
Þórðarsveigur 24, 113 Reykjavík
Baldur Jezorski, löggiltur fasteignasali

Baldur Jezorski
löggiltur fasteignasali

Sími  776-0615
baldur@450.is

Birt stærð Lóðarréttindi Brunabótamat Fasteignamat Byggingarár

92.8 m² Leigulóð 38.680.000 kr. 46.050.000 kr. 2004

Verð: 54.900.000 kr.
450 fasteignasala ehf Sundagarðar 2, 104 Reykjavík Sími 450-0000 450@450.is



Söluyfirlit - Eyðublað þetta er samið með vísan til 11. gr. laga nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa. Prentað  4.2.2022 úr Fasteignasölukerfi HomeEd.

Fasteign Þórðarsveigur 24
Fasteignanúmer F2266859
Ásett verð 54.900.000
Sveitarfélag 113 Reykjavík
Byggingargerð Fjölbýlishús

Herbergi 3
Stofur 1
Svefnherbergi 2
Baðherbergi 1
Lyfta Já
Heildarfermetrar 92,8 m²

Afhending
Skoðunarmaður Baldur Jezorski
Skoðunardagur 21.7.2021
Sölutegund Einkasala
Áhvílandi alls og í % 0 (0%)
Yfirtekin lán (Y+S) 0
Áætluð afb.á mán. (Y+S) 0

Álögð fasteignagjöld 120.636
Álögð vatns- og fráveitugjöld 85.386
Húsfélagsgjald á mánuði 19.981
Þar af framkvæmdagjald 0
Brunatrygging 34.728
Svalir já
Lóð Sameiginlegur

Ástand vatnslagna sjá kynningarbækling
Ástand raflagna sjá kynningarbækling
Ástand frárennslislagna sjá kynningarbækling
Ástand glugga / glers sjá kynningarbækling
Ástand þaks sjá kynningarbækling
Upphitun Danfoss
Inngangur Sameiginlegur

Fastanúmer Mhl. Nh. nr.íb. Bygg.ár Brunab.mat Húsmat Lóðarmat Fasteignamat Flatarmál Byggingarefni B M Lýsing
226-6859 01 04 01 2004 34.200.000 41.810.000 4.240.000 46.050.000 92.8 Steypt 7 7 Fjölbýlishús
226-6859 01 B2 1 2004 4.480.000 0 0 0 0 Steypt 7 7 Stæði í bílageymslu
Samtals 38.680.000 41.810.000 4.240.000 46.050.000 92.8

Skráning samkv. Þjóðskrá Íslands.

Húsfél.innifalið Alm. rekstur Allur hitakostn. Rafm. í sameign Þrif sameign. Húseigandatr. Þrif sorpgeymslu Laun húsvarðar Annað

Lóðarréttindi/Kvaðir: Leigulóð / Lóðarleiga á ári:
Byggingarstig samkv. Þjóðskrá Íslands: 7 - Fullgerð bygging. Matsstig samkv. Þjóðskrá Íslands: 7

Eigendur Kennitala Tengsl Símanúmer Hlutfall
Einar Björn Guðnýjarson 220191-2309 Þinglýstur eigandi 100%

Afar falleg og vel skipulögð 92,8 fermetra, 3ja herbergja íbúð á 4.hæð með stæði í lokaðri bílageymslu í góðu lyftuhúsi.
Íbúði skiptist í forstofu, eldhús opið við stofu, barnaherbergi, rúmgott hjónaherbergi, gott baðherbergi og þvottahús innan íbúðar. 

Forstofa: Lokuð forstofa, flísar á gólfi og gott skápapláss.
Baðherbergi: Flísalagt í hólf og gólf, bað með sturtu og upphengt salerni. Góð innrétting með skápum við vask. 
Barnaherbergi: Parket á gólfi og gott skápapláss. 
Hjónaherbergi: Rúmgott með parketi á gólfi og góðu skápaplássi.
Eldhús: Flísar á gólfi, falleg innrétting og góð tæki. Tengi er fyrir uppþvottavél góður borðkrókur er fyrir framan eldhús og kemur það í framhaldi inn í stofu.
Stofa: Afar björt með parketi á gólfi. Frá stofu er útgengt á vestur svalir með fallegu útsýni til fjalla.
Þvottahús: Flísar á gólfi, hillur, tengi fyrir þvottavél og þurrkara.
Geymsla: Góð 8,5 fermetra geymsla með hillum. 
Sameign: Mjög snyrtileg sameign. Sameiginleg hjóla og vagnageymsla, að auki er geymsla þar sem menn geta geymt dekk í sér rekkum.
Bílageymsla: Afar snyrtilegt, stórt stæði fylgir íbúð, verið er að skoða að setja tengla fyrir rafmagnsbíla.

Um er að ræða vel staðsetta eign, stutt er í alla helstu þjónustu. Skóli, leikskólar, útivistarsvæði og golfvöllur í göngufjarlægð.
Eign sem er þess virði að skoða.

Nánari upplýsingar veitir:
Baldur Jezorski - löggiltur fasteignasali
baldur@450.is  /  sími 776-0615

Smelltu hér til að fá verðmat að kostnaðarlausu

Veðr Veðhafi Útg.dagur. Næsti gjaldd. Gd.á ári Vextir Gr.vísit. Upphafleg fjárh. Eftirst. án vísit. Est. m/vb. mv. skil. Áætl.afb.á mán. Fj.afb. YAS
1. Brú Lífeyrisjóður - - - 22.000.000 kr. 0 kr. kr. 0 kr. A
Samtals 22.000.000 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.

Sundurliðun áhvílandi veðskulda ATH. vextir lána geta verið breytilegir (Y=yfirtekið, A=aflýsist, S=samkomulag)

Lesið og móttekið (Kaupandi) Lesið og staðfest (Seljandi)

https://www.netverdmat.is/
https://www.netverdmat.is/
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YFIRL YSING HUSFELAGS 

Pinglystur eigandi: Einar Bjorn Gudny:jarson 
eiganda fbuoarinnar 04 - 01 
f husinu: P6r8arsveigur 24, 113 Reykjavik 
staofestist eftirfarandi: 

FASTEIGNASALA 

Baldur Jezorski 
Uiggiltur fastelgnasali 

Sundagaroar 2,104 Reykjavik 
baidUl(�)l1SO.is - 776 0615 

Husgjold v/ fbuoarinnar eru nu kr. /'f. 9 � { a manuoi, og greioast pau manaoarlega Ii() fyrirfram D eftir a 
Husgjold eru f � f ski I um O i vanskilum kr. _____ Vioskiptabanki innheimtu (bankanr.) 

Eftirtalio er innifalio r husgjoldunum: 

�Alm. rekstur �Rafm. i sameign �Huseigandatrygging □ Laun husvaroar \ 
�Allur hitakostn. IJ?)tJrif sarneignar igj1=>rif sorpgeymslu �Annao F<r>m��JdJw

Serstakt gjald, sem fbuoareiganda ber ao greioa vegna yfirstandandi eoa va=?ntanlegra framkva=?mda a vegum husfelagsins er
nu kr. _____ a manuoi 
og er pao nu f i skilum f vanskilum kr. _____ lnneign eignar kr. �----
Hefur skyrsla veri8 samin um astand hussins? �Ja □Nei Dags. uttektar: b. 5. t.oL(

Yfirstandandi framkva=?mdir ---------------------------------

Aaetlaour heildarkostnaour fbuoarinnar vegna framkva=?mdanna er kr. __________________ _ 
Eru framkva=?mdirnar Osampykktar 06sampykktar 

Vrentanlegar framkva=?mdir eru pessar _____________________________ _ 

J:>a=?r munu eiga ser stao: -----------------------------------

Eru framkva=?mdirnar Osampykktar 06sampykktar -------------------------------------------------
Skuldir husfelagsins/fbu8ar, p.e. skuldir vegna framkva=?mda sem pegar er loki8. 
Fjarhreo: ----� lanstfmi f manuoum: ----� me8algrei8sla a manu8i: _________ _ 

Hyggst husfelagio taka Ian vegna vaentanlegra framkvremda og pa hvenaer?: _________ _ 

Heildarstaoa framkva=?mdasj68s er kr. L/. ?U · '3o�
Heildarstaoa hussj68s er kr. _-:/-�'1_3._'l.!_4-Q ____ _

Er annao husfelag? D Ja 

undirskrift eiganda /eigenda 

□Nei

jg! inneign 
� inneign 

0 skuld
0 skuld

(!f( 0 2. J_(J 2 'l
st ur og dagsetning 

f.h. husfelagsins P CJr" Ji)- 2- C( 

netfang 

1r-
� 



Í samræmi við lög um fasteignakaup nr. 40/2002 skal seljandi að gefa þær upplýsingar um ástand eignarinnar 
sem geta haft áhrif á sölu hennar. 

Yfirlýsing seljanda um ástand fasteignar

Yfirlýsing seljanda um 
ástand fasteignar

450 Fasteignasala - Sundagarðar 2 - 104 Reykjavík
Sími : 450-0000



Upplýsingar um eignina

Einbýli Tvíbýli Þríbýli Sérhæð Raðhús
Parhús Kjallari Ris x Fjölbýli Sumarhús

Fastanúmer eignar Heimilisfang Þórðarsveigur 24

Póstnúmer 113 Sveitarfélag Reykjavik 

Hversu lengi hefur núverandi eigandi búið í eigninni ? Síðan 1 april 2017

Hefur eignin verið í útleigu og þá hversu lengi ? nei

Upplýsingar um seljanda

1. Nafn Kt

netfang Hs Gsm

2. Nafn Kt

netfang Hs Gsm

3. Nafn Kt

netfang Hs Gsm

Já Nei

Upphafsstafir seljanda

Hefur þú vitneskju um galla í baðherbergi eða  
þvottahúsi, s.s. sprungur í flísum, leka, fúa eða 
sveppagróður (myglu)? Ef já, vinsamlega 
tilgreinið nánar. Hefur verið reynt að koma í 
veg fyrir gallan?

1
það kom upp leki frá baðherbergi í íbuð fyrir ofan í des.21  litlir 
blettir komu í loft á baði og barnaherbergi  viðgert af trygginga 

félagi eiganda íbúð 501 jan.22
X

    Skýringar

3

Hafa farið fram viðgerðir eða endurnýjun á 
baðherbergi síðastliðin 5 ár ? Ef já, vinsamlega 
tilgreinið hvað var gert og hvenær viðgerðum 
var lokið. Voru viðgerðirnar eða 
framkvæmdirnar unnar af fagaðila ?

X
baðherbergi málað jan 22 skipt um blöndunar tæki á baði 

mai/júni 21 og vaski september 2018 ásamt borðplötu.

2

Hefur þú vitneskju  um sveppagróður (myglu), 
rakaskemmdir eða sníkjudýr (t.d. silfurskottur) 
af einhverju tagi  í eigninni?   Ef já, vinsamlega 
tilgreinið hvar og hvenær þess varð fyrst vart.  
Hefur verið reynt að koma í veg fyrir 
rakamyndun eða eitra fyrir sníkjudýrum ?

X

4

Hefur þú vitneskju um að upp hafi komið 
vandamál vegna raflagna eða annarra lagna í 
eigninni ?    Ef já, vinsamlega tilgreinið hvers 
eðlis vandamálið var og hvenær þess var vart. 
Eru eirlagnir í eigninni? Ef svo þarf að greina 
frá því, þar sem þær eru undanskildar í 
skilmálum tryggingafélaga.

X

450 Fasteignasala - Sundagarðar 2 - 104 Reykjavík
Sími : 450-0000



Já Nei

Upphafsstafir seljanda

12

Hefur verið skipt um þak og/eða þakrennur 
eignarinnar, að hluta til eða í heild? Ef já, 
vinsamlega tilgreinið nánar um hvað var skipt 
og hvenær.

X

    Skýringar

5
Hefur verið skipt um lagnir í eigninni? Ef já, 
tilgreinið nánar um hvað var skipt og hvenær.

X Öll blöndunar tæki endurnýjuð á síðustu 4 árum.

Hefur verið skipt um gler, opnanleg fög og/eða 
glugga? Ef já, vinsamlega tilgreinið nánar um 
hvað var skipt og hvenær.

X

7

Hefur verið skipt um frárennslislagnir (klóak 
/dren)? Ef já, vinsamlega tilgreinið hvenær. Ef 
nei, hafa lagnirnar verið myndaðar og þá 
hvenær?

13

þak var lagað að hluta vegna leka 2018.

X

Hefur þú vitneskju um hvort klæðning, þak, 
gluggar eða annað í eigninni sé óþétt? Ef já, 
vinsamlega tilgreinið hvar og hvenær þess 
varð fyrst vart. Hefur verið reynt að þétta 
viðkomandi stað?

X
það blæs inn um opnalegt fag í stofu og hjónaherbergi í vissri 

átt.

6

Hefur þú vitneskju um að frárennslislagnir hafi 
stíflast? Ef já, vinsamlega tilgreinið hvar og 
hvenær stíflunnar varð fyrst vart. Hefur verið 
reynt að losa stífluna?

X

9

Hefurðu vitneskju um sig og/eða halla í 
gólfum, sprungu í veggjum, galla á múrverki 
eða þess háttar?  Ef já, vinsamlega tilgreinið 
hvar og hvenær þess varð fyrst vart. Hefur 
verið reynt að laga það ?

X
það eru smá  sprungur í lofti á svefnherbergjum var metið 

eðlilegt.

10

Hefur þú vitneskju um raka eða leka í eigninni?  
Ef já, vinsamlega tilgreinið hvar og hvenær 
hans varð fyrst vart. Hefur verið reynt að 
koma í veg fyrir rakamyndun eða leka ?

X Baðherbergi  og barna herbergi  viðgert jan.22 sjá hér að ofan.

X

8

Hefur þú vitneskju um vandamál sem tengjast 
arni, skorsteini eða þess háttar, t.d. trekkur, 
leki eða þvíumlíkt ? Ef já, vinsamlega tilgreinið 
nánar. Hefur verið reynt að laga það?

16
Hefur verið unnin ástandsskýrsla vegna 
eignarinnar á síðastliðnum fimm árum?

X

14

Hefur þú vitneskju um hvort einhverjar 
bygginga- eða viðgerðarframkvæmdir við 
eignina hafa verið unnar af ófaglærðum aðila? 
Ef já, vinsamlega tilgreinið hvað og hvenær ?

X

15

Hefur þú vitneskju um hvort viðgerðir eða 
framkvæmdir við pípulagnir eða rafkerfi hafi 
verið unnar af ófaglærðum aðila? Ef já, 
vinsamlega tilgreinið hvað og hvenær.

X

11

450 Fasteignasala - Sundagarðar 2 - 104 Reykjavík
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Já Nei

Annað sem seljandi vill koma á framfæri

Staður      Dagsetning

Seljandi 1 (undirskrift)

Seljandi 2 (undirskrift)

Seljandi 3 (undirskrift)

    Skýringar

17

Hefur þú vitneskju um hvort skipulagsmál, 
samþykktir eða önnur mál komi til með að 

hafa áhrif á nýtingu eða umhverfi eignarinnar?  
Ef já, vinsamlega tilgreinið nánar.

X

Upplýsingar í yfirlýsingu þessari eru gefnar eftir bestu vitund og samvisku. Mér er ljóst að rangar, misvísandi og ófullnægjandi 
upplýsingar sem fram koma í yfirlýsingu þessari geta leitt til skaðabótaábyrgðar af minni hálfu samkvæmt lögum um 
fasteignakaup nr 40/2002. Ég hvet mögulega kaupendur til að kynna sér ástand eignarinnar vel og vandlega í samræmi við 
áðurnefnd lög um fasteignakaup.

21

Veistu hvort samþykkt eða tillaga að samþykkt 
sé um eignina sem gæti haft áhrif á verðandi 
eigendur (t.d. Viðhald eða annað sem gæti 
aukið kostnað vegna eignarinnar)? Ef já, 
vinsamlega tilgreinið nánar.

X
það er verið að leita tilboða í viðgerðir/málingu á gluggum  og 
einning hleðslu lausnir fyrir rafbíla ekki er buið að samþykkja 

nema bara leit að tilboðum.

20
Veistu hvort einhverjir eigendur eða húsfélagið 
eigi í málaferlum af einhverju tagi sem varðar 
eignina? Ef já, vinsamlega tilgreinið nánar.

X

18

Hefur þú vitneskju um úttektir / afnotarétt / 
kvaðir / kröfur sem get hafr áhrif á eignina og 
nýtingarmöguleika hennar? Ef já, vinsamlega 
tilgreinið nánar.

19

Í þeim tilfellum sem eignin selst með 
útleigumöguleikum veistu um hvort einhver 
vanhöld séu á því? Ef já, vinsamlega tilgreinið 
nánar.

X

X

450 Fasteignasala - Sundagarðar 2 - 104 Reykjavík
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Í lögum um fasteignakaup er kveðið á um ríka skoðunarskyldu kaupenda á fasteignum. 450 
fasteignasala bendir kaupendum fasteigna á að kynna sér vel ástand fasteigna við skoðun og fyrir 
tilboðsgerð og ef þurfa þykir að leita til sérfræðinga um nánari ástandsskoðun. 450 Fasteignasala 
hvetur alla sem skoða fasteignir að kynna sér eftirfarandi þætti við skoðun fasteigna:

Rafmagn: Búast má við 40-50 ára líftíma rafmagns. Athuga tengla, rafmagnstöflu og ástand.

Ofnar og ofnalagnir: Búast má við 35-45 ára líftíma. Virka allir ofnar? Tími sem það tekur þá að hitna? Hefur lekið frá
ofnum?

Neysluvatnslagnir: Rennsli á heita og kalta vatninu. Tími sem það tekur þá að hitna. Athuga hvort litur vatnsins sé
eðlilegur. Óstöðugt vatnsrennsli segir margt ástand vatnslagna hússins.         

Skólp: Búast má við 50-60 ára líftíma. Gott að spyrja um ástand og hvort það hafi verið endurnýjað eða fóðrað.

Dren: Spyrja hvort það hafi verið drenað.

Gólfefni: Gefa ástandi gólfefna athygli hvort um er að ræða parket, flísar, kork eða önnur gólfefni.

Þak: Skoða sperrur, járn, athuga raka eða lykt.

Gott að fá upplýsingar um eftirfarandi:

• Fyrirhugaðar eða yfirstandandi framkvæmdir
• Fá húsfélagsyfirlýsingu. Athuga hvað mikið er til í framkvæmdarsjóð
• Fá afrit af fundargerðum í húsfélögum
• Raki, leki, mygla
• Er eignin samþykkt?

Gluggar: Skoða timburumbúnað, gler, opnanleg fög, stormjárn, móða á milli glerja, tvöfalt, einfalt eða mixað gler?

Hurðar: Eru allar hurðir í lagi?

Skápar: Hvernig eru innvols og eru skemmdir að innavörðu.

Eldhústæki: Skoða vel tæki sem fylgja með í eldhúsi og spyrja um aldur þeirra

Baldur Jezorski
Fasteigna og fyrirtækjasali

776 0615 - baldur@450.is 

Kristberg Snjólfsson
Sölustjóri

892 1931 - ks@450.is 
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