
Afgreiðslufundur 

 

Ár 2022 þriðjudaginn 11. október, kl. 9:00 var haldinn 1658. afgreiðslufundur 

Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   

 

1. Lögð fram umsókn Ísfólksins ehf., kt. 450922-1370, dags. 13. september 2022, um 

starfsleyfi fyrir ísbúð  (Ísbúðin Ísrefur) að Hringbraut 119, F2024660. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

2. Lögð fram umsókn Bakarameistarans ehf., kt. 680177-0159, dags. 30.september 2022, um 

starfsleyfi fyrir veitingastað; kaffihús með sölu á brauðmeti (Bakarameistarinn) að 

Álfabakka 12, F2238882, rými 010103. Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 

3. Lögð fram umsókn GMS15 ehf., kt. 580815-0220, dags. 02. september 2022, um starfsleyfi 

fyrir innflutning og smásölu á forpökkuðum matvælum. (Seimei) að Ármúla 20, F2015191. 

Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi 

 

4. Lögð fram umsókn Dong Fang ehf., kt. 630218-0550, dags. 15. september 2022, um 

starfsleyfi fyrir undirbúningseldhús fyrir matsöluvagn (Dong Fang) í húsnæði Matís að 

Vínlandsleið 12-14. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi 

 

5. Lögð fram umsókn Lindu Mjallar ehf., kt. 430305-0180, dags. 30. september 2022, um 

starfsleyfi fyrir veitingastað; krá án matargerðar (Bar 7) að Frakkastíg 7, F2005097. 

Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar    

 Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 

6. Lögð fram umsókn Holtunga ehf., kt. 640513-1440, dags. 2. júlí 2022, um starfsleyfi fyrir 

gististað; íbúðir (Íbúðagisting - Stakkholt 4b) að Stakkholti 4b, íbúð 401, F2350798. Ný 

starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar  

 Reykjavíkur fyrir gististaði. 

 

7. Lögð fram umsókn Íslenskrar dreifingar ehf., kt. 631282-0409, dags. 10. október 2022, um 

starfsleyfi fyrir dreifingu (innflutningur, flutningur og geymsla) á forpökkuðum matvælum 

(Íslensk dreifing) að Skútuvogi 1e, F2227975, rými 010114. Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi.   

  



 

8. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 22. ágúst 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 6. júlí .2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Holtunga ehf., kt. 640513-1440, 

um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Stakkholt 4b, íbúð 401) að 

Stakkholti 4b, F2350798. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 2. Skilyrt er að rekstraraðili geri allt 

sem í hans valdi stendur til að koma í veg fyrir ónæði, sbr. ákvæði reglugerðar nr. 724/2008 

um hávaða og reglugerðar nr. 941/2002 um hollustuhætti. 

 

9. Lögð fram umsókn Orkuveitu Reykjavíkur sef., kt. 551298-3029, dags. 30. ágúst 2022, að 

loknu auglýsingarferli, um tímabundið starfsleyfi fyrir niðurrif á reykháfum við kyndistöð 

Orkuveitu Reykjavíkur að Bæjarhálsi 1, sbr. samþykkt byggingarleyfisumsókn nr. 61347 

að Bæjarhálsi 1.  

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 11. október 2022 til 15. desember 2022 

með almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi 

starfsemi og sértækum skilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og 

annarra mannvirkja 

 

10. Lögð fram umsókn Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, dags. 2. september 2022, um 

tímabundið starfsleyfi fyrir grunnskóla, 6. bekkjar (Laugarnesskóli) að Reykjavegi 15, 

þriðju hæð. F2311562. Flutningur í nýtt húsnæði. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 9. september 2022 til 20. desember  

 2022. 

 

 

 

 

 

 

Fundi slitið 09:50 

 

 

 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 

 

Árný Sigurðardóttir Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur 
 
Ár 2022 þriðjudaginn 18. október, kl. 9:00 var haldinn 1659. afgreiðslufundur 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   

 
1. Lögð fram umsókn Austurlandahraðlestarinnar ehf., kt. 520503-3230, dags. 7. september 

2022, um starfsleyfi fyrir veitingastað; veitingahús, framleiðslu og dreifingu á tilbúnum 
réttum, heimsendingarþjónustu ásamt innflutningi á matvælum sem ekki eru ætluð til 
smásölu (Hraðlestin) að Grensásvegi 3, F2023300. Breytingar á starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 
2. Lögð fram umsókn Snóker-og Poolstofunnar ehf., kt. 551002-2920, dags. 30. september  

2022, um starfsleyfi fyrir veitingastað; krá með einfaldri matargerð (Snóker- og Poolstofan) 
að Lágmúla 5, F2248343. Endurnýjun starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 
3. Lögð fram umsókn FDK ehf., kt. 650406-2810, dags. 9. október 2022, um starfsleyfi fyrir 

gististað: gistiheimili án veitinga (Castle House Luxury Apartments) að Skálholtsstíg 2a, 
F2006717. Endurnýjun starfsleyfis. 
 Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir gististaði. 
 

4. Lögð fram umsókn Hótel Lotus ehf., kt. 460613-0780, dags. 10. október 2022, um 
starfsleyfi fyrir gististað; hótel með einföldum morgunmat (Hótel Lotus) að Álftamýri 7, 
F2213216. Endurnýjun starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
 Reykjavíkur fyrir gististaði. 
 
5. Lögð fram umsókn Rosso ehf., kt. 610306-0120, dags. 4. október 2022, um starfsleyfi fyrir 

veitingastað; veitingahús (Rossopomodoro) að Laugavegi 40a, F2004864. Endurnýjun 
starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 
6. Lögð fram umsókn Grillhússins ehf., kt. 510702-2470, dags. 29. september 2022, um 

starfsleyfi fyrir veitingastað; veitingahús (Grillhúsið) að Bústaðavegi 153, F2035727. 
Endurnýjun starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

  



 
7. Lögð fram umsókn Kaffibarsins ehf., kt. 630893-2249, dags. 11. október 2022, um 

starfsleyfi fyrir veitingastað; krá með engri matargerð (Kaffibarinn) að Bergstaðastræti 1, 
F2004591. Endurnýjun starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði. Skilyrt er að rekstraraðili geri allt sem í hans valdi stendur 
til að koma í veg fyrir ónæði sbr. ákvæði reglugerðar nr. 724/2008 um hávaða og 
reglugerðar nr. 941/2002 um hollustuhætti. 

 
8. Lögð fram umsókn John Lindsay hf., kt. 411163-0169, dags. 12. október 2022, um 

starfsleyfi fyrir dreifingu (innflutningur, flutningur, geymsla, sala) á forpökkuðum 
matvælum (John Lindsay), að Klettagörðum 23, F2300989. Endurnýjun starfsleyfis. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

9. Lögð fram umsókn Securitas hf., kt. 640388-2699, dags. 3. október 2022, um starfsleyfi 
fyrir veitingastað; mötuneyti (Mötuneyti Securitas) að Tunguhálsi 9-11, F2044271. Ný 
starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 
10. Lögð fram umsókn Ira’s Kitchen ehf., kt. 710822-1230, dags. 22. september 2022, um 

starfsleyfi fyrir veitingastað; skyndibitastað/veitingastofa, matvæli koma tilbúin til 
upphitunar (Ira’s Kitchen) í Granda Mathöll, að Grandagarði 16. F2000121. Ný starfsemi.  

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 
11. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 6. október 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 6. október 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Hótel Lotus ehf., kt. 460613-
0780, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki III, tegund; hótel (Hótel Lotus) að Álftamýri 
7-9, F2213216.  

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 32. 
 

12. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 7. október 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 7. október 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Íslandshótela hf., kt. 630169-
2919, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki IV, tegund; hótel ásamt útiveitingum til kl. 01 
alla daga (Hótel Reykjavík Saga) að Lækjargötu 12, F2002758. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn með breytingum. Gefin er neikvæð umsögn um 
útiveitingar til kl. 01 en jákvæð umsögn um útiveitingar til kl. 22 sunnudaga til fimmtudaga 
og til kl. 23 föstudaga og laugardaga samkvæmt upplýsingum við umsækjanda. Ekki er 
tekin afstaða til flokkunar áfengisveitinga þar sem það er ekki á verksviði heilbrigðiseftirlits 
né afstaða til gestafjölda þar sem hann er ákvarðaður í byggingarreglugerð.  

  



13. Lögð fram umsókn Kletts - sölu og þjónustu ehf., kt. 461009-0420, dags. 6. september 
2022, að loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir bifreiða- og vélaverkstæði, smurstöð, 
hjólbarðaverkstæði, handvirka bónstöð og vélsmíði- og vélaviðgerðir. (Klettur – sala og 
þjónusta) að Klettagörðum 8-10, F2257277. Endurnýjun starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi, samræmdum 
starfsleyfisskilyrðum fyrir bifreiðaverkstæði og skyldan rekstur, samræmdum 
starfsleyfisskilyrðum fyrir smurstöðvar, samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
hjólbarðaverkstæði, samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir bónstöðvar og bílaleigur og  
samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir vélaverkstæði. 
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Afgreiðslufundur 

Ár 2022 föstudaginn 21. október, kl. 9:00 var haldinn 1660. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 

Reykjavíkur.   

 

1. Lögð fram umsókn Hafdals ehf., kt. 560192-2749, dags. 14. október 2022, um starfsleyfi 

fyrir sölubás með innpökkuðum harðfisk á matarmarkaðinum í Kolaportinu (Hafdal 

Kolaportinu) að Tryggvagötu 19, F2000241. Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi 

 

2. Lögð fram umsókn NewEmpire ehf., kt. 700821-4040, dags. 14. október 2022, um 

starfsleyfi fyrir sölubás með innpökkuðum matvælum á matarmarkaðinum í Kolaportinu. 

(Sjávarperlur Kolaportinu) að Tryggvagötu 19, F2000241. Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi 

 

 

 

 

Fundi slitið 09:20 

 

 

 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 

 

Jón Ragnar Gunnarsson Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur 

Ár 2022 þriðjudaginn 25. október, kl. 9:05 var haldinn 1661. afgreiðslufundur 

Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   

 

 

1. Lögð fram umsókn Ölbergs ehf., kt. 431006-0570, dags. 12. október 2022, um starfsleyfi 

fyrir veitingastað; krá án matargerðar (Moe´s bar) að Jafnaseli 6, F2248226. Endurnýjun 

starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 

2. Lögð fram umsókn Bláa Lónsins hf., kt. 490792-2369, dags. 9. október 2022 um starfsleyfi 

fyrir sölu á forpökkuðum matvælum í snyrtivöruverslun (Blue Lagoon) að Laugavegi 15, 

F2004473, rými 01 0101 og 01 0103. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

3. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 17. október 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 14. apríl 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Strandgötunnar 7 ehf., kt. 

611220-1700, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús ásamt 

útiveitingum frá kl. 08 til kl. 24 alla daga (Shanghai Restaurant) að Pósthússtræti 13, 

F2002722. 

Samþykkt að gefa neikvæð umsögn þar sem umsögn byggingarfulltrúa er neikvæð, með 

vísan í 14. gr. reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002. 

 

4. Lögð fram umsókn AG Heildsölu ehf., kt. 540818-1340, dags. 26. september 2022, um 

starfsleyfi fyrir hárgreiðslustofu (Hárbær) að Brautarholti 2, F2235911. Flutningur í nýtt 

húsnæði. 

 Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

snyrtistofur og skylda starfsemi. 

 

5. Lögð fram umsókn Stjá sjúkraþjálfunar ehf., kt. 521295-2529, dags. 26. september 2022, 

um starfsleyfi fyrir sjúkraþjálfun (Stjá Sjúkraþjálfun) að Hátúni 12, F2010072. Endurnýjun 

starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

heilbrigðisþjónustu og meðferðarstofnanir. 

 

6. Lögð fram umsókn GYÐULINDAR ehf., kt. 520421-2030, ódags., móttekin 8. ágúst 2022, 

um starfsleyfi fyrir snyrtistofu (Snyrtistofan Alora) að Furugerði 3, F2034141. Ný 

starfsemi. 

 Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

snyrtistofur og skylda starfsemi. 

  



7. Lögð fram umsókn Sjúkraþjálfaravaktarinnar ehf., kt. 670922-0220, dags. 4. október 2022, 

um starfsleyfi fyrir sjúkraþjálfun (Sjúkraþjálfaravaktin) að Háaleitisbraut 68, F2235931. Ný 

starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

heilbrigðisþjónustu og meðferðarstofnanir.  

 

8. Lögð fram umsókn Prosperitas ehf., kt. 420616-0900, dags. 28 september 2022, um 

tímabundið starfsleyfi fyrir húðgötun (Íslenzka Húðflúrstofan) á húðflúrráðstefnu á 

Laugardalsvelli, undir Vesturstúku. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 4. nóvember til 6. nóvember 2022 kl. 12:00 

til 23:00 áðurnefnda daga með sértækum starfsleyfisskilyrðum Heilbrigðiseftirlits 

Reykjavíkur fyrir húðgötun Íslenzku húðflúrstofunnar á húðflúrráðstefnu á Laugardalsvelli 

frá 4. til 6. nóvember 2022. 

 

9. Lögð fram umsókn Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, ódags., móttekin 12. október 2022 

um tímabundið starfsleyfi fyrir leikskóla, dagvistun barna (Leikskólinn Nóaborg) að 

Safamýri 5, F2014050. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 25. október til 1. febrúar 2023 með 

samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir leikskóla. 

 

10. Lögð fram umsókn Hrafnhildar Ingu Guðjónsdóttur, kt. 310790-2149, dags. 1. mars 2022, 

um starfsleyfi fyrir húðflúrsstofu (Húðflúrsstofan Örlög) að Laugavegi 27, F2004669, rými 

01 0101. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

húðgötun í eyrnasnepla, líkamsgötun og húðflúr. 

 

11. Lögð fram umsókn Vivus ehf., kt. 690921-0140, dags. 18. október 2022, um starfsleyfi fyrir 

sjúkraþjálfun (Vivus) að Suðurlandsbraut 64, F2315698. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

heilbrigðisþjónustu og meðferðarstofnanir. 

 

12. Lögð fram umsókn Nóa-Siríus hf., kt. 490269-7039, dags. 4. ágúst 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir rekstur kælikerfa með gróðurhúsalofttegundum (Nói-

Siríus) að Hesthálsi 2-4, F2044204. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum 

heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi. 

 

13. Lögð fram umsókn Samkaupa hf., kt. 571298-3769, dags. 14. október 2022, um leyfi til 

tóbakssölu í matvöruverslun með vinnslu (Iceland Glæsibæ) að Álfheimum 74. Endurnýjun 

leyfis. 

Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 

 

14. Lögð fram umsókn Samkaupa hf., kt. 571298-3769, dags. 14. október 2022, um leyfi til 

tóbakssölu í matvöruverslun án vinnslu (Iceland Vesturbergi) að Vesturbergi 76. 

Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 



 

15. Lögð fram umsókn Samkaupa hf., kt. 571298-3769, dags. 14. október 2022, um leyfi til 

tóbakssölu í matvöruverslun með vinnslu (Krambúðin Eggertsgötu) að Eggertsgötu 24. 

Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 

 

16. Lögð fram umsókn Samkaupa hf., kt. 571298-3769, dags. 14. október 2022, um leyfi til 

tóbakssölu í matvöruverslun með vinnslu (Krambúðin Grímsbæ) að Efstalandi 26. 

Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 

 

17. Lögð fram umsókn Samkaupa hf., kt. 571298-3769, dags. 14. október 2022, um leyfi til 

tóbakssölu í matvöruverslun með vinnslu (Krambúðin Laugalæk) að Laugalæk 4. 

Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 

 

18. Lögð fram umsókn Samkaupa hf., kt. 571298-3769, dags. 14 október 2022, um leyfi til 

tóbakssölu í matvöruverslun með vinnslu (Krambúðin Menntavegi) að Menntavegi 1. 

Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 

 

19. Lögð fram umsókn Samkaupa hf., kt. 571298-3769, dags. 14. október 2022, um leyfi til 

tóbakssölu í matvöruverslun með vinnslu (Nettó Lágmúla) að Lágmúla 7. Endurnýjun 

leyfis. 

Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 
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Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 

 

Aron Jóhannsson   

Björn Kr. Bragason   

Guðjón Ingi Eggertsson

 



Afgreiðslufundur 

Ár 2022 þriðjudaginn 1. nóvember, kl. 9:00 var haldinn 1662. afgreiðslufundur 

Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   

Fundinn sátu Jón Gunnar Ragnarsson, Rósa Magnúsdóttir, Sigurjóna Guðnadóttir og Óskar 

Ísfeld Sigurðsson sem ritaði fundargerð.  

 

1. Lögð fram umsókn Stjörnuveitinga ehf., kt. 530807-0960, dags. 21. október 2022, um 

starfsleyfi fyrir veitingastað; mötuneyti (Cafe easy) að Engjavegi 6, F2019523, rými 

010101. Endurnýjun starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði.   

 

2. Lögð fram umsókn GJ veitinga ehf., kt. 470509-0230, dags. 24. október 2022, um starfsleyfi 

fyrir veitingastað; mötuneyti (Málið) í Háskólanum í Reykjavík að Menntavegi 1, 

F2311045. Endurnýjun starfleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 

3. Lögð fram umsókn Kálhausanna ehf., kt. 570222-1630, dags. 23. maí 2022, um starfsleyfi 

fyrir veitingastað; veitingastofu (Mix salad and more) í mathöll Borg29 að Borgartúni 29, 

F2244021. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði og með sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir Mathöll 

Borg29, Borgartúni 29. 

 

4. Lögð fram umsókn Sælkerafélagsins ehf., kt. 450821-1600, dags. 13. ágúst 2021, um 

 starfsleyfi fyrir sölubás með innpökkuð matvæli (Sælkerafélagið) á matarmarkaðinum í 

Kolaportinu  að Tryggvagötu 19, F2000241. Ný starfsemi.   

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

5. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 28. september 2022, vegna bréfs 

sýslumanns, dags. 27. september 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn 

Matstöðvarinnar ehf., kt. 511116-1200, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, 

tegund; veitingahús (Matstöðin) að Höfðabakka 9, F2043253. 

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn með vísan í 14. gr. reglugerðar nr. 941/2002. Fyrir 

liggur neikvæð umsögn byggingarfulltrúa. 

 

6. Lögð fram umsókn Icelandic Lava Show ehf., kt. 460716-1010, dags. 15. september 2022, 

um starfsleyfi fyrir safn og veitingastað; kaffihús (Icelandic Lava Show) að Fiskislóð 73, 

F2000051, rými 0101, 0102, 0201, 0202, 0203 og 0205. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 

7. Lögð fram umsókn Olís ehf., kt. 500269-3249, dags. 16. september 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi til að starfrækja bensínstöð (Olís) að Bíldshöfða 5, 

F2042975 ásamt tilheyrandi eldsneytisgeymum. Endurnýjun starfsleyfis. 



Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum 

heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi og starfsleyfisskilyrðum 

heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir bensínstöðvar. 

 

8. Lögð fram umsókn Landsprents ehf., kt. 640507-2410, dags. 23. september 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir prentun dagblaða (Landsprent ehf.) að Hádegismóum 

2, F2216776. Endurnýjun starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum 

heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi. 

 

9. Lögð fram umsókn Hreyfilands ehf., kt. 541204-2290, dags. 25. maí 2022, um starfsleyfi 

fyrir samkomusal; leiksvæði barna innanhúss (Fjölskylduland) að Dugguvogi 4, F2023182. 

Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með vísan í reglugerð nr. 942/2002 um öryggi 

leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim og með starfsleyfisskilyrðum 

heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 
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Óskar Ísfeld Sigurðsson 

Jón Ragnar Gunnarsson Rósa Magnúsdóttir 
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