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Matsblað vegna samstarfsaðila um hagkvæmt húsnæði 
 

1. Þátttaka í hugmyndaleitinni                                                                     5 

Þátttaka í hugmyndaleit sem var með skilafrest til 8. febrúar 2018 gefur 
umsækjendum 5 stig. 
 

 

2. Samstarf og samvinna við aðra sem skiluðu inn hugmynd               5 

Ef þátttakendur sameinast um hugmyndir og senda inn sameiginlega umsókn í 
reiti gefur það 5 stig. 
 

 

3. Teymi – þekking, reynsla og fjölbreytileiki 20 

Með teymi er átt við þá einstaklinga og þá starfsmenn lögaðila sem standa á bak 
við umsókn. Umsækjendur skulu tilgreina þá aðila sem munu vinna að verkefninu 
og verður lagt mat á þekkingu þeirra, reynslu og fjölbreytni samkvæmt 
neðangreindu.  
 
Við mat á reynslu á sviði skipulags, hönnunar, arkitektúrs og uppbyggingar verður 
stigagjöf svohljóðandi: (hámark 11 stig): 
 
Fjöldi og umfang deiliskipulagsverkefna sem meðlimir teymisins hafa unnið og 
hafa verið samþykkt þar sem uppbyggingarmagn var yfir 10 íbúðir á undanförnum 
20 árum. (0,1 eða 2 stig) 

 Ekkert verkefni. (0 stig).  

 Tvö deiliskipulagsverkefni. (1 stig).  

 Fleiri en tvö deiliskipulagsverkefni. (2 stig).  
 
Fjöldi verkefna við hönnun einbýlis og eða fjölbýlishúsa (0,1, 2 eða 3 stig) 

 Ekkert hús. (0 stig). 

 Eitt hús. (1 stig).  

 Tvö hús. (2 stig). 

 Fleiri en tvö hús. (3 stig).  
 
Fjöldi verkefna við hönnun hagkvæms húsnæðis, t.d. stúdentagarðar, félagslegt 
húsnæði eða sambærileg húsnæðisfélög (0,1, 2 eða 3 stig)) 

 Ekkert hagkvæmt verkefni. (0 stig). 

 Eitt hagkvæmt verkefni. (1 stig).  

 Tvö hagkvæm verkefni. (2 stig). 

 Fleiri en tvö hagkvæm verkefni. (3 stig). 
 
Fjöldi og umfang húsnæðisuppbyggingar. Í hversu mörgum 
uppbyggingarverkefnum hefur umsækjandi verið framkvæmdaraðili. Lýsa þarf 
þætti umsækjanda í viðkomandi verki. (0,1, 2 eða 3 stig) 

 Ekkert verkefni tilgreint. (0 stig).  

 Aðilar innan hópsins hafa verið byggingarstjórar og/eða borið ábyrgð á 
uppbyggingu á einbýlishúsi. (1 stig).  

 Aðilar innan hópsins hafa verið byggingarstjórar og/eða borið ábyrgð á 
uppbyggingu á fleiri en einu einbýlishúsi eða fjölbýli með minna en 10 
íbúðum. (2 stig).  

 Aðilar innan hópsins hafa verið byggingarstjórar og/eða borið ábyrgð á 
uppbyggingu fjölbýlishúsi með meira en 10 íbúðum. (3 stig).  
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Við mat á fjölbreytileika menntunar innan umsóknarteymis verður stigagjöf 
svohljóðandi (hámark 3 stig): 

 Fjórir eða fleiri aðilar innan umsóknarteymisins hafa lokið mismunandi 
iðnmenntun eða háskólanámi sem nýtist verkefninu. (3 stig) 

 Þrír eða fleiri aðilar innan umsóknarteymisins hafa lokið mismunandi 
iðnmenntun eða háskólanámi sem nýtist verkefninu. (2 stig) 

 Tveir eða fleiri aðilar innan umsóknarteymisins hafa lokið mismunandi 
iðnmenntun eða háskólanámi sem nýtist verkefninu. (1 stig) 

 Einn aðili innan umsóknarteymis hefur lokið iðnmenntun eða 
háskólanámi sem nýtist verkefninu. (0 stig) 

 
Við mat á fjölbreytileika kynjasamsetningar verður stigagjöf eftirfarandi (hámark 
3 stig): 

 Kynjasamsetning á bilinu 50/50 til 45/55 (3 stig) 

 Kynjasamsetning á bilinu 44/56 til 65/35 (1 stig) 

 Kynjasamsetning á öðru bili / aðeins karlar eða aðeins konur (0 stig) 
 
Við mat á fjölbreytileika aldurssamsetningar teymisins verður lagt mat á 
fjölbreytni aldurs og er tekið mið af þremur aldurshópum, 25-35 / 35-50 / 50+. 
Veitt er eitt stig ef einn meðlimur  teymisins er á einhverju þessara aldursbila 
þannig að mest er hægt að fá 3 stig. Fjölbreytt aldurssamsetning á hóp gefur fullt 
hús stiga 

 Einn meðlimur teymisins er eldri en 50 ára (1 stig),  

 Einn meðlimur teymisins er á aldrinum 35-50 ára (1 stig) 

 Einn meðlimur teymisins er á aldrinum 25-35 ára (1 stig) 
 

4. Hönnun og arkitektúr                                                                                  20 

Við mat á gæði hugmynda verður lagt mat á skýringarmyndir m.t.t. gæða 
hönnunar, arkitektúrs og borgarhönnunar. Stigagjöf verður eftirfarandi (hámark 
20 stig): 

 Framúrskarandi hönnun  (0, 2 eða 4 stig) 

 Gæði tenginga við aðliggjandi byggð og aðlögun uppbyggingar að 
ríkjandi staðháttum í byggðu og óbyggðu umhverfi (0, 2 eða 4 stig) 

 Gæði borgarhönnunar, þ.á m. opinberra rýma, gangstétta, gatna og 
grænna svæða (0, 2 eða 4 stig) 

 Gæði einkarýma (0, 2 eða 4 stig) 

 Athyglisverð hugmynd út frá nýbreytni og nýjungum (0, 2 eða 4 stig) 
 

 

5. Hugmyndir að leikreglum varðandi úthlutanir og eftirmarkað          5 

Reykjavíkurborg verður að tryggja með úthlutunarskilmálum lóðanna leikreglur 
varðandi val á kaupendum eða leigjendum og eftirmarkað. Gengið er út frá því að 
væntanlegur lóðarhafi sjái um úthlutun íbúða til væntanlegra íbúa.  
Gera skal grein fyrir því hvernig leikreglum verður háttað varðandi úthlutun íbúða 
til kaupenda eða leigenda og hvernig komið verði í veg fyrir að íbúðir verði 
áframseldar á hærra verði til næstu kaupenda eða leigjenda. 
Engar tillögur að leikreglum, mjög illa útfærðar leikreglur: (0 stig) 
Ákveðnar hugmyndir að leikreglum sem matsnefnd telur raunhæfar: (3 stig).  
Mjög góðar hugmyndir sem matsnefnd telur líklegt að verði grunnur 
áframhaldandi vinnu: (5 stig).   
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6. Fjármál og fjárfestingargeta   10 

Gera skal grein fyrir fjárhagsstöðu umsækjanda og getu til að fjármagna verkefnið 
fram að sölu eða leigu.  

 Aðili hefur enga staðfestingu á fjárfestingargetu. (0 stig). 

 Aðili leggur fram yfirlýsingu viðurkenndar fjármálastofnunar um að 
hún hafi trú á því að aðili hafi fjárhagslega getu til þess að klára 
verkefnið sem sótt er um. (5 stig). 

 Aðili leggur fram yfirlýsingu fjármálastofnunnar og sýnir auk þess 
fram á a.m.k. eigið fé sem nemur ca. 20% af áætluðum 
byggingarkostnaði verkefnisins. (10 stig).  

 

 

7. Framkvæmdahraði 5 

Tilgreina skal hversu langan tíma umsækjandi áætlar í framkvæmdir eftir að 
byggingarleyfi hefur verið samþykkt fyrir viðkomandi byggingu. 
Framkvæmdum líkur 24 mánuðum eftir úthlutun (0 stig) 
Framkvæmdum líkur 12 mánuðum eftir úthlutun (3 stig)  
Framkvæmdum líkur á innan við 12 mánuðum eftir úthlutun (5 stig).  
  

 

8. Sjálfbærni og kolefnisspor  5 

Stig verða gefin fyrir atriði í verkefninu sem stuðla að sjálfbærni og lágmarka 
kolefnisfótspor. Dæmi um slíkt er að verkefni stefni að BREEAM eða LEED vottun 
(5 stig) 
Engin dæmi gefin um sjálfbærni eða lágmörkun kolefnisspor: (0 stig). 
Tilgreindir ákveðnir þættir verkefnisins sem munu sannarlega stuðla að meiri 
sjálfbærni verkefnisins umfram önnur sambærileg verkefni: (3 stig).  
Fjöldi þættir tilgreindir sem munu stuðla að sjálfbærni verkefnisins eða 
framkvæmdaáætlun um að verkefnið stefni að viðurkenndri sjálfbærnivottun. (5 
stig).  
 

 

9. Líftími bygginga 5 

Matsnefndin mun leggja mat á líftíma á þeim útfærslum sem boðnar eru út frá 
byggingarefnum og byggingaraðferðum. Það er ljóst að endanlegt verð ræðst af 
líftíma húsnæðisins fyrir notandann og viðhaldsþörf yfir líftíma þess. 
Engin gögn lögð fram um mögulegan líftíma húsnæðis í verkefninu. (0 stig).  
Gögn lögð fram um að ending hússins verði allt að 30 ár. (3 stig).  
Gögn lögð fram um að ending hússins verði meiri en 30 ár. (5 stig).  
 

 

10. Verð til íbúa 20 

Tilgreina þarf  endanlegt verð til íbúa hvort sem um ræðir sölu eða leiguíbúð. 
Tilgreina skal jafnframt í hvaða ástandi/hversu fullbúin íbúðin er afhent. Gefa skal 
upp verð á birtan fermeter fyrir söluíbúð og leiguverð á mánuði fyrir leigueign. Ef 
um er að ræða leiguíbúðir skulu umsækjendur skila inn hugmyndum um með 
hvaða hætti leiga skuli breytast í tak við verðlag. Einnig skal tilgreint ef íbúar leggja 
fram búsetugjald eða fjárfesta sjálfir í lokafrágangi. Jafnframt skal tilgreina stærð 
sameignar utan umferðarrýmis sem íbúar geta nýtt sameiginlega. Matsnefndin 
mun leggja mat á trúverðugleika verðtilboða, verð með hliðsjón af gæðum og með 
tilliti til stofnframlaga til húsnæðisfélaga.  
  

 

  

Samtals: 100 stig  

 


