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1.0 Auglýsing 

EMBÆTTI LANDLÆKNIS - LEIGUHÚSNÆÐI 

20962 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu skrifstofuhúsnæði á 

höfuðborgarsvæðinu fyrir Embætti landlæknis. Umsjónaraðili er 

Framkvæmdasýsla ríkisins.  

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á leigu til 10 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. 

Embætti landlæknis er stjórnsýslu- og eftirlitsstofnun á sviði heilbrigðisþjónustu og lýðheilsu 

sem ætlað er að stuðla að heilbrigði landsmanna með margvíslegum hætti. Embætti landlæknis 

þarf að vera staðsett á höfuðborgarasvæðinu og kostur að húsnæðið sé í nálægð við helstu 

samstarfsaðila.  Gerð er krafa um gott aðgengi þ.m.t. fyrir hreyfihamlaða, hjólandi og gangandi. 

Húsrýmisþörf er áætluð um 1480 fermetrar. Húsnæðið er hefðbundið skrifstofu- og 

þjónustuhúsnæði.   

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla við afhendingu verða 

aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is þriðjudaginn 9. apríl  2019. 

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leiguverðs, stærð húss og skipulags þess 

út frá fyrirhugaðri starfsemi, öryggis, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu og bílastæðum. 

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20962 skulu sendar á netfangið www.utbod@rikiskaup.is og 

verða svör birt á vef Ríkiskaupa.  

Fyrirspurnarfrestur rennur út miðvikudaginn 17. apríl  en svarfrestur er til og með 26. apríl 

2019. 

Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 14:00 

þriðjudaginn 30. apríl 2019. 

Merkja skal tilboðin; nr. 20962– Embætti landlæknis - Leiguhúsnæði.  

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, 

sbr. a. lið 1. mgr. 11. gr. 

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi upplýsingar: 

• Afhendingartíma húsnæðis 

• Staðsetningu, stærð og aldur húsnæðis og tillöguteikningar 

• Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu  

• Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð 

• Húsgjöld 

• Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða 

• Tilvísun í gildandi aðalskipulag 

• Áskilinn er réttur til að óska eftir því við leigusala að hann leggi fram úttektarskýrslu, frá 
óháðum aðila, um að húsnæðið sé laust við myglu. Það skal gert áður en skrifað er 
undir leigusamning. 

http://www.rikiskaup.is/
http://www.utbod@rikiskaup.is
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2.0 Almenn lýsing 

Gert er ráð fyrir að húsnæðið verði skipulagt samkvæmt hugmyndafræði um 

verkefnamiðað vinnuumhverfi en í því felst að stærsti hluti starfsmanna Embætti 

landlæknis verði í teymisrýmum. Annað skipulag á húsnæði kemur þó til greina. 

Húslýsing þessi er þarfalýsing (almenn lýsing) fyrir húsnæði á höfuðborgarsvæðinu 

undir starfsemi skrifstofa Embættis landlæknis og byggir á meðfylgjandi þarfagreiningu 

og húsrýmisáætlun í fylgiskjali 1. 

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð alls um 1480 fermetrar. Embætti landlæknis 

þarf að vera staðsett á á höfuðborgarasvæðinu og það er forgangsmál að húsnæði 

þjóni þörfum starfsemi embættisins en nálægð við helstu samstarfsaðila væri mikill 

kostur. Helstu samskipti starfsmanna eru við heilbrigðisráðuneytið (Skógarhlíð 6) en 

einnig eru starfsmenn í samskiptum við Landspítala, Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins (Álftabakka 16), Sjúkratryggingar Íslands (Vínlandsleið 16), 

Lyfjastofnun (Vínlandsleið 14), Samhæfingarstöðina (Skógarhlíð 14), 

Félagsmálaráðuneytið (Skógarhlíð 6) og loks Menntamálaráðuneytið (Sölvhólsgötu 4). 

Starfs síns vegna eiga líka einstaka starfsmenn erindi í Háskóla Íslands og Háskólann 

í Reykjavík. Starfsmenn rafrænnar sjúkraskrár eiga í miklum og oft daglegum 

samskiptum við Origo (Borgartúni 37).  

 

Húsrýmisáætlunin er notuð til viðmiðunar á þörfum viðkomandi stofnunar við 

val á skrifstofu- og þjónustuhúsi. Húsrýmisáætlunin getur af þeim sökum tekið 

einhverjum breytingum við endanlega hönnun á innra skipulagi. 

Miðað er við að húsnæðið sem boðið er sé fullbúið, af góðum gæðum. Húsnæðið skal 

við afhendingu uppfylla allar lögbundnar kröfur yfirvalda um brunavarnir, öryggi, 

ferlimál fatlaðra og aðrar þær kröfur sem gerðar eru til opinberra bygginga. Sé 

húsnæðið á fleiri en einni hæð skal vera a.m.k. ein góð lyfta í húsnæðinu sem rúmar 

vel einstakling í hjólastól og aðstandanda með.  

Við skil á húsnæði er þess krafist að um sé að ræða fullbúið skrifstofu- og 
þjónustuhúsnæði, tilbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Einnig fylgi leigusamningi 
viðhaldsáætlun, lýsing á því hvernig leigusali hyggst viðhalda viðkomandi húsnæði og 
kerfum þess.   

Húsnæðið óskast afhent innan 6 til 12  mánaða, en styttri afhending væri vel þegin. 

Gert er ráð fyrir að leigutími verði 10 ár, með möguleika á framlengingu um allt að 5 ár 

í senn að leigutíma loknum. 

Tekið skal fram að hér er ekki um útboð að ræða, heldur auglýsingu eftir 

húsnæði til leigu. Því verður ekki haldinn opnunarfundur og engar upplýsingar 

birtar úr þeim svörum sem berast. 

Orðskýringar: Eigandi húsnæðis er hér eftir nefndur leigusali og sá sem tekur 

húsnæðið á leigu, leigutaki. 
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Húsnæðisþörf 

Allar helstu stærðir rýma fyrir einstakar einingar eru gefnar upp í meðfylgjandi 

rýmisáætlun, sem er fylgiskjal með þessari húslýsingu. Brúttóflatarmál er 

nettóflatarmál tilgreindra rýma að viðbættu flatarmáli sameiginlegra rýma sem og þess 

flatarmáls sem fer undir veggi. 

Eftirfarandi gildi gefa hugmynd um heildarstærðir: 
 
Nettó flatarmál húsnæðis  1.076 fermetrar 
 
Brúttó flatarmál húsnæðis  1.480 fermetrar 

3.0 Gæði húsnæðis 

Vísað er til gildandi reglna um húsnæði vinnustaða frá Vinnueftirliti ríkisins (gefnar út 

af félagsmálaráðuneytinu) og gildandi byggingarreglugerðar nr. 112/2012.   

Óskað er eftir að leigusali geti þess í tilboði í hvaða flokk viðkomandi húsnæði fellur, 

þ.e. A, B eða C. Þar sem A er nýtt eða nýlegt steypt mannvirki, B er eldra húsnæði og 

þá jafnvel blönduð steypa og timbur og C er þá gömul timburhús og stálgrindarhús. 

Við efnisval innan og utanhúss skal almennt við það miðað að ending sé góð, þannig 

að viðhaldskostnaður verði í lágmarki og rekstur hagkvæmur t.d. m.t.t. orkunotkunar 

og þrifa.   

Sérstaklega skal gæta þess að hljóðvist uppfylli lágmarkskröfur í byggingarreglugerð. 

Þar er tilgreint varðandi hljóðvist að húsnæðið skuli að lágmarki uppfylla kröfur til 

hljóðvistarflokks C skv. staðlinum IST 45. Núgildandi staðall er ÍST 45:2016, og 

sérstaklega er bent á kafla 11: Skrifstofur, en einnig aðra hluta staðalsins eftir því sem 

við á. Miða skal við hljóðvistarflokk A/B í opnum vinnurýmum og fundarrýmum. 

Athugið að húslýsing þessi er þarfalýsing ekki verklýsing og lýsir lágmarksgæðum þess 

húsnæðis sem auglýst er eftir.  

 

 3.1 Frágangur innanhúss 

3.1.1 Gólf  

Eftirfarandi rými skulu lögð teppaflísum til þess að tryggja hljóðvist: 

Opin vinnusvæði, fundarherbergi, næðisrými. 

Teppi skulu uppfylla eftirfarandi kröfur: 

•Loftgæði: Silfurflokkur 

•Garnþyngd: ca. 780gr 

•Comfort: 2 stjörnur 
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•Hljóðvist: Lágmark 26dB ISO 10140 

Gólfefni: Á göngum og stigahúsum skal vera parket, linoleum eða vinyl gólfdúkur, 

korkur, eða teppaflísar með höggdeyfingu þannig að högghljóðeinangrun verði innan 

marka á aðlægum rýmum. Í votrýmum t.d. snyrtingum, ræstiklefum, eða eldhúsum skal 

gólfefni vera vatns- og rakaþolið. 

Flísar: Anddyri, afgreiðsla, biðstofa, snyrtingar, sturtuaðstaða og stigahús geta 

verið flísalögð með slitsterkum vönduðum gólfflísum.  

Gólflakk: Gólf í geymslum, á lagerum og hliðstæðum rýmum mega verið lökkuð 

með slitsterku yfirborðsefni.  

Þess skal gætt við yfirborðsmeðhöndlun fyrrnefndra gólfefna að þau séu auðveld í 

þrifum og ekki hál.  

Leigusali skal láta framkvæma og kosta hljóðmælingar ef óskað er eftir því af leigutaka. 

3.1.2 Loft  

Uppfylla skal kröfur gildandi byggingarreglugerðar um hljóðvist. Loft séu þannig 

frágengin að lágmarkskröfur um hljóðdeyfingu séu uppfylltar, þ.e. að ómtími í öllum 

rýmum sé innan þeirra marka sem sett eru í ÍST 45 fyrir hljóðflokk C. Til viðbótar við 

hljóðdeyfandi loft getur þurft að bæta við hljóðdeyfingu á veggi eða á skilrúm milli 

vinnustöðva til að uppfylla þessar kröfur í sumum rýmum. Miða skal við hljóðvistarflokk 

A/B í opnum vinnurýmum og fundarrýmum. 

Leigusali skal láta framkvæma og kosta hljóðmælingar ef óskað er eftir því af leigutaka.  

Hljóðdeyfiplötur í húsnæðinu skulu uppfylla hljóðísogsflokk A skv. ÍST EN ISO 11654. 

Í loftum séu innfelldir lampar, lampar festir á loftin, eða hangandi lampar eftir gerð 

loftsins.  Ath. að birtumagn verði uppfyllt sbr. kafla 3.2.3.   

3.1.3 Veggir 

Léttir innveggir skulu vera klæddir með klæðningu í flokki 1 (samkvæmt 

byggingarreglugerð). Þeir geta verið gifsklæddir blikk- eða timburstoðaveggir, 

kerfisveggir eða glerveggir. Veggir skulu uppfylla lágmarskröfur um hljóðeinangrun 

skv. ÍST 45:2016, t.d. R‘w = 40 dB milli almennra skrifstofa. 44-48 dB í veggjum fyrir 

fundarrými og viðtalsherbergi. 

Leigusali skal láta framkvæma og kosta hljóðmælingar ef óskað er eftir því af leigutaka. 

Leigusali skal setja filmu á glerveggi, ef leigutaki óskar eftir því.  

Allir veggir nema glerveggir, þ.e. bæði léttir og steyptir veggir skulu vera málaðir með 

málningu með gljástigi 10 til 15%. Gæta skal að því að veggir sem eru áberandi og 

liggja vel við birtu og lýsingu skulu heilsparslaðir. Alla veggi skal grunna og mála að 

jafnaði þrjár umferðir, með þurrfilmuþykkt a.m.k. 30my. 
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Kerfisveggir geta haft aðra áferð, en skulu vera auðveldir í þrifum. Gljástig snyrtinga, 

ræstiherbergja og annarra blautrýma skal vera 30-50%. Veggir snyrtinga mega vera  

flísa- eða dúklagðir og sama á við um  veggi ræstinga.  

Felliveggir skulu hafa sambærilegt yfirborð og hljóðdempun og aðlægir veggir. 

Veggir í öllum rýmum þar sem fastar innréttingar (skápar, hillur o.þ.h.) festast á veggi 

þurfa að hafa burðargetu m.v. það álag sem á þá kann að koma. 

Veggir í fundar- og viðtalsherbergjum skulu vera glerveggir.  

Leigusali setur upp nauðsynlegar filmur/skyggingu á glerveggi í samráði við leigutaka. 

Í teymisrýmum skulu vera glerveggir skipulagt í samráði við leigutaka. Leigusali leggur 

til veggina og setur upp. 

3.1.4 Innihurðir 

Frágangur innihurða og karma skal vera vandaður og halda lágmarkshljóðeinangrun í 

samræmi við ÍST 45:2016, t.d. R‘w = 30 dB milli almennra fundarherbergja og 

sameiginlegra rýma en R‘w = 35-40 dB þar sem krafist er meiri hljóðeinangrunar sbr. 

grein 3.1.3.  

Meta þarf kröfur um hljóðvist með hliðsjón af starfsemi. Leigusali skal láta framkvæma 

og kosta hljóðmælingar ef óskað er eftir því af leigutaka. 

Hurðarbúnaður úr stáli, vandaðir húnar og lamir. Hurðastopparar skulu vera við hverja 

hurð. Felliþröskuldar skulu vera með fullnægjandi hljóðkröfum.   

Einnar handar opnun á flóttahurðum. 

Öllum hurðum skal vera hægt að læsa með höfuðlyklakerfi. Höfuðlyklakerfið skal setja 

upp að óskum leigutaka. 

3.1.5 Innréttingar 

Almennt gildir um fastar innréttingar að þær séu vandaðar. Þær skulu vera 

endingargóðar og þannig útbúnar að þær henti notkun á þeim skrifstofubúnaði sem 

algengastur er á hverjum tíma. Fatahengi skulu vera í tengslum við móttöku og 

fundarherbergi. Leigusali skal leggja til og koma fyrir um 80 munaskápum inni í 

teymisrýmum fyrir starfsmenn, stærð (og fjöldi) ákveðin í samráði við leigjanda. 

Læsingar munaskápa skulu vera með aðgangskorti eða talnalás. 

Leigusali skal leggja til og setja upp allar fastar innréttingar. 

Á snyrtingum skal allur fastur búnaður fylgja, s.s. speglar, snagar, höldur fyrir pappír, 

snagar fyrir föt og pappírsrhandþurrkur í viðeigandi boxum.  Á salerni fyrir fatlaða fylgi 

þar til gerðar slár. 

Í húsrýmisáætlun í fylgiskjali 1 er gerð grein fyrir fjölda starfsmanna stofnunarinnar, 

stærð og fjölda rýma, heildarstærð húsnæðis o.fl.  
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Gert er ráð fyrir því að flestir starfsmenn verði í svokölluðum teymisrýmum sem eru 

rými þar sem í eru fleiri en einn starfsmaður. 

 

Nýtt húsnæði skrifstofa Embættis landlæknis skal endurspegla starfsemi stofnunar-

innar og taka mið af mismunandi þörfum í starfseminni. Áhersla verður lögð á að skapa 

eftirsóknarverðan vinnustað þar sem starfsfólki líður vel og liðsheild er góð. 

 

Til að stuðla að þessu skal koma fyrir félagsrýmum í húsnæðinu þar sem starfsmenn 

geta hist yfir kaffibolla, sest niður í óformlegt eða formlegt spjall, brotið upp daginn og 

leyst tilfallandi verkefni. Leggja skal áherslu á að staðsetja félagsrými þannig og búa 

þannig um þau að sem minnst truflun verði fyrir þá starfsmenn sem sitja að vinnu sinni 

í nálægð við þessi rými.  

 

Hugað skal að hljóðvist í húsnæðinu almennt, en sérstaklega í og við teymisrýmin og 

félagsrýmin þannig að sem minnst truflun verði af og í þeim. Ef teymisrými eða 

félagsrými eru ekki lokanleg frá umferðarrýmum eða öðrum rýmum skal gera ráð fyrir 

að þau séu afmörkuð með einhvers konar dempunarsvæðum til að lágmarka truflun.  

 

Áhersla er á fundarherbergi og næðisrými og að hafa þau fjölbreytt að stærð og jafnt 

dreifð um húsnæðið, þ.e. eftir því sem hentar starfseminni. Einnig skulu vera til staðar 

minni herbergi þar sem starfsmenn geta lokað að sér til þess að tala í síma eða eiga 

trúnaðarsamtal. 

 

Kaffistöðvar skulu vera í tengslum við félagsrými í samráði við leigutaka. Þar skal vera 

eldhúsinnrétting með vaski með skápum fyrir leirtau. Í rýminu skal gera ráð fyrir og 

leggja lagnir að ísskáp, vatnsvél, uppþvottavél og kaffivél. Ef húsnæðið er á fleiri en 

einni hæð skal gert ráð fyrir félagsrými með kaffiaðstöðu á hverri hæð.  

 
3.1.5.1 Matsalur 

Matsalur skal vera í nýju húsnæði Embætti landlæknis. Matsalur skal vera með búnaði 

og aðstöðu sem miðast við að matur verði fluttur á staðinn. Matsalurinn skal búinn 

framreiðsluborði fyrir aðfluttan heitan mat, heimiliseldavél, uppþvottavél sem hentar 

þessari stærð af matsal, háf við uppþvottavél, handlaug og vaskur, sérstakt salerni fyrir 

starfsmann matsals og búningsaðstöðu. Leigutaki leggur til annan búnað í 

matsalinn.Gera þarf ráð fyrir plássi fyrir ísskáp. Innrétta skal matsal (einnig notaður 

sem fundarherbergi) í samráði við leigutaka. Gera skal ráð fyrir góðu borðplássi, 

fráleggsborð, hilluplássi og geymsluplássi fyrir matreiðsluáhöld og krydd, góðar 

innstungur fyrir matvinnslutæki.  

Ef húsnæðið er á fleiri en einni hæð skal gert ráð fyrir kaffiaðstöðu á hverri hæð.  

m.a. í fyrrnefndum félagsrýmum.  Í kaffiaðstöðum skal vera eldhúsinnrétting með 

vaski, skápum (ca. 2X3 lm) og í rýmunum skal gera ráð fyrir og leggja lagnir að 

ísskáp, vatnsvél, kaffivél og uppþvottavél.  
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3.1.5.3 Geymslur: 

Í húsrýmisáætlun í fylgiskjali 1 er gerð grein fyrir stærðum og staðsetningu á 

geymslum. 

 
 
3.1.5.4 Annað: 

Fatahengi, prenturum, pappírstæturum, smálager skrifstofuvara o.fl. skal koma fyrir í 

húsnæðinu eftir þörfum og þannig að nýting verði sem best.  

Aðstaða skal vera í húsnæðinu fyrir starfsfólk til að hafa fataskipti og fara í sturtu 

aðgreint eftir kynjum.  

 

Fastar hillur/skápar skulu vera í öllum geymslum, þ.m.t. sértækum geymslum, 

starfsmannaaðstöðum, búningsherbergjum, ræstiklefum o.fl. Skilgreina skal fjölda 

hillumetra, stærð og styrk. 

 

Aðstaða skal vera fyrir geymslu á um 30 reiðhjólum í húsnæðinu eða á lóð þess. Rýmið 

skal vera aðgangsstýrt og með þaki. Hleðslustöðvar fyrir 15 reiðhjól skulu vera í 

hjólageymslunni.  

 

Búningsherbergi séu kynjaskipt, með læsanlegum skápum og sturtu og tilheyrandi 

aðbúnaði.  

 

3.1.5 Sérkröfur vegna búnaðar í fundaherbergjum 

Gera skal ráð fyrir að í fundaherbergjum sé unnt að koma fyrir tölvum, skjá eða 

skjávarpa, sýningartjaldi, veggtöflu og fjarfundabúnaði. Leigusali skal koma fyrir 

viðeigandi tengingum/lögnum og festingum fyrir fyrrnefndan búnað. 

Aðgengi að netsambandi skal vera til staðar í öllum rýmum. 

3.1.6 Gluggatjöld   

Leigusali skal leggja til lausn á skermun glugga og skal skermunin samþykkjast af 

leigutaka. Skermunin skal falla vel að innréttingum og öðrum búnaði hússins og vera 

aðgengileg, auðþrífanleg og veita viðunandi vörn gegn sólarálagi án fullrar myrkvunar.  

 

3.2  Lagnir og kerfi   

3.2.1 Pípulagnir 

Ofnar skulu vera af viðurkenndri gerð, fullmálaðir. Heimilt er að nota gólfhitakerfi en 

það skal þó vera í samræmi við óskir leigutaka, þ.e. hvar því er fyrirkomið m.t.t. 

notkunar rýma. Á öllum hitagjöfum skulu vera sjálfvirkir hitastýrðir ofnalokar.  
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Handlaugar og vatnssalerni skulu vera úr hvítu, brenndu postulíni (1. flokks) og 

samstæð. Æskilegt er að salerni séu vegghengd.  

Vaskar í eldhúsum, kaffiaðstöðum og ræstivaskar skulu vera úr ryðfríu stáli. Leggja 

skal vatns- og raflagnir að þessum stöðum. 

Blöndunartæki fyrir handlaugar, sturtur og vaska skulu vera hitastýrð. Drykkjarfontur 

(eða vatnsvél) skal vera á þeim hæðum, þar sem eldhús/kaffiaðstaða er ekki og skal 

leggja rafmagn og kalt vatn að þeim stöðum, þar sem þessi tæki verða staðsett.  

Gera skal ráð fyrir að hægt sé að setja uppþvottavél á kaffistofu og skal leggja kalt vatn 

að þeim stað auk frárennslis. 

Brunaslöngur og slökkvitæki skal leigusali leggja til og setja upp samkvæmt kröfu 

eldvarnaryfirvalda. 

3.2.2 Loftræsikerfi 

Gera skal ráð fyrir sjálfstæðu, vélrænu útsogskerfi frá öllum lokuðum rýmum í samræmi 

við reglugerðir.   

 

a) Loftræsing frá öllum salernum og ræstingum skal lögð í sérstökum loftstokkum, 

óháð öðrum loftræsibúnaði.  

b) Útsog skal vera frá öllum gluggalausum lokuðum rýmum, eldhúskrókum og 

prentararýmum.  

c) Í öllum vinnusvæðum, fundarherbergjum og matsal skal vera loftræsing, innblástur 

og útsog. Loftmagn skal miðast við 10 l/s/mann og kæligeta loftræsikerfis skal 

miðast við 40 W/m² óháð útihita. Sérstök stýring á hitastigi skal vera í hverju rými, 

tengd stýringu ofna í rýminu. Kæliraftar skulu vera á lokuðu kerfi. 

Varmaendurvinnsla skal vera í loftræsikerfinu.  

d) Loftræsikerfi skal tengt hússtjórnarkerfi sem gerir kleift að fylgjast með virkni þess. 

Á skjá hússtjórnarkerfis skal vera hægt að sjá myndrænt alla helstu hluta 

loftræsikerfisins, þjónustusvæði, stöðu loka og aflestur af hitanemum. Í 

hússtjórnartölvu skal vera hægt að stilla gangtíma loftræsikerfisins. Hægt skal vera 

að stilla óskgildi hitastiga í hússtjórnarkerfi.   

 

3.2.3 Raflagnir 

Raflagnir skulu vera aðgengilegar á veggjum og í loftum. Tenglarenna skal vera á 

veggjum, með fjórum til sex rafmagnstenglum á vinnustöð. Tölvur séu á sérstakri grein 

og lekaliða, miða skal við tvo tengla á vinnustöð. Kerfið skal merkja í báða enda þ.e. 

við vinnustöðvar og í töfluskápum.  

Lýsing í einstökum rýmum skal t.d. vera með innfelldum lömpum og ljósmagn vera á 

bilinu 300 til 500 lúx, þó a.m.k. 500 lúx við öll vinnusvæði. Dimmanleg LED lýsing skal 

vera í öllu húsinu. 



  

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS 

FSR SF-091 útg.7  9 

 

EMBÆTTI LANDLÆKNIS HÚSLÝSING 

Leggja skal fyrir stimpilklukku við innganga. Einnig skal leggja fyrir upplýsingaskjá í 

samráði við leigutaka. 

Brunaviðvörunarkerfi skal leigusali leggja til og setja upp. Þetta skal gert í samráði við 

leigutaka. 

3.2.4 Tölvu- og símalagnir  

Leigusali skal leggja til og setja upp dreifiskáp ásamt krosstengibrettum og raflögnum 

að skápum, ásamt rafmagnsdreifingu innan skáps. Stærð dreifiskáps skal vera 

fullnægjandi þannig að krosstengibrettum, deilum (e. switch) verði komið fyrir, 

dreifiskápur skal ekki vera grynnri en 600mm. Hann skal vera læsanlegur og 

aðgreindur frá annarri starfsemi í húsnæðinu. Stærð skáps skal ákveða í samráði við 

leigutaka. Við val á viftu í dreifiskáp skal taka tillit til búnaðar í skápnum. 

 

Leigusali skal leggja til og setja upp lagnaskápa ásamt krosstengibrettum og raflögnum 

að skápum, ásamt rafmagnsdreifingu innan skáps. Stærð lagnaskápa skal vera 

fullnægjandi þannig að krosstengibrettum, deilum (e. switch) verði komið fyrir miðandi 

við fjölda tengla í skáp en lagnaskápur skal ekki vera grynnri en 600mm. Þeir skulu 

vera læsanlegir og staðsettir í húsnæðinu sjálfu (ekki í sameign). Stærð skápa skal 

ákveða í samráði við leigutaka. Við val á viftu í lagnaskápum skal taka tillit til búnaðar 

í skápum. Ef húsnæðið er á fleiri en einni hæð skal gert ráð fyrir lagnaskápum á hverri 

hæð. 

Leigusali skal tryggja og bera allan kostnað af að koma upp single-mode 

ljósleiðarapörum (fjórir (4) þræðir) frá Gagnaveitunni, annars vegar, og Mílu hinsvegar, 

inn í húsið, inntaksborð á tveimur stöðum í læstum skáp, tengdum við sitt hvorn 

götuskápinn. Single-mode ljósleiðarar skulu liggja frá báðum inntaksrýmum í alla 

dreifiskápa. Frá dreifiskáp skal leggja 8 para (16 þræðir) single-mode ljósleiðara í 

hvern lagnaskáp. 

 

Netlagnir skulu vera aðgengilegar á veggjum og í loftum. Netlagnir og tenglar skulu 

vera til staðar (a.m.k. CAT-6A staðall) eins og eðlilegt má teljast fyrir viðkomandi 

starfsemi. Fjórir (4) nettenglar skulu vera við hverja vinnustöð, auk þess skulu vera á 

nánar tilteknum prentstöðvum sex (6) nettenglar. Í húsnæðinu skulu vera tenglar fyrir 

þráðlausa senda, fjöldi og staðsetning tengla skal ákveðin á samráði við leigutaka. 

Hámarksvegalengd frá lagnaskáp í veggtengil skal vera 80 metrar. 

  

Teikningar eða kerfismynd af netlagnakerfi skal vera til og aðgengilegt. Allar 

raflagnateikningar skulu vera aðgengilegar leigutaka, bæði á pappír og á tölvutæku 

formi t.d. PDF formi. 

Kerfið skal merkja í báða enda þ.e. við vinnustöðvar og á krosstengibrettum.  

 

Á netlagnakerfi skal gera formlegar prófanir eða úttekt og gögn mælinga skulu liggja 

fyrir til skoðunar fyrir leigutaka. 

 

Leigusali leggur til allan búnað, sem kemur fyrir í þessum kafla, og kemur honum fyrir. 
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3.2.5 Aðgangsstýring og öryggiskerfi 

Leigusali skal leggja til og koma fyrir rafstýrðum aðgangsstýringum í samræmi við 

kröfur leigutaka. Leigusali skal setja upp víraðan búnað við aðgangsstýrðar hurðir. 

Búnaður skal vera raflæsing í slúttjárn, HID iCLASS SE lesari, útrofi og ICT stjórneining 

við hurðir. 

Þær hurðir þar sem krafist er aðgangsstýringar á eru inngangur í húsnæðið frá móttöku 

og inngangur í skjalasafn. 

Innbrotakerfi skal vera hluti af ICT kerfi. Hreyfiskynjara skal setja upp í öll herbergi á 

jarðhæð og sameiginlegum svæðum. Á efri hæðum skal staðsetja hreyfiskynjara við 

innganga. Vatnsnema skal staðsetja við alla vaska á kaffistofum. Kerfinu skal vera 

skipt upp í svæði eftir deildum. Sameiginlegt rými á jarðhæð skal vera á sér svæði. 

Talnaborð til að varðsetja kerfi skal staðsetja á hvert svæði við innganga. Neyðarhnapp 

skal staðsetja í móttöku sem sendir boð með ICT. 

 

Myndavélar skal setja upp við sameiginlegt svæði á jarðhæð. Útimyndavél sem snýr 

að bílastæðum.  

3.3  Frágangur utanhúss   

Umhirða og frágangur utanhúss er alfarið á hendi leigusala.  Gerð er krafa um snyrtilegt 

og velfrágengið umhverfi og auðvelt aðgengi fyrri alla, hreyfihamlaða, hjólandi og 

gangandi. Huga skal að aðstöðu fyrir hjólandi að geyma hjól sín meðan þeir sækja 

þjónustu hjá stofnuninni. Um bílastæði vísast til gildandi deiliskipulags og/eða 

byggingarreglugerðar, en gerð er krafa um að leigusali tryggi þann fjölda stæða sem 

húsnæði af þessari stærð og með þessa starfsemi kallar á og séu eyrnamerkt 

stofnuninni. Koma skal fyrir lögnum fyrir hleðslustöðvum fyrir 4 sérmerkt bílastæði, 

hleðslustöðvarnar mun Embætti landlæknis leggja til í samstarfi við aðila á þeim 

markaði. 

Koma skal fyrir aðstöðu utandyra fyrir flokkunargáma, fjöldi og stærð í samráði við 

leigutaka.  

3.4 Hönnun 

Bjóðandi leiguhúsnæðis leggur í upphafi fram tillöguteikningar, sem sýni í 

megindráttum skipulag húsnæðisins miðað við þarfir leigjanda.  Leigutaki áskilur sér 

rétt til að gera á þeim meiri eða minni breytingar ef hann telur þess þurfa. Komi til 

samninga um leigu húsnæðisins, lætur leigusali vinna allar nauðsynlegar  teikningar á 

sinn kostnað og leggur þær fyrir viðkomandi byggingaryfirvöld til samþykktar.  Þetta á 

einnig við um þær breytingar á teikningum hönnuða sem gera þarf samkvæmt 

tillöguteikningum leigutaka. Endanlegar teikningar teljast fylgiskjal með húslýsingu 

þessari og væntanlegum samningi. 
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3.5  Annað 

3.5.1 Tryggingar og opinber gjöld 

Leigusali skal kaupa lögboðnar tryggingar vegna húsnæðisins og greiða af því opinber 

gjöld þ.m.t fráveitugjöld. 

3.5.2 Merkingar 

Leigutaka skal vera heimilt í samráði við leigusala að setja á sinn kostnað merkingar á 

fasteignina, bæði innan- og utanhúss og einnig á lóð hennar. Leigutaki skal fjarlægja 

merkingar og laga ummerki þegar leigutöku lýkur. 

3.5.3 Tilhögun framkvæmda 

Leigutaki og leigusali skulu tilnefna sinn hvorn aðilann sem fram að afhendingu hins 

leigða skulu hafa milligöngu um öll samskipti vegna hönnunar og framkvæmda 

samkvæmt forsögn og húslýsingu þessari og væntanlegum samningi.  Þessir aðilar 

skulu funda reglulega og halda fundargerð. Á fundunum skal bera upp tillögur um allar 

breytingar og aðlaganir sem óskað er eftir á gögnum þessum, ásamt því að gera skal 

grein fyrir öllum frávikum, töfum eða öðru sem áhrif hefur á framkvæmdina.  Á 

fundunum skal án tafa gerð ítarleg grein fyrir, og bókað í fundargerð, ef fulltrúi leigusala 

telur að ákvarðanir eða breytingar hafi í för með sér kostnaðarauka fyrir leigutaka.  

Áætlaður kostnaður skal liggja fyrir áður en ákvörðun er tekin um breytinguna og 

leigusali hefur framkvæmdir. Leigusali skal á verkfundum reglulega leggja fram 

heildaryfirlit yfir þann kostnað sem fallinn er á verkið og leigusali hefur í hyggju að 

krefjast greiðslu fyrir. 

3.5.4 Þrif  

Leigusali skal afhenta leiguhúsnæði eftir að fullnaðarþrif hafa átt sér stað bæði 
innanhúss og utan.  

 

3.5.5 Rekstur hins leigða á leigutíma 

Um skiptingu rekstrarkostnaðar á leigutímabili skal fara eftir reglum gildandi 
húsaleigulaga, sbr. nú 5. kafli húsaleigulaga nr. 36/1994. Að öðru leyti en kveðið er á 
um í húsaleigulögum fer um rekstrarkostnað samkvæmt húslýsingu þessari.  

Í því felst að leigutaka er aðeins skylt að greiða vatns-, hita- og rafmagnskostnað fyrir 
hið leigða húsnæði.  

Leigusali greiðir allan annan rekstrarkostnað þ.m.t. framlag til sameiginlegs reksturs 
og viðhalds sameignar, þ.e. ef sameign er til staðar í húsinu. Þá skal leigusali m.a. 
greiða rekstur allra kerfa í leiguhúsnæði þ.á.m. lyftu-, aðgangs-, vatnsúða-, og 
brunaviðvörunar-, öryggis-, og myndavélakerfis. Að auki skal leigusali greiða vegna 
hitunar, lýsingar og vatnsnotkunar í sameign svo og allan kostnað vegna endurbóta og 
reksturs á húseign og lóð, þ.m.t. vegna umhirðu lóðar, snjómoksturs o.fl. Leigusali skal 
greiða allan annan fastan kostnað sem tengist eignarhaldi hins leigða svo og öll 
opinber gjöld og brunatryggingariðgjald og lög- og samningsbundnar úttektir 
þjónustuaðila á öllum kerfum hins leigða þ.á. m. bruna-, lyftukerfis o.fl. 
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3.5.6 Viðhald hins leigða á leigutíma 

Um viðhaldsskyldur aðila á leigutímabili skal almennt fara eftir reglum gildandi 
húsaleigulaga, sbr. nú 4. kafli húsaleigulaga nr. 36/1994, nema að öðru leyti sé mælt í 
húslýsingu þessari.  

Í því felst að leigutaka er aðeins skylt að annast á sinn kostnað minniháttar viðhald svo 
sem skipti á ljósaperum og rafhlöðum í reykskynjurum og hreinsun niðurfalla.  

Leigusali skal annast á sinn kostnað allt annað viðhald og viðgerðir á húsnæðinu og 
öllum kerfum þess, bæði innan- og utanhúss. Leigusali skal annast viðgerðir á 
gluggum, heimilistækjum sem teljast fylgifé húsnæðis, hreinlætistækjum, læsingum, 
vatnskrönum, rafmagnstenglum, reykskynjurum, slökkvitækjum og öðru því er fylgir 
húsnæðinu ef leigjandi sýnir fram á að bilanir verði ekki raktar til vanrækslu eða 
yfirsjónar leigjanda eða fólks á hans vegum. Leigusali skal jafnan halda hinu leigða 
húsnæði í leiguhæfu ástandi, m.a. með því að láta mála húsnæðið og endurnýja 
gólfefni og annað slitlag með hæfilegu millibili, og viðhalda brunavörnum, eftir því sem 
góðar venjur um viðhald húsnæðis segja til um. Tjón á hinu leigða, sem er bótaskylt 
samkvæmt skilmálum venjulegrar húseigendatryggingar, þar á meðal sjálfsábyrgð 
vátryggingartaka samkvæmt skilmálum tryggingarinnar, skal leigusali ætíð bera. 

Við gerð leigusamnings skal leigusali gera grein fyrir hvernig hann hyggst viðhalda 
húsnæðinu út leigutímann og leggja fram, með tilboði um leiguverð, fastmótaða 
viðhaldsáætlun þar sem fram komi viðhaldsverkþættir ásamt tíðni 
endurnýjunar/viðhalds. Fram skal m.a. koma að leigusali skal mála húsnæðið á a.m.k. 
átta ára fresti. 

Á hverju ári skal leigusali gera viðhaldsáætlun fyrir hið leigða rými og kynna hana fyrir 
leigutaka. Annist leigusali ekki eðlilegt viðhald hins leigða rýmis er leigutaka heimilt að 
nota leigugreiðslur í það viðhald sem leigusali annast ekki. Leigusali á með hæfilegum 
fyrirvara og í samráði við leigutaka rétt til aðgangs að húsnæðinu til að framkvæma á 
því úrbætur. Leigutaki skal tilkynna leigusala án tafa ef hann telur viðhaldi ábótavant 
og skal leigusali vinna viðgerðar- og viðhaldsvinnu fljótt og vel svo að sem minnstri 
röskun valdi fyrir leigjanda. 

3.5.7 Lög og reglur 

Um réttarsamband leigutaka og leigusala gilda reglur húsaleigulaga nr. 36/1994. Að 

öðru leyti fer um réttarsamband aðila samkvæmt húslýsingu þessari. 

4.0 Forsendur leiguverðs 

Í eftirfarandi köflum eru töflur og upplýsingareitir sem bjóðandi húsnæðis skal fylla út. 

Vanti upplýsingar um einhverja þætti getur það leitt til þess að leigutilboðið skoðast 

ógilt og verði ekki metið frekar.   

Áskilinn er réttur til að ganga til viðræðna við hvaða aðila sem er eða hafna öllum. 

4.1 Framlag leigutaka 

Leigutaki greiðir kostnað við eftirtalda verkþætti: 

• Kostnað við lausan búnað 
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4.2 Húsnæði sem boðið er til leigu 

Hér skal  tilgreina staðsetningu þess húsnæðis sem boðið er: 

 Götunafn    _______________________________ 

 Hæð/hæðir í húsi  _______________________________ 

 Þinglýstur eigandi _______________________________ 

 

4.3 Stærð og aðrar upplýsingar um 

húsnæðið 

Flatarmál húsnæðis, sem tilgreint er í húsaleigusamningi, skal miðast við brúttó 

flatarmál húsnæðis (D8) í skráningartöflu hússins. Í skjalinu „Skráning mannvirkja, 

reglur og leiðbeiningar Fasteignamats ríkisins og byggingarfulltrúa“ sem er á vef 

Þjóðskrár (skra.is) kemur m.a. fram hvernig á að reikna brúttó flatarmál húsnæðis (sjá 

bls. 11, Dálkur 8), en notuð er eftirfarandi formúla:  D8 = D5 + D5M – D7, þar sem D8 

er brúttó flatarmál húsnæðis, D5 er botnflötur húsnæðis, D5M er milliflötur og D7 eru 

op í plötu. 

Tilgreina skal eftirfarandi upplýsingar er varða stærð þess húsnæðis sem verið er að 

bjóða til leigu: 

Brúttóflatarmál séreignar         ______________ m² 

Brúttóflatarmál í sameign                           ______________ m² 

Brúttó flatarmál húsnæðis                   ______________ m² 

Hér skal einnig tilgreina í hvaða flokk húsnæðið fellur (A, B eða C sjá kafla 3.0 Gæði 

húsnæðis) og byggingarár viðkomandi húss.  

Húsnæðisflokkur        ______________  

Byggingaár         ______________  

 

 

4.4 Framboðið leiguverð 

Undirritaður leigusali býður hér með til leigu ofangreint húsnæði fyrir skrifstofur 

Embættis landlæknis, samkvæmt húslýsingu, meðfylgjandi tillöguteikningum og 

greinargerð leigusala.  

Koma skal skýrt fram hvort virðisaukaskattur komi til með að leggjast á 

leiguverðið eða ekki. 

Boðið leiguverð skal miðast við vísitölu neysluverðs (v/verðbóta) á tilboðsdegi og 

verður það verðbætt skv. þeirri vísitölu á leigutímanum. 
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Leiguverð pr. m² miðað við brúttóflatarmál húsnæðis _____________ kr./m² 

Heildarleiga pr. mánuð     _____________ kr. 

Afhendingartími                 ____mán._____ ár 

Gjöld í hússjóð pr. mánuð*     _____________ kr. 

* Ef greiða þarf gjöld í sameiginlegan hússjóð skal tilgreina hér hve há þessi gjöld eru og fyrir 

hvað er verið að greiða. Upptalningin þarf að vera tæmandi. 

Vegna:______________________________________________________________ 

 

Tilgreina skal hvort virðisaukaskattur leggst ofan á ofangreindar fjárhæðir: 

Já / Nei:       _____________  

 

 

4.5 Undirskrift bjóðanda 

 

Staður og dagsetning 

 

Nafn leigusala og kennitala 

 

Undirskrift 

 

Heimilisfang 

 

Sími     Tölvupóstfang 
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5.0  FYLGISKJAL 1: ÞARFAGREINING OG 

HÚSRÝMISÁÆTLUN 

 


