
Afgreiðslufundur 

Ár 2023 þriðjudaginn 7. febrúar, kl. 9:00 var haldinn 1682. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 

Reykjavíkur. Fundinn sátu Guðjón Ingi Eggertsson, Hólmfríður Frostadóttir, Jón Ragnar 

Gunnarsson og Óskar Ísfeld Sigurðsson sem ritaði fundargerð.  

 

 

1. Lögð fram umsókn AG Vendingar ehf., kt. 590922-0800, dags. 17. janúar 2023 um 

starfsleyfi fyrir sjálfsala með forpökkuð matvæli, þ.m.t. kælivörur, færanleg starfsemi (AG 

Vending). Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum skilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir færanlega matvælastarfsemi aðra en matsöluvagna í Reykjavík. 

 

2. Lögð fram umsókn La Chingona ehf., kt. 611222-1060, dags. 11. janúar 2023, um starfsleyfi 

fyrir veitingastað; veitingastofu (Fuego) í mathöll Hafnartorg Gallerý, Geirsgötu 17, 

F2369166, F2369164, F2369165, bás 6. Öll matvæli koma undirbúin úr 

undirbúningseldhúsi. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir mathöll 

Hafnartorg Gallerý, Geirsgötu 17. 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. 

 

3. Lögð fram umsókn Kjúklingabræðra ehf., kt. 531022-0680, dags. 26. janúar 2023, um 

starfsleyfi fyrir veitingastað; veitingastofu/skyndibitastað (Just Wingin‘ it) að Snorrabraut 

56, F2008551, rými 010101. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 

4. Lögð fram umsókn La Chingona ehf., kt. 611222-1060, dags. 11. janúar 2023, um starfsleyfi 

fyrir veitingastað; veitingastofu (Fuego) í Hlemmi mathöll að Laugavegi 107, F2010330, 

rými 030101, bás SB1. Öll matvæli koma tilbúin til samsetningar úr undirbúningseldhúsi. 

Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði og almennum starfsleyfisskilyrðum fyrir rekstri sölubása í 

Hlemmi mathöll. 

 

5. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 1. desember 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 30 nóvember 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn  Gríms ljósmyndara ehf., 

kt. 450595-2419, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; minna gistiheimili 

(Heida´s Home) að Hverfisgötu 102, F2005305, rými 01 0101.  

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 10. Starfsleyfi í gildi til 9. desember 

2026. 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. 

 

6. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 13. desember 2022, vegna bréfs 

sýslumanns, dags. 13. desember 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Önnu Jónu 



veitingahúss ehf., kt. 640822-2010, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; 

veitingahús (Anna Jóna) að Tryggvagötu 11, F2000236, rými 01 0101.  

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn þar sem umsögn byggingarfulltrúa er neikvæð 

með vísan til 14. gr. reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002.  

 

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

sýslumanns, dags. 3. október 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Manga ehf., kt. 

520702-2880, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Íbúðagisting - 

Túngata 5) að Túngötu 5, F2003845.  

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn þar sem umsögn byggingarfulltrúa er neikvæð 

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

 

8. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 27. janúar 2023, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 27. janúar 2023, þar sem óskað er umsagnar um umsókn La Chingona ehf., kt. 

611222-1060, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa og 

greiðasala (Mathöll Hafnartorgi Gallerí-Fuego), að Geirsgötu 17, F2369166, F2369164 og 

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. 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. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 26. janúar 2023, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 20. desember 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Kjúklingabræðra ehf.,  kt. 

531022-0680, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa (Just 

Wingin‘ It) að Snorrabraut 56, F2008551, rými 010101.  

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. 

 

10. Lögð fram umsókn Lækningar ehf., kt. 701122-1190, dags. 26. janúar 2023, um starfsleyfi 

fyrir læknahús, rannsóknarstofu/án skurðstofu (Lækning) að Lágmúla 5, F2244465. 

Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrði fyrir heilbrigðisþjónustu 

og meðferðastofnanir. 
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Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 

Jón Ragnar Gunnarsson    Guðjón Ingi Eggertsson 

 



Afgreiðslufundur 

Ár 2023 þriðjudaginn 14. febrúar, kl. 9:04 var haldinn 1683. afgreiðslufundur 

Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Fundinn sátu Jón Ragnar Gunnarsson, Rósa Magnúsdóttir, 

Dagný Alma Jónasdóttir og Óskar Ísfeld Sigurðsson, sem einnig ritaði fundargerð.  

 
 

1. Lögð fram umsókn EA17 ehf., kt. 430619-0550, dags. 19. september 2022, um starfsleyfi 
fyrir gististað; gistiheimili án veitinga (Kastali Guesthouse) að Kirkjustræti 2, F2002741. 
Ný starfsemi. 

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

 
2. Lögð fram umsókn Leyfa sér ehf., kt. 640322-0550, dags. 25. janúar 2023, um starfsleyfi 

fyrir veitingastað; veitingastofu (Tontó) í matsölubás 03 í mathöll Veru, að Bjargargötu 1, 
F2327933, rými 01 0101. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir Mathöll Veru, 
Bjargargötu 1. 

 
3. Lögð fram umsókn Djúss ehf., kt. 611112-1140, dags. 24. janúar 2023, um starfsleyfi fyrir 

veitingastað; veitingastofu (Lemon) í Kringlunni ásamt framleiðslu á söfum í mjög litlu 
magni (hámark 80 á dag) fyrir Hagkaup í Kringlunni. F2368258. Ný starfsemi. 

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

 
4. Lögð fram umsókn Dzien Dobry ehf., kt. 631122-0780, dags. 3. janúar 2023, um starfsleyfi 

fyrir matvöruverslun með forpökkuð matvæli (Dzien Dobry) að Lóuhólum 2, F2049256, 
rými 0105. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi.  
 

5. Lögð fram umsókn VietExpress PHO ehf., kt. 660822-1190, móttekin 31. ágúst 2022, um 
starfsleyfi fyrir veitingastað; veitingahús (VietExpress PHO) að Laugavegi 178. F2247128. 
Kjöt kemur tilbúið til eldunar á staðinn. Ný starfsemi. 

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

 
6. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 14. október 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 28. september 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn EA17 ehf., kt. 430619-

0550, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; gistiheimili (Kastali Guesthouse) 

að Kirkjustræti 2. F2002741. Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 125. 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. 

 
7. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 3. febrúar 2023, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 26. janúar 2023, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Leyfa sér ehf., kt. 640322-
0550, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa og greiðasala 
(Tontó) í  matsölubás 03 í mathöll Veru, Bjargargötu 1, F2327933, rými 01 0101. 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. 



 
8. Lögð fram umsókn Dýralæknamiðstöðvarinnar Grafarholti ehf., kt. 691003-3020, dags.  31. 

janúar 2023, um skráningu á dýraspítala (Dýralæknamiðstöðin Grafarholti) að Jónsgeisla 
95, F2294458, rými 01 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 dýraspítala.  

 
9. Lögð fram umsókn Bross auglýsingavara ehf., kt. 590593-4949, dags. 30. janúar 2023, um 

skráningu á sáldprentun (Bros auglýsingavörur) að Norðlingabraut 14 , F2293971, rými 01 
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. 

 
10. Lögð fram umsókn Bortækni ehf., kt. 620805-0250, dags. 7. febrúar 2023, um skráningu á 

niðurrifi á asbestplötum að Tjarnagötu 12, F2002781. 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 atvinnu rekstur og starfsskilyrði fyrir niðurrif mannvirkja, m.a. þar 
sem er asbest. 

 
11. Lögð fram umsókn Hallgrímssóknar, kt. 590169-1969, dags. 7. febrúar 2023, um starfsleyfi 

fyrir kirkju og safnaðarheimili (Hallgrímskirkja) að Hallgrímstorgi 1, Skólavörðuholti, 
F2008594. Endurnýjun leyfis. 

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

 
12. Lögð fram umsókn Doe Studio ehf., kt. 650309-2190, dags. 17. janúar 2023, um starfsleyfi 

fyrir húðflúrstofu (Aftur og aftur) að Garðastræti 2, F2001639, rými 0101. Eigendaskipti. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum fyrir húðgötun í 

eyrnasnepla, líkamsgötun og húðflúr. 
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Óskar Ísfeld Sigurðsson 
 

Jón Ragnar Gunnarsson    Rósa Magnúsdóttir 



Afgreiðslufundur 

Ár 2023 þriðjudaginn 21. febrúar, kl. 9:00 var haldinn 1684. afgreiðslufundur 

Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.  Fundinn sátu Jón Ragnar Gunnarsson, Rósa Magnúsdóttir, 

Sigurjóna Guðnadóttir og Óskar Ísfeld Sigurðsson, sem einnig ritaði fundargerð.   

 

 
1. Lögð fram umsókn Good Good hf., kt. 600314-0680, dags. 9. febrúar 2023, um starfsleyfi 

fyrir dreifingu á forpökkuðum matvælum (Good Good) að Skútuvogi 3, F2020926.  
Geymslu, innflutning og flutning matvæla annast Parlogis, Skútuvogi 3, F2020926. 
Flutningur í nýtt húsnæði. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

2. Lögð fram umsókn Norðfjarðar ehf., kt. 620322-0670, dags. 8. nóvember 2022, um 
starfsleyfi fyrir gististað; íbúðagistingu að Brautarholti 18, íbúð 501 (Íbúðagisting-
Brautarholt) að Brautarholti 18, F2518921. Ný starfsemi. 

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

 
3. Lögð fram umsókn BERJAYA HOTELS ICELAND hf., kt. 621297-6949, dags. 6. febrúar 

2023, um starfsleyfi fyrir gististað; hótel með stórum matsölustað (Iceland Parliament 
Hotel) að Thovaldsensstræti 2, F2002650, rými 010101, 040101 og 050101. Breyting á 
starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir gististaði og starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir 
samkomustaði. Gestafjöldi 1200. 

 
4. Lögð fram umsókn Piotr Bartlomiej Balcerzak, dags. 20. febrúar 2023, um starfsleyfi fyrir 

gististað; íbúðagistingu að Brautarholti 20, íbúð 311 (Íbúðagisting-Brautarholt) að 
Brautarholti 20, F2518947. Ný starfsemi. 

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

 
5. Lögð fram umsókn Njóta Íslands ehf., kt. 690818-0780, dags. 17. febrúar 2023, um 

starfsleyfi fyrir gististað; íbúðagistingu að Bergþórugötu 1 (Enjoy Reykjavík Apartments), 
að Bergþórugötu 1, F2008130, rými 010101. Ný starfsemi. 

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

 
6. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 12. janúar 2023, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 4 janúar 2023, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Norðfjarðar ehf., kt. 620322-

0670, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Íbúðagisting-Brautarholt 18) 

að Brautarholti 18. F2518921. 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. 

 
7. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 2. janúar 2023, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 29. desember 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Piotr Bartlomiej 
Balcerzak, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Íbúðagisting-
Brautarholt 20) að Brautarholti 20. F2518947. 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. 

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

sýslumanns, dags. 17. ágúst 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Njóta Íslands 
ehf., kt. 690818-0780, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; minna gistiheimili 
(Enjoy Reykjavík Apartments), að Bergþórugötu 1, F2008130, rými 010101. 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. 
 

9. Lögð fram umsókn A.B.L. taks ehf., kt. 590499-4049, dags. 10. febrúar 2023, um skráningu 
á niðurrifi bygginga og annarra mannvirkja að Ármúla 7, F2012681. 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 niðurrifi 
mannvirkja, m.a. þar sem er asbest.  

 
10. Lögð fram umsókn BMÓ slf., kt. 650110-0640, dags. 9. febrúar 2023, um skráningu á 

sjúkraþjálfun (BMÓ) að Álfheimum 74, F2262370, í húsnæði Hreyfingar. 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 
sjúkraþjálfun.  

 
11. Lögð fram umsókn Bílabarsins ehf., kt. 660297-2439, dags. 15. febrúar 2023, um skráningu 

á bifreiða- og vélaverkstæði með bifreiðasprautun (Bílabarinn) að Hamarshöfða 8, 
F2043098. 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 bifreiðasprautun og starfsskilyrði fyrir bifreiða- og 
vélaverkstæði. 
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Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 
Jón Ragnar Gunnarsson    Rósa Magnúsdóttir 

 
 



Afgreiðslufundur 

Ár 2023 fimmtudaginn 23. febrúar, kl. 13:00 var haldinn 1685. afgreiðslufundur 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.  Fundinn sátu Ásgeir Björnsson, Dagný Alma Jónasdóttir, 
Rósa Magnúsdóttir og Óskar Ísfeld Sigurðsson, sem einnig ritaði fundargerð.  

 
 
1. Lögð fram umsókn Þúsund Fjala ehf., kt. 591199-3159, dags. 22. febrúar 2023, um 

skráningu á niðurrifi bygginga og annarra mannvirkja að Félagstúni 1, Höfða, F2009382. 
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.   
 

 
Fundi slitið 13:05 

 
 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 
 

Ásgeir Björnsson      Rósa Magnúsdóttir 
 

 



Afgreiðslufundur 

Ár 2023 þriðjudaginn 28. febrúar, kl. 9:00 var haldinn 1686. afgreiðslufundur 

Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.  Fundinn sátu Jón Ragnar Gunnarsson, Óskar Ísfeld 

Sigurðsson, Rósa Magnúsdóttir, Sigurjóna Guðnadóttir og Tómas G. Gíslason sem ritaði 

fundargerð. 

 
1. Lögð fram umsókn Daníels Inga Garðarssonar, dags. 11. janúar 2023, um starfsleyfi fyrir 

framleiðslu fæðubótarefna (hylkja tilbúið þurrefni og pakka) (Daníel Ingi Garðarsson) í 
matarsmiðju Matís að Vínlandsleið 14, F2307050, rými 3431203. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 
2. Lögð fram umsókn Eignarhalds ehf., kt. 501073-0249, dags. 16. febrúar 2023, um 

starfsleyfi fyrir veitingastað; mötuneyti (Pipar\TBWA) að Guðrúnartúni 8, F2323363, rými 
010001. Matvæli koma tilbúin til eldunar. Ný starfsemi. 

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

3. Lögð fram umsókn Garðyrkjufélags Íslands, kt. 570169-6539, dags. 18. janúar 2023, um 
starfsleyfi fyrir veitingastað; samkomusal (Garðyrkjufélag Íslands) að Síðumúla 1, 
F2015173, rými 010101. Allar veitingar koma tilbúnar á staðinn. Ný starfsemi. 

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

 
4. Lögð fram umsókn L4 Bars ehf., kt. 500322-0390, dags. 6. febrúar 2023, um starfsleyfi 

fyrir veitingastað; veitingahús (Skreið) að Laugavegi 4, F2004551, rými 010101. Ný 
starfsemi. 

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

 
5. Lögð fram umsókn Alaa ehf., kt. 631222-0990, dags. 16. febrúar 2023, um starfsleyfi fyrir 

veitingastað; skyndibitastað/veitingaverslun (Stilto), að Hverafold 1-3, F2235861 og 
F2235862, rými 010207 og 010208. Ekki er gert ráð fyrir neyslu veitinga á staðnum þar 
sem ekki er snyrting fyrir gesti. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

6. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 4. júlí 2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 
4. júlí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Men and Mice ehf., kt. 620390-1009, 
um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa og greiðasala (Engelbar) 
að Suðurlandsbraut 10, F2012704, rými 103517.  

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn með vísun í 14. gr. rg. 941/2002 þar sem fyrir 
liggur neikvæð umsögn byggingarfulltrúa. 

 
7. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 13. febrúar 2023, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 9. febrúar 2023, þar sem óskað er umsagnar um umsókn L4 bars ehf., kt. 500322-
0390, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitinghús (Skreið) ásamt 
útiveitingum frá kl. 12 – 22 alla daga, að Laugavegi 4. F2004551, rými 010101. 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. 

 
8. Lögð fram umsókn Tannlæknaþjónustunnar slf., kt. 540103-3210, dags. 8. febrúar 2023, 

um skráningu á tannlæknastofu (Tannlæknaþjónustan slf.) að Háaleitisbraut 1, F2012405. 
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. 

 
9. Lögð fram umsókn Hjallastefnunnar leikskóla ehf., kt. 550119-0130, dags. 12. desember  

2022, um tímabundið starfsleyfi fyrir leikskóla á 1. hæð og hluta 2. hæðar fyrir 8 deildir 
ásamt móttökueldhúsi (Askja leikskóli) að Skógarhlíð 6, F2030280. Endurnýjun 
starfsleyfis. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi til 1. ágúst 2024 með samræmdum 
starfsleyfisskilyrðum fyrir leikskóla. 

 
10. Lögð fram umsókn Þvottahússins Fjaðrar ehf., kt. 631007-0740, dags. 24. janúar 2023, að 

loknu auglýsingaferli, um starfsleyfi fyrir þvottahús og efnalaug (Þvottahúsið Fjöður ehf.) 
að Ármúla 44, F2245212, rými 010201. Endurnýjun starfleyfis. 

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

11. Lögð fram umsókn Urriðafoss ehf., kt. 620104-2560, dags. 16. febrúar 2023, um leyfi til 
tóbakssölu (Drekinn) að Njálsgötu 23. Endurnýjun leyfis. 

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

 
12. Lögð fram umsókn GS verslana ehf., kt. 640519-2310, dags. 17. febrúar 2023, um leyfi til 

tóbakssölu (GS Búllan) að Dalbraut 3. Nýtt leyfi. 
Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 
 

 
Fundi slitið 10:03 

 
 
 

Tómas G. Gíslason 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson    Rósa Magnúsdóttir 

 
 



Afgreiðslufundur 

Ár 2023 þriðjudaginn 7. mars, kl. 9:00 var haldinn 1687. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 

Reykjavíkur. Fundinn sátu Guðjón Ingi Eggertsson, Óskar Ísfeld Sigurðsson, Sigurjóna 

Guðnadóttir og Tómas G. Gíslason sem ritaði fundargerð. 

 

1. Lögð fram umsókn Open Mind HoReCa ehf., kt. 610722-0910, dags. 21. janúar 2023, um 

starfsleyfi fyrir heildverslun með matvæli án lagers (Open Mind HoReCa ehf.). 

Matvælalager er í vöruhúsi með starfsleyfi skv. samningi.  Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

2. Lögð fram umsókn Kebab Express ehf., kt. 690121-2040, dags. 17. janúar 2023, um 

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

rými 030101. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur um samkomustaði. 

 

3. Lögð fram umsókn PASTA é BASTA ehf., kt. 530223-0270, dags. 16. febrúar 2023, um 

starfsleyfi fyrir veitingastað; skyndibitastað/veitingastofa, bás nr. 8 (Pastagerðin) í Mathöll 

Höfða að Bíldshöfða 9, F2043102. Pasta er gert á staðnum en öll önnur matvæli koma 

tilbúin til eldunar og samsetningar á staðnum. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur um samkomustaði. 

 

4. Lögð fram umsókn In out catering ehf., kt. 630321-0500, dags. 20. febrúar 2023, um 

starfsleyfi fyrir veitingastað; skyndibitastað/veitingastofa, bás nr. 9 (Pokéskálin) í Mathöll 

Höfða að Bíldshöfða 9, F2043102. Öll matvæli koma tilbúin til eldunar og samsetningar á 

staðnum. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur um samkomustaði. 

 

5. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 24. janúar 2023, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 23. janúar 2023, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Kebab Express ehf., kt. 

690121-2040, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; krá (Safnari Bar) að 

Frakkastíg 7, F2005097, rými 030101.  

Jákvæð 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.   

 

6. Lögð fram umsókn Súsönnu Sigurbjargard. Forbergs, dags. 21. febrúar 2023, um starfsleyfi 

fyrir daggæslu 6 – 10 barna í heimahúsi að Grettisgötu 96, F2010415, rými 010001. 

Endurnýjun starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

dagvistun 6 – 10 barna í heimahúsi. 

 

7. Lögð fram umsókn Stekkholts ehf., kt. 441105-0370, dags. 21. febrúar 2023, um leyfi til 

tóbakssölu (Smábitinn) að Ármúla 34, F2015231. 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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Tómas G. Gíslason 

 

 

Guðjón Ingi Eggertsson       Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 

 



Afgreiðslufundur 

Ár 2023 fimmtudaginn 9. mars, kl. 9:00 var haldinn 1688. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 

Reykjavíkur.  Fundinn sátu Hólmfríður Frostadóttir, Óskar Ísfeld Sigurðsson, Rósa 

Magnúsdóttir og Tómas G. Gíslason sem ritaði fundargerð. 

 

1. Lögð ram umsókn Fishtail ehf., kt.650123-1820, dags. 8. febrúar 2023, um starfsleyfi fyrir 

veitingastað; skyndibitastað/veitingastofu (Trúnó) í Granda mathöll, Grandagarði 16. Öll 

matvæli koma tilbúin til samsetningar og eldunar á staðnum. F2000121, Bás 08. Ný 

starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði og almennum  skilyrðum Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur 

fyrir rekstri sölubása í  Granda mathöll. 

 

2. Lögð fram umsókn Foodmandu ehf., kt. 580820-1820, dags. 15. nóvember 2022, um 

starfsleyfi fyrir veitingastað; skyndibitastað, miðlungs/veitingastofu (Fjárhúsið) í Granda 

mathöll, Grandagarði 16. Öll matvæli koma tilbúin til samsetningar og eldunar á staðnum. 

F2000121, Bás 03. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði og almennum  skilyrðum Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur 

fyrir rekstri sölubása í  Granda mathöll. 

 

3. Lögð fram umsókn Foodmandu ehf., kt. 580820-1820, dags. 15. nóvember 2022, um 

starfsleyfi fyrir veitingastað; skyndibitastað veitingastofu (Fjárhúsið) í Hlemmur mathöll, 

Laugavegi 107. Öll matvæli koma tilbúin til samsetningar og eldunar á staðnum. F2010330, 

Bás J. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 
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Tómas G. Gíslason 

 

Óskar Ísfeld Sigurðsson    Rósa Magnúsdóttir 
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