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Umsókn um styrk til uppsetningar á hleðslubúnaði fyrir rafbíla 
við fjöleignarhús 

 
Reykjavíkurborg og Orkuveita Reykjavíkur hafa komið á fót sjóði sem ætlað er að styrkja fjöleignarhús í að 
koma upp hleðslubúnaði fyrir rafbíla.  Skilgreindir hafa verið úthlutunarskilmálar fyrir sjóðinn sem má 
nálgast á eftirfarandi vefsíðu: https://reykjavik.is/uppbygging-innvida-fyrir-rafbila 
 
Eyðublað þetta er ætlað fjöleignarhúsum til að sækja um styrk úr sjóðnum.  Skila skal útfylltu 
umsóknareyðublaði og tilgreindum fylgigögnum með tölvupósti á netfangið rafbilar@reykjavik.is  
 
Umsókn skal skila og fá samþykkta áður en búnaður er keyptur og framkvæmdir hafnar. Þó er heimilt að 
leita ráðgjafar áður en sótt er um styrk sbr. a-lið 2. gr. framangreindar úthlutunarskilmála 
 
Upplýsingar um húsfélag 

Heiti húsfélags:   

Heimilisfang húsfélags:  

Kennitala húsfélags:  

Reikningur húsfélags sem færa skal styrk inn á:  

 

Lýsing á framkvæmd 

Lýsa skal vinnu/ráðgjöf sem sótt er um styrk fyrir, búnaði m.a. fjölda og staðsetningu hleðslustöðva, 
raflögnum og hvernig gjaldtöku fyrir notkun er háttað1, fjölda íbúða í húsfélagi sem sækir um styrk, : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hleðslubúnaður sem settur er upp, lagnir og allur frágangur skal uppfylla í öllu kröfur í íslenskri löggjöf til 
raflagna og -kerfa og frágangs á þeim. Vinna við raflagnir og tengingar skal unnin af löggiltum rafverktaka. 
Fylgja skal leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar „Hleðsla rafbíla og raflagnir“. 

                                                           
1 Hleðslustöðvar skulu vera aðgengilegar öllum íbúum húsfélagsins. Þetta krefst þess að hleðslustöðvarnar séu í eigu og umsjón húsfélagsins og 
hugað sé í upphafi að því hvernig kostnaði er skipt á milli þeirra sem nota hleðsluaðstöðuna 

https://reykjavik.is/uppbygging-innvida-fyrir-rafbila
mailto:rafbilar@reykjavik.is
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Upphæð styrks sem sótt er um2:   

Upphaf verks:   

Áætluð verklok3:  

 

Fylgigögn með umsókn 

Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn: 

 Kostnaðaráætlun 

 Tilboð verktaka 

 Samþykki húsfélags fyrir breyttri notkun bílastæða 

 
 
Að loknu verki skal skila afriti af kvittunum fyrir öllum kostnaði sem sótt er um styrk fyrir, yfirlýsingu 
löggilds rafverktaka um að verki sé lokið og uppfylli allar kröfur þ.m.t. lokatilkynning til 
Mannvirkjastofnunar, ljósmynd af hleðslustöðvum og er þá greiddur út styrkurinn. 
 
Gerð er krafa um að viðkomandi húsfélag reki hleðsluaðstöðuna í að minnsta þrjú ár frá uppsetningu, að 
öðrum kosti áskilur Reykjavíkurborg sér rétt til að krefja húsfélagið um endurgreiðslu styrksins. 
 
 

                                                           
2 Hámarks styrkupphæð til hvers húsfélags er 1,5 m.kr, ein og hálf milljón króna, þó aldrei meira en sem nemur 67% af heildarkostnaði verksins 
með virðisaukaskatti.  Styrkur er greiddur í samræmi við framlagða reikninga. 
3 Ljúka skal framkvæmdum innan 6 mánaða frá því umsókn er samþykkt. Sé framkvæmdum ekki lokið innan þess tíma fellur vilyrði um styrk niður 
og þarf að sækja um að nýju. 
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