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Samningsmarkmið og hlutverk þróunarfélags/þróunarfélaga við 
Elliðaárvog og Ártúnshöfða. 
 

Samningsmarkmið vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar og þróunar 
þéttingarsvæða við Elliðaárvog – Ártúnshöfða. 
 Samningsmarkmið Reykjavíkurborgar samþykkt í borgarráði 27. nóvember 2014: 

 Gott borgarskipulag með þeim áherslum sem koma fram í Aðalskipulagi Reykjavíkur 
2010 til 2030. 

o Áhersla lögð á fjölbreytileika í stærð og gerð íbúða. 
o Áhersla lögð á gæðasvæði og gott umhverfi. 
o Áhersla lögð á að varðveita staðaranda og yfirbragð byggðar.  

 Land og innviðir borgarinnar verði nýtt sem best.  
 Stofnkostnaður innviða fyrir uppbyggingarsvæði verði greiddur með fjármunum 

sem fást af uppbyggingunni eða að Reykjavíkurborg fái hluta af viðbótarbyggingar-
rétti og ráðstafi með úthlutun og sölu byggingarréttarins. 

 Ákveðinni fjárhæð verði varið í listaverk í almenningsrýmum á svæðinu og verði sú 
fjárhæð ákveðinn hluti af heildarstofnkostnaði innviða. 

 Byggt verði upp í samræmi við Húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar og stuðlað að 
uppbyggingu leigumarkaðar og félagslegri blöndun íbúa. Stefnt verði að því að 20-
25% íbúða í hverfum verði leiguíbúðir, stúdentaíbúðir, búseturéttaríbúðir og/eða 
Nýju Reykjavíkurhúsin. Einnig verði stefnt að því að Félagsbústaðir hf. hafi kauprétt 
á allt að 5% íbúða fyrir félagslegt leiguhúsnæði. 
 

 Tveir kostir koma til álita við að mæta kostnaði Reykjavíkurborgar við innviði hverfisins: 

 Á hvern byggðan fermetra á svæðinu verði lagt innviðagjald, auk gatnagerðar-
gjalds og rennur það til fjármögnunar nauðsynlegra innviða sem uppbygging 
svæðisins kallar á, þ.m.t. samgöngumannvirkja, torga, opinna svæða, skóla-
bygginga og samgönguás, skv. almennum reglum sem Reykjavíkurborg setur.  

 Til að ná ofangreindum markmiðum renni hluti byggingarréttar íbúðar-
húsnæðis sem skilgreindur verði á svæði félagsins í deiliskipulagi til Reykja-
víkurborgar, sem annast mun úthlutun þessa byggingarréttar. Byggingarrétti 
Reykjavíkurborgar skal dreifast sem jafnast um allt skipulagssvæðið til að 
tryggja félagslega blöndun.  

 
 

Hlutverk þróunarfélags. 
o Aðilar að félaginu leggja lóðir sínar inn í félagið á samræmdu matsverði á fermetra 

lóðar m.v. stærð lóðarinnar skv. lóðarleigusamningi og hús á hrakvirði. 
o Hluti kaupverðs lóðanna verði greiddur út til seljenda og hluti nýttur til að kosta þau 

verkefni sem félaginu verða falin við uppbyggingu innan svæðis þróunarfélagsins. 
o Þróunarfélaginu verði heimilt að taka lán til að kosta uppkaup og þau verkefni sem 

félaginu verða falin. 
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o Þróunarfélagið leiðir og kostar gerð deiliskipulags á svæði því sem félagið nær til. 
o Núverandi hús á lóðunum verði tímabundið leigð lóðarhöfum og nýtt af þeim þar til að 

uppbygging hefst á viðkomandi reit. 
o Lóðir undir samgönguæðar, skóla og aðra nauðsynlega samfélagsinnviði sem 

skilgreindir verða í deiliskipulagi lætur félagið af hendi án endurgjalds. Félagið eignast 
allar íbúða- og atvinnulóðir á svæðinu sem skilgreindar verða í deiliskipulagi. Að deili-
skipulagi loknu fá lóðarhafar (hluthafar þróunarfélagsins) síðan byggingarrétt í sinn hlut 
á svæðinu í samræmi við eignarhlut í félaginu. Annar byggingaréttur félagsins, atvinnu- 
og íbúðalóðir, skulu boðnar út og seldar hæstbjóðanda í opnu og gagnsæju ferli, skv. 
nánari ákvörðun stjórnar félagsins og á eins löngum tíma og talið er hagkvæmt. Þó skal 
stefnt að því að svæðið verði fullbyggt árið 2030. Félaginu skal slitið að uppbygging-
artíma loknum.  

o Kosta nauðsynlega uppbyggingu innviða á svæðinu. 
o Gerðir verða einkaréttarsamningar og lóðaleigusamningar milli hvers lóðarhafa og 

Reykjavíkurborgar um uppbyggingu á viðkomandi lóð. 
 


