
Afgreiðslufundur  

  

Ár 2022 föstudaginn 5. ágúst, kl. 9:00 var haldinn 1642. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 

Reykjavíkur.   

 

Fundinn sátu Dagný Björk Aðalsteinsdóttir, Jón Ragnar Gunnarsson og Anna Jóhannesdóttir 

sem ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Rollsins ehf., kt. 560920-0670, dags. 16. maí 2022, um starfsleyfi til 

reksturs á krá með lágmarksmatargerð (Skor) að Kolagötu 1, F230-1297 og F236-3592. Ný 

starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir Skor. Skilyrði um 

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. 

 

 

 

Fundi slitið 09:15 

 

 

 

Anna Jóhannesdóttir  

 

 

Jón Ragnar Gunnarsson      Dagný Björk Aðalsteinsdóttir 

 



Afgreiðslufundur 

Ár 2022 þriðjudaginn 9. ágúst, kl. 9:00 var haldinn 1643. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 

Reykjavíkur.   

 

Fundinn sátu Jón Ragnar Gunnarsson, Óskar Ísfeld Sigurðsson, Snædís K. Bergmann, og 

Hólmfríður Frostadóttir. Rósa Magnúsdóttir ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Félagsstofnunar stúdenta, kt. 540169-6249, dags. 21. febrúar 2022, um 

starfsleyfi fyrir gististað; gistiheimili (Student Hostel Gamli Garður) að Hringbraut 29, 

F2028960. Breytingar á húsnæði. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir gististaði. 

 

2. Lögð fram umsókn J ehf., kt. 570217-0380, dags. 26. apríl 2022, um starfsleyfi fyrir 

veitingastað; krá (HAX) að Hverfisgötu 20, F2217888. Engin matseld er á staðnum, aðeins 

framreiddir drykkir. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 

3. Lögð fram umsókn Amarone ehf., kt. 450422-0290, dags. 27. júní 2022, um starfsleyfi fyrir 

undirbúningseldhús í Grillmarkaðnum að Lækjargötu 2a, F2243376, fyrir veitingastað; 

skyndibitastað/veitingastofa (Zenato La Trattoria) í mathöllinni Hafnartorg Gallerý að 

Geirsgötu 17. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

4. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 21. júlí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 19. júlí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Verts ehf., kt. 530522-1640, um 

rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; minna gistiheimili (Skipholt 3) að Skipholti 

3, F2010546. 
Samþykkt að gefa neikvæða umsögn þar sem neikvæð umsögn byggingarfulltrúa liggur 

fyrir sbr. 14. gr. reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002. 

 

5. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 20. júlí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 20. júlí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn ÓK2021 ehf., kt. 680121-0360, 

um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II tegund; veitingastofa (PlanB Smassburger) að 

Grandagarði 13, F2000176. 
Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. 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. Starfsleyfi í gildi til 5. janúar 2034. 

 

6. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 7. júlí 2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 

27. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Félagsstofnunar stúdenta, kt. 

540169-6249, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; stærra gistiheimili (Student 

Hostel Gamli Garður) að Hringbraut 29, F2028960. 



Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 153. Skilyrði um 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. 

 

7. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 19. júlí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 19. júlí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn J ehf., kt. 570217-0380, um 

rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki III, tegund; skemmtistaður (HAX) að Hverfisgötu 

20, F2217888. 
Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. 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. Skilyrði um 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. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 12. maí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 10. maí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Mokka kaffi ehf., kt. 590717-

0100, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; kaffihús með útiveitingum til 

kl. 23:00 virka daga og til kl. 23:30 frídaga (Kaffi Mokka) að Skólavörðustíg 3a, F2004583. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn um rekstrarleyfi. Samþykkt að gefa neikvæða 

umsögn um útiveitingar til kl. 23:00 og 23:30 vegna neikvæðra grenndaráhrifa og nálægðar 

við íbúðabyggð en jákvæða umsögn um útiveitingar til kl. 22:00. 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. Starfsleyfi í gildi til 19. 

september 2029. 

 

9. Lögð fram umsókn Ellingsen ehf., kt. 510302-4430, dags. 7. júní 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir Bifreiða og vélaverkstæði (Ellingsen) að Vínlandsleið 

1, F2276628. Flutningur í nýtt húsnæði. 

Samþykkt að fresta afgreiðslu vegna neikvæðrar umsagnar byggingarfulltrúa, sbr. 6. gr. 

reglugerðar nr. 550/2018. 

 

10. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 22. júlí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 22. júlí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Þjóðminjasafns Íslands, kt. 

710269-2389, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; kaffihús (Kaffihús 

Þjóðminjasafns Íslands) að Suðurgötu 41, F2028957. 
Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. 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. Starfsleyfi í gildi til 7. júní 2034. 

 

Fundi slitið 09:55 

Rósa Magnúsdóttir

Óskar Ísfeld Sigurðsson Jón Ragnar Gunnarsson 

 



Afgreiðslufundur 

 

Ár 2022 fimmtudaginn 11. ágúst, kl. 9:00 var haldinn 1644. Afgreiðslufundur 

Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   

Fundinn sátu Rósa Magnúsdóttir, Oddný Kristín Kristbjörnsdóttir, Snædís K. Bergmann og 

Óskar Ísfeld Sigurðsson sem ritaði fundargerð. 

 

 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Regins hf., kt. 630109-1080, dags. 13. júlí 2022, um starfsleyfi fyrir 

mathöll (Mathöll Hafnartorg Gallerý) að Geirsgötu 17, F2369166, F2369164, F2369165. 

Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir Mathöll 

Hafnartorg Gallerý, Geirsgötu 17. Skilyrði um að rekrstraraðili 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. 

 

2. Lögð fram umsókn Amarone ehf., kt. 450422-0290, dags. 27. júní 2022, um starfsleyfi fyrir 

veitingastað; veitingastofu (Zenato La Trattoria) í mathöll Hafnartorg Gallerý að Geirsgötu 

17, F2369166, F2369164, F2369165. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir Mathöll 

Hafnartorg Gallerý, Geirsgötu 17. Skilyrði um 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. 

 

3. Lögð fram umsókn Reykjavík Napólí ehf., kt. 530317-0990, dags. 16. júní 2022, um 

starfsleyfi fyrir veitingastað; veitingastofu (Neó Pizza) í mathöll Hafnartorg Gallerý að 

Geirsgötu 17, F2369166, F2369164, F2369165. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir Mathöll 

Hafnartorg Gallerý, Geirsgötu 17. Skilyrði um 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Lögð fram umsókn Brand víns & grills ehf., kt. 490622-1360, dags. 14. júní 2022, um 

starfsleyfi fyrir veitingastað; veitingastofu (Brand vín & grill) í mathöll Hafnartorg Gallerý 

að Geirsgötu 17, F2369166, F2369164, F2369165. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir Mathöll 

Hafnartorg Gallerý, Geirsgötu 17. Skilyrði um 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. 

 

5. Lögð fram umsókn Hold veitinga ehf., kt. 610916-0740, dags. 27. júlí 2022, um starfsleyfi 

fyrir veitingastað; veitingastofu (Fuego Taqueria) í mathöll Hafnartorg Gallerý að 

Geirsgötu 17, F2369166, F2369164, F2369165. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir Mathöll 

Hafnartorg Gallerý, Geirsgötu 17. Skilyrði um 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. 

 

6. Lögð fram umsókn Kualua ehf., kt. 430222-0310, dags. 31. maí 2022, um starfsleyfi fyrir 

veitingastað; veitingastofu (Kualua Poke Bar) í mathöll Hafnartorg Gallerý að Geirsgötu 

17, F2369166, F2369164, F2369165. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir Mathöll 

Hafnartorg Gallerý, Geirsgötu 17. Skilyrði um 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. 

 

7. Lögð fram umsókn Black Dragon ehf., kt. 640522-1940, dags. 21. júní 2022, um starfsleyfi 

fyrir veitingastað; veitingastofu (Black Dragon) í mathöll Hafnartorg Gallerý að Geirsgötu 

17, F2369166, F2369164, F2369165. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir Mathöll 

Hafnartorg Gallerý, Geirsgötu 17. Skilyrði um 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. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 5. ágúst 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 5. ágúst 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Amarone ehf., kt. 450422-

0290, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa og greiðasala með 

útiveitingum til kl. 00:00 virka daga og til kl. 01:00 frídaga (Zenato La Trattoria) að 

Geirsgötu 17, F2369166, F2369164, F2369165. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn um rekstrarleyfi. Neikvæð umsögn er gefin um 

útiveitingar til kl. 00:00 og 01:00 vegna neikvæðra grenndaráhrifa og nálægðar við 

íbúðabyggð en jákvæð umsögn um útiveitingar til kl. 22:00.   



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. Skilyrði um 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. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 15. júlí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 12. júlí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Reykjavík Napólí ehf., kt. 

530317-0990, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa og 

greiðasala (Neó Pizza) að Geirsgötu 17, F2369166, F2369164, F2369165. 
Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. 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. Skilyrði um 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. 

 

10. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 11. ágúst 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 11. ágúst 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Brand víns & grills ehf., kt. 

490622-1360, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa og 

greiðasala með útiveitingum alla daga til kl. 22:00 (Brand vín & grill) að Geirsgötu 17, 

F2369166, F2369164, F2369165. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. 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. Skilyrði um 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. 

 

11. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 26. júlí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 25. júlí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Hold veitinga ehf., um 

rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa og greiðasala (Fuego 

Taqueria) að Geirsgötu 17, F2369166, F2369164, F2369165. 
Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. 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. Skilyrði um 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. 

 

12. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 7. júní 2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 

7. júní 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Kualua ehf., kt. 430222-0310, um 

rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa og greiðasala (Kualua Poke 

Bar) að Geirsgötu 17, F2369166, F2369164, F2369165. 
Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. 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. Skilyrði um 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. 

 



13. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 5. ágúst 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 5. ágúst 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Black Dragon ehf., kt. 640522-

1940, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa og greiðasala 

(Black Dragon) að Geirsgötu 17, F2369166, F2369164, F2369165 
Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. 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. Skilyrði um 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. 

 

 

 

 

Fundi slitið 09:30 

 

 

 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 

 

Oddný Kristín Kristbjörnsdóttir Rósa Magnúsdóttir 

 



AfgreiðslufundurÁr 2022 þriðjudaginn 16. ágúst, kl. 9:00 var haldinn 1645. 

afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   

 

Fundinn sátu Óskar Ísfeld Sigurðsson, Rósa Magnúsdóttir, Sigurjóna Guðnadóttir og Árný 

Sigurðardóttir sem ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Manhattan Events ehf., kt. 560816-0730, dags. 9. ágúst 2022, um  

starfsleyfi til að starfrækja matsöluvagn (Búbblubílinn) með drykkjarvörur af krana, fæ 

ranleg starfsemi. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir matsöluvagna. 

 

2. Lögð fram umsókn Manhattan Events ehf., kt. 560816-0730, dags. 9. ágúst 2022, um 

starfsleyfi til að starfrækja matsöluvagn (Bjórbílinn) með drykkjarvörur af krana, færanleg 

starfsemi. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir matsöluvagna. 

 

3. Lögð fram umsókn Manhattan Events ehf., kt. 560816-0730, dags. 9. ágúst 2022, um 

starfsleyfi til að starfrækja matsöluvagn (Sjoppuvagninn) með forpökkuð matvæli, færanleg 

starfsemi. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir matsöluvagna. 

 

4. Lögð fram umsókn Plutus ehf., kt. 471216-1000, dags. 20. maí 2022, um starfsleyfi fyrir 

heildverslun með matvæli án lagers. Lager er hjá Distica, Miðhrauni 4, Garðabæ. Ný 

starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

5. Lögð fram umsókn Efri borgara ehf., kt. 420322-2240, dags. 8. júní 2022, um starfsleyfi til 

að starfrækja veitingastað; veitingaverslun (Efri borgarar) að Eddufelli 6, F205-2222. 

Veitingar eru ekki til neyslu á staðnum þar sem ekki er snyrting fyrir gesti. Ný starfsemi. 
Samþykkt til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir 

samkomustaði. 

 

6. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 12. ágúst 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 11. ágúst 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Reykjavík Napólí ehf., kt. 

530317-0990, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað ásamt útiveitingum frá kl. 11:00 til kl. 

22:00, í flokki II, tegund; veitingastofa og greiðasala (Neó Pizza) að Geirsgötu 17, 

F2369166.  

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. 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.  Skilyrði um 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.   

Starfsleyfi í gildi til 11. ágúst 2034 

 

7. Lögð fram umsókn Kodama studio ehf., kt. 660221-0340, dags. 4. apríl 2022, um starfsleyfi 

fyrir húðflúrstofu (Húðflúrstofan Kodama Studio) að Garðastræti 2, F2001639. Ný 

starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum fyrir húðgötun í 

eyrnasnepla, líkamsgötun og húðflúr. 

 

8. Lögð fram umsókn Vinagarðs leikskóla KFUM&KFUK, kt. 590176-0369, dags. 22. júní 

2022, um starfsleyfi fyrir 5 deilda leikskóla ásamt mötuneyti (Vinagarður) að Holtavegi 28, 

F202050, rými 030101 og hluta af rými 020101. Endurnýjun starfsleyfis. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

leikskóla. 

 

9. Lögð fram umsókn Sveins Sigfússonar, dags. 8. ágúst 2022, um starfsleyfi fyrir daggæslu 

6 – 10 barna í heimahúsi, að Hraunbæ 186, F2045325. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

dagvistun 6 – 10 barna í heimahúsi. 

 

10. Lögð fram umsókn N1 ehf., kt. 411003-3370, dags. 13. júlí 2022, að loknu auglýsingarferli, 

um starfsleyfi fyrir smurstöð, hjólbarðaverkstæði og bifreiða- og vélaverkstæði (N1) að 

Klettagörðum 4, F2324296. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum 

heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi, samræmdum 

starfsleyfisskilyrðum fyrir smurstöðvar, samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

hjólbarðaverkstæði og skylda starfsemi og samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir almenn 

bifreiðaverkstæði og skylda starfsemi. 

 

11. Lögð fram umsókn K.H.G. þjónustunnar ehf., kt. 410497-2639, dags. 21. júní 2022, að 

loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir bifreiða- og vélaverkstæði að Eirhöfða 14, 

F2042861. Endurnýjun starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi til 6 ára með vísan til umsagnar skipulagsfulltrúa 

þar sem kemur fram að skv. gildandi aðalskipulagi er lóð nr. 14 við Eirhöfða á skilgreindu 

íbúðasvæði. Í aðalskipulagi er sett fram stefna til langrar framtíðar um breytta landnotkun 

en þó er gert ráð fyrir að almennt verði mögulegt að endurnýja starfsleyfi til einstakra 

rekstraraðila til skemmri tíma.  Nánar verður svo kveðið á um landnotkun og heimila 

starfsemi á svæðinu í deiliskipulagi. Vakin er athygli á að skv. 6. gr. laga nr. 7/1998 um 

hollustuhætti og mengunarvarnir er útgefanda starfsleyfis er heimilt að endurskoða 

starfsleyfi áður en gildistími þess er liðinn s.s. ef breyting verður á aðalskipulagi 

viðkomandi sveitarfélags. 

 

12. Lögð fram umsókn Aðalblikks ehf., kt. 470312-0680, dags. 4. júlí 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir  blikksmíði (Aðalblikk) að Bíldshöfða 18, F2043225. 

Endurnýjun starfsemi. 



Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum 

heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi og samræmdum 

starfsleyfisskilyrðum fyrir málmsmiðjur.  

 

 

Fundi slitið 9:53 

 

Árný Sigurðardóttir 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 

Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur  

Ár 2022 fimmtudaginn 18. ágúst, kl. 14:00 var haldinn 1646. Afgreiðslufundur 

Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   

Fundinn sátu Björn Kristján Bragason, Harpa Lind Björnsdóttir og Rósa Magnúsdóttir sem 

ritaði fundargerð 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Hallveigarstaða, kt. 590169-1889, dags. 18. ágúst 2022, um starfsleyfi 

fyrir einkasali, félagsheimili (Veislusalur Hallveigarstaðir) að Túngötu 14, F2001931. Ný 

starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 

2. Lögð fram umsókn Hjallastefnunar leikskóla ehf., kt. 550119-0130, dags. 11. ágúst 2022,  

um tímabundið starfsleyfi fyrir 8 deilda leikskóla ásamt móttökueldhúsi (Leikskólinn 

Askja) að Skógarhlíð 6. Flutningur í nýtt húsnæði. 
Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 18. ágúst 2022 til 31. desember 2022 með 

samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir leikskóla.  

 

3. Lögð fram umsókn Hjallastefnunar grunnskóla ehf., kt. 550119-0210, dags. 11. ágúst 2022, 

um tímabundið starfsleyfi fyrir grunnskóla fyrir 1. til 7. bekk ásamt móttökueldhúsi 

(Barnaskóli Hjallastefnunnar í Reykjavík) að Skógarhlíð 6. Flutningur í nýtt húsnæði. 
Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 18. ágúst 2022 til 31. desember 2022 með 

samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir grunnskóla. 

 

4. Lögð fram umsókn Reykjavíkurborgar, Skóla- og frístundasviðs, kt. 530269-7609, móttekin 

19. júlí 2022, um starfsleyfi fyrir 6 deilda leikskóla ásamt mötuneyti  (Leikskólinn 

Brákarborg - Klöpp) að Kleppsvegi 150 - 152. Flutningur í nýtt húsnæði. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

leikskóla. 

 

5. Lögð fram umsókn Listaháskóla Íslands, kt. 421098-4099, dags. 15. júní 2022, um 

starfsleyfi fyrir kennsluhúsnæði (Listaháskóli Íslands) að Borgartúni 1, F2009352. Ný 

starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

framhaldsskóla og háskóla. 

 

Fundi slitið 14:30 

Rósa Magnúsdóttir 

Björn Kristján Bragason Harpa Lind Björnsdóttir 

 



Afgreiðslufundur 

Ár 2022 föstudaginn 19. ágúst, kl. 9:00 var haldinn 1647. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 

Reykjavíkur.   

Fundinn sátu Harpa Lind Björnsdóttir, Rósa Magnúsdóttir og Árný Sigurðardóttir sem ritaði 

fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Menntaskólans í Reykjavík, kt. 460269-2109, dags. 16. ágúst 2022, um 

starfsleyfi fyrir framhaldsskóla (Menntaskólinn í Reykjavík) að Austurstræti 17, F2002629. 

Flutningur í nýtt húsnæði. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

framhaldsskóla og háskóla. 

2. Lögð fram umsókn Hjálparsveita skáta í Reykjavík, kt. 521270-0209, dags. 21. júlí 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um tímabundið starfsleyfi fyrir flugeldasýningu þann 20. ágúst 2022. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá kl. 22:00 til miðnættis þann 20. ágúst 2022 með 

almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi. 

 

Fundi slitið 9:10 

 

 

 

Árný Sigurðardóttir 

 

 

Rósa Magnúsdóttir Harpa Lind Björnsdóttir 

 



Afgreiðslufundur 

 

 Ár 2022 þriðjudaginn 23. ágúst, kl. 9:00 verður haldinn 1648. Afgreiðslufundur 

Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Kebab Söru 1 ehf., kt. 490822-1430, dags. 21. júní 2022, um starfsleyfi 

til að starfrækja veitingastað; veitingastofu (Kebab Sara) að Lóuhólum 6, F2049258, rými 

0105. Eigendaskipti.  

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum 

heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 

2. Lögð fram umsókn Félagsstofnunar stúdenta., kt. 540169-6249, dags. 1. nóvember 2021, 

um starfsleyfi til að starfrækja veitingastað; kaffihús (Háma) að Arngrímsgötu 3, 

Þjóðarbókhlaða, F2028391. Ný starfsemi.  

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum 

heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 

3. Lögð fram umsókn Sante ehf., kt. 641114-1030, dags. 2. maí 2022, um starfsleyfi fyrir 

heild- og netverslun með matvæli að Eyjarslóð 9, F2247089, rými 020103. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

4. Lögð fram umsókn Arka Heilsuvara ehf., kt. 590902-3140, dags. 3. ágúst 2022, um 

starfsleyfi fyrir heildverslun með matvæli að Sundaborg 1, F2238381. Endurnýjun. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

5. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 7. júní 2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 

7. júní 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Fjallakórs ehf., kt. 661018-1510, um 

rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; kaffihús (Kolaþorpið) að Tryggvagötu 19, 

F2000241.  
Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. 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.  Skilyrði um 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. Starfsleyfi í gildi til 29. maí.2032 

 

6. Lögð fram umsókn Önnu Steinunnar Þórhallsdóttur, dags. 15. ágúst 2022, um starfsleyfi 

fyrir dagvistun 6 – 10 barna í heimahúsi að Háaleitisbraut 45, F2014977. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

dagvistun 6 – 10 barna í heimahúsi. 

 

7. Lögð fram umsókn Hópbifreiða Kynnisferða ehf., kt. 620372-0489, dags. 6. júlí 2022, að 

loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir samgöngumiðstöð og handvirka bón og 



bílaþvottastöð (Hópferðabifreiðar Kynnisferða ehf.) að Vatnsmýrarvegi 10, F2028974. 

Endurnýjun.  
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum 

heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi, samræmdum 

starfsleyfisskilyrðum fyrir samgöngumiðstöðvar og samræmdum starfsleyfisskilyrðum 

fyrir bónstöðvar og bílaleigur. 

 

 

Fundi slitið 9:36 

 

Árný Sigurðardóttir  

 

 

Óskar Ísfeld Sigurðsson  Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur 

 

Ár 2022 þriðjudaginn 30. ágúst, kl. 9:00 var haldinn 1649. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 

Reykjavíkur.   

 

Fundinn sátu Óskar Ísfeld Sigurðsson, Rósa Magnúsdóttir, Sigurjóna Guðnadóttir og Árný 

Sigurðardóttir sem ritaði fundargerð. 

Þetta gerðist: 

1. Lögð fram umsókn Valentínu Björnsdóttur, dags. 24. ágúst 2022, um starfsleyfi til að 

starfrækja gististað; íbúð (Mosi Home) að Skipholti 70, F2359848. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir gististaði. 

 

2. Lögð fram umsókn GM80 ehf., kt. 550415-0620, dags. 26. maí 2022, um starfsleyfi til að 

starfrækja gististað; íbúðagistingu (GM80) að Bergstaðastræti 33, F2264932. 

Eigendaskipti. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir gististaði. 

 

3. Lögð fram umsókn Klöru Coffee Speciality ehf., kt. 640622-0670, dags. 2. ágúst 2022, um 

starfsleyfi til að starfrækja matvöruverslun án vinnslu auk innflutnings á kaffi (Klara Coffee 

Speciality) að Hraunbæ 102b, F2044915. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

4. Lögð fram umsókn RVK-V ehf., kt. 540817-0220, dags. 6. apríl 2022, um starfsleyfi til að 

starfrækja söluturn (Nútrí Acai Bar) með ávaxta-, grænmetis- og korndrykkjum/réttum 

ásamt kaffi að Háaleitisbraut 58-60, F2014632. Eigendaskipti. 
Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

5. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 14. júlí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 27. júní 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Valentínu Björnsdóttur, um 

rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Mosi Home) að Skipholti 70, 

F2359848. 
Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 4. Skilyrði um 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. 

 

6. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 2. júní 2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 

1. júní 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn GM80 ehf., kt. 550415-0620, um 

rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II tegund; íbúðir (Bergstaðastræti 33) að Bergstaðastræti 

33, F2264932. 



Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 6. Skilyrði um 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. 

 

7. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 10. ágúst 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 5. ágúst 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Sigríðar Benediktsdóttur, um 

rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; minna gistiheimili (Neshagi 11) að Neshaga 

11, F2027771. 
Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 8. Starfsleyfi í gildi til 6. september 

2028. Skilyrði um 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 HJV Maríu Nail ehf., kt. 510322-0610, dags. 19. apríl 2022, um 

starfsleyfi fyrir snyrtistofu (HJV María Nail) að Hverfisgötu 82, F2004998. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

snyrtistofur og skylda starfsemi. Bent er á fyrirvara um lokaúttekt í umsögn 

byggingarfulltrúa. 

 

9. Lögð fram umsókn Svans Guðrúnarsonar., dags. 21. ágúst 2022, um tímabundið starfsleyfi 

fyrir húðflúrstofu; húðflúrráðstefnu, undir vesturstúku Laugardalsvallar. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 4. nóvember 2022 til 6. nóvember 2022 

með sértækum starfsleyfisskilyrðum Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur fyrir húðflúrráðstefnu 

á Laugardalsvelli þann 4. til 6. nóvember 2022. 

 

10. Lögð fram umsókn Fitt sjúkraþjálfunar ehf., kt. 470222-0420, dags. 23. ágúst 2022, um 

starfsleyfi fyrir sjúkraþjálfun (Fitt sjúkraþjálfun) að Nethyl 2c, F2043527. Endurnýjun. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

heilbrigðisþjónustu og meðferðarstofnanir.  

 

11. Lögð fram umsókn Veislna og viðburða ehf., kt. 620316-1050, dags. 23. ágúst 2022, um 

tímabundið starfsleyfi fyrir útihátíð; Októberfest SHÍ  að Sæmundagötu/Vatnsmýri.  
Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 1. september 2022 til  4. september 2022 

með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir útihátíðir og sértækum starfsleyfisskilyrðum 

Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur fyrir útihátíðina Októberfest SHÍ í Vatnsmýrinni við 

Sæmundargötu 1. september 2022 til 4. september 2022.  

 

12. Lögð fram umsókn Berserkja ehf., kt. 590902-2920, dags. 28. júlí 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um tímabundið starfsleyfi fyrir niðurrif á asbesti í veggplötum innandyra 

að Bjarnarstíg 9, jarðhæð.  
Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 30. ágúst 2022 til 15. október 2022 með 

almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi 

og sértækum skilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og annarra 

mannvirkja.  

 



13. Lögð fram umsókn B.M. Vallár ehf., kt. 450510-0680, dags. 11. apríl 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir framleiðslu tilbúinnar steinsteypu. Endurnýjuð 

starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 4 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum 

heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi og samræmdum 

starfsleyfisskilyrðum fyrir steypueiningarverksmiðjum. 
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Árný Sigurðardóttir

Óskar Ísfeld Sigurðsson Rósa Magnúsdóttir 

 



AfgreiðslufundurÁr 2022 fimmtudaginn 1. september, kl. 11:00 var haldinn 1650. 

afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   

 

Fundinn sátu Anna Jóhannesdóttir, Óskar Ísfeld Sigurðsson og Árný Sigurðardóttir sem ritaði 

fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Sushi ehf., kt. 481220-1060, dags. 29. ágúst 2022, um starfsleyfi til að 

starfrækja sölubás með samsetningu á sushi þar sem öll hráefni koma tilbúin til eldunar og 

samsetningar á staðnum (Umami) að Grandagarði 16, F20001212. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum um 

samkomustaði og almennum skilyrðum fyrir rekstri sölubása í Granda mathöll. 

 

2. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 26. ágúst 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 26. ágúst 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Sushi ehf., kt. 481220-1060, 

um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa og greiðasala (Umami) 

að Grandagarði 16, F20001212 . 
Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. 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. 
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Árný Sigurðardóttir 

 

 

Anna Jóhannesdóttir Óskar Ísfeld Sigurðsson 
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