra hlutdeild lóðarhafa í stofnkostnaði við uppbyggingu svæðisins og þátttöku Reykja-

víkurborgar vegna uppbyggingar. 

 

 

Staða verkefnisins 

Unnið er nú að gerð deiliskipulagsáætlana fyrir þrjú af fjórum svæðum Vogabyggðar. Fyrir liggur 

úttekt á núverandi lóðarleigusamningum, en lóðarleigusamningar á þessum þremur svæðum 

eru alls 50 og lóðarhafar um 140.  

 

Þá hefur verið unnin frumkostnaðaráætlun um endurbyggingu innviða hverfisins, gerð gatna, 

stíga, torga, göngubrúa, auk þjónustu við væntanlega íbúa.  

 

Á grundvelli fyrirliggjandi deiliskipulagstillagna og áætlaðs byggingarmagns á þessum þremur 

svæðum hefur starfshópurinn stillt upp hugmynd að hlutdeild lóðarhafa í áætluðum innviða-

kostnaði og fyrirkomulagi á samningum. 

 

Ennfremur hefur starfshópurinn unnið að undirbúningi viðræðna við núverandi lóðarhafa, m.a. 

haldið kynningarfundi fyrir lóðarhafa á svæðum 1, 2 og 3 í Vogabyggð, átt viðræður við hluta 

lóðarhafa og kannað stöðu deiliskipulagsvinnunnar.  

 

 



 
 

2 
 

Nýtt deiliskipulag - viðræður við lóðarhafa 

Gildandi deiliskipulag heimilar einungis atvinnuhúsnæði í Vogabyggð. Samkvæmt nýjum deili-

skipulagstillögum, sem nú eru í vinnslu, verður aftur á móti gert ráð fyrir íbúðum á flest öllum 

lóðum í hverfinu.  

 

Gert er ráð fyrir töluverðri aukningu á byggingarmagni á svæðinu frá gildandi deiliskipulagi. 

Fyrirhugaðar breytingar á deiliskipulagi munu því auka verðmæti lóðanna verulega.  

 

Í hverfinu eru áformaðar framkvæmdir við gerð gatna, torga, stíga, nýrra stofnlagna, strand-

stíga, útsýnis- og göngupalla, landfyllinga og grjótvarna. Auk þess er gert ráð fyrir göngubrú og 

stíflu við Háubakkatjörn, brú yfir Naustavog, færslu á Kleppsmýrarvegi og færslu skólpdælu-

stöðvar. Reykjavíkurborg og Orkuveita Reykjavíkur munu sjá um þessar framkvæmdir. Í frum-

kostnaðaráætlun er innviðakostnaður þessi metinn tæpir 5 milljarðar króna.  

 

Fyrirhugað er að fjöldi íbúða í Vogabyggð verði um 1.100 en í gildandi aðalskipulagi er aðeins 

gert ráð fyrir 400 íbúðum. Ljóst er að þessi fjölgun íbúða í hverfinu kallar á byggingu grunn- og 

leikskóla, en miðað er við að ráðist verði í þær framkvæmdir samhliða uppbyggingu íbúða í 

hverfinu. Gangi uppbyggingaráform eftir er áformað að hefja byggingu grunnskóla í Vogabyggð 

innan þriggja ára frá samþykkt deiliskipulags. Reykjavíkurborg miðar við að börn sem búa í 

Vogabyggð gangi fyrst um sinn í Vogaskóla. Þá mun Reykjavíkurborg beita sér fyrir því að 

göngubrú yfir Sæbraut rísi innan tveggja ára frá staðfestingu nýs deiliskipulags á svæði 2. 

 

Uppbygging í Vogabyggð skal vera í samræmi við húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar, Aðal-

skipulag Reykjavíkur 2010-2030 og samkvæmt heimildum og skilyrðum væntanlegs deiliskipu-

lags fyrir viðkomandi svæði. Þá hefur borgarráð samþykkt almenn samningsmarkmið um 

endurbyggingu eldri hverfa dags. 27. nóvember 2014. Tekið er mið af samningsmarkmiðunum 

þessum við uppstillingu samningsrammans. 

 

Það er mat starfshópsins að undirbúnings- og deiliskipulagsvinna sé það langt á veg komin að 

tímabært sé að hefja formlegar samningaviðræður við lóðarhafa á svæðum 1, 2 og 3 í Voga-

byggð, með það að markmiði að gerður verði einkaréttarlegur samningur við lóðarhafa hverrar 

lóðar um uppbygginguna og hlutdeild í innviðakostnaði. 

 

Starfshópurinn hefur útbúið drög að samningsramma í samráði við borgarlögmann, sem lagt er 

til að verði hafður til grundvallar í viðræðum við lóðarhafa. Þar er gert ráð fyrir að staðfest verði 

það fyrirkomulag að Reykjavíkurborg og lóðarhafar hverrar lóðar geri með sér einkaréttarlegt 

samkomulag um uppbyggingu svæðisins, sem tiltekur m.a. þátttöku lóðarhafa í innviðakostnaði 

vegna uppbyggingar og breyttrar notkunar viðkomandi lóðar. Drög þessi að samningsramma , 

dags. maí 2015, eru meðfylgjandi. 
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Helstu efnisatriði í samningsramma 

Réttur lóðarhafa samkvæmt núverandi samningum er nokkuð mismunandi. Sumir lóðarleigu-

samningar eru til að mynda útrunnir og ekki með endurnýjunarákvæði. Útrunnir lóðarleigu-

samningar verða ekki framlengdir með eldri skilmálum eftir að nýtt deiliskipulag fyrir 

viðkomandi svæði hefur verið samþykkt.  

 

Vegna mikils kostnaðar við uppbyggingu innviða hverfisins áskilur Reykjavíkurborg sér rétt til að 

afgreiða ekki nýjar deiliskipulagsáætlanir í Vogabyggð, eða hefja framkvæmdir sem borgin á að 

sjá um á svæðinu, fyrr en lóðarhafar sem hafa yfir að ráða 70% af nýju byggingarmagni á 

viðkomandi svæði hafa skuldbundið sig til þess að ráðast í uppbyggingu á lóðum sínum.  
 

Metið verður fyrir 1. nóvember 2015 hvort nægilega stór hópur hafi samþykkt að taka þátt í 

endurbyggingu Vogabyggðar til þess að unnt sé að hefja uppbyggingu í hverfinu.  

 

Lóðarhafar sem hafa áhuga á að taka þátt í enduruppbyggingu hverfisins þurfa að ganga frá 

samningi um uppbyggingu lóðar sinnar fyrir 1. nóvember n.k. Að öðrum kosti verður byggt á 

ákvæðum lóðarleigusamnings sem gildir/gilti um viðkomandi lóð og fellur lóðin þá til 

Reykjavíkurborgar í þeim tilvikum sem slíkt á við og þá ýmist með bótum fyrir mannvirki á 

lóðinni eða ekki.  

 

Miðað er við að Félagsbústaðir muni eiga kauprétt að 5% íbúða á lóðum þar sem mögulegt 

verður að byggja 40 íbúðir eða fleiri, í samræmi við samningsmarkmið Reykjavíkurborgar.  

 

Gert er ráð fyrir að í hverfinu muni 20-25% íbúða verða leigu-, stúdenta- og búseturéttaríbúðir 

og/eða Nýju Reykjavíkurhúsin. Þetta ákvæði mun gilda um lóðir þar sem mögulegt verður að 

byggja 20 íbúðir eða fleiri, í samræmi við áðurnefnd samningsmarkmið borgarinnar.  

 

Allir eigendur viðkomandi lóðar þurfa að undirrita samninginn um uppbyggingaráform.  

Hafi nýtt deiliskipulag ekki verið staðfest fyrir 31. desember 2019, fyrir það svæði sem lóðin 

telst til, falli samningurinn úr gildi (sólarlagsákvæði ef ekki reynist næg þátttaka). 

 

Þegar nýtt deiliskipulag vegna viðkomandi svæðis verður staðfest mun Reykjavíkurborg útbúa 

nýja lóðarleigusamninga við lóðarhafa. Í lóðarleigusamningunum verða skilgreind ný lóðarmörk, 

heimilað byggingarmagn á lóðinni, starfsemi, lóðarleiga o.fl.  

Samningar fyrir íbúðarhúsnæði og húsnæði með blandaðri starfsemi verða til 75 ára, en lóðar-

leigusamningar fyrir atvinnuhúsnæði til 50 ára. 

 

Framkvæmdakostnaður við uppbyggingu Vogabyggðar eru áætlaðar í 5 ára fjárhags- og fjár-

festingaáætlun Reykjavíkurborgar.  
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Hér að neðan er gerð nánari grein fyrir hvernig kostnaðarhlutdeild lóðarhafa verði útfærð sem 

verður tiltekin í tl. 5a og 5b samningsrammans.  

 

 

Greiðsluþátttaka lóðarhafa 

Lóðarhafar samþykkja með samningi að taka þátt í kostnaði vegna nýrra innviða og endurbygg-

ingar Vogabyggðar, breyttrar nýtingar á lóðum og fasteignum í hverfinu. Greiðsluþátttaka hvers 

lóðarhafa miðast við verðmætaaukningu viðkomandi fasteignar sem getur annað hvort eða 

bæði falist í breyttri nýtingu á húsnæði, þ.e. úr atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði, og/eða 

auknum byggingarheimildum/byggingarmagni. Til samanburðar verði horft til markaðsverðs 

byggingarréttar á sambærilegum lóðum.  

 

Greiðslur lóðarhafa munu miðast við samþykkt byggingarmagn í endanlegu deiliskipulagi. Gjald-

dagi greiðslna verður við útgáfu byggingarleyfis.  

 

Greiðsla hvers lóðarhafa er skipt og tekur mið af því  hvort lóðarhafi  breytir einungis atvinnu-

húsnæði í íbúðarhúsnæði eða reisir nýbyggingu í stað eldri byggingar á lóð og/eða byggir við 

húsið: 

 

1. Breytt nýting. Lóðarhafi sem ætlar að nýta heimild til að breyta atvinnuhúsnæði í 

íbúðarhúsnæði samþykkir að taka þátt í kostnaði vegna endurbyggingar Vogabyggðar. 

Við ákvörðun greiðslunnar verður tekið tillit til þeirrar verðmætaaukningar sem felst í 

því að breyta atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði auk viðbótarbyggingarmagns af 

íbúðarhúsnæði sem áætlað er að komi til viðbótar á viðkomandi lóð. Miðað er við að 

greiðsla lóðarhafa, sem verður heimilað að breyta atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði, 

verði sambærileg og ef greiddar væru 8.000 kr. fyrir hvern fermetra af núverandi 

byggingarmagni og byggingarmagni sem áætlað er að komi til viðbótar á viðkomandi 

lóð.  

2. Nýbygging/viðbygging. Lóðarhafi sem ætlar að nýta heimild til nýbyggingar eða 

viðbyggingar samþykkir að taka þátt í kostnaði vegna endurbyggingar Vogabyggðar. 

Með greiðslunni hefur verið tekið tillit til þeirrar verðmætaaukningar sem felst í því að 

heimilað verði í deiliskipulagi að reisa nýbyggingu í stað eldri byggingar á lóð. Miðað er 

við að greiðsla lóðarhafa verði sambærileg og ef greiddar væru um 14.300 kr. fyrir 

hvern fermetra íbúðarhúsnæðis og um 6.600 kr. fyrir hvern fermetra í atvinnuhúsnæði. 

Greiðslan kemur til viðbótar greiðslu þeirrar sem getið er hér að framan (1) ef það á 

við.  

Þá mun lóðarhafinn jafnframt greiða gatnagerðargjöld af nýju byggingarmagni. 

 

Til viðbótar mun lóðarhafinn greiða lögbundin skipulags-, framkvæmda- og byggingarleyfisgjöld 

til Reykjavíkurborgar og tengigjöld til Orkuveitu Reykjavíkur. 
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Gert er því ráð fyrir að heildargreiðsla hvers lóðarhafa fyrir að reisa nýbyggingu í stað eldri 

byggingar á lóð, með gatnagerðargjaldi inniföldu, verði sambærileg og ef greiddar væru tæplega 

24.700 kr. fyrir hvern fermetra í íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. Upphæð þessi miðast við 

gatnagerðargjald í apríl 2015 sem var 10.386 kr. fyrir fjölbýlishús og 18.079 kr. fyrir atvinnu-

húsnæði.  

 

Af bílageymslum verður greitt gatnagerðargjald sem miðast við 10% af fermetragjaldi  

samkvæmt gildandi gjaldskrá. 

 

Verði núverandi byggingar rifnar eða minnkaðar við breytingarnar kemur sá fermetrafjöldi til 

frádráttar greiðslu gatnagerðargjalds í samræmi við ákvæði laga um gatnagerðargjald nr. 

153/2006.  

 

Framangreindar viðmiðunarfjárhæðir munu taka breytingum miðað við þróun byggingarvísitölu. 

Grunnur er byggingarvísitala sem gilti í apríl 2015.  

 

Forsendur fyrir ólíkri greiðslu vegna byggingar nýbygginga í stað eldri byggingar á lóð skýrist af 

því að greitt er hærra gatnagerðargjald fyrir atvinnuhúsnæði en fjölbýlishúsnæði samkvæmt 

gjaldskrá Reykjavíkurborgar. Með því að hafa greiðslu mismunandi fyrir íbúðir og atvinnu-

húsnæði er leitast við að jafna þennan mun út.  

 

Mikil verðmætaaukning felst í því að breyta atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði. Sanngirnis-

sjónarmið mæla með þátttöku lóðarhafa í uppbyggingu hverfisins þar sem innviðakostnaðurinn, 

sem er áætlaður 5 milljarðar króna í frumkostnaðaráætlun, grundvallast að stórum hluta á 

kostnaði við gerð nýrra gatna, torga, stíga, stofnlagna, strandstíga, útsýnis- og göngupalla, 

landfyllinga og grjótvarna.  

Í nýju aðalskipulagi er miðað við að fjöldi íbúða í hverfinu geti orðið allt að 400. Áform eru nú 

um að byggja 1.100 íbúðir í hverfinu sem leiðir til þess að það þarf að byggja grunn- og leikskóla, 

sem þjóni hverfinu og að hluta til fyrirhugaðri íbúðabyggð við Elliðaárvog. Hefur verið tekið tillit 

til þess að hluta til við ákvörðun greiðsluþátttöku lóðarhafa.  

 

Í samræmi við samningsmarkmið Reykjavíkurborgar frá 27. nóvember 2014 er miðað við að 

lóðarhafar leggi til framlag til listskreytinga í Vogabyggð og að Reykjavíkurborg leggi til jafnhátt 

framlag. Framlag Reykjavíkurborgar verði  75 milljónir kr. Framlag lóðarhafa til listskreytinga er 

innifalið í framangreindum greiðslum. 

 

 

Dæmi um greiðsluþátttöku lóðarhafa 

Stillt hefur verið upp dæmum um greiðsluþátttöku lóðarhafa miðað við framangreindar 

fjárhæðir. Lægstu greiðslur sem lóðarhafar greiða eru í tilfellum þar sem hvorki kæmi til ný-
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bygging né viðbygging við eldra hús, en atvinnuhúsnæði yrði breytt í íbúðir. Lóðarhafi þyrfti til 

dæmis að greiða 8 milljónir króna fyrir að breyta 1.000 m2 atvinnuhúsnæði í íbúðir. Hæsta 

greiðsla yrði fyrir lóðarhafa sem rifi atvinnuhúsnæði sitt og reisti í staðinn stærra íbúðar-

húsnæði. Ef rifið yrði t.d. 1.000 m2 atvinnuhúsnæði og 1.500 m2 íbúðarhúsnæði reist í staðinn 

væri heildargreiðslan með inniföldu gatnagerðargjaldi alls rúmlega 38,6 milljónir fyrir 1.500 m2 

íbúðarhús eða um 25.700 kr. fyrir hvern fermeter með gatnagerðargjaldi. Nánar tiltekið nemur 

greiðsla fyrir að breyta 1.000 m2 atvinnuhúsnæði í 1.500 m2 íbúðarhúsnæði 12 milljónum, 

greiðsla fyrir 1.500 m2 nýbyggingu í stað eldri byggingar á lóð rúmlega 21,4 milljónum og 

gatnagerðargjald fyrir 500 m2 tæplega 5,2 milljónum (miðað við gatnagerðargjald í apríl 2015).  

 

 

Reykjavík 8. júní 2015. 

Einar I. Halldórsson 

Ágústa Sveinbjörnsdóttir 

Ámundi Brynjólfsson 

Hrefna Þórsdóttir 

Örn Sigurðsson 

 

 

 

 

Fylgiskjal:   

Vogabyggð – Samningsrammi Reykjavíkurborgar í fyrirhuguðum samningum við 

lóðarhafa á svæðum 1, 2, og 3 í Vogabyggð, dags. maí 2015. 


