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Almennar reglur um úthlutun lóða og sölu byggingarréttar 

á föstu verði í Reykjavík 

1. gr.  Inngangur 

1. Borgarráð Reykjavíkur úthlutar lóðum og selur byggingarrétt á föstu verði samkvæmt 
eftirfarandi reglum. Reglurnar gilda almennt um ráðstöfun slíkra lóða, en víkja má frá 
þeim varðandi einstakar lóðir með samþykki borgarráðs. Reglurnar taka til leigulóða 
Reykjavíkurborgar, en fjalla ekki um sölu á lóðunum sjálfum né um sölu á byggingarrétti 
með opnu útboði. 

2. Lóðum verður ekki ráðstafað nema fyrir liggi gilt deiliskipulag fyrir viðkomandi lóð(ir). 
Borgarráð getur í hverju tilfelli sett sérstaka úthlutunarskilmála, sem skulu liggja fyrir 
samþykktir áður en lóðir eru auglýstar til umsóknar og kynntar umsækjendum. 

3. Þegar Reykjavíkurborg býður lóðir til umsóknar skulu reglur þessar, lóðaruppdrættir, 
skipulagsskilmálar og aðrir skilmálar sem varða lóðirnar vera aðgengilegar á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/lodir. Sama gildir um verð lóðanna. 

2. gr.  Umsækjendur 

1. Umsækjendur um lóðir sem reglur þessar taka til geta verið íslenskir ríkisborgarar og 
aðrir sem uppfylla skilyrði 1. gr. laga nr. 19/1966 um eignarrétt og afnotarétt fasteigna 
með síðari breytingum.  

2. Umsækjendur skulu uppfylla eftirtalin skilyrði: 

a) Einstaklingar skulu vera 18 ára eða eldri á umsóknardegi. 

b) Umsækjendur skulu geta sýnt fram á að þeir hafi fjárhagslega getu til að standa 
undir kostnaði við öflun lóðar og byggingu húsnæðis, sem heimilt er að byggja á 
viðkomandi lóð samkvæmt gildandi deiliskipulagi.  Sjá nánar 4. gr. varðandi hvaða 
gögn aðilar þurfa að skila varðandi fjárhagsstöðu sína, fjármögnun lóðar og 
byggingarframkvæmda.  

3. Litið er á hjón og einstaklinga í skráðri sambúð sem einn umsækjanda. Nægilegt er að 
annað hjóna eða sambúðarfólks uppfylli öll skilyrði reglna þessara, að undanskildum 
skilyrðum samkvæmt grein 4 ci hér á eftir, sem bæði verða að fullnægja. 

4. Ef tveir eða fleiri umsækjendur sækja saman um lóð, skulu þeir báðir/allir uppfylla 
skilyrði reglna þessara. Reynist svo ekki vera, telst umsókn ógild að því er varðar þann, 
sem ekki uppfyllir skilyrðin.  

3. gr.  Umsóknir 

1. Umsókn um lóð skal fylla út á eyðublaði sem skrifstofa borgarstjóra og borgarritara hjá 
Reykjavíkurborg leggur umsækjendum til og er að finna á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
(www.reykjavik.is/lodir). 

http://www.reykjavik.is/lodir
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2. Umsókn skal fylla út í samræmi við leiðbeiningar á umsóknarblaði og reglur þessar. Hún 
skal undirrituð af umsækjanda eða af umboðsmanni hans og skal þá frumrit fullgilds 
umboðs fylgja umsókn.  

3. Skila skal umsóknum á rafrænan hátt með því að senda umsóknina á netfangið 
lodir@reykjavik.is. Lóðarumsóknir skulu vera undirritaðar og skannaðar og sendar sem 
viðhengi.  

4. Reynist umsókn ekki fyllt út í samræmi við framangreind ákvæði eða ef í umsókn eru 
gefnar rangar upplýsingar telst hún ófullnægjandi og því ógild.  

5. Með undirritun umsækjanda á lóðarumsókn felst viðurkenning hans á því, að hann hafi 
kynnt sér þá skilmála og reglur sem um lóðarúthlutunina og viðkomandi lóð/ir gilda og 
sé reiðubúinn að hlíta þeim. 

6. Umsóknir eru afgreiddar í þeirri röð sem þær berast. Berist fleiri en ein umsókn í sömu 
lóð innan sama dags eru umsóknirnar einnig afgreiddar í tímaröð, þannig að sú umsókn 
sem berst fyrst þann daginn á netfangið lodir@reykjavik.is fær fyrst afgreiðslu. 
Samræmist fyrirhuguð starfsemi umsækjanda ekki gildandi deiliskipulagi á viðkomandi 
lóð áskilur Reykjavíkurborg sér þann rétt að taka næstu umsókn í röðinni til afgreiðslu, 
samræmist fyrirhuguð starfsemi þess umsóknaraðila deiliskipulagi lóðarinnar. 

7. Til þess að lóðarumsókn verði talin gild skulu öll eftirfarandi skilyrði vera uppfyllt: 

a. Að umsækjandi uppfylli skilyrði samkvæmt reglum þessum. 
b. Að umsókn sé rétt útfyllt og í samræmi við leiðbeiningar og reglur þessar. 
c. Að umsækjandi hafi skilað fullnægjandi fylgigögnum.  
d. Að umsókn lögaðila sé undirrituð af þeim sem hafa heimild til að skuldbinda 

lögaðilann. 

4. gr.  Skil á gögnum um fjárhagsstöðu, fjármögnun lóðar og 
byggingarframkvæmda 

1. Innan 15 virkra daga frá tilkynningu skrifstofu borgarstjóra og borgarritara um að 
umsókn viðkomandi umsóknaraðila skuli tekin til afgreiðslu, skal hann skila til 
skrifstofunnar eftirfarandi gögnum varðandi fjárhagsstöðu sína, fjármögnun lóðar og 
byggingarframkvæmda: 

a. Einstaklingar skulu leggja fram eftirtalin gögn: 

i. Greiðslumat banka eða annarrar fjármálastofnunar sem ber með sér að 
umsækjandi geti staðið undir þeirri fjárfestingu sem áætluð er og er tilgreind 
í úthlutunarskilmálum vegna viðkomandi lóða samkvæmt ákvörðun 
borgarráðs.  

ii. Í stað greiðslumats getur umsækjandi skilað lánsloforði eða yfirlýsingu banka 
um fjármögnun framkvæmda (þ.m.t. gjöld vegna lóðar) miðað við sömu 
fjárhæð. Slíkt lánsloforð eða yfirlýsing má ekki vera bundið öðrum fyrirvörum 
eða skilyrðum en því, að viðkomandi fái úthlutað lóð. 

mailto:lodir@reykjavik.is
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iii. Einstaklingar í rekstri 1) skulu skila afriti af síðasta skattframtali sínu og 
staðfestingu á fjármögnun samkvæmt lið i eða ii. Einstaklingar í rekstri skulu 
einnig skila yfirlýsingu viðkomandi lífeyrissjóða um að umsækjandi hafi 
staðið í skilum með afdregin lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna sinna. 

b. Lögaðilar skulu leggja fram eftirtalin gögn: 

i. Yfirlýsing banka eða annarrar fjármálastofnunar sem ber með sér að 
umsækjandi geti staðið undir kostnaði sem áætlaður er vegna 
byggingarframkvæmda, gatnagerðargjalds og kaupa á byggingarrétti. 

ii. Ársreikning síðasta árs eða ársreikning ársins á undan ásamt 
árshlutareikningi vegna síðasta árs. Reikningarnir skulu áritaðir af löggiltum 
endurskoðanda án fyrirvara og skulu sýna jákvæða eiginfjárstöðu. 

iii. Yfirlýsingu viðkomandi lífeyrissjóða um að umsækjandi hafi staðið í skilum 
með afdregin lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna sinna. 

c. Allir umsækjendur skulu leggja fram eftirtalin gögn: 

i. Staðfestingu viðkomandi innheimtuaðila 2) á því, að umsækjandi sé ekki í 
vanskilum með skatta (þ.m.t. VSK), útsvar eða fasteignagjöld eða að vanskil 
hans nemi lægri fjárhæð en 75.000 kr. Ef umsækjandi er einstaklingur skal 
hann einnig skila slíkri staðfestingu vegna maka síns. 

Með vísan til 9. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 skal farið með einka- og 
fjárhagsmálefni umsækjenda, sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari, sem 
trúnaðarmál. 

2. Heimilt er að framlengja framangreindan frest til að skila gögnum, að beiðni 
umsækjanda, um allt að tvær vikur ef málefnalegar ástæður eru fyrir hendi. 

3. Heimilt er, eftir að skilafrestur fylgigagna er liðinn og ef sérstök ástæða mælir með, að 
kalla eftir frekari gögnum hjá umsækjendum vegna undirbúnings afgreiðslu umsókna 
þeirra á grundvelli liða a – c hér að framan. Umsækjandi á ekki kröfu á að koma að 
frekari gögnum eftir lok skilafrests. 

4. Skili umsækjandi ekki gögnum samkvæmt 1. mgr. 4. gr. innan tímafrests fellur umsókn 
hans sjálfkrafa niður. Ef umsækjandi fullnægir ekki skilyrðum um fjármögnun fyrir 
kaupum á byggingaréttinum og byggingarframkvæmdum fellur umsókn hans einnig 
sjálfkrafa niður. Áskilinn er réttur til að hafna umsókn ef umsækjandi er ekki í skilum 
með opinber gjöld eða í vanskilum við Reykjavíkurborg. 

                                                      

1)  Hér er átt við iðnmeistara og aðra sem stunda byggingarstarfsemi að staðaldri á eigin kennitölu. 
2) Ef umsækjandi á lögheimili í Reykjavík: 

 Skattar og útsvar: Tollstjórinn í Reykjavík, Tryggvagötu 19, netfang: tollur@tollur.is 
 Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara aflar upplýsinga um stöðu fasteignagjalda umsækjenda sem eru búsettir í 

Reykjavík. 
  Ef umsækjandi á lögheimili utan Reykjavíkur: 

 Viðkomandi innheimtumenn opinberra gjalda. 
  Staðfesting vegna lífeyrissjóðsiðgjalda: 

 Viðkomandi lífeyrissjóðir starfsmanna. 

mailto:tollur@tollur.is
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5. gr.  Úthlutun lóða og greiðslufrestur 

1. Berist fullnægjandi gögn skv. 4. gr. innan tilskilins tíma er óskað eftir samþykki 
borgarráðs Reykjavíkur fyrir úthlutun lóðarinnar og sölu byggingarréttar á henni til 
viðkomandi umsækjanda. Tilkynna skal um niðurstöðu borgarráðs til umsækjanda. Hafi 
tveir eða fleiri skilað sameiginlegri lóðarumsókn og þeim úthlutað lóð, bera þeir 
báðir/allir óskipta ábyrgð (in solidum) á greiðslum, framkvæmdum og öðrum 
skuldbindingum vegna viðkomandi lóðar. Sama á við um síðari lóðarhafa ef 
lóðarhafaskipti verða. 

2. Þegar borgarráð hefur úthlutað viðkomandi lóð til umsækjanda með úthlutunarbréfi 
borgarráðs telst bindandi kaupsamningur vera kominn á. Um er að ræða sölu á 
byggingarrétti, en ekki á lóðinni sjálfri og verður því gerður lóðarleigusamningur um 
lóðina, sem kveður nánar á um réttindi og skyldur lóðarhafans/umsækjanda og sýnir 
hann jafnframt þær kvaðir sem um lóðina gilda. 

3. Eftir að borgarráð samþykkir úthlutun lóðar og sölu byggingarréttar fær umsækjandi 
skriflega tilkynningu um það, þar sem m.a. er tilgreindur frestur til greiðslu 
byggingarréttar og gatnagerðargjalda fyrir lóðina. Ef kaupandi byggingarréttar innir 
ekki af hendi greiðslu byggingarréttar og gatnagerðargjalda innan tilskilins frests  hefur 
borgarráð heimild til þess að fella úthlutunina niður.   

4. Gjalddagi kaupverðs byggingarréttar og gatnagerðargjalda er 45 dögum eftir 
staðfestingu borgaráðs á úthlutun lóðarinnar.  

5. Komi til þess að lóðarúthlutun eða sala byggingarréttar sé felld niður vegna 
greiðslufalls, skal lóð ráðstafað á ný til þess umsækjanda sem næstur sækir um. Ef ekki 
eru fleiri umsóknir um lóð, eða ef lóð er afturkölluð vegna annars en greiðslufalls, 
verður hún boðin á ný til umsóknar.  

6. Sérstök athygli er vakin á því að Reykjavíkurborg er ekki skuldbundin til þess að taka 
við lóð og endurgreiða lóðarhafa verð byggingarréttar, þ.m.t. gatnagerðargjald og 
önnur gjöld, þótt lóðarhafi hætti af einhverjum ástæðum við að byggja á lóð sinni, sbr. 
einnig lokamálslið greinar 1.14. í almennum lóða- og framkvæmdaskilmálum frá 13. 
júní 2013. 

6. gr.  Framsal lóðarréttinda og veðheimildir 

1. Kaupanda byggingarréttar er heimilt að framselja byggingarrétt sinn á lóðinni, þegar 
lóðarleigusamningur hefur verið útgefinn. Þegar framseldur er byggingarréttur á lóð 
skulu sömu skilmálar gilda gagnvart nýjum lóðarhafa eins og giltu gagnvart hinum fyrri. 

2. Áður en gerður hefur verið lóðarleigusamningur um lóð er lóðarhafa ekki heimilt að 
veðsetja byggingarrétt sinn, nema að fengnu sérstöku veðleyfi. Veðleyfi verður ekki 
gefið út nema kaupverð byggingarréttar og öll gjöld vegna lóðar hafi verið greidd, eða 
að gefið verði út skilyrt veðleyfi til banka um greiðslu þeirra. Beiðni um veðleyfi skal 
beint til skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, Ráðhúsi Reykjavíkur. 



7 

7. gr.  Önnur gjöld 

1. Byggingarleyfisgjald, úttektargjöld, skipulagsgjald, tengigjöld og önnur slík gjöld skulu 
greiðast af lóðarhafa í samræmi við reglur þar um eftir þeim gjaldskrám, sem gilda 
hverju sinni, sjá http://reykjavik.is/gjaldskrar/byggingarleyfisgjold  

2. Tengigjald fráveitu og önnur heimlagnagjöld Veitna má finna á heimasíðu fyrirtækisins 
(tengigjöld hitaveitu og rafmagns, sjá www.veitur.is/verdskrar). 

8. gr.  Áhrif skipulagsbreytinga á söluverð byggingarréttar 

1. Ekki er gert ráð fyrir breytingum á deiliskipulagi lóðar eftir að byggingarréttur á henni 
hefur verið seldur. Skipulagsbreyting að ósk lóðarhafa leiðir aldrei til lækkunar 
söluverðs byggingarréttar. Ef samþykkt verður breyting á deiliskipulagi að ósk 
lóðarhafa, sem felur í sér aukinn byggingarrétt á lóð eða breytta húsagerð (t.d. úr 
atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði), áskilur Reykjavíkurborg sér rétt til að endurskoða 
söluverð byggingarréttar á viðkomandi lóð, og/eða að innheimta greiðslu fyrir aukinn 
byggingarrétt á grundvelli kaupverðs byggingarréttar, eða með hliðsjón af söluverði 
sambærilegs byggingarréttar á nálægum lóðum. Ef ekki liggur fyrir markaðsverð 
byggingarréttar á nálægum lóðum og/eða ágreiningur eru uppi um markaðsverð, þá 
skal það metið af tveimur löggiltum fasteignasölum. Hvor aðili um sig, Reykjavíkurborg 
og lóðarhafi, tilnefna sinn hvorn matsmanninn.  

2. Ákvæðið felur ekki í sér vilyrði fyrir breytingum á deiliskipulagi. Verði samþykkt meira 
byggingarmagn á lóðinni, en samþykkt er í deiliskipulagi við úthlutun lóðar, skal greiða 
viðbótargatnagerðargjald, þegar byggingarnefndarteikningar hafa verið samþykktar og 
áður en byggingarleyfi er gefið út. Viðbótargatnagerðargjald vegna flatarmáls húss 
umfram viðmiðunarstærð við úthlutun lóðar skal vera samkvæmt samþykkt um 
gatnagerðargjald í Reykjavíkurborg á hverjum tíma. 

3. Nýti lóðarhafi ekki að fullu hámarksbyggingarrétt lóðar á hann ekki rétt á endurgreiðslu 
hluta byggingarréttargreiðslunnar, þ.m.t. gatnagerðargjald. 

9. gr.  Lóðarleigusamningur 

1.  Lóðarleigusamningur fyrir lóðina verður gerður þegar kaupverð byggingarréttar og öll 
gjöld sem lögð hafa verið á lóðina frá úthlutun hennar, þ.m.t. gatnagerðargjöld, 
fasteignagjöld og önnur sambærileg gjöld, hafa verið greidd.  

2.  Þegar kaupverð byggingarréttarins auk gatnagerðargjalds er að fullu greitt skal 
lóðarhafi snúa sér til skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, Ráðhúsi Reykjavíkur, til 
þess að fá lóðarleigusamning. Lóðarhafi ber kostnað af þinglýsingu lóðarleigu-
samninga.  

3.  Lóðarleigusamningur verður aðeins gerður við lóðarhafa sem fær úthlutað lóðinni og 
er því óheimilt að ráðstafa lóðinni með sölu, veðsetningu eða á annan sambærilegan 
hátt án samþykkis Reykjavíkurborgar fyrr en lóðarleigusamningur hefur verið gefinn út. 

 

http://reykjavik.is/gjaldskrar/byggingarleyfisgjold
http://www.veitur.is/verdskrar
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10. gr.  Framkvæmdafrestir 

1. Um lóðir sem borgarráð ráðstafar, gilda framkvæmdafrestir samkvæmt almennum 
lóða- og framkvæmdaskilmálum, samþykktir í borgarráði 13. júní 2013, ásamt síðari 
breytingum, nema borgarráð ákveði annað.  

2. Ef lóðarhafi virðir ekki þá framkvæmdafresti sem um lóð hans gilda, getur borgarráð 
fellt úthlutunina úr gildi, sbr. ákvæði 1.14. almennra lóða- og framkvæmdaskilmála frá 
júní 2013, gegn endurgreiðslu upphaflegra lóðargjalda. Lóðagjöld, þ.e. 
gatnagerðargjald, kaupverð byggingarréttar, sem lögð eru á við úthlutun lóðar og sölu 
byggingarréttar, verðbætast ekki og bera ekki vexti. Kostnaður lóðarhafa vegna 
hönnunar húss og annarra ráðstafana, sem ekki nýtast næsta lóðarhafa, verður ekki 
bættur ef úthlutunin er felld úr gildi. 

3. Ef byggingarframkvæmdir á lóð dragast fram úr þeim frestum, sem um þær gilda, getur 
Reykjavíkurborg beitt þvingunarúrræðum skipulags- og byggingarlaga til að knýja á um 
úrbætur.  

4. Reykjavíkurborg er ekki skuldbundin til að taka við lóð og endurgreiða lóðarhafa verð 
lóðarinnar (þ.m.t. gatnagerðargjöld) þótt hann hætti af einhverjum ástæðum við að 
byggja á lóðinni. 

 

 

 

 

 

 


