
Afgreiðslufundur 

Ár 2022 þriðjudaginn 6. desember, kl. 9:00 var haldinn 1672. afgreiðslufundur 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.  Fundinn sátu Anna Jóhannesdóttir, Dagný Alma Jónasdóttir, 
Guðjón Ingi Eggertsson, Hólmfríður Frostadóttir og Óskar Ísfeld Sigurðsson sem einnig ritaði 
fundargerð. 

 
 

1. Lögð fram umsókn Multivac ehf., kt. 621215-1910, dags. 25. nóvember 2022, um starfsleyfi 
fyrir dreifingu (innflutningi og geymslu) á kryddi og marineringum fyrir 
matvælaframleiðslu (Multivac) að Draghálsi 18, F2368789. Starfsemin felur einnig í sér 
innflutning og sölu á matvælasnertiefnum (hlutir úr plasti, s.s. plastfilmur og pokar, 
álbakkar, ísogsmottur, ryðfrítt stál). Flutningur í nýtt húsnæði. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi 
 

2. Lögð fram umsókn Fiskbúð Hólmgeirs ehf., kt. 670409-0820, dags. 31. október 2022, um 
starfsleyfi fyrir fiskverslun (Fiskbúð Hólmgeirs) að Þönglabakka 6, F2046830, rými 
070104. Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi 
 

3. Lögð fram umsókn Greindar ehf., kt. 440413-0480, dags. 16. nóvember 2022, um starfsleyfi 
fyrir lítilli kaffibrennslu ásamt pökkun í neytendaumbúðir (Kaffistofan) að Vínlandsleið 12-
14, í húsnæði Matís, F2307050. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi með starfsskilyrðum fyrir matvælaiðnað. 
 

4. Lögð fram umsókn Ok Market ehf., kt. 571022-2060, dags. 3. nóvember 2022, um 
starfsleyfi fyrir matvöruverslun án vinnslu (Ok Market) að Hlíðarfæti 11, F2505620, rými 
05 0105. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 6. desember 2022 til 6. mars 2023. Skilyrt 
er að umsækjandi klári útistandandi mál gagnvart byggingarfulltrúa þannig að fyrir liggi að 
húsnæðið sé í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar um atvinnuhúsnæði og hafi hlotið 
samþykki byggingarfulltrúa fyrir starfseminni. 

 
5. Lögð fram umsókn TÁT ehf, kt. 441121-1990, dags. 21. júní 2022, um starfsleyfi fyrir 

veitingastað; veitingahús (Olifa La Madre Pizza) að Suðurlandsbraut 12. F2012710. Ný 
starfsemi. 

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

 
6. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 29. nóvember 2022, vegna bréfs 

sýslumanns, dags. 29. nóvember 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn GPS 
Veitinga ehf., kt. 500419-0590, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; 
veitingahús (Smokehouse) að Höfðabakka 9. F2043253. 

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.  

  



 
7. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 15. nóvember 2022, vegna bréfs 

sýslumanns, dags. 15. nóvember 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Sumac & 
ÓX ehf., kt. 611116-0120, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús 
(Óx restaurant) að Laugavegi 55. F2522061. 

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn þar sem umsögn byggingarfulltrúa er neikvæð sbr. 
14. gr. reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002.   

 
8. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 30. ágúst 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 29. ágúst 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn TÁT ehf., kt. 441121-1990, 
um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús (Olifa La Madre Pizza) að 
Suðurlandsbraut 12. F2012710. 

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. 

 
9. Lögð fram umsókn Veitna ohf., kt. 501213-1870, móttekið 1. desember 2022, um skráningu 

á niðurrifi á spennistöð að Kleppsmýrarvegi 6, F2023168, rými 05 0101. 
Samþykkt að staðfesta skráningu, sbr. reglugerð nr. 830/2022 um skráningarskyldan 

atvinnurekstur samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. Um 
starfsemina gilda almenn starfsskilyrði fyrir skráningarskyldan atvinnurekstur og 
starfsskilyrði fyrir niðurrif mannvirkja, m.a. þar sem er asbest. 

 
10. Lögð fram umsókn Coco.Beauty ehf., kt. 490222-2430, dags. 29. mars 2022, um starfsleyfi 

fyrir snyrtistofu og nuddstofu (Coco Beauty) að Grensásvegi 14, F2015631, rými 01 0101. 
Ný starfsemi. 

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

 
11. Lögð fram umsókn Umhverfis og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, skrifstofa reksturs og 

umhirðu, kt. 530269-7609, dags. 2. nóvember 2022, að loknu auglýsingaferli, um starfsleyfi 
fyrir litla brennu við Ægissíðu. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi þann 31. desember 2022, kl. 20:30 með 
samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir brennur og leiðbeinandi reglur fyrir 
áramótabrennur. 

 
12. Lögð fram umsókn Umhverfis og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, skrifstofa reksturs og 

umhirðu, kt. 530269-7609, dags. 2. nóvember 2022, að loknu auglýsingaferli, um starfsleyfi 
fyrir litla brennu við Suðurhlíðar. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi þann 31. desember 2022, kl. 20:30 með 
samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir brennur og leiðbeinandi reglur fyrir 
áramótabrennur. 

 
13. Lögð fram umsókn Umhverfis og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, skrifstofa reksturs og 

umhirðu, kt. 530269-7609, dags. 2. nóvember 2022, að loknu auglýsingaferli, um starfsleyfi 
fyrir stóra brennu á Geirsnefi. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi þann 31. desember 2022, kl. 20:30 með 
samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir brennur og leiðbeinandi reglur fyrir 
áramótabrennur. 

 



14. Lögð fram umsókn Umhverfis og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, skrifstofa reksturs og 
umhirðu, kt. 530269-7609, dags. 2. nóvember 2022, að loknu auglýsingaferli, um starfsleyfi 
fyrir litla brennu við Suðurfell. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi þann 31. desember 2022, kl. 20:30 með 
samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir brennur og leiðbeinandi reglur fyrir 
áramótabrennur. 

 
15. Lögð fram umsókn Umhverfis og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, skrifstofa reksturs og 

umhirðu, kt. 530269-7609, dags. 2. nóvember 2022, að loknu auglýsingaferli, um starfsleyfi 
fyrir stóra brennu í Gufunesi. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi þann 31. desember 2022, kl. 20:30 með 
samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir brennur og leiðbeinandi reglur fyrir 
áramótabrennur. 

 
16. Lögð fram umsókn Umhverfis og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, skrifstofa reksturs og 

umhirðu, kt. 530269-7609, dags. 2. nóvember 2022, að loknu auglýsingaferli, um starfsleyfi 
fyrir litla brennu á Klébergi á Kjalarnesi. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi þann 31. desember 2022, kl. 20:30 með 
samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir brennur og leiðbeinandi reglur fyrir 
áramótabrennur. 

 
17. Lögð fram umsókn Umhverfis og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, skrifstofa reksturs og 

umhirðu, kt. 530269-7609, dags. 2. nóvember 2022, að loknu auglýsingaferli, um starfsleyfi 
fyrir litla brennu við Skerjafjörð. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi þann 31. desember 2022, kl. 21:00 með 
samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir brennur og leiðbeinandi reglur fyrir 
áramótabrennur. 

 
18. Lögð fram umsókn Umhverfis og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, skrifstofa reksturs og 

umhirðu, kt. 530269-7609, dags. 2. nóvember 2022, að loknu auglýsingaferli, um starfsleyfi 
fyrir litla brennu í Laugardal, vestan Laugarásvegar. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi þann 31. desember 2022, kl. 20:30 með 
samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir brennur og leiðbeinandi reglur fyrir 
áramótabrennur. 

 
19. Lögð fram umsókn Umhverfis og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, skrifstofa reksturs og 

umhirðu, kt. 530269-7609, dags. 2. nóvember 2022, að loknu auglýsingaferli, um starfsleyfi 
fyrir litla brennu við Rauðavatn. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi þann 31. desember 2022, kl. 20:30 með 
samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir brennur og leiðbeinandi reglur fyrir 
áramótabrennur. 

 
20. Lögð fram umsókn Umhverfis og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, skrifstofa reksturs og 

umhirðu, kt. 530269-7609, dags. 2. nóvember 2022, að loknu auglýsingaferli, um starfsleyfi 
fyrir litla brennu við Úlfarsfell. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi þann 31. desember 2022, kl. 15:00 með 
samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir brennur og leiðbeinandi reglur fyrir 
áramótabrennur. 
 



21. Lögð fram umsókn FTC ehf., kt. 650205-0140, dags. 28. nóvember 2022, um leyfi til 
tóbakssölu (Björk Tóbaksverslun) að Síðumúða 13. Flutningur í nýtt  húsnæði. 

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

 
 

 
 
 

 
Fundi slitið 09:56 

 
 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 
 

Anna Jóhannesdóttir      Guðjón Ingi Eggertsson 
 

 



Afgreiðslufundur 

Ár 2022 fimmtudaginn 8. desember, kl. 9:00 var haldinn 1673. afgreiðslufundur 

Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.  Fundinn sátu Oddný Kristín Kristbjörnsdóttir, Rósa 

Magnúsdóttir og Óskar Ísfeld Sigurðsson sem ritaði fundargerð. 

 

1. Lögð fram umsókn Álfasaga ehf.., kt. 511096-2279, dags. 11. október 2022, um starfsleyfi 

fyrir framleiðslu á köldum, tilbúnum réttum, samlokum og vefjum. (Álfasaga) að Bæjarflöt 

2, F2243278. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi til þriggja mánaða frá 8.12.2022 til 

 8.3.2023. Skilyrt er að umsækjandi klári útistandandi mál gagnvart byggingarfulltrúa 

þannig að fyrir liggi að húsnæðið sé í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar um 

atvinnuhúsnæði og hafi hlotið samþykki byggingarfulltrúa fyrir starfseminni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundi slitið 09:10 

 

 

 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 

Oddný Kristín Kristbjörnsdóttir    Rósa Magnúsdóttir 

 

 



Afgreiðslufundur 

 
Ár 2022 þriðjudaginn 13. desember, kl. 9:02 var haldinn 1674. afgreiðslufundur 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.  Fundinn sátu Aron Jóhannsson, Dagný Alma Jónasdóttir,  
Rósa Magnúsdóttir og Óskar Ísfeld Sigurðsson sem einnig ritaði fundargerð. 
 
1. Lögð fram umsókn BERJAYA HOTELS ICELAND hf., kt. 621297-6949, dags. 18. október 

2022, um starfsleyfi fyrir gististað; hótel með veitingastað (Hilton Reykjavík Nordica) að 
Suðurlandsbraut 2, F2012604. Endurnýjun starfsleyfis. 

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

 
2. Lögð fram umsókn KORAK ehf., kt. 621122-1500, dags. 24. nóvember 2022, um starfsleyfi 

fyrir matvöruverslun án vinnslu (Korak) að Skólavörðustíg 21, F2006450. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára.  
 

Kl. 09:09 víkur Aron Jóhannsson af fundi.  
 
Kl. 09:10 tekur Guðlaug Gylfadóttir sæti á fundinum. 

 
3. Lögð fram umsókn Bláfoss ehf., kt. 620922-0130, dags. 8. nóvember 2022, um starfsleyfi 

fyrir ísbúð (Ísbúðin Yoyo) að Egilsgötu 3, F2227314, rými 01 0106. Eigendaskipti. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 
 
Kl. 9:11 víkur Guðlaug Gylfadóttir af fundi. 
 
Kl. 9:12 tekur Aron Jóhannsson sæti á fundinum. 

 
4. Lögð fram umsókn Seðlabanka Íslands, kt. 560269-4129, dags. 5. september 2022, um 

starfsleyfi fyrir mötuneyti (Mötuneyti Seðlabanka Íslands) að Kalkofnsvegi 1, F2002961. 
Breytingar á húsnæði. 

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

 
5. Lögð fram umsókn Zagros ehf., kt. 520122-1250, dags. 11. nóvember 2022, um starfsleyfi 

fyrir matvöruverslun án vinnslu (Hi Market) að Laugavegi 94, F2275199, rými 01 0103. 
Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára.  
 

6. Lögð fram umsókn Íslandshótels hf., kt. 630169-2919, dags. 6. desember 2022, um 
starfsleyfi fyrir gististað; hótel með veitingastað, líkamsræktaraðstöðu, baðstofu og fótalaug 
(Hótel Reykjavík Saga) að Lækjargötu 12, F2002758. Breyting á starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir gististaði, starfsleyfisskilyrðum fyrir baðstofur utan sundstaða og 
starfsleyfisskilyrði fyrir íþróttamannvirki og líkamsræktarstöðvar. 

 



7. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 31. október 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 28. október 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Bryggjunnar Brugghúss 
ehf., kt. 540722-0720, um leyfi til sölu áfengis á framleiðslustað að Grandagarði 8, 
F2000165. Um er að ræða umsókn um leyfi til að selja áfengi sem er að rúmmáli minna en 
12% af hreinum vínanda. 

Umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur varðar einungis 4. tl. bréfs sýslumanns þar sem 
óskað er eftir umsögn um hvort eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt: „Starfsemi sé í samræmi 
við ákvæði laga um hollustuhætti og mengunarvarnir og laga um matvæli og, þegar við á, 
mat heilbrigðisnefndar á grenndaráhrifum starfseminnar þ.m.t. hljóðvist“. Aðrir töluliðir 
bréfsins varða ekki starfsemi heilbrigðiseftirlitsins. Bryggjan Brugghús kt. 540722-0720 er 
handhafi starfsleyfis til að starfrækja veitingahús og  bjórgerð að Grandagarði 8, F2000165 
Starfsleyfið er í gildi til  4. október 2034. Starfsleyfið er gefið út skv. ákvæðum laga nr. 
7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum, og laga nr. 93/1995 
um matvæli, með síðari breytingum. Að mati Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er sala áfengis 
á framleiðslustað óveruleg breyting á núverandi starfsemi fyrirtækisins og ekki til þess fallin 
að valda neikvæðum grenndaráhrifum. Samþykkt að gefa jákvæða umsögn.  

 
8. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 25. október 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 25. október 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Fjallakórs ehf., kt. 661018-
1510, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús (Viðburðatorgið 
Kolaportinu/Hafnarþorp) að Tryggvagötu 19. F2000241. 

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn þar sem umbeðin gögn hafa ekki borist og 
rekstraraðili hefur ekki sótt um starfsleyfi.  

 
9. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 22. nóvember 2022, vegna bréfs 

sýslumanns, dags. 22. nóvember 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Gudjonsson 
ehf., kt. 540121-1250, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús 
(BaoBite) að Laugavegi 84. F2005493. 

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. 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. Starfsleyfi í gildi til 28. júní 2034. 

 
10. Lögð fram umsókn Alvotech hf., kt. 710113-0410, dags. 8. nóvember 2022, að loknu 

auglýsingaferli, um starfsleyfi fyrir vörugeymslu, geymsla á gasi og öðrum hættulegum 
efnum og olíugeymi til eigin nota (Alvotech) að Lambhagavegi 7, F2328294. Breyting á 
starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi. 

 
11. Lögð fram umsókn KORAK ehf., kt. 621122-1500, 30. nóvember 2022, um leyfi til 

tóbakssölu (Korak) að Skólavörðustíg 21. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum.  
 

 
 
 
 



Fundi slitið 09:20 
 
 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 
 

Aron Jóhannsson      Rósa Magnúsdóttir 
 

 



Afgreiðslufundur 

Ár 2022 þriðjudaginn 20. desember, kl. 9:05 verður haldinn 1675. afgreiðslufundur 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Fundinn sátu Dagný Alma Jónasdóttir, Guðjón Ingi 
Eggertsson, Jón Ragnar Gunnarsson, Oddný Kristín Kristbjörnsdóttir og Óskar Ísfeld 
Sigurðsson, sem einnig ritaði fundargerð. 
 

 
1. Lögð fram umsókn Corvino ehf. kt. 450213-1520, dags. 1. mars 2022, um starfsleyfi fyrir 

veitingastað; veitingahús (The Coocoo’s Nest) að Grandagarði 23-25, F2000152, rými 05 
0101 og 06 0101. Breytingar á húsnæði. 

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

 
2. Lögð fram umsókn FATAVITS ehf., kt. 611122-0710, dags. 13. desember 2022, um 

starfsleyfi fyrir veitingastað; veitingaverslun (Fatavit) að Hverfisgötu 82, F2004997. Öll 
matvæli koma á staðinn tilbúinn til samsetningar. Ekki er gert ráð fyrir neyslu veitinga á 
staðnum þar sem ekki er snyrting fyrir gesti. Ný starfsemi. 

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

 
3. Lögð fram umsókn Skeljungs ehf., kt. 630921-2010, dags. 27. júní 2022, um starfsleyfi fyrir 

dreifingu (innflutningur og sala) á aukefnum og hráefnum fyrir matvælaframleiðslu 
(Skeljungur) að Skútuvogi 1, F2020898 og F2020899. Geymsla er hjá Eimskipum, 
Sundabakka 2. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

4. Lögð fram umsókn Árna Vals Bryndísarsonar, dags. 13. desember 2022, um starfsleyfi fyrir 
gististað; minna gistiheimili (Miðtún 18) að Miðtúni 18. F2009909, rými 01 0101. 
Eigendaskipti. 

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

 
5. Lögð fram umsókn Joe Íslands ehf., kt. 520613-1450, dags. 30. mars 2022, um starfsleyfi 

fyrir veitingastað; veitingastofu/skyndibitastað (Joe & the Juice) að Birkimel 1, F2221996. 
Ný starfsemi. 

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

 
6. Lögð fram umsókn Vikal ehf., kt. 681117-1640, dags. 5. desember 2022, um starfsleyfi fyrir 

gististað; íbúðagistingu (Vikalapartments) að Laugavegi 145, F2511879, rými 01 0202 og 
F2009768, rými 01 0201. Ný starfsemi. 

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

  



7. Lögð fram umsókn Háteks ehf., kt. 480415-0270, dags. 5. desember 2022, um starfsleyfi 
fyrir gististað; íbúðagistingu (Íbúðagisting-Ægisgata) að Ægisgötu 5, íbúð 102 (rýmisnúmer 
01 0102), F2273162. Ný starfsemi. 

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

 
8. Lögð fram umsókn Pikkoló ehf., kt. 441220-0810, dags. 2. desember 2022, um starfsleyfi 

fyrir sjálfsafgreiðslustöð með matvæli (Pikkoló) að Ingunnargötu 1, F2327932. Ný 
starfsemi.  

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi.  
 

9. Lögð fram umsókn ISF Laugavegi ehf., kt. 550622-1140, dags. 12. júlí 2022, um starfsleyfi 
fyrir veitingastað; skyndibitastað/veitingastofu (Icelandic street food) að Lækjargötu 8. 
F2002710. Flutningur í nýtt húsnæði. 

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

 
10. Lögð fram umsókn SRX hf., kt. 560407-1220, dags. 15. desember 2022, um starfsleyfi fyrir 

innflutningi og heildsölu með matvæli (SRX) að Lágmúla 8, F2012601. Lager er hjá 
vöruhóteli Eimskipa, Sundabakka 2. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

11. Lögð fram umsókn ROGA ehf., kt. 590410-0390, dags. 15. október 2022, um starfsleyfi 
fyrir sölu, eldun á kjöti og samsetningu á samlokum og salati (Lamb Street Food) í sölubás 
nr. V5, Mathallarinnar Borg 29 að Borgartúni 29, F2244021. Hráefni kemur tilbúið í 
sölubás. Undirbúningur og niðurskurður á hráefni fer fram í undirbúningseldhúsi Borgar 
29, Borgartúni 29. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum skilyrðum fyrir rekstri matsölubása í Mathöll 
Borgartúni 29.  

 
12. Lögð fram umsókn Benefits ehf., kt. 480206-0450, dags. 9. nóvember 2022, um starfsleyfi 

til að starfrækja söluturn með ís og pönnukökur (Eldur og ís) að Skólavörðustíg 2. 
F2217922, rými 03 0102. Ekki er gert ráð fyrir neyslu veitinga á staðnum þar sem ekki er 
snyrting fyrir gesti. Endurnýjun leyfis.  

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

13. Lögð fram umsókn BERJAYA HOTELS ICELAND hf., kt. 621297-6949, dags. 8. 
desember 2022, um starfsleyfi fyrir gististað; hótel með veitingastað, spa með heitum potti, 
sauna, eimbaði, nuddstofu og líkamsræktarsal (Iceland Parliament Hotel) að 
Thorvaldsenstræti 2, F2002650. Breyting á starfsemi.  

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir gististaði, starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir 
samkomustaði, samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir setlaugar og iðulaugar sem reknar 
eru utan sundstaða, samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir baðstofur sem reknar eru utan 
sundstaða, samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir snyrtistofur og skylda starfsemi og 
samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir íþróttamannvirki og líkamsræktarstöðvar. 
Rekstraraðila ber að sjá til þess að gestafjöldi í pottinum sé ekki meiri en afkastageta 
hreinsibúnaðar leyfir á hverjum tíma. 

 



14. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 1. júlí 2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 
1. júlí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn REV ehf., kt. 541221-0770, um 
rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús ásamt útiveitingum 
(Glósteinn) að Nethyl 2, F2043521, rými 02 0101. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn um rekstrarleyfi en neikvæða umsögn fyrir 
útiveitingar þar sem fyrir liggur neikvæð umsögn byggingarfulltrúa um útiveitingar með 
vísan í 14. gr. reglugerðar um hollustuhættir nr. 941/2002. Starfsleyfi í gildi: 21. júní 2034. 

 
15. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 24. nóvember 2022, vegna bréfs 

sýslumanns, dags. 23. nóvember 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Árna Vals 
Bryndísarsonar um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; minna gistiheimili 
(Miðtún 18) að Miðtúni 18. F2009909, rými 01 0101. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 4. 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. 

 
16. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 28. nóvember 2022, vegna bréfs 

sýslumanns, dags. 28. nóvember 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Vikal ehf., 
kt. 681117-1640, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúð (Vikalapartments) 
að Laugavegi 145, F2511879, rými 01 0202. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 4. 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.   

 
17. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 4. nóvember 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 3. nóvember 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Vikal ehf., kt. 681117-
1640, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúð (Vikalapartments) að 
Laugavegi 145, F2009768, rými 01 0201. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 4. 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.   

 
18. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 29. nóvember 2022, vegna bréfs 

sýslumanns, dags. 7. október 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Háteks ehf., kt. 
480415-0270, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Íbúðagisting-
Ægisgata 5) að Ægisgötu 5, íbúð 102, rýmisnúmer 01 0102, F2273162.  

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 4. 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.   

 
19. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 12. október 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 11. október 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Talays ehf., kt. 550921-
2860, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa/greiðasala 
(Mathöll Höfða - Talays) að Bíldshöfða 9. F2043102. 

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. 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. Starfsleyfi í gildi til 2. nóvember 2033. 

 



20. Lögð fram að nýju umsókn Hjallastefnunnar Grunnskóla ehf., kt. 550119-0210, dags. 11. 
ágúst 2022 um tímabundið starfsleyfi fyrir fræðslustarfsemi á grunnskólastigi, grunnskóla 
fyrir 1. til 7. bekk ásamt móttökueldhúsi (Barnaskóli Hjallastefnunnar í Reykjavík) að 
Skógarhlíð 6, F2030281, rými 01 0301. Umsókn áður lögð fram á 1646. afgreiðslufundi 18. 
ágúst 2022.  

Samþykkt að leiðrétta gildistíma tímabundins starfsleyfis til 15. júní 2023 í samræmi 
við umsókn um starfsleyfi og undanþágu Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytis dags. 2. 
júní 2022. Um starfsemina gilda samræmd starfsleyfisskilyrði fyrir grunnskóla. 

 
21. Lögð fram umsókn Olís ehf., kt. 500269-3249, dags. 14. nóvember 2022, að loknu 

auglýsingaferli, um starfsleyfi fyrir bensínstöð ásamt tilheyrandi eldsneytisgeymum (ÓB) 
að Barðastöðum 1-5, F2247813, rými 01 0109. Endurnýjun leyfis.  

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almenn starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi og starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir bensínstöðvar. 

 
22. Lögð fram umsókn Íslandshótels hf., kt. 630169-2919, dags. 10. nóvember 2022, að loknu 

auglýsingaferli, um starfsleyfi fyrir þvottahúsi (Hótel Reykjavík Saga) að Lækjargötu 12, 
F2002758. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi. 

 
23. Lögð fram umsókn Zagros ehf., kt. 520122-1250, dags. 9. desember 2022, um leyfi til 

tóbakssölu (Hi Market) að Laugavegi 94. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 
 

24. Lögð fram umsókn N1 ehf., kt. 411003-3370, dags. 14. desember 2022, um leyfi til 
tóbakssölu (N1 þjónustustöð Bíldshöfða 2) að Bíldshöfða 2. Endurnýjun tóbakssöluleyfis. 

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

 
25. Lögð fram umsókn N1 ehf., kt. 411003-3370, dags. 14. desember 2022, um leyfi til 

tóbakssölu (N1 þjónustustöð Borgartúni 39) að Borgartúni 39. Endurnýjun tóbakssöluleyfis. 
Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 
 

26. Lögð fram umsókn N1 ehf., kt. 411003-3370, dags. 14. desember 2022, um leyfi til 
tóbakssölu (N1 þjónustustöð Gagnvegi 2) að Gagnvegi 2. Endurnýjun tóbakssöluleyfis. 

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

 
27. Lögð fram umsókn N1 ehf., kt. 411003-3370, dags. 14. desember 2022, um leyfi til 

tóbakssölu (N1 þjónustustöð Hringbraut 12) að Hringbraut 12. Endurnýjun 
tóbakssöluleyfis. 

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

 



28. Lögð fram umsókn N1 ehf., kt. 411003-3370, dags. 14. desember 2022, um leyfi til 
tóbakssölu (N1 þjónustustöð Kringlumýrarbraut 100) að Kringlumýrarbraut 100. 
Endurnýjun tóbakssöluleyfis. 

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

 
29. Lögð fram umsókn N1 ehf., kt. 411003-3370, dags. 14. desember 2022, um leyfi til 

tóbakssölu (N1 þjónustustöð Skógarseli 10) að Skógarseli 10. Endurnýjun tóbakssöluleyfis. 
Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 
 
30. Lögð fram umsókn N1 ehf., kt. 411003-3370, dags. 14. desember 2022, um leyfi til 

tóbakssölu (N1 þjónustustöð Stóragerði 40) að Stóragerði 40. Endurnýjun tóbakssöluleyfis. 
Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 
 

31. Lögð fram umsókn N1 ehf., kt. 411003-3370, dags. 14. desember 2022, um leyfi til 
tóbakssölu (N1 þjónustustöð Straumi 9) að Straumi 9. Endurnýjun tóbakssöluleyfis. 

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

 
32. Lögð fram umsókn N1 ehf., kt. 411003-3370, dags. 14. desember 2022, um leyfi til 

tóbakssölu (N1 þjónustustöð Ægisíðu 102) að Ægisíðu 102. Endurnýjun tóbakssöluleyfis. 
Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 
 

33. Lögð fram umsókn Sannra Reykjavíkur ehf., kt. 520220-2320, dags. 16. desember 2022, 
um leyfi til tóbakssölu (Sannir Landvættir) að Þönglabakka 4. Ný starfsemi. 

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

 
 
 
 

 
 

Fundi slitið 10:28 
 
 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 
 

Guðjón Ingi Eggertsson    Jón Ragnar Gunnarsson 
 
Oddný Kristín Kristbjörnsdóttir 

 
 



Afgreiðslufundur 

Ár 2022 fimmtudaginn 22. desember, kl. 13:00 var haldinn 1676. afgreiðslufundur 

Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Fundinn sátu Aron Jóhannesson, Guðjón Ingi Eggertsson, 

Hólmfríður Frostadóttir og Óskar Ísfeld Sigurðsson, sem einnig ritaði fundargerð.  

 

1. Lögð fram umsókn Alva Ármúli 5 ehf., kt. 450522-1390, dags. 21. desember 2022, um 

starfsleyfi fyrir gististað; gistiheimili (Alva 5) að Ármúla 5, F2227735. Rými 01 0203. Ný 

starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar  

 Reykjavíkur fyrir gististaði.   

 

2. Lögð fram umsókn Judit Traustadóttur, dags. 7. nóvember 2022, um starfsleyfi fyrir 

gististað; íbúðargistingu (Braappartments) að Hverfisgötu 105, íbúð 303, F2284688, rými 

0303. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

 Reykjavíkur fyrir gististaði.     

 

3. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 27. september 2022, vegna bréfs 

sýslumanns, dags. 26 september 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Alva Ármúli 

5 ehf.., kt. 450522-1390, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; stærra 

gistiheimili (Alva 5) að Ármúla 5. F2227735, rými 01 0203. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 82. 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.  

 

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

sýslumanns, dags. 11. nóvember 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Judit 

Traustadóttur, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Braappartments) að 

Hverfisgötu 105, íbúð 303. F2284688, rýmisnúmer 0303. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 4. 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.  

 

5. Lögð fram umsókn KR – flugelda ehf., kt. 521196-2039, dags. 21. desember 2022, um 

skráningu á flugeldasýningu í Faxaskjóli. 
Samþykkt að staðfesta skráningu, sbr. reglugerð nr. 830/2022 um skráningarskyldan 

 atvinnurekstur samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. Um 

 starfsemina gilda almenn starfsskilyrði fyrir skráningarskyldan atvinnurekstur og 

starfsskilyrði fyrir flugeldasýningar. 
 

6. Lögð fram umsókn Vesturmiðstöðvar, þjónustumiðstöðvar velferðarsviðs Reykjavíkur, kt. 

530269-7609, dags. 22. nóvember 2022, að loknu auglýsingaferli, um tímabundið 

starfsleyfi fyrir litla brennu við Ægisíðu. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi þann 6. janúar 2023, frá kl. 17:00 til kl. 22:00 

með almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi 

starfsemi, samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir brennur og leiðbeinandi reglum fyrir 

áramótabrennur. 
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Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 

Aron Jóhannesson      Guðjón Ingi Eggertsson 

 

 



Afgreiðslufundur 

Ár 2023 þriðjudaginn 3. janúar, kl. 9:00 var haldinn 1677. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 

Reykjavíkur.   

Fundinn sátu Jón Ragnar Gunnarsson, Rósa Magnúsdóttir, Sigurjóna Guðnadóttir og Óskar 

Ísfeld Sigurðsson sem ritaði fundargerð. 

 

1. Lögð fram umsókn Þaks, byggingarfélags ehf., kt. 571298-2529, dags. 22. október 2021, 

um starfsleyfi fyrir innflutning og heildsölu á áfengi auk netverslunar (Nýja vínbúðin) að 

Skipholti 27, F2012318. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

2. Lögð fram umsókn Afreks ehf., kt. 500215-1860 dags. 29. ágúst 2021, um starfsleyfi fyrir 

líkamsræktarstöð (Afrek) að Skógarhlíð 10, F2030284, rými 0107. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum fyrir 

 íþróttamannvirki og líkamsræktarstöðvar. 

 

3. Lögð fram umsókn Sprautunar ehf., kt. 510310-0120, dags. 15. desember 2022, um 

skráningu á bifreiðasprautun og -réttingum og trésmíðaverkstæði með lökkun (Sprautun 

ehf.) að Hamarshöfða 9, F2043081. Samþykkt að staðfesta skráningu, sbr. reglugerð nr. 

830/2022 um skráningarskyldan atvinnurekstur samkvæmt lögum um hollustuhætti og 

mengunarvarnir nr. 7/1998. Um starfsemina gilda almenn starfsskilyrði fyrir 

skráningarskyldan atvinnurekstur, starfsskilyrði fyrir bifreiða- og vélaverkstæði og 

starfsskilyrði fyrir bifreiðasprautun. 

 

4. Lögð fram umsókn Austurmiðstöðvar, þjónustuviðstöðvar velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, dags. 23. desember 2022, um skráningu á 

flugeldasýningu að Gylfaflöt 5. Samþykkt að staðfesta skráningu, sbr. reglugerð nr. 

830/2022 um skráningarskyldan atvinnurekstur samkvæmt lögum um hollustuhætti og 

mengunarvarnir nr. 7/1998. Um starfsemina gilda almenn starfsskilyrði fyrir 

skráningarskyldan atvinnurekstur og starfsskilyrði fyrir flugeldasýningar. 

 

5. Lögð fram umsókn Íbúasamtaka Grafaholts, kt. 450908-1770, dags. 28. nóvember 2022, að 

loknu auglýsingaferli, um tímabundið starfsleyfi fyrir brennu á brennustæði í Gufunesbæ. 

Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi þann 6. janúar 2023 frá kl. 17:00 til kl. 22:00 

með almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi, 

samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir brennur, leiðbeinandi reglur fyrir áramótabrennur. 

Þurfi að fresta brennunni vegna veðurs eða annarra óviðráðanlegra ástæðna gildir starfsleyfið 

fyrir nýjan starfstíma í samráði við Heilbrigðiseftirlitið.   

 

 

Fundi slitið 09:30 

 

 

 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 

Jón Ragnar Gunnarsson    Rósa Magnúsdóttir 



 

 


	Afgreiðslufundur_1672
	Fundur 1673 8.12.2022 - aukafundur
	Fundur_1674
	Fundur 1675 20.12.2022
	Fundur 1676 22.12.2022 - aukafundur
	Fundur 1677 3.1.2023 (1)



