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Breiðamýri
Stórt byggingarland fyrir íbúðarhúsnæði í Garðabæ til sölu

Einu óbyggðu 

fjölbýlishúsalóðirnar á Álftanesi 

Útsýni til Bessastaða og Esjunnar 

Gott og öruggt aðgengi að 

samfélagsþjónustu eins og skóla-

og íþróttasvæði, m.a. sundlaug
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Um Breiðamýri

— Um er að ræða 10,9 hektara byggingaland á Álftanesi, í eigu 

Garðabæjar (53,7%) og Íslandsbanka (46,3%)

— Til sölu er byggingaréttur fyrir íbúðarhúsnæði á níu lóðum í þremur 

götuþyrpingum og eru gatnagerðargjöld ógreidd

— Leitað er eftir tilboðum í allan byggingarrétt hverrar þyrpingar þ.e. í 

allar þrjár lóðirnar og bílastæðalóð í samræmi við útboðsskilmála

— Einnig er hægt að gera tilboð í byggingarrétt allra lóðanna

— Deiliskipulag gerir ráð fyrir 30 þúsund m2 uppbyggingu á Breiðamýri

Skipulagsmál

— Breiðamýri er eitt að fjórum ný deiliskipulögðum uppbyggingarsvæðum 

á miðsvæði Álftaness sem samanlögð eru 40 ha. að stærð

— Fyrirhugað er að framkvæmdir á svæðinu hefjist á Breiðamýri

— Landið er innan landnotkunarreitsins 1.23 Íb í Aðalskipulagi Garðabæjar 

2016-2030 sem skilgreindur er sem íbúðarsvæði 

— Samhliða uppbyggingu á svæðinu er stefnt að uppbyggingu 9 holu 

golfvallar á Norðurnesi sem er í göngufjarlægð frá Breiðamýri

— Deiliskipulag Breiðumýrar var samþykkt í bæjarstjórn Garðabæjar þann 

4. apríl 2019 og tók gildi með birtingu auglýsingar í B-deild 

Stjórnartíðinda þann 23. desember 2019

Íbúðagerð

Fjöldi íbúða

Áætluð stærð íbúða

Áætluð heildarstærð

Fjöldi hæða

Fjölbýli/raðhús

Hámark 252

50-200 m2

30.000 m2

1-3 hæðir



Sveit í borg
Áherslur í deiliskipulagi

— Hugmynd deiliskipulagsins er klasabyggð sem dreifist um opin 

svæði með náttúrulegu yfirbragði og hefur það að markmiði að 

viðhalda búsetulandslagi svæðisins

— Áherslur deiliskipulagsins eru:

— Að mótun byggðar virði samspil opinna svæða og náttúru

— Að byggð verði þétt og lágreist og brotin upp í minni einingar

— Að byggð á svæðinu verði fjölbreytt og lifandi með aðlaðandi 

íbúðum

— Að húsakynni séu fjölbreytt að stærð og gerð

— Að flestar íbúðir liggi að opnum grænum svæðum og njóti 

útsýnis

— Að vistvænum lausnum sé beitt meðal annars með 

meðhöndlun yfirborðsvatns og sorphirðu

— Að öryggi vegfarenda verði tryggt meðal annars með 

fjölbreyttu stígakerfi

— Auk þess gerir deiliskipulagið ráð fyrir því að í efnisvali sé hugað 

að staðaranda hverrar þyrpingar fyrir sig og með ákvæðum um 

fjölbreytt byggingarefni, áferð og liti

3

Markmið deiliskipulags er að 

tryggja að ný byggð á 

svæðinu undirstriki 

hugmyndina um sveit í borg á 

Álftanesi þannig að útsýni, 

skjóli og birtu ásamt aðgengi 

að grænum útivistarsvæðum 

sé gert hátt undir höfði



Ný deiliskipulagssvæði á miðsvæði Álftaness
Alls 40 ha. fyrir 366 íbúðir af mismunandi gerð

Fyrirhuguð er mikil uppbygging á 

svæðinu en gert er ráð fyrir 366 

íbúða byggð á skipulagssvæðinu 

sem skiptist í fjölbýli, sérbýli og 

raðhús, einnig er fyrirhuguð 

uppbygging golfvallar á 

Norðurnesinu
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Skipulagssvæðið Aðalskipulag

Breiðamýri (1) Fjölbýli 10,9 ha

Krókur (2) Raðhús 7,3 ha

Helguvík (3) Einbýli 12,4 ha

Kumlamýri (4) Parhús 9,4 ha

Alls: 40,0 ha

Nýr golfvöllur

Skipulagssvæði



Deiliskipulag Breiðumýrar
Skiptist í 3 götuþyrpingar sem samanstanda af 3 lóðum hver
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Breiðamýri skiptist í 3 

götuþyrpingar sem henta bæði 

fyrir barnafjölskyldur sem óska 

t.d. eftir nálægð við skóla og 

íþróttamannvirki sem og eldri 

borgara sem t.d. nýta sér 

samfélagsþjónustu eins og 

sundlaug

Í götunni Lambamýri er möguleiki á 

íbúðum og þjónustu fyrir eldri 

borgara ásamt hverfisverslun og 

bílastæðakjallara

Göturnar Grásteinsmýri og 

Hestamýri bjóða upp á möguleika á 

íbúðum með útsýni að Bessastöðum 

og nálægð við samfélagsþjónustu



Deiliskipulag Breiðumýrar
Gerir ráð fyrir 9 lóðum og rúmlega 30.000 m2 byggingarmagni ofanjarðar
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Lóð Gerð Fjöldi íbúða Stærð íbúða Hæðir

Hámarks 

byggingarmagn

Lambamýri 1 4 28 50-200 m2 2-3 3.300 m2

Lambamýri 2 5 28 50-200 m2 2-3 3.300 m2

Lambamýri 3 6 28 50-200 m2 2-3 3.300 m2

Hestamýri 1 3 28 50-200 m2 2-3 3.300 m2

Hestamýri 2 2 28 50-200 m2 2-3 3.300 m2

Hestamýri 3 1 28 50-200 m2 1-3 3.300 m2

Grásteinsmýri 1 3 28 50-200 m2 2-3 3.300 m2

Grásteinsmýri 2 2 28 50-200 m2 2-3 3.300 m2

Grásteinsmýri 3 1 28 50-200 m2 2-3 3.300 m2

Samtals 252 50-200 m2 2-3 30.000 m2

Grásteinsmýri og Hestamýri 

eru samskonar þyrpingar en í 

Lambamýri eru ákvæði um 

bílakjallara sem styður við 

verslun og þjónustu á 

jarðhæðum 

— Deiliskipulagið gerir ráð fyrir 9 lóðum og um 30.000m2

byggingarmagni í heild

— Skiptist í 6 fjölbýlishúsagerðir er varðar lögun og útlit 

bygginga

— 3 lóðir eru í hverri götuþyrpingu fyrir sig

— Hámarksfjöldi íbúða í hverri þyrpingu er 84 íbúðir

— Stærð íbúða er á bilinu 50-200 m2 samtals að hámarki 

3.300 m2 á hverri lóð

Krafa um bílastæðakjallara – a.m.k 1 stæði á hverja íbúð

Skipting deiliskipulags



Fjölbýli – Hestamýri og Grásteinsmýri
Skipulagið gerir ráð fyrir fjölbreyttum húsagerðum
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1
Grásteinsmýri 3

Hestamýri 3
2

Grásteinsmýri 2

Hestamýri 2
3

Grásteinsmýri 1

Hestamýri 1

Inngangur á 1.hæð



Fjölbýli - Lambamýri
Skipulagið gerir ráð fyrir fjölbreyttum húsagerðum
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4
Lambamýri 1

5
Lambamýri 2

6
Lambamýri 3

Inngangur á 1.hæð



Helstu ákvæði í deiliskipulaginu

— Í Breiðumýri er gert ráð 1,3 stæði á hverja íbúð (328 stæði) 

— Lögð er áhersla á að fjölbýlishús séu ólík sem kemur fram í 

mismunandi ákvæðum

— Vistvæn nálgun

— Gert er ráð fyrir djúpgámum fyrir sorp á hverri lóð ásamt aðstöðu 

fyrir rafhleðslu bifreiða

— Aðgengi að íbúðum er úr inngarði eða frá götu, ekki gert ráð fyrir 

frístandandi stigum

— Að minnsta kosti 1 bílastæði á hverja íbúð skal vera í samnota 

innbyggðri bílageymslu 

— Fjöldi stæða í bílgeymslu ræðst af vali um notkun, vali um 

fjölda íbúða og stærð þeirra

— Þjónusta samkvæmt almennum skilmálum er heimil á fyrstu hæð 

íbúðarbyggðar sem snýr að bílastæðum

— Garðabær skal eiga kaup- eða leigurétt að allt að 500 m2 rými á 

fyrstu hæð húsa við Lambamýri.
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Sjá nánar í 

deiliskipulagsskilmálum

Lambamýri

Almennir skilmálar



Jarðvegsskýrsla
Verkís hefur unnið jarðvegsmælingar á svæðinu

Jarðfræði

Samkvæmt jarðfræðikorti er 

berggrunnur svæðisins 

Reykjavíkurgrágrýti sem að 

mestu leyti er hulið lausum 

jarðlögum

1
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Helstu atriði

— Núllpunktur í mælingum er 

meðalfallinn sjór

— Landið er að meðaltali 4m yfir 

núllpunkti

— Klöppin er frá því að vera 0,4 –

2,4m yfir núllpunkti, því þarf að 

grafa frá 1,6 – 3,6m til að 

komast niður á fastan botn

— Lágmarkskóti á gólfhæð er 

5,2m og er því sökkull í 

kringum 4m yfir núllpunkti

— Fyrir ítarlegri upplýsingar er 

hægt að óska eftir því að fá 

jarðvegsskýrsluna sem Verkís 

vann á sínum tíma

Efri tala = landyfirborð

Neðri tala = fastur botn



Gatnagerðargjöld
Samkvæmt verðskrá Garðabæjar

Gatnagerðargjöld vegna 

lóðanna hafa ekki verið 

greidd og gjaldfalla við 

útgáfu á byggingarleyfi

Byggingaraðila gefst kostur á 

að skila efni vegna 

jarðvegsskipta á reitunum á 

fyrirhugaðan golfvöll í samráði 

við bæjaryfirvöld
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Gatnagerðargjöld fyrir fjölbýlishús

— Miðað við BVT í janúar 2020, 735,2 stig

— Lágmarksgatnagerðagjald fyrir hvert hús innan þyrpingar 

miðast við 2.800 m2

— Allar fjárhæðir eru vísitölutengdar miðað við 

byggingarvísitölu í janúar 2020, auk þess bætast við 

hefðbundin byggingargjöld samkvæmt verðskrá 

Garðabæjar á hverjum tíma

— Innviðagjöld hafa þegar verið greidd

19.263 kr./fm.

Upphaf framkvæmda

— Garðabær áætlar að hefja gatnagerð á fyrrihluta árs 2020

— Gert er ráð fyrir að lóðirnar verði afhentar byggingarhæfar 

í júní/júlí 2020

— Lóðin við Hestamýri 2 verður afhent byggingarhæf 

sex mánuðum síðar



Söluferlið
Tilboðum skal skilað fyrir kl 13:00 fimmtudaginn 5. mars 2020

— Til sölu eru byggingaréttur í götuþyrpingar á Breiðamýri

— Skila skal skriflegu tilboði á formi sem fylgir kynningu þessari og finna má á vef Íslandsbanka

— Kauptilboðum skal skila í lokuðu umslagi í móttöku Íslandsbanka (9. hæð), Hagasmára 3, 201 Kópavogi innan auglýsts 

skilafrests, sem er kl. 13:00 fimmtudaginn 5. mars 2020

— Tilboð verða opnuð sama dag á skrifstofu Íslandsbanka kl. 13:30 að viðstöddum þeim tilboðsgjöfum sem þess óska

— Hæsta gilda tilboð verður lagt fyrir seljendur til afgreiðslu. Verði tvö eða fleiri gild tilboð jafn há, ræður hlutkesti. 

— Komi til þess að tilboðsgjafi geri tilboð í allar þrjár þyrpingarnar en fjárhæð tilboðs í hverja þyrpingu er ekki hæst, áskilja 

seljendur sér rétt til að taka slíku tilboði ef það felur í sér hæsta söluverð fyrir allar þyrpingar samtals.

— Seljendur áskila sér rétt á öllum stigum söluferlisins til að taka hvaða tilboði sem er, hafna þeim öllum, breyta söluferlinu eða 

falla frá því alfarið

— Öllum samskiptum skal beint til neðangreindra tengiliða

— Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hefur umsjón með söluferlinu í umboði seljenda

— Öllum fyrirspurnum, gagnabeiðnum og samskiptum öðrum skal beint til neðangreindra tengiliða eða með því að senda póst á 

netfangið breidamyri@islandsbanki.is

Innan 14 virkra daga frá 

tilkynningu um að tilboðsgjafi 

hafi verið hæstbjóðandi skal 

hann skila til 

Fyrirtækjaráðgjafar 

Íslandsbanka gögnum varðandi 

fjárhagsstöðu sína, fjármögnun 

lóðar og byggingaframkvæmda

Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka

Eyjólfur Berg Axelsson Ari Péturson

Hagasmára 3, 201 Reykjavík eba@islandsbanki.is ari.petursson@islandsbanki.is

Sími: 440 4000 Sími: 844 4463 Sími: 660 1766 1
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Fyrirvari og áskilnaður um trúnað

1
4

Kynning þessi er byggð á opinberum upplýsingum, upplýsingum frá viðkomandi félagi, eigendum þess og

utanaðkomandi aðilum þar sem það á við. Íslandsbanki hf. hefur ekki staðreynt eða lagt mat á réttmæti þessara

upplýsinga með sjálfstæðum könnunum. Íslandsbanki hf. (ásamt öllum félögum innan sömu samstæðu og starfsmönnum

félagsins) getur þess vegna ekki ábyrgst að upplýsingar í þessari kynningu séu réttar eða að ályktanir sem dregnar eru

af slíkum upplýsingum séu réttar. Slík ábyrgð er þannig hér með undanskilin. Viðtakandi kynningar getur ekki reitt sig á

upplýsingar í þessari kynningu og ber að framkvæma sjálfstæða könnun á réttmæti upplýsinga og þeirra ályktana sem

hér eru dregnar. Ef ósamræmi er í gögnum þá gildir gildandi deiliskipulag.

Verkefnið, sem kynning þessi varðar, er á hugmyndastigi og krefst nánari skoðunar. Í kynningu þessari felst ekki

ráðlegging af hálfu Íslandsbanka hf. um að láta verða af verkefninu eða nokkrum fjárfestingum á grundvelli hennar.

Upplýsingar í þessari kynningu og upplýsingar um verkefnið sem hún varðar eru trúnaðarmál. Viðtakanda er óheimilt að

miðla upplýsingum úr kynningunni til utanaðkomandi aðila eða taka afrit af henni án skriflegs samþykkis Íslandsbanka hf.

Höfundarréttur að efni í kynningunni er í eigu Íslandsbanka hf. og er viðtakanda óheimilt að nota kynninguna með

nokkrum hætti eða byggja á henni án skriflegs samþykkis Íslandsbanka hf.


