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1. Almennt um 101 Skuggahverfi

Byggingarsvæði hverfisins afmarkast af Vatnsstíg, Lindargötu, Skúlagötu 
og Frakkastíg. Fyrstu tveir áfangar hverfisins eru þegar reistir. 

Í þriðja áfanga, sem nú er í byggingu af Skugga 3 ehf., verða reistar 2 sérstæðar 
byggingar með 2 turnum, annars vegar 41 íbúð í Vatnsstíg 20–22 og hins vegar 
36 íbúðir í Lindargötu 39, alls 77 íbúðir. Íbúðum verður skilað fullfrágengnum án 
gólfefna. Sameign og lóð skilast frágengin samkvæmt skilalýsingu þessari 
og með hliðsjón af teikningum hönnuða.

Lýsingu þessari er ekki ætlað að vera tæmandi um einstök atriði.

2. Frágangur utanhúss 

Húsin skilast fullbúin að utan. Burðarvirki húsanna er steinsteypt með hefð-
bundnum hætti og eru útveggir einangraðir með steinull að utan. 
Ístak er undirverktaki við uppsteypu og frágang utanhúss.

Klæðning
Húsin verða klædd með báruformaðri málmklæðningu og dökkgráum flísum. 
Viðarklæðning verður á veggflötum við svalir þar sem það á við, sbr. hönnun 
arkitekta.

Þak
Hallandi þök verða klædd með málmklæðningu. Slétt þök verða einangruð að ofan 
og dúkklædd með grús eða hellur sem farg. Þök og þakbrúnir verða fullfrágengnar 
ásamt rennum og niðurföllum. Hluti þakflata verður frágenginn sem þakgarðar. 
Þau svæði verða frágengin með timburgólfi eða hellum.

Svalir
Svalagólf eru forsteyptar einingar og verða frágengin með steyptu yfirborði. 
Svalahandrið verða úr málmi og gleri. Á svölum íbúða er útiljós og rafmagnstengill.

Gluggar
Ál-tré gluggakerfi verður í húsunum frá danska framleiðandanum Protec, 
umboðsaðili er BM Vallá.

Lóð
Sameiginleg lóð verður frágengin. Á lóð verða malbikuð og/eða hellulögð bílastæði 
fyrir íbúa og gesti. Lóð verður frágengin með gróðri, hellulögðum og/eða steyptum 
gangstígum og lýsingu. Hluti gangstíga og svæða við innganga verður með 
snjóbræðslu.

Seljanda ber ekki að skila sameign eða lóð fullfrágengnu á sama tíma og íbúð er 
afhent. Útlit turna í Vatnsstíg 20–22 og Lindargötu 39 verður sambærilegt við 
núverandi útlit Vatnsstígs 16–18 og Lindargötu 37.

3. Frágangur innanhúss

Íbúðum verður skilað með handslökkvitæki, reykskynjara og sjúkrakassa.

Gólf
Gólfplötur eru einangraðar til aukinnar hljóðeinangrunar. Gólf í baðherbergi og 
þvottahúsi verða flísalögð. Aðrir gólffletir í íbúðum eru án gólfefna. Hitalögn 
verður í gólfum til upphitunar.

Veggir
Staðsteyptir veggir verða spartlaðir og málaðir. Léttir innveggir eru úr tvöföldu gifsi 
með einangrun á milli og skilast þeir spartlaðir og málaðir. Fyrirkomulag innveggja 
verður í samræmi við samþykkta byggingarnefndarteikningu af íbúðinni. Veggir 
verða málaðir í ljósum lit. Baðherbergisveggir skilast flísalagðir.

Loft
Full lofthæð í íbúðum verður um það bil 2,7 metrar, nema þar sem eru niðurtekin 
loft. Steypt loft verða slípuð, spörtluð og máluð í ljósum lit. Niðurtekin loft verða 
slípuð, spörtluð og máluð. Baðherbergisloft og loft í þvottahúsi verður ýmist steypt 
loftplata eða niðurtekið gifsloft, frágengið og málað. 

Hurðir
Inngangshurðir íbúða verða spónlagðar með viðeigandi eldvarnarkröfu skv. 
byggingarreglugerð. Hurðir verða með lykillæsingu. Hurðarhúnar verða úr burstuðu 
stáli. Innihurðir verða með hefðbundnum hurðarkörmum og gerektum og hurðar-
húnum úr burstuðu stáli.

Eldhús
Eldhús skilast fullbúin með spansuðuhelluborði, viftu í innréttingu eða háfi yfir 
eldavélareyju, ofni, stálvaski undir borðplötu og blöndunartækjum. Eldhúsinnrétting 
er íslensk sérsmíði. Lýsing í eldhúsi verður í lofti og undir efri skápum. Eldhústæki 
eru vönduð.

Baðherbergi
Baðherbergisgólf eru flísalögð. Veggir eru flísalagðir upp í loft. Flísar eru í ljósum lit. 
Baðinnrétting er íslensk sérsmíði. Hvít postulínstæki eru á baðherbergjum og 
salerni er vegghengt með innbyggðum vatnskassa. Vaskur er undir borðplötu. 
Baðkar er innbyggt. Þar sem ekki er sérsturta er sturta í baðkari. Blöndunartæki 
á baði eru hitastýrð einnar handar blöndunartæki. Lýsing verður í lofti á 
baðherbergjum. 

Stofa
Þar sem á teikningum er gert ráð fyrir arni verða lagnir fyrir arni. 
Íbúðum er ekki skilað með arni.

Svefnherbergi
Fataskápar eru í svefnherbergjum, sbr. söluteikningar. Fataskápar eru 
íslensk sérsmíði.

Forstofa
Fataskápur er í forstofu. Fataskápar eru íslensk sérsmíði. 

Þvottahús
Innrétting í þvottahúsi er hvít, plastlögð innrétting og er hún íslensk sérsmíði. 
Borðplata er harðplastlögð með stálvaski og blöndunartækjum. Tengi er fyrir 
þvottavél og þurrkara. 
Gert er ráð fyrir þurrkara með rakaþétti. Gólf verða flísalögð. Lýsing verður í lofti 
í þvottahúsi.

Geymslur
Hverri íbúð fylgir ein geymsla. Geymslur verða í kjallara/jarðhæð í tengslum við 
stigahús og bílageymslu. Gólf í geymslum verða máluð og veggir verða málaðir, 
óeinangraðir, léttir veggir. Ofnhitakerfi og hefðbundin lýsing verður í geymslum. 
Stærð geymslu kemur fram í kaupsamningi. Hurðir eru hvítmálaðar eða spón-
lagðar.

4. Innréttingar og efnisval

Kaupandi getur valið nokkrar mismunandi áferðir og liti á innréttingum 
og lit á kvartsborðplötum ef gengið er frá kaupum á byggingartíma. 
Seljandi áskilur sér rétt til að ákveða lokafrest kaupanda til að skila inn 
ósk um áferð og lit innréttinga og lit á borðplötum. Skal seljandi tilkynna 
kaupanda um þann frest með að lágmarki 30 almanaksdaga fyrirvara. 
Ef seljanda hefur ekki borist staðfest ósk kaupanda um áferð og lit 
innréttinga og hurða fyrir tilskilinn tímafrest lítur seljandi svo á að kaupandi 
óski eftir að innrétta viðkomandi íbúð spónlagt með hvíttaðri eik.  

Kaupandi getur fyrir ofangreindan tímafrest valið* úr eftirfarandi viðaráferð** 
eða blandað saman. Spónlögn í skápum skal vera beggja 
megin og kantlímt:

1. Spónlagt með hvíttaðri eik
2. Spónlagt með hnotu
3. Sprautulakkað með hálfmöttu lakki
4. Hvítur litaður askur eða eik með hálfmöttu lakki
5. Brúnlitaður askur eða eik
6. Grálitaður askur eða eik

*Val á innréttingum á ekki við um innréttingar í þvottahúsi
**Viðbótargjald er tekið fyrir litaða áferð.

Efni í borðplötur á baðherbergi og í eldhúsi er 20 mm póleraðar kvartsplötur 
í ljósum eða svargráum lit. 

5. Rafkerfi 

Rofar og tenglar (fyrir rafmagn, tölvu/síma og loftnet) verða settir upp í samræmi 
við raflagnateikningar, með þeirri undantekningu að band verður dregið í smá- 
spennulagnir og ekki settur endabúnaður þar sem kröfur og þarfir kaupenda eru 
mismunandi. Undanskildir eru tenglar í stofu, 1 sjónvarpstengill og 1 símatengill 
ásamt 1 símatengli í hjónaherbergi. Lýsing í íbúðum verður í anddyri/gangi, 
í eldhúsi, þvottahúsi og baðherbergjum. Kaupandi leggur til önnur ljós. 
Mynddyrasími í lit fylgir hverri íbúð.

Stýrikerfi (Instabus)
Kaupandi getur, gegn viðbótargjaldi og sérstökum samningi þar um, fengið 
EIB-stýrikerfi (Instabus) til að stýra ljósum og hitakerfi í íbúðinni. EIB-kerfi byggir 
á stýrieiningum sem hægt er að forrita á margan hátt, m.a. til að stjórna ljósa-
senum, dimmum og hitastýringu. Hægt er að breyta stýringum með því að breyta 
forrituninni. Lagnaleiðir eru til staðar.

Öryggiskerfi
Brunaviðvörunarkerfi (reykskynjarar) verður uppsett en fjöldi skynjara er háður 
stærð íbúðar. Brunaviðvörunarkerfið verður tengt sameiginlegri brunastöð sem 
tengist viðurkenndri vaktstöð. 

6. Hita- og loftræstikerfi

Íbúðir verða upphitaðar með gólfhitakerfi en sameign og geymslur með ofanhita-
kerfi. Neysluvatnskerfi verður frágengið og tengt blöndunar- og þrifatækjum. 
Neysluvatnskerfið verður með millihitara. Með því að hita upp kalt vatn með 
hitaveituvatni má halda kísli og öðrum steinefnum í lágmarki.

Íbúðir verða loftræstar með vélrænu útsogi og innblæstri á upphituðu lofti. 
Hér er um að ræða verulega endurbætta loftræstihönnun frá því sem er í öðrum 
byggingum við Vatnsstíg og Lindargötu. 
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Brunaviðvörunarkerfi (reykskynjarar) verður uppsett en fjöldi skynjara er háður 
stærð íbúðar. Brunaviðvörunarkerfið verður tengt sameiginlegri brunastöð sem 
tengist viðurkenndri vaktstöð. 

6. Hita- og loftræstikerfi

Íbúðir verða upphitaðar með gólfhitakerfi en sameign og geymslur með ofanhita-
kerfi. Neysluvatnskerfi verður frágengið og tengt blöndunar- og þrifatækjum. 
Neysluvatnskerfið verður með millihitara. Með því að hita upp kalt vatn með 
hitaveituvatni má halda kísli og öðrum steinefnum í lágmarki.

Íbúðir verða loftræstar með vélrænu útsogi og innblæstri á upphituðu lofti. 
Hér er um að ræða verulega endurbætta loftræstihönnun frá því sem er í öðrum 
byggingum við Vatnsstíg og Lindargötu. 



1. Almennt um 101 Skuggahverfi

Byggingarsvæði hverfisins afmarkast af Vatnsstíg, Lindargötu, Skúlagötu 
og Frakkastíg. Fyrstu tveir áfangar hverfisins eru þegar reistir. 

Í þriðja áfanga, sem nú er í byggingu af Skugga 3 ehf., verða reistar 2 sérstæðar 
byggingar með 2 turnum, annars vegar 41 íbúð í Vatnsstíg 20–22 og hins vegar 
36 íbúðir í Lindargötu 39, alls 77 íbúðir. Íbúðum verður skilað fullfrágengnum án 
gólfefna. Sameign og lóð skilast frágengin samkvæmt skilalýsingu þessari 
og með hliðsjón af teikningum hönnuða.

Lýsingu þessari er ekki ætlað að vera tæmandi um einstök atriði.

2. Frágangur utanhúss 

Húsin skilast fullbúin að utan. Burðarvirki húsanna er steinsteypt með hefð-
bundnum hætti og eru útveggir einangraðir með steinull að utan. 
Ístak er undirverktaki við uppsteypu og frágang utanhúss.

Klæðning
Húsin verða klædd með báruformaðri málmklæðningu og dökkgráum flísum. 
Viðarklæðning verður á veggflötum við svalir þar sem það á við, sbr. hönnun 
arkitekta.

Þak
Hallandi þök verða klædd með málmklæðningu. Slétt þök verða einangruð að ofan 
og dúkklædd með grús eða hellur sem farg. Þök og þakbrúnir verða fullfrágengnar 
ásamt rennum og niðurföllum. Hluti þakflata verður frágenginn sem þakgarðar. 
Þau svæði verða frágengin með timburgólfi eða hellum.

Svalir
Svalagólf eru forsteyptar einingar og verða frágengin með steyptu yfirborði. 
Svalahandrið verða úr málmi og gleri. Á svölum íbúða er útiljós og rafmagnstengill.

Gluggar
Ál-tré gluggakerfi verður í húsunum frá danska framleiðandanum Protec, 
umboðsaðili er BM Vallá.

Lóð
Sameiginleg lóð verður frágengin. Á lóð verða malbikuð og/eða hellulögð bílastæði 
fyrir íbúa og gesti. Lóð verður frágengin með gróðri, hellulögðum og/eða steyptum 
gangstígum og lýsingu. Hluti gangstíga og svæða við innganga verður með 
snjóbræðslu.

Seljanda ber ekki að skila sameign eða lóð fullfrágengnu á sama tíma og íbúð er 
afhent. Útlit turna í Vatnsstíg 20–22 og Lindargötu 39 verður sambærilegt við 
núverandi útlit Vatnsstígs 16–18 og Lindargötu 37.

3. Frágangur innanhúss

Íbúðum verður skilað með handslökkvitæki, reykskynjara og sjúkrakassa.

Gólf
Gólfplötur eru einangraðar til aukinnar hljóðeinangrunar. Gólf í baðherbergi og 
þvottahúsi verða flísalögð. Aðrir gólffletir í íbúðum eru án gólfefna. Hitalögn 
verður í gólfum til upphitunar.

Veggir
Staðsteyptir veggir verða spartlaðir og málaðir. Léttir innveggir eru úr tvöföldu gifsi 
með einangrun á milli og skilast þeir spartlaðir og málaðir. Fyrirkomulag innveggja 
verður í samræmi við samþykkta byggingarnefndarteikningu af íbúðinni. Veggir 
verða málaðir í ljósum lit. Baðherbergisveggir skilast flísalagðir.

Loft
Full lofthæð í íbúðum verður um það bil 2,7 metrar, nema þar sem eru niðurtekin 
loft. Steypt loft verða slípuð, spörtluð og máluð í ljósum lit. Niðurtekin loft verða 
slípuð, spörtluð og máluð. Baðherbergisloft og loft í þvottahúsi verður ýmist steypt 
loftplata eða niðurtekið gifsloft, frágengið og málað. 

Hurðir
Inngangshurðir íbúða verða spónlagðar með viðeigandi eldvarnarkröfu skv. 
byggingarreglugerð. Hurðir verða með lykillæsingu. Hurðarhúnar verða úr burstuðu 
stáli. Innihurðir verða með hefðbundnum hurðarkörmum og gerektum og hurðar-
húnum úr burstuðu stáli.

Eldhús
Eldhús skilast fullbúin með spansuðuhelluborði, viftu í innréttingu eða háfi yfir 
eldavélareyju, ofni, stálvaski undir borðplötu og blöndunartækjum. Eldhúsinnrétting 
er íslensk sérsmíði. Lýsing í eldhúsi verður í lofti og undir efri skápum. Eldhústæki 
eru vönduð.

Baðherbergi
Baðherbergisgólf eru flísalögð. Veggir eru flísalagðir upp í loft. Flísar eru í ljósum lit. 
Baðinnrétting er íslensk sérsmíði. Hvít postulínstæki eru á baðherbergjum og 
salerni er vegghengt með innbyggðum vatnskassa. Vaskur er undir borðplötu. 
Baðkar er innbyggt. Þar sem ekki er sérsturta er sturta í baðkari. Blöndunartæki 
á baði eru hitastýrð einnar handar blöndunartæki. Lýsing verður í lofti á 
baðherbergjum. 

Stofa
Þar sem á teikningum er gert ráð fyrir arni verða lagnir fyrir arni. 
Íbúðum er ekki skilað með arni.

Svefnherbergi
Fataskápar eru í svefnherbergjum, sbr. söluteikningar. Fataskápar eru 
íslensk sérsmíði.

Forstofa
Fataskápur er í forstofu. Fataskápar eru íslensk sérsmíði. 

Þvottahús
Innrétting í þvottahúsi er hvít, plastlögð innrétting og er hún íslensk sérsmíði. 
Borðplata er harðplastlögð með stálvaski og blöndunartækjum. Tengi er fyrir 
þvottavél og þurrkara. 
Gert er ráð fyrir þurrkara með rakaþétti. Gólf verða flísalögð. Lýsing verður í lofti 
í þvottahúsi.

Geymslur
Hverri íbúð fylgir ein geymsla. Geymslur verða í kjallara/jarðhæð í tengslum við 
stigahús og bílageymslu. Gólf í geymslum verða máluð og veggir verða málaðir, 
óeinangraðir, léttir veggir. Ofnhitakerfi og hefðbundin lýsing verður í geymslum. 
Stærð geymslu kemur fram í kaupsamningi. Hurðir eru hvítmálaðar eða spón-
lagðar.

4. Innréttingar og efnisval

Kaupandi getur valið nokkrar mismunandi áferðir og liti á innréttingum 
og lit á kvartsborðplötum ef gengið er frá kaupum á byggingartíma. 
Seljandi áskilur sér rétt til að ákveða lokafrest kaupanda til að skila inn 
ósk um áferð og lit innréttinga og lit á borðplötum. Skal seljandi tilkynna 
kaupanda um þann frest með að lágmarki 30 almanaksdaga fyrirvara. 
Ef seljanda hefur ekki borist staðfest ósk kaupanda um áferð og lit 
innréttinga og hurða fyrir tilskilinn tímafrest lítur seljandi svo á að kaupandi 
óski eftir að innrétta viðkomandi íbúð spónlagt með hvíttaðri eik.  

Kaupandi getur fyrir ofangreindan tímafrest valið* úr eftirfarandi viðaráferð** 
eða blandað saman. Spónlögn í skápum skal vera beggja 
megin og kantlímt:

1. Spónlagt með hvíttaðri eik
2. Spónlagt með hnotu
3. Sprautulakkað með hálfmöttu lakki
4. Hvítur litaður askur eða eik með hálfmöttu lakki
5. Brúnlitaður askur eða eik
6. Grálitaður askur eða eik

*Val á innréttingum á ekki við um innréttingar í þvottahúsi
**Viðbótargjald er tekið fyrir litaða áferð.

Efni í borðplötur á baðherbergi og í eldhúsi er 20 mm póleraðar kvartsplötur 
í ljósum eða svargráum lit. 

5. Rafkerfi 

Rofar og tenglar (fyrir rafmagn, tölvu/síma og loftnet) verða settir upp í samræmi 
við raflagnateikningar, með þeirri undantekningu að band verður dregið í smá- 
spennulagnir og ekki settur endabúnaður þar sem kröfur og þarfir kaupenda eru 
mismunandi. Undanskildir eru tenglar í stofu, 1 sjónvarpstengill og 1 símatengill 
ásamt 1 símatengli í hjónaherbergi. Lýsing í íbúðum verður í anddyri/gangi, 
í eldhúsi, þvottahúsi og baðherbergjum. Kaupandi leggur til önnur ljós. 
Mynddyrasími í lit fylgir hverri íbúð.

Stýrikerfi (Instabus)
Kaupandi getur, gegn viðbótargjaldi og sérstökum samningi þar um, fengið 
EIB-stýrikerfi (Instabus) til að stýra ljósum og hitakerfi í íbúðinni. EIB-kerfi byggir 
á stýrieiningum sem hægt er að forrita á margan hátt, m.a. til að stjórna ljósa-
senum, dimmum og hitastýringu. Hægt er að breyta stýringum með því að breyta 
forrituninni. Lagnaleiðir eru til staðar.

Öryggiskerfi
Brunaviðvörunarkerfi (reykskynjarar) verður uppsett en fjöldi skynjara er háður 
stærð íbúðar. Brunaviðvörunarkerfið verður tengt sameiginlegri brunastöð sem 
tengist viðurkenndri vaktstöð. 

6. Hita- og loftræstikerfi

Íbúðir verða upphitaðar með gólfhitakerfi en sameign og geymslur með ofanhita-
kerfi. Neysluvatnskerfi verður frágengið og tengt blöndunar- og þrifatækjum. 
Neysluvatnskerfið verður með millihitara. Með því að hita upp kalt vatn með 
hitaveituvatni má halda kísli og öðrum steinefnum í lágmarki.

Íbúðir verða loftræstar með vélrænu útsogi og innblæstri á upphituðu lofti. 
Hér er um að ræða verulega endurbætta loftræstihönnun frá því sem er í öðrum 
byggingum við Vatnsstíg og Lindargötu. 



1. Almennt um 101 Skuggahverfi

Byggingarsvæði hverfisins afmarkast af Vatnsstíg, Lindargötu, Skúlagötu 
og Frakkastíg. Fyrstu tveir áfangar hverfisins eru þegar reistir. 

Í þriðja áfanga, sem nú er í byggingu af Skugga 3 ehf., verða reistar 2 sérstæðar 
byggingar með 2 turnum, annars vegar 41 íbúð í Vatnsstíg 20–22 og hins vegar 
36 íbúðir í Lindargötu 39, alls 77 íbúðir. Íbúðum verður skilað fullfrágengnum án 
gólfefna. Sameign og lóð skilast frágengin samkvæmt skilalýsingu þessari 
og með hliðsjón af teikningum hönnuða.

Lýsingu þessari er ekki ætlað að vera tæmandi um einstök atriði.

2. Frágangur utanhúss 

Húsin skilast fullbúin að utan. Burðarvirki húsanna er steinsteypt með hefð-
bundnum hætti og eru útveggir einangraðir með steinull að utan. 
Ístak er undirverktaki við uppsteypu og frágang utanhúss.

Klæðning
Húsin verða klædd með báruformaðri málmklæðningu og dökkgráum flísum. 
Viðarklæðning verður á veggflötum við svalir þar sem það á við, sbr. hönnun 
arkitekta.

Þak
Hallandi þök verða klædd með málmklæðningu. Slétt þök verða einangruð að ofan 
og dúkklædd með grús eða hellur sem farg. Þök og þakbrúnir verða fullfrágengnar 
ásamt rennum og niðurföllum. Hluti þakflata verður frágenginn sem þakgarðar. 
Þau svæði verða frágengin með timburgólfi eða hellum.

Svalir
Svalagólf eru forsteyptar einingar og verða frágengin með steyptu yfirborði. 
Svalahandrið verða úr málmi og gleri. Á svölum íbúða er útiljós og rafmagnstengill.

Gluggar
Ál-tré gluggakerfi verður í húsunum frá danska framleiðandanum Protec, 
umboðsaðili er BM Vallá.

Lóð
Sameiginleg lóð verður frágengin. Á lóð verða malbikuð og/eða hellulögð bílastæði 
fyrir íbúa og gesti. Lóð verður frágengin með gróðri, hellulögðum og/eða steyptum 
gangstígum og lýsingu. Hluti gangstíga og svæða við innganga verður með 
snjóbræðslu.

Seljanda ber ekki að skila sameign eða lóð fullfrágengnu á sama tíma og íbúð er 
afhent. Útlit turna í Vatnsstíg 20–22 og Lindargötu 39 verður sambærilegt við 
núverandi útlit Vatnsstígs 16–18 og Lindargötu 37.

3. Frágangur innanhúss

Íbúðum verður skilað með handslökkvitæki, reykskynjara og sjúkrakassa.

Gólf
Gólfplötur eru einangraðar til aukinnar hljóðeinangrunar. Gólf í baðherbergi og 
þvottahúsi verða flísalögð. Aðrir gólffletir í íbúðum eru án gólfefna. Hitalögn 
verður í gólfum til upphitunar.

Veggir
Staðsteyptir veggir verða spartlaðir og málaðir. Léttir innveggir eru úr tvöföldu gifsi 
með einangrun á milli og skilast þeir spartlaðir og málaðir. Fyrirkomulag innveggja 
verður í samræmi við samþykkta byggingarnefndarteikningu af íbúðinni. Veggir 
verða málaðir í ljósum lit. Baðherbergisveggir skilast flísalagðir.

Loft
Full lofthæð í íbúðum verður um það bil 2,7 metrar, nema þar sem eru niðurtekin 
loft. Steypt loft verða slípuð, spörtluð og máluð í ljósum lit. Niðurtekin loft verða 
slípuð, spörtluð og máluð. Baðherbergisloft og loft í þvottahúsi verður ýmist steypt 
loftplata eða niðurtekið gifsloft, frágengið og málað. 

Hurðir
Inngangshurðir íbúða verða spónlagðar með viðeigandi eldvarnarkröfu skv. 
byggingarreglugerð. Hurðir verða með lykillæsingu. Hurðarhúnar verða úr burstuðu 
stáli. Innihurðir verða með hefðbundnum hurðarkörmum og gerektum og hurðar-
húnum úr burstuðu stáli.

Eldhús
Eldhús skilast fullbúin með spansuðuhelluborði, viftu í innréttingu eða háfi yfir 
eldavélareyju, ofni, stálvaski undir borðplötu og blöndunartækjum. Eldhúsinnrétting 
er íslensk sérsmíði. Lýsing í eldhúsi verður í lofti og undir efri skápum. Eldhústæki 
eru vönduð.

Baðherbergi
Baðherbergisgólf eru flísalögð. Veggir eru flísalagðir upp í loft. Flísar eru í ljósum lit. 
Baðinnrétting er íslensk sérsmíði. Hvít postulínstæki eru á baðherbergjum og 
salerni er vegghengt með innbyggðum vatnskassa. Vaskur er undir borðplötu. 
Baðkar er innbyggt. Þar sem ekki er sérsturta er sturta í baðkari. Blöndunartæki 
á baði eru hitastýrð einnar handar blöndunartæki. Lýsing verður í lofti á 
baðherbergjum. 

Stofa
Þar sem á teikningum er gert ráð fyrir arni verða lagnir fyrir arni. 
Íbúðum er ekki skilað með arni.

Svefnherbergi
Fataskápar eru í svefnherbergjum, sbr. söluteikningar. Fataskápar eru 
íslensk sérsmíði.

Forstofa
Fataskápur er í forstofu. Fataskápar eru íslensk sérsmíði. 

Þvottahús
Innrétting í þvottahúsi er hvít, plastlögð innrétting og er hún íslensk sérsmíði. 
Borðplata er harðplastlögð með stálvaski og blöndunartækjum. Tengi er fyrir 
þvottavél og þurrkara. 
Gert er ráð fyrir þurrkara með rakaþétti. Gólf verða flísalögð. Lýsing verður í lofti 
í þvottahúsi.

Geymslur
Hverri íbúð fylgir ein geymsla. Geymslur verða í kjallara/jarðhæð í tengslum við 
stigahús og bílageymslu. Gólf í geymslum verða máluð og veggir verða málaðir, 
óeinangraðir, léttir veggir. Ofnhitakerfi og hefðbundin lýsing verður í geymslum. 
Stærð geymslu kemur fram í kaupsamningi. Hurðir eru hvítmálaðar eða spón-
lagðar.

4. Innréttingar og efnisval

Kaupandi getur valið nokkrar mismunandi áferðir og liti á innréttingum 
og lit á kvartsborðplötum ef gengið er frá kaupum á byggingartíma. 
Seljandi áskilur sér rétt til að ákveða lokafrest kaupanda til að skila inn 
ósk um áferð og lit innréttinga og lit á borðplötum. Skal seljandi tilkynna 
kaupanda um þann frest með að lágmarki 30 almanaksdaga fyrirvara. 
Ef seljanda hefur ekki borist staðfest ósk kaupanda um áferð og lit 
innréttinga og hurða fyrir tilskilinn tímafrest lítur seljandi svo á að kaupandi 
óski eftir að innrétta viðkomandi íbúð spónlagt með hvíttaðri eik.  

Kaupandi getur fyrir ofangreindan tímafrest valið* úr eftirfarandi viðaráferð** 
eða blandað saman. Spónlögn í skápum skal vera beggja 
megin og kantlímt:

1. Spónlagt með hvíttaðri eik
2. Spónlagt með hnotu
3. Sprautulakkað með hálfmöttu lakki
4. Hvítur litaður askur eða eik með hálfmöttu lakki
5. Brúnlitaður askur eða eik
6. Grálitaður askur eða eik

*Val á innréttingum á ekki við um innréttingar í þvottahúsi
**Viðbótargjald er tekið fyrir litaða áferð.

Efni í borðplötur á baðherbergi og í eldhúsi er 20 mm póleraðar kvartsplötur 
í ljósum eða svargráum lit. 

5. Rafkerfi 

Rofar og tenglar (fyrir rafmagn, tölvu/síma og loftnet) verða settir upp í samræmi 
við raflagnateikningar, með þeirri undantekningu að band verður dregið í smá- 
spennulagnir og ekki settur endabúnaður þar sem kröfur og þarfir kaupenda eru 
mismunandi. Undanskildir eru tenglar í stofu, 1 sjónvarpstengill og 1 símatengill 
ásamt 1 símatengli í hjónaherbergi. Lýsing í íbúðum verður í anddyri/gangi, 
í eldhúsi, þvottahúsi og baðherbergjum. Kaupandi leggur til önnur ljós. 
Mynddyrasími í lit fylgir hverri íbúð.

Stýrikerfi (Instabus)
Kaupandi getur, gegn viðbótargjaldi og sérstökum samningi þar um, fengið 
EIB-stýrikerfi (Instabus) til að stýra ljósum og hitakerfi í íbúðinni. EIB-kerfi byggir 
á stýrieiningum sem hægt er að forrita á margan hátt, m.a. til að stjórna ljósa-
senum, dimmum og hitastýringu. Hægt er að breyta stýringum með því að breyta 
forrituninni. Lagnaleiðir eru til staðar.

Öryggiskerfi
Brunaviðvörunarkerfi (reykskynjarar) verður uppsett en fjöldi skynjara er háður 
stærð íbúðar. Brunaviðvörunarkerfið verður tengt sameiginlegri brunastöð sem 
tengist viðurkenndri vaktstöð. 

6. Hita- og loftræstikerfi

Íbúðir verða upphitaðar með gólfhitakerfi en sameign og geymslur með ofanhita-
kerfi. Neysluvatnskerfi verður frágengið og tengt blöndunar- og þrifatækjum. 
Neysluvatnskerfið verður með millihitara. Með því að hita upp kalt vatn með 
hitaveituvatni má halda kísli og öðrum steinefnum í lágmarki.

Íbúðir verða loftræstar með vélrænu útsogi og innblæstri á upphituðu lofti. 
Hér er um að ræða verulega endurbætta loftræstihönnun frá því sem er í öðrum 
byggingum við Vatnsstíg og Lindargötu. 

7. Sameign  

Sameign verður upphituð og fullfrágengin.

Anddyri
Anddyri verður flísalagt og fullfrágengið með lýsingu. Veggir í anddyri verða sand-
spartlaðir og málaðir í ljósum lit. Loft í anddyri verða spörtluð og máluð eða 
niðurtekin loft sem verða spörtluð og máluð. Póstkassar fyrir hverja íbúð verða 
staðsettir í anddyri ásamt anddyristöflu. Mynddyrasími í lit sem tengdur er skjá 
í hverri íbúð verður uppsettur og frágenginn. Hvítlakkaðir ofnar verða í anddyrum. 
Lýsing í sameign verður fullbúin með tímarofa og/eða hreyfiskynjara. 
Útihurðir verða úr áli og gleri. Hurðir að lyftum/stigagöngum eru búnar 
aðgangsstýrikerfi.

Lyftur
Lyftur verða í hverju stigahúsi og verða þær frágengnar við afhendingu. 
Lyftuklæðning verður úr burstuðu stáli. Lyftur í Vatnsstíg 22 eru með glerklæðningu 
að Skúlagötu.  

Stigahús
Stigar í stigahúsum eru forsteyptir og verða gólf í stigahúsum með teppum, 
flísum eða öðru vönduðu gólfefni. Veggir og loft verða niðurtekin gifsplötuloft eða 
sandspörtluð og máluð í ljósum lit. Stigahúsin verða með uppsettum, pólyhúðuðum 
stálhandriðum. Hvítlakkaðir ofnar verða í stigahúsi. Tímarofi og/eða hreyfiskynjari 
stýrir ljósum í stigahúsum.

Bílageymsla
Hverri íbúð fylgir eitt stæði í bílageymslu. Bílageymslur verða neðanjarðar, 
tengdar stiga- og lyftuhúsum. Bílastæði verða sérmerkt viðkomandi eignarhluta. 
Veggir í bílageymslum og loft verða máluð í ljósum lit. Bílageymslugólf er steypt 
og slípað án frekari meðhöndlunar. Sprungur geta myndast á yfirborðinu og verða 
þær ekki meðhöndlaðar sérstaklega. Bílageymslur eru ekki upphitaðar en verður 
haldið frostfríum. Einnig verða bílastæði ofanjarðar á lóð fyrir íbúa og gesti. 

Bílageymslur eru brunavarðar með vatnsúðakerfi, brunaslöngum og 
reykræstingarkerfi.

Bílskýlishurð verður með fjarstýrðum læsingum eða öðrum sambærilegum 
búnaði.

Hjóla- og vagnageymslur
Veggir, loft og gólf í hjóla- og vagnageymslum verða máluð. Hjóla- og 
vagnageymslum verður skilað með hefðbundinni lýsingu. Ofnhitakerfi verður 
í hjóla- og vagnageymslum. 

Sorp og sorpgeymslur
Á hverri hæð er sorplúga í sameign. Veggir, loft og gólf í sorpgeymslum 
verða máluð. Sorpgeymslum verður skilað með hefðbundinni lýsingu.

8. Hönnuðir og byggingaraðilar  

Danska arkitektastofan Schmidt, Hammer & Lassen og Hornsteinar arkitektar 
hönnuðu og teiknuðu 101 Skuggahverfi.

Verkfræðihönnun var unnin af Eflu verkfræðistofu og VSB verkfræðistofu.

Byggingaraðili/seljandi er Skuggi 3 ehf.

9. Til áréttingar

Seljandi áskilur sér allan rétt til að gera efnis-, útlits- og tæknilegar breytingar meðan 
á byggingarframkvæmdum stendur.

Sérstök athygli er vakin á kvöð um réttan frágang við lagningu gólfefna. Kvöðinni, 
sem er þinglýst, er ætlað að tryggja að hljóðvist milli íbúða í Skuggahverfi verði ekki 
skert þegar gólfefni eru lögð og/eða þegar kemur að viðhaldi gólfefna síðar. 

Kaupandi gæti þurft að hreinsa sigti á blöndunartækjum nokkrum sinnum og fylgjast 
með niðurföllum í þvottahúsi, baði og úti á svölum. Í steyptum nýbyggingum er mikill 
raki sem mun hverfa á einu til tveimur árum. Nauðsynlegt er að útloftun í íbúðum sé 
góð og mikilvægt er að fylgjast með vatnsmyndun (dögg) innan á gleri. Til að forða 
því að vatn safnist saman neðst á glerinu er mikilvægt að hafa glugga lítillega opna 
til að tryggja útloftun, sérstaklega þegar tekur að kólna úti. 

Ef þetta er ekki gert er hætta á að vatnið geti valdið skemmdum á gluggum, 
gólfefnum og málningu. Bent er á að hugsanlega þurfi að fara fram fínstilling á 
vélrænu loftræstikerfi og á hita- og vatnsstýrikerfi hússins eftir afhendingu íbúðar.

Seljandi ber ekki ábyrgð á eðlilegri og venjulegri sprungumyndun í múr, steypu og 
timbri. Gera má ráð fyrir því að kaupandi þurfi að endurmála íbúðir eftir nokkurn tíma 
þegar byggingin, þ.e. það byggingarefni sem í henni er hefur náð stöðugu ástandi.

Allar breytingar á íbúðinni sjálfri og einstaka hlutum hennar að ósk kaupanda 
hafa áhrif á afhendingu og geta seinkað henni. 
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