
Afgreiðslufundur      

Ár 2022 fimmtudaginn 12. maí, kl. 9:00 var haldinn 1622. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur. Fundinn sátu Rósa Magnúsdóttir, Harpa Lind Björnsdóttir og Sigríður J. 
Jónsdóttir. Árný Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 

 

Þetta gerðist: 

1. Lögð fram umsókn Heimilislæknastöðvarinnar ehf.,  kt. 600286-2269, dags. 24. mars 2022, 
um starfsleyfi fyrir heilsugæslustöð (Heimilislæknastöðin) að Hallgerðargötu 13, 
F2369804. Flutningur í nýtt húsnæði. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
heilbrigðisþjónustu og meðferðastofnanir. 

 
 

 
Fundi slitið 09:30 

 
 

Árný Sigurðardóttir 

 

 

Harpa Lind Björnsdóttir       Rósa Magnúsdóttir 

 
 
 
 



Afgreiðslufundur 

Ár 2022 þriðjudaginn 17. maí, kl. 9:00 var haldinn 1623. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   

Fundinn sátu Óskar Ísfeld Sigurðsson, Rósa Magnúsdóttir og Snædís K. Bergmann. 
Árný Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram tillaga um endurskoðun starfsleyfis Verslunarinnar Álfheima ehf., kt. 711013-
1480, með vísan í 2. mgr. 9. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum. Lagt 
er til að Verslunin Álfheimar ehf. fái starfsleyfi fyrir matvöruverslun með forpökkuð 
matvæli, ávexti og grænmeti ásamt innflutningi á matvælum (Verslunin Álfheimar) að 
Álfheimum 2. Leyfið nær ekki til innflutnings á matvælum frá þriðja ríki. 

Samþykkt að veita starfsleyfi án breytinga á gildistíma fyrra starfsleyfis, til 1. júlí 2026. 
 

2. Lögð fram umsókn Reykjavík Food Company ehf., kt. 460422-0350, dags. 12. apríl 2022, 
um starfsleyfi fyrir framleiðslu á salötum og pestó (Reykjavík Food Company) í 
matarsmiðju Matís að Vínlandsleið 12. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

3. Lögð fram umsókn Melodía Cafe ehf., kt. 670422-1000, móttekin 10. maí 2022, um 
starfsleyfi fyrir veitingastað; kaffihús (Melodía Cafe) að Stangarhyl 7, F2246344. 
Brauðmeti og smurt brauðmeti kemur tilbúið á staðinn. Eigendaskipti. 

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

 
4. Lögð fram umsókn Sitthvaðs ehf., kt. 691121-0700, dags. 2. maí 2022, um starfsleyfi fyrir 

pylsuvagn við Húsasmiðjuna (Pylsuvagninn Grafarholti) að Vínlandsleið 1. Eigendaskipti. 
Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi með almennum skilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir rekstri matsöluvagna í Reykjavík. 
 

5. Lögð fram umsókn Vínklúbbsins ehf., kt. 541220-0110, dags. 8. maí 2022, um starfsleyfi 
fyrir heildverslun með áfengi að Stuðlaseli 5. Lager er hjá Górillu Vörhúsi, Vatnagörðum 
22. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

6. Lögð fram umsókn Skurks ehf., kt. 561012-0910, dags. 19. apríl 2022, um starfsleyfi fyrir 
veitingastað; kaffihús (Kaffi Gaukur) að Brynjólfsgötu 1, F2358012 (003). Eigendaskipti. 

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

 
7. Lögð fram umsókn HDB fjármála ehf., kt. 410621-1930, dags. 26. apríl 2022, um starfsleyfi 

fyrir heildverslun með drykkjarvörur að Skólavörðustíg 16, F2050586. Lager er hjá 
vöruhóteli Eimskipa, Sundabakka 2. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 



 
 

 
8. Lögð fram umsókn Shrí ehf., kt. 590820-0160, dags. 20. apríl 2022, um starfsleyfi fyrir 

veitingastað; skyndibitastað/matsölubás (Tandoori Palace) í mathöll Höfða að Bíldshöfða 
9, F2043102. Öll matvæli koma skorin og tilbúin til eldunar og samsetningar á staðnum frá 
undirbúningseldhúsi. Ný starfsemi. 

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

 
9. Lögð fram umsókn KFC ehf., kt. 540198-3149, dags. 4. maí 2022, um starfsleyfi fyrir 

veitingastað; skyndibitastaður/veitingastofa (KFC) að Þjóðhildarstíg 1, F2294042. 
Endurnýjun leyfis. 

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

 
10. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 5. maí 2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 

30. desember 2020, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Fjallakórs ehf., kt. 661018-
1510, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; kaffihús með útiveitingum kl 8-
23 (Kolaþorpið) að Tryggvagötu 19, F2000241 (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.  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 29.05.2032  
 

 
 

Fundi slitið 09:30 

 

Árný Sigurðardóttir 

 

 

Óskar Ísfeld Sigurðsson       Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur  

  

Ár 2022 þriðjudaginn 24. maí, kl. 9:00 verður haldinn 1624. afgreiðslufundur 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Óskar Ísfeld Sigurðsson, Rósa Magnúsdóttir og Snædís K. Bergmann. Árný 
Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Pad Thai Noodles ehf., kt. 510422-3330, dags. 26. apríl 2022, um 
starfsleyfi fyrir veitingastað; skyndibitastað/veitingaverslun (Pad Thai Noodles) að 
Álfheimum 2, F2021003. Ekki er gert ráð fyrir neyslu veitinga á staðnum þar sem ekki er 
snyrting fyrir gesti. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára. 
 

2. Lögð fram umsókn Brauðgerðar Reykjavíkur ehf., kt. 480114-0940, dags. 23. mars 2022, 
um starfsleyfi fyrir bakarí amt veitingastað; kaffihús (Passion) að Álfheimum 6, F2021005 
og F2021006. Eigendaskipti. 

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

 
3. Lögð fram umsókn Reykjavíkurborgar., kt. 530269-7609, móttekin 17. maí 2022, um 

starfsleyfi fyrir leikskóla (Ævintýraborgir) að Eggertsgötu 35. 
Samþykkt að veita framlengja tímabundið starfsleyfi til 15. júlí 2022 með samræmdum 

starfsleyfisskilyrðum fyrir leikskóla. Eldun og matvælavinnsla er óheimil þar til 
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur tekið út og samþykkt eldhús. 

 
4. Lögð fram umsókn Vátryggingafélags Íslands hf., kt. 690689-2009, dags. 19. apríl 2022, að 

loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir bifreiða- og vélaverkstæði (Vátryggingafélag 
Íslands) að Smiðshöfða 3-5, F2043055. Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi og samræmdum 
starfsleyfisskilyrðum fyrir almenn bifreiðaverkstæði og skyldan rekstur. 

 
5. Lögð fram umsókn Lyf og heilsu hf., kt. 650299-2649, dags. 2. mars 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir snyrtivöruframleiðslu (Gamla apótekið) að Síðumúla 
22, F2247162. Endurnýjun leyfis. 

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

 
6. Lögð fram umsókn Reykjavíkurborgar., kt. 530269-7609, dags. 12. apríl 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir ljósmyndastofu og safn (Ljósmyndasafn Reykjavíkur) 
að Tryggvagötu 15, 6. hæð. Endurnýjun leyfis. 



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

 
7. Lögð fram umsókn Þvottahússins A. Smith ehf., kt. 460788-1969, dags. 13. apríl 2022, að 

loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir þvottahús (Þvottahúsið A. Smith) að 
Bergstaðarstræti 52, F2223389. Endurnýjun leyfis. 

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

 
8. Lögð fram umsókn Krónunnar ehf., kt. 711298-2239, móttekin 29. apríl 2022, um leyfi til 

tóbakssölu í matvöruverslun (Krónan) að Borgartúni 26. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 
 

 
 

Fundi slitið 9:40 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir 

 

Óskar Ísfeld Sigurðsson Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur  

  

Ár 2022 þriðjudaginn 31. maí, kl. 9:00 var haldinn 1625. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Óskar Ísfeld Sigurðsson, Rósa Magnúsdóttir, Snædís K. Bergmann og Sigurjóna 
Guðnadóttir. Árný Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 
 
 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Icelandair ehf., kt. 461202-3490, dags. 26. apríl 2022, um starfsleyfi 
fyrir veitingastað; mötuneyti (Mötuneyti Icelandair) að Þorragötu 14, F2029253. Breytingar 
á húsnæði. 

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

 
2. Lögð fram umsókn Hefða ehf., kt. 670601-2260, dags. 19. maí 2022, um starfsleyfi fyrir 

veitingastað; kaffihús með vöfflur og drykki (Vöffluvagninn) í Mathöll Höfða að 
Bíldshöfða 9, F2043102. Ný starfsemi. 

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

 
3. Lögð fram umsókn Kaffihúss Kaffitárs ehf., kt. 691010-0660, dags. 24. maí 2022, um 

starfsleyfi fyrir matsölubás með kaffi og innpökkuð matvæli, þ.e. kökur (Kaffitár-PopUp) í 
þjónustukjarna Úlfarsdals og Grafarholts að Úlfarsbraut 122-124, F2314615. Tímabundið 
leyfi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 31. maí 2022 til 15. september 2022.  
 

4. Lögð fram umsókn Kebab Söru ehf., kt. 480222-1560, dags. 16. maí 2022, um starfsleyfi 
fyrir veitingastað; skyndibitastað/veitingastofu (Kebab Sara) að Grensásvegi 14, F2015631. 
Ný starfsemi. 

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

 
5. Lögð fram umsókn PharmaGRÓ ehf., kt. 680322-1550, dags. 4. apríl 2022, um starfsleyfi 

fyrir innflutning og heildsölu á fæðubótarefnum að Grensásvegi 22. Lager er hjá Parlogis 
að Krókhálsi 14. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

6. Lögð fram umsókn HHM88 ehf., kt. 510718-1350, dags. 24. maí 2022, um starfsleyfi fyrir 
innflutning og heildsölu á áfengi að Safamýri 81. Lager er hjá vöruhóteli Eimskipa, 
Sundabakka 2. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 



 
7. Lögð fram umsókn Commercial challenge ehf., kt. 540616-0940, dags. 22. apríl 2022, um 

starfsleyfi fyrir veitingastað; skyndibitastað/veitingaverslun (Gríska húsið) að Snorrabraut 
27-29, F2010352. Öll matvæli koma forelduð og tilbúin til upphitunar og samsetningar á 
staðnum. Ekki er gert ráð fyrir neyslu veitinga á staðnum þar sem ekki er snyrting fyrir 
gesti. Breytingar á starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára.  
 

8. Lögð fram umsókn Imperier S.L. Fashion ehf., kt. 620221-0740, dags. 30. maí 2022, um 
starfsleyfi fyrir  innflutning og heildsölu á áfengi að Búðagerði 1. Lager er hjá vöruhóteli 
Eimskipa, Sundabakka 2. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

9. Lögð fram umsókn Lindu Mjallar Þorsteinsdóttur, dags. 12. apríl 2022, um tímabundið 
starfsleyfi fyrir húðflúrráðstefnu (Reykjavík Ink) í Gamla bíó að Ingólfsstræti 2a, 
F2004314.  

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 3. júní til 5. júní 2022 með sértækum 
starfsleyfisskilyrðum Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur  fyrir húðflúrráðstefnu Reykjavík Ink, 
í Gamla bíó að Ingólfsstræti 2a þann 3. til 5. júní 2022. 

 
10. Lögð fram umsókn Múltíkúltí íslenska ehf., kt. 440711-0300, dags. 27. ágúst 2021, um 

starfsleyfi fyrir sérskóla (Múltíkúltí íslenska) að Bolholti 6, F2012387, F2252254 og 
F2252255. Flutningur í nýtt húsnæði. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum fyrir skóla og 
kennslustaði ætluð börnum eða fullorðnum 6 eða fleiri. 

 
11. Lögð fram umsókn Knattspyrnufélagsins Fram, kt. 491070-0139, dags. 18. maí 2022, um 

starfsleyfi fyrir íþróttamannvirki, íþróttahús og -velli (Knattspyrnufélagið Fram) að 
Úlfarsbraut 126, F2315148. Flutningur í nýtt húsnæði. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
íþróttamannvirki og líkamsræktarstöðvar. Leyfið nær ekki til samkomusalar og eldhúss á 3. 
hæð fyrr en Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur tekið út húsnæðið og samþykkt. 

 
12. Lögð fram umsókn Aircool ehf., kt. 420791-1199 dags. 25. apríl 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir innflutning á kælikerfum (Aircool ehf.) að 
Haukdælabraut 54, F2326279. Ný starfsemi. 

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

 
13. Lögð fram umsókn Bílahallarinnar-Bílaryðvarnar hf., kt. 420970-0139 , dags. 22. apríl 

2022, að loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir ryðvarnarverkstæði (Bílahöllin-
Bílaryðvörn) að Bíldshöfða 5, F2042974. Endurnýjun starfsleyfis. 

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

 



14. Lögð fram umsókn Háskólans í Reykjavík, kt. 510105-4190, dags. 19. apríl 2022, að loknu 
auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir háskóla ásamt vélsmíða og vélaverkstæði (Háskólinn í 
Reykjavík) að Menntavegi 1, F2311045. Endurnýjun starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
framhalds- og háskóla, almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur 
fyrir mengandi starfsemi og samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir vélaverkstæði. 

 
 
 

 

Fundi slitið 09:45 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir 

 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur  

  

Ár 2022 föstudaginn 3. júní, kl. 11:30 var haldinn 1626. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Guðjón Ingi Eggertsson, Snæfríður Halldórsdóttir og Snædís K. Bergmann. Rósa 
Magnúsdóttir ritaði fundargerð. 
 
Fundinn sátu  

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Priksins ehf., kt. 711003-2070, dags. 2. júní 2022, um tímabundið 
starfsleyfi fyrir tónleika og barsölu á hátíðinni Fúsk í Skemmu 7, Gufunesi, F2038423. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá kl. 18:00 þann 4. júní til kl. 03:00 þann 5. 
júní 2022 með starfsleyfisskilyrðum Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur fyrir hátíðina Fúsk 
(tónleikar, sala áfengra og óáfengra drykkja) í Skemmu 7, Gufunesi 4.-5. júní 2022. 

 
 
 

 

Fundi slitið 11:40 

 
 
 

Rósa Magnúsdóttir 

 
 

Guðjón Ingi Eggersson Snæfríður Halldórsdóttir 

 



Afgreiðslufundur  

  

Ár 2022 þriðjudaginn 7. júní, kl. 9:00 var haldinn 1627. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Guðjón Ingi Eggertsson, Óskar Ísfeld Sigurðsson, Snædís K. Bergmann og 
Sigurjóna Guðnadóttir. Árný Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 
 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Falafel ehf., kt. 490222-1030, Skeifunni 13a, F2327848, móttekin 24. 
mars 2022, um starfsleyfi fyrir matsöluvagn með kjúkling og falafel (Yalla Falafel) 
færanleg starfsemi.  Matvæli koma skorin og tilbúin til eldunar á staðinn.  Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi með almennum skilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir rekstri matsöluvagna í Reykjavík. 

 
2. Lögð fram umsókn Víkinga pylsa ehf., kt. 651121-0860, Kvíslatungu 116 Mosfellsbæ, 

dags. 9. maí 2022, um starfsleyfi fyrir pylsuvagn (Víkinga pylsur) við Frakkland, efst á 
Frakkastíg. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi með almennum skilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir rekstri matsöluvagna í Reykjavík. 

 
3. Lögð fram umsókn Betri meltingar ehf., kt. 540621-2330, Selvogsgrunni 18, dags. 25. maí 

2022, um starfsleyfi fyrir heildverslun með matvæli. Lager er hjá Parlogis að Krókhálsi 14. 
Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

4. Lögð fram umsókn Djúss ehf., kt. 611112-1140, dags. 2. maí 2022, um starfsleyfi fyrir 
skyndibitastað/veitingastofu (Lemon) að Fjallkonuvegi 1, F2041743. Ný starfsemi. 

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

 
5. Lögð fram umsókn Hipsturs ehf., kt. 661118-0240, dags. 18. maí 2022, um starfsleyfi fyrir 

undirbúningseldhús Hipstur fyrir Mathöll Höfða að Borgartúni 29.  Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita tímabundið stafsleyfi frá 7. júní til 31. ágúst 2022.   
 

6. Lögð fram umsókn Ketó eldhússins ehf., kt. 671120-1670, dags. 10. maí 2022, um 
starfsleyfi fyrir framleiðslu á tilbúnum matvælum (Ketó eldhúsið) að Vagnhöfða 13, 
F2043113, rými 010101. Leyfið nær ekki til framleiðslu á ís/rjómaís. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 7. júní til 7. september 2022 meðan unnið 
er að úrbótum, sbr. eftirlitsskýrslu. 

 
7. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 8. mars 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 7. mars 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Innness ehf., kt. 630387-1399, 



um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa (Innnes) að Korngörðum 
3, F2357520. 

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn með vísan í 14. gr. reglugerðar nr. 941/2002 þar 
sem neikvæð umsögn byggingarfulltrúa dags. 31. maí 2022 liggur fyrir. 
 

8. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 10. febrúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 31. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Miðbæjarhótela/Centerhotels 
ehf., kt. 450905-1430, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki IV, tegund; hótel (Center Hotel 
Laugavegur) að Laugavegi 95-99, F2005355. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 206. Starfsleyfi í gildi til 2. ágúst 2031. 
 

9. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 17. maí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 17. maí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Himalaya ehf., kt. 700908-
1430, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús (Ramen Momo) að 
Tryggvagötu 16, F2268179. 

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn með vísan í starfsleyfisskilyrði Heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði þar sem veitingastaðurinn, sem er með starfsleyfi sem 
veitingaverslun, er ekki með gestasnyrtingu og því er ekki gert ráð fyrir neyslu veitinga á 
staðnum. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur bendir jafnframt leyfisveitanda á að 
veitingastaðurinn uppfyllir ekki skilyrði 16. gr. reglugerðar nr. 1277/2016. 

 
10. Lögð fram umsókn Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, móttekin 31. maí 2022, um 

tímabundið starfsleyfi fyrir tveggja deilda leikskóla án mötuneytis (Ævintýraborg) að 
Eggertsgötu 35, F2029036, matshluti 01. Matur kemur tilbúinn á staðinn. Matsalur er í öðru 
húsi á sömu lóð.  

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 7. júní til 15. júlí 2022 með þeim 
takmörkunum að óheimilt er að taka eystri helming hússins í notkun fyrr en jákvæð 
niðurstaða úttektar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur liggur fyrir.  

 
11. Lögð fram umsókn Þjóðminjasafns Íslands, kt. 710269-2389, dags. 18. nóvember 2021, um 

starfsleyfi fyrir kaffihús (Þjóðminjasafn Íslands) að Suðurgötu 41. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 
 

12. Lögð fram umsókn Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, dags. 2. júní 2022, um tímabundið 
starfsleyfi fyrir 7 deilda leikskóla (Leikskólinn Sunnuás) að Kringlunni 1, fyrstu hæð, 
F2031783. Mötuneyti er á fimmtu hæð, matur fer niður á deildir. Leiksvæði er austan megin 
við húsið. Óheimilt er að nota leiksvæði sunnan megin við húsnæði (í dæld). Sýni hljóð- og 
loftgæðamælingar fram á að hljóðvist og loftgæði séu  ásættanleg er mögulegt að 
endurskoða þetta bann. Flutningur í nýtt húsnæði. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 7. júní til 15. október 2022 með 
samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir leikskóla. Auk þess skal farið að skilyrðum í liðum 
a – l sem sett eru í undanþágu umhverfis-, orku og loftlagsráðuneytis, dags. 2. júní 2022. 
 

13. Lögð fram umsókn Réttra bíla ehf., kt. 670910-0400, dags. 4. apríl 2022, að loknu 
auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir bifreiðasprautun, bifreiðaréttingar og bifreiða- og 
vélaverkstæði (Réttir bílar ehf.) að Smiðshöfða 11, F2500021. Ný starfsemi. 



Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi, samræmdum 
starfsleyfisskilyrðum fyrir bifreiðasprautun, samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
réttingaverkstæði og skyldan rekstur og samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir almenn 
bifreiðaverkstæði og skylda starfsemi. 

 
14. Lögð fram umsókn Hágæðabóns ehf, kt. 551107-0940, dags. 3. maí 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir handvirka bónstöð (Hágæðabón) að Viðarhöfða 2. 
Endurnýjun starfsleyfis. 

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

 
15. Lögð fram umsókn Félagsstofnunar stúdenta, kt. 540169-6249, dags. 4. maí 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um tímabundið starfsleyfi fyrir niðurrif á húsnæði við Lindargötu 44, í 
samræmi við samþykkta byggingarleyfisumsókn nr. 60729.  

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 7. júní til 30. september 2022 með 
almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi 
og sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa 
og annarra mannvirkja.  

 
16. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 18. maí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 18. maí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Þjóðminjasafns Íslands, kt. 
710269-2389, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; kaffihús (Þjóðminjasafn 
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.  
 

 
 

Fundi slitið 10:30 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir 

 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson Guðjón Ingi Eggertsson 

 



Afgreiðslufundur  

  

Ár 2022 þriðjudaginn 14. júní, kl. 9:00 var haldinn 1628. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Guðjón Ingi Eggertsson, Óskar Ísfeld Sigurðsson og Sigurjóna Guðnadóttir. Árný 
Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 
 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Orkugjafa ehf., kt. 630921-2520, að Dísaborgum 9, F2235512. dags. 
24. maí 2022, um starfsleyfi til að selja forpökkuð matvæli í vefverslun sem ekki þarfnast 
kælingar eða frystingar og flytja til viðskiptavina (Orkuskutlan). Lager er hjá Geymslum til 
leigu, Smiðjuvegi 4, Kópavogi.  Ný starfsemi.  

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

2. Lögð fram umsókn Eldofnsins ehf. kt. 550908-0260, dags. 7. júní 2022, um starfsleyfi til 
að starfrækja veitingastað; veitingahús (Eldofninn) að Efstalandi 26, F2036739. Endurnýjun 
starfsleyfis.   

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

 
3. Lögð fram umsókn Gek ehf. kt. 460913-0470, dags. 30. mars 2022, um starfsleyfi til að 

starfrækja veitingastað; veitingastofa (Harry’s) að Laugavegi 85, F2005359. Ný starfsemi.   
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 
 

4. Lögð fram umsókn Laugaáss ehf. kt. 690592-2319, dags. 23. maí 2022, um starfsleyfi til að 
starfrækja veitingastað; veitingahús (Laugarás) að Laugarásvegi 1, F2019563. Endurnýjun 
á starfsleyfi.   

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

 
5. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 23. maí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 19. maí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Brauð og co. ehf., kt. 620615-
1370, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; kaffihús (Brauð & Co.) að 
Laugavegi 180, F2012402. 

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 03. desember 2033. 
 

6. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 18. maí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 17. maí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Verpils ehf., kt. 670209-3260, 



um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; minna gistiheimili (Bókhlöðustígur 2) að 
Bókhlöðustíg 2, F2006570. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 10. Starfsleyfi í gildi til 20. júní 2029. 
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. 30. maí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 30. maí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Gek ehf., kt. 460913-0470, um 
rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofu (Harry’s) að Laugavegi 85, 
F2005359. 

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 Bílaiðnar ehf., kt. 611201-3890, dags. 6. maí 2022, að loknu 
auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir bifreiðasprautun og bifreiðaréttingar (Bílaiðn) að 
Suðurlandsbraut 6, F2012689. Endurnýjun starfsleyfis.  

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi, samræmdum 
starfsleyfisskilyrðum fyrir bifreiðasprautun og samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
réttingaverkstæði og skylda starfsemi. 

 
9. Lögð fram umsókn Kappa ehf., kt. 430209-0510, dags. 13. maí 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um tímabundið starfsleyfi fyrir niðurrif á lögnum með asbestklæðningu í 
Tryggvagötu/Grófinni. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 14. júní 2022 til 14. ágúst 2022 með 
almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi 
og sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa 
og annarra mannvirkja. 

10. Lögð fram umsókn Prentstofunnar Hvíta Örkin ehf., kt. 510821-1140, dags. 6. maí 2022, 
að loknu auglýsingarferli, um leyfi fyrir prentsmiðju (Prentstofan Hvíta Örkin) að 
Nauthólvegi 52. Eigandaskipti.  

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

 
11. Lögð fram umsókn Fitt sjúkraþjálfunar ehf., kt. 470222-0420, dags. 24. maí 2022, um leyfi 

fyrir sjúkraþjálfun (Fitt sjúkraþjálfun) að Nethyl 2C, F2043527, rými 03-0201. Ný 
starfsemi.  

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi til frá 15. júní 2022 til 15. ágúst 2022 með 
samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir heilbrigðisþjónustu og meðferðarstofnanir.  

 
 
 
 

 



Fundi slitið 9:40 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir 

 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur  

  

Ár 2022 fimmtudaginn 16. júní, kl. 13:00 var haldinn 1629. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Anna Jóhannesdóttir, Guðlaug Gylfadóttir, Snædís K. Bergmann og Óskar Ísfeld 
Sigurðsson sem ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Tres Locos ehf., kt. 571221-1790, dags. 8. júní 2022, um starfsleyfi fyrir 
veitingastað; veitingahús (Tres Locos) að Hafnarstræti 4, F2002604. Ný starfsemi. 

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

 
2. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 16. júní 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 15. júní 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Tres Locos ehf., kt. 571221-
1790, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús með útiveitingum 
alla daga til kl 23:30 (Tres Locos) að Hafnarstræti 4, F2002604. 

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.  Að mati heilbrigðiseftirlits er staðurinn ekki líklegur 
til að valda grenndaráhrifum vegna lengri opnunartíma. 
 

 
 

Fundi slitið 13:10 

 
 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 
 

Guðlaug Gylfadóttir Anna Jóhannesdóttir 

 



Afgreiðslufundur  

  

Ár 2022 þriðjudaginn 21. júní, kl. 9:00 var haldinn 1630. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Rósa Magnúsdóttir, Jón Ragnar Gunnarsson, Snædís K. Bergmann og Árný 
Sigurðardóttir sem ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn REV ehf., kt. 541221-0770, dags. 10. maí 2022, um starfsleyfi fyrir 
veitingastað; veitingahús (Glósteinn) að Nethyl 2, F2043521. Ný starfsemi. 

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

 
2. Lögð fram umsókn Reykjavík Coffee Van ehf., kt. 430521-1010, Bíldshöfða 14, mótt. 25. 

maí 2022, um starfsleyfi fyrir matsöluvagn (Reykjavík Coffee Van) AR V34, færanleg 
starfsemi. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum skilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir rekstri matsöluvagna í Reykjavík. 

 
3. Lögð fram umsókn S.B. Brugghúss ehf., kt. 540317-1860, dags. 23. maí 2022, um 

starfsleyfi fyrir bjórgerð/brugghús ásamt innflutningi á geri til bjórgerðar (Rvk Brugghús) 
að Skipholti 33, F2012349, matshl. 020101. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 21. júní 2022 til 21. september 2022 meðan 
unnið er að úrbótum, sbr. eftirlitsskýrslu dags. 7. júní 2022. 

 

4. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 23. maí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 20. maí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn HHS veitinga ehf., kt. 451121-
0140, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa og greiðasala (The 
Bagel Co) að Skeifunni 15, F2023330. 

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 11. janúar 2034. 
 

5. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 28. apríl 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 (Gamli 
Garður) að Hringbraut 29, F2028960. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 134. Starfsleyfi í gildi til 20. júní 2029. 
 

6. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 7. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 5. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Álfahúss ehf., kt. 450905-



1190, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Sif Apartments) að 
Bríetartúni 9, F2358595. 

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn.  Umbeðin gögn, starfleyfisumsókn, hefur ekki 
borist. 
 

7. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 31. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 27. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Álfahúss ehf., kt. 450905-
1190, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Sif Apartments) að 
Bríetartúni 11, F2358586. 

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn.  Umbeðin gögn, starfleyfisumsókn, hefur ekki 
borist. 
 

8. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 31. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 27. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Álfahúss ehf., kt. 450905-
1190, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Sif Apartments) að 
Bríetartúni 11, F2358573. 
Samþykkt að gefa neikvæða umsögn.  Umbeðin gögn, starfleyfisumsókn, hefur ekki borist. 

 

9. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 31. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 27. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Álfahúss ehf., kt. 450905-
1190, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Sif Apartments) að 
Bríetartúni 11, F2358553. 
Samþykkt að gefa neikvæða umsögn.  Umbeðin gögn, starfleyfisumsókn, hefur ekki borist. 
 

10. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 4. maí 2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 
3. maí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn REV ehf., kt. 541221-0770, um 
rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús ásamt útiveitingum frá kl. 
10:30 til 22:30 (Glósteinn) að Nethyl 2, F2043521, rými 020101. 
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. 
 

11. Lögð fram umsókn Snyrtistofunar Dimmalimm slf., kt. 710806-1870, dags. 11. apríl 2022, 
um starfsleyfi fyrir snyrti- og húðflúrstofu (Snyrtistofan Dimmalimm) að Hraunbæ 102a. 
Endurnýjun starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
snyrtistofur og skylda starfsemi og starfsleyfisskilyrðum fyrir húðgötun í eyrnasnepla, 
líkamsgötun og húðflúr. 

Fundi slitið 09:35 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir 

Jón Ragnar Gunnarsson Rósa Magnúsdóttir 



 



Afgreiðslufundur  

  

Ár 2022 fimmtudaginn 23. júní, kl. 9:40 var haldinn 1631. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Anna Jóhannsdóttir, Guðlaug Gylfadóttir, Snædís K. Bergmann og Árný 
Sigurðardóttir sem ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Beef and buns ehf., kt. 560322-1270, dags. 13. maí 2022, um starfsleyfi 
fyrir veitingastað; skyndibitastað (Beef & Buns) í Mathöll Höfða að Bíldshöfða 9, 
F2043102. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir rekstri sölubása í 
Mathöll Höfða. 

 
2. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 20. júní 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 20. júní 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Beef and buns ehf., kt. 560322-
1270, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa og greiðasala (Beef 
& Buns) í Mathöll Höfða 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 
 

 
 

 

Fundi slitið 09:55 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir 

 
 

Anna Jóhannsdóttir Guðlaug Gylfadóttir 

 



noodle 

Afgreiðslufundur  

  

Ár 2022 þriðjudaginn 28. júní, kl. 9:00 var haldinn 1632. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Óskar Ísfeld Sigurðsson, Rósa Magnúsdóttir og Sigurjóna Guðnadóttir. Árný 
Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 
 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Noodle Station Iceland ehf., kt. 440122-1910, dags. 23. mars 2022, um 
starfsleyfi fyrir veitingastað; skyndibitastað/veitingaverslun (Noodle Station Iceland) að 
Laugavegi 103, F2288768. Ekki er gert ráð fyrir neyslu veitinga á staðnum þar sem ekki er 
snyrting fyrir gesti. Eigendaskipti. 

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

 
2. Lögð fram umsókn Thor Apartment ehf., kt. 431013-1340, dags. 22. júní 2022, um 

starfsleyfi fyrir íbúðir (Thor Apartment) að Aragötu 10, F2517386. Eigendaskipti. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir gististaði. 
 

3. Lögð fram umsókn Gudjonssonar ehf., kt. 540121-1250, dags. 25. maí 2022, um starfsleyfi 
fyrir veitingastað; veitingahús (Bao Bite) að Laugavegi 84, F2005493. Ný starfsemi. 

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

 
4. Lögð fram umsókn Matstofu Emmu ehf., kt. 500622-0400, dags. 14. júní 2022, um 

starfsleyfi fyrir veitingastað; skyndibitastað/veitingastofa (Matstofa Emmu) að Hverafold 
1-3, F2335861 og F2235862. Ný starfsemi.  

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

 
5. Lögð fram umsókn Rollsins ehf., kt. 560920-0670, dags. 16. maí 2022, um tímabundið 

starfsleyfi til reksturs á krá með lágmarksmatargerð (Skor) að Kolagötu 1, F2301297 og 
F2363592. Tímabundið leyfi 

Samþykkt að veita starfsleyfi frá 28. júní 2022 til 28. júlí 2022 með 
starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum 
starfsleyfisskilyrðum fyrir Skor. Opnunartími er til kl. 23 alla daga. 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. 14. júní 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 14. júní 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Thor Apartment ehf., kt. 
431013-1340, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; minna gistiheimili (Thor 
Apartment) að Aragötu 10, F2517386. 

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. 
 

7. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 30. maí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 30. maí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Gudjonssonar ehf., kt. 540121-
1250, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús (Bao Bite) 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. 
 

8. Lögð fram umsókn Benja Care ehf., kt. 680422-1250, dags. 17. maí 2022, að loknu 
auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir snyrtivöruframleiðslu (Benja Care ehf.) að 
Vínlandsleið 12, Matís. Ný starfsemi. 

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

 
9. Lögð fram umsókn Dýraspítalans í Víðidal ehf., kt. 660899-2789, dags. 25. mars 2022, að 

loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir dýralækningar og brennslu á dýrahræjum ásamt 
1.500 lítra olíutanki (Dýraspítalinn í Víðidal) að Vatnsveituvegi 4, F2247441 (rými 
010101). Endurnýjun starfsleyfis. 

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

 
 

Fundi slitið 9:20 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir 

 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur  

  

Ár 2022 þriðjudaginn 30. júní, kl. 13:00 var haldinn 1633. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Rósa Magnúsdóttir, Dagný Björk Aðalsteinsdóttir, Snædís K. Bergmann og Óskar  

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Priksins ehf., kt. 711003-2070, dags. 2. júní 2022, um tímabundið 
starfsleyfi fyrir tónleika og barsölu á hátíðinni Fúsk í Skemmu 7, Gufunesi, F2038423. 
 Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá kl. 18:00 þann 2. júlí til kl. 03:00 þann 3. 
júlí 2022 með starfsleyfisskilyrðum Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur fyrir hátíðina Fúsk 
(tónleikar, sala áfengra og óáfengra drykkja) í Skemmu 7, Gufunesi 4.-5. júní 2022. 

 
2. Lögð fram umsókn Skál ehf., kt. 590716-0140, dags. 2. júní 2022, um starfsleyfi fyrir 

veitingastað; skyndibitastað (Skál) í Hlemmi Mathöll að Laugavegi 107, F2010330. Ný 
starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir rekstri sölubása í 
Hlemmi mathöll. 

 
 

 

Fundi slitið 13:15 

 
 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 
 

Dagný Björk Aðalsteinsdóttir Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur  

  

Ár 2022 þriðjudaginn 5. júlí, kl. 9:00 var haldinn 1634. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
Fundinn sátu Óskar Ísfeld Sigurðsson, Rósa Magnúsdóttir og Sigurjóna Guðnadóttir. Árný 
Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Kviku banka hf., kt. 540502-2930, dags. 6. maí 2022, um starfsleyfi 
fyrir veitingastað; mötuneyti (Kvika banki) að Katrínartúni 2, F2304226, 2. hæð. Flutningur 
í nýtt húsnæði. 

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

 
2. Lögð fram umsókn Aurora ehf., kt. 700609-0650, dags. 16. september 2020, um starfsleyfi 

fyrir gististað; íbúðir (Grettir Apartments) að Grettisgötu 53B, F2005463. Eigendaskipti. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir gististaði. 
 

3. Lögð fram umsókn Soloborgar ehf., kt. 460420-1720, dags. 14. júní 2022, um starfsleyfi 
fyrir söluturn með forpökkuðum matvælum (Prinsinn) að Hraunbæ 121, F2265099. 
Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

4. Lögð fram umsókn Krónunnar ehf., kt. 711298-2239, dags. 9. júní 2022, um starfsleyfi til 
að starfrækja matvöruverslun með forpökkuð matvæli, ávexti, grænmeti og pökkun á kjöti, 
nýtt kjöt, kjötafurðir og unnar kjötvörur sem pakkað er í versluninni eru eingöngu til sölu á 
staðnum (Krónan) að Skeifunni 19, F2023335. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

5. Lögð fram umsókn Elko ehf., kt. 561000-3280, dags. 13. júní 2022, um starfsleyfi til að 
starfrækja matvöruverslun með forpökkuð matvæli (Elko) að Skeifunni 19, F2023335 og 
F2239365. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

6. Lögð fram umsókn Tokyo veitinga ehf., kt. 670710-0920, dags. 21. júní 2022, um starfsleyfi 
til samsetningar á sushi, hráefni kemur tilbúið á staðinn (Tokyo Sushi) í verslun Krónunnar, 
Skeifunni 19, F2023335. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

7. Lögð fram umsókn TÁT ehf., kt. 441121-1990, dags. 21. júní 2022, um starfsleyfi til 
samsetningar og bökunar á pizzum, hráefni kemur tilbúið á staðinn (Olifa La Madre Pizza) 
í verslun Krónunnar, Skeifunni 19, F2023335. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 



 
8. Lögð fram umsókn Epicurious ehf., kt. 541021-0430, dags. 24. febrúar 2022, um starfsleyfi 

til að starfrækja veitingastað; veitingahús (Apéro) að Laugavegi 20b. F2004612, rými 
010201 og 010202. Ný starfsemi. 

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

 
9. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 14. júní 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 14. júní 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn B Reykjavíkur ehf., kt. 520521-
0700, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki III, tegund; krá (Bankastræti 5) að 
Bankastræti 5, F2004318. 
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. 12. maí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 12. maí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Aurora ehf., kt. 700609-0650, 
um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; stærra gistiheimili (Grettir Apartments) 
að Grettisgötu 53B, F2005463. 
Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 16. 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. 7. júní 2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 
5. júní 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Epicurious ehf., kt. 541021-0430, um 
rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; krá (Apéro) að Laugavegi 20b, F2004612, 
rými 010201 og 010202. 
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. 1. júní 2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 
31. maí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Sóleyjar Minerals ehf., kt. 710811-
1050, um breytingar á rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, útiveitingar (Skúli Craft 
bar) að Aðalstræti 9, F2296392, F2296393 og F2296394.  
Ekki er tekin afstaða til umsóknarbeiðninnar þar sem í umsókninni kemur ekki fram 
tímalengd útiveitinga.  
 

13. Lögð fram umsókn Hrefnu Maríu Einarsdóttur, dags. 13. júní 2022, um tímabundið 
starfsleyfi fyrir húðflúrstofu (Valhalla guest spot tattoo) að Austurstræti 20, F2002665. 
Framlenging á tímabundnu starfleyfi. 



Samþykkt að framlengja tímabundið starfsleyfi frá 5. júlí 2022 til 30. september 2022, 
með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir húðgötun í eyrnasnepla, líkamsgötun og 
húðflúr. 
 

14. Lögð fram umsókn Katarzyna Kamenská, dags. 19. júní 2022, um starfsleyfi fyrir 
nuddstofu, færanleg starfsemi (Just a touch). Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
færanlega nuddþjónustu “Just a touch” fyrir íbúa á hjúkrunarheimilum. 

 
15. Lögð fram umsókn Guðnýjar Lóu Oddsdóttur, dags. 29. júní 2022, um starfsleyfi fyrir 

daggæslu 6 – 10 barna (Fróðengi - gæsluvöllur) að Fróðengi 2, F2231463. Endurnýjun 
starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
dagvistun 6-10 barna í heimahúsi. 

 
16. Lögð fram umsókn Bílaleigu Flugleiða ehf., kt. 471299-2439, dags. 20. maí 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir bifreiða- og vélaverkstæði, handvirka bónstöð og 
hjólbarðaverkstæði (Hertz) að Flugvallarvegi 5, F2032801. Endurnýjun starfsleyfis. 

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

 
17. Lögð fram umsókn Soloborgar ehf., kt. 460420-1720, dags. 13. júní 2022, um leyfi til 

tóbakssölu í söluturni (Prinsinn) að Hraunbæ 121. Eigendaskipi. 
Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 
 

Fundi slitið 9:50 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir 

 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur  

  

Ár 2022 þriðjudaginn 11. júlí, kl. 9:00 var haldinn 1635. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
Fundinn sátu Jón Ragnar Gunnarsson, Guðjón Ingi Eggertsson og Sigurjóna Guðnadóttir. Árný 
Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 
 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn VÖK Waters ehf., kt. 710113-0170, dags. 9. júní 2022, um starfsleyfi 
fyrir átöppun á vatni og framleiðslu á gosdrykkjum (VÖK Waters) að Héðinsgötu 2, 
bakhúsi, F2015853. Endurnýjun starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi frá 12. júlí 2022 til 12. júlí 2024. 
 

2. Lögð fram umsókn Medes ehf., kt. 571120-2400, að Hátúni 6a, dags. 15. júní 2022, um 
starfsleyfi til að flytja inn og selja forpökkuð matvæli (Medes). Lager er hjá Eimskipum, 
Sundabakka 2. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

3. Lögð fram umsókn 101 Veitingar ehf., kt. 550419-3190, að Hverfisgötu 105, dags. 30. júní 
2022, um starfsleyfi til að starfrækja matsöluvagn með vefjum (101 veitingar), færanleg 
starfsemi. Öll matvæli koma tilbúin til samsetningar í vagninn. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi.  
 

4. Lögð fram umsókn Sætra Aurora Reykjavík ehf., kt. 690621-0960, dags. 14. júní 2022, um 
starfsleyfi til að starfrækja verslun með tilbúnum kökum (Sætir Aurora) að Bergstaðastræti 
14, F2005721. Framreiðsla á kökum og sætmeti fer fram í Eldstæðinu að Nýbýlavegi 8 í 
Kópavogi. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

5. Lögð fram umsókn Clippers ehf., kt. 671204-4410, dags. 5. júlí 2022, um starfsleyfi til að 
starfrækja matvöruverslun með sjálfsafgreiðslu á brauðmeti ásamt veitingastað; 
veitingastofu (Sbarro) að Suðurfelli 4, F2051585. Eigendaskipti. 

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

 



Jón Ragnar Gunnarsson Guðjón Ingi Eggertsson 

 



Afgreiðslufundur  

Ár 2022 föstudaginn 15. júlí, kl. 10:00 var haldinn 1636. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
Fundinn sátu Jón Ragnar Gunnarsson, Ástrún Eva Sívertsen  og Sigurjóna Guðnadóttir. Guðjón 
Ingi Eggertsson ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Lyfsalans ehf., kt. 580713-1140, dags. 7. júlí 2022, um starfsleyfi til að 
starfrækja matvöruverslun með forpökkuð matvæli í apóteki (Lyfjaval) að Suðurfelli 4, 
F2051585. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi.  
 

2. Lögð fram umsókn Hold veitinga ehf., kt. 610916-0740, dags. 13. júní 2022, um starfsleyfi 
til að starfrækja veitingahús (Mathöll Hafnartorg, Gallerý-Akur) að Geirsgötu 19, 
F2369164. Ný starfsemi. 

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

 
3. Lögð fram umsókn Plant kaffis ehf., kt. 490321-2330, dags. 16. maí 2022, um starfsleyfi til 

að starfrækja veitingastað; kaffihús (Plantan kaffihús) með eldun á súpu, samsetningu á 
brauðmeti og einföldum bakstri að Njálsgötu 64, F2008180. Ný starfsemi. 

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

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

27. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Galtafells ehf., kt. 470605-0730, 
um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; gistiheimili (Galtafell) að Laufásvegi 46, 
F2007273.  

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 20. Starfsleyfi í gildi til 1.2.2034. 
 

5. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 9. júní 2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 
9. júní 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Plant kaffis ehf., kt. 490321-2330, um 
rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; kaffihús (Plantan kaffihús) að Njálsgötu 
64, F2008180. 

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.  
 

6. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 15. júlí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 15. júlí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn HOLD veitinga ehf., kt. 610916-
0740, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús, ásamt útiveitingum 
(Akur) að Bryggjugötu 4, F2369164. 



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.  
 

7. Lögð fram umsókn Faxaflóa ehf., kt. 490708-0220, dags. 15. júní 2022, um starfsleyfi fyrir 
útihátíð (Innipúkinn) í Ingólfsstræti frá 29. júlí 2022 til 31. júlí 2022. Tímabundið leyfi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 29. júlí til 31. júlí 2022 með samræmdum 
starfsleyfisskilyrðum fyrir útisamkomur  og sértækum starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir útihátíðina Innipúkann í Ingólfsstræti 29. júlí til 31. 
júlí 2022. Starfsemi skal lokið eigi síðar en kl. 23 alla daga. 

 
8. Lögð fram umsókn Veitna ohf., kt. 501213-1870, móttekin 14. júlí 2022, um starfsleyfi fyrir 

endurnýjun þaks og þakglugga dæluhúss við Gvendarbrunna í Heiðmörk  Endurnýjun 
leyfis. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi  frá 15. júlí 2022 til 31. október 2023  skv. 
samþykkt um verndarsvæði vatnsbóla innan lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, 
Reykjavíkurborgar, Seltjarnarnesbæjar, Kópavogsbæjar, Garðabæjar og 
Hafnarfjarðarkaupstaðar nr. 555/2015 og með sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir Veitur 
ohf. fyrir endurnýjun þaks og þakglugga dæluhúss við Gvendarbrunna í Heiðmörk og 
almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi.  

 
9. Lögð fram umsókn Clippers ehf., kt. 671204-4410, dags. 12. júlí 2022, um leyfi til 

tóbakssölu á veitingastað; skyndibitastað/veitingastofu (Sbarro) að Suðurfelli 4. 
Eigendaskipti. 

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

Jón Ragnar Gunnarsson      Ástrún Eva Sívertsen 

 

 

 



Afgreiðslufundur  

  

Ár 2022 þriðjudaginn 19. júlí kl. 9:00 verður haldinn 1637. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
Fundinn sátu Rúnar Ingi Tryggvason, Jón Ragnar Gunnarsson og Guðjón Ingi Eggertsson sem 
ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Íslandshótela hf., kt. 650169-2919, dags. 8. júlí 2022, um starfsleyfi 
fyrir gististað; hótel (Hótel Reykjavík Saga) að Lækjargötu 12, F2002758. Ný starfsemi.  

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi til 19. júlí 2023 með starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir gististaði. Starfsleyfið nær til 103 herbergja (206 
gesta). Starfsleyfið nær ekki til veitingastarfsemi, líkamsræktar eða heilsulindar. 
Morgunverði er útvistað tímabundið til Iðnó, Vonarstræti 3. 

 
2. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 1. júlí 2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 

30. júní 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Íslandshótela hf. kt: 630169-2919, 
um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki IV, tegund; hótel ásamt útiveitingum (Hótel 
Reykjavík Saga) að Lækjargötu 12, F2002758. 
Samþykkt að gefa neikvæða umsögn um gististað í flokki IV ásamt útiveitingum með vísun 
til öryggisúttektar byggingarfulltrúa dags. 15. júlí 2022. Samþykkt að veita jákvæða 
umsögn um gististað í flokki III; tegund hótel, morgunverði er útvistað tímabundið til Iðnó, 
Vonarstræti 3. Gestafjöldi 206. 
 

3. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 8. júlí 2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 
7. júlí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Vandaðs ehf., kt. 540317-1860, um 
leyfi til sölu áfengis á framleiðslustað að Skipholti 31, F2012331.  
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 starfsemiheilbrigðiseftirlitsins.  
Vandað ehf., kt. 540317-1860, er handhafi starfsleyfis til að starfrækja bjórgerð og krá án 
matargerðar (RVK brugghús) að Skipholti 31, F2012331. Starfsleyfið er í gildi til 10. júlí 
2030. 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. Umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er því jákvæð.  
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Guðjón Ingi Eggertsson 

 
 

Jón Ragnar Gunnarsson Rúnar Ingi Tryggvason 

 



Afgreiðslufundur  

  

Ár 2022 þriðjudaginn 26. júlí, kl. 9:00 var haldinn 1638. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Jón Ragnar Gunnarsson, Rán Sturlaugsdóttir, Snædís K. Bergmann og Rósa 
Magnúsdóttir sem ritaði fundargerð. 

Þetta gerðist: 

 
1. Lögð fram umsókn MOON veitinga ehf., kt. 471020-0600, dags. 14. júní 2022, um 

starfsleyfi fyrir veisluþjónustu og framleiðslu á múslí, kökum og sambærilegu sætmeti 
(MOON veitingar) að Fiskislóð 81A, F2000049, rými 020103. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

2. Lögð fram umsókn Red food ehf., kt. 411107-1750, dags. 8. júlí 2022, um starfsleyfi fyrir 
innflutning og heildsölu með kjötvörur frá Evrópska efnahagssvæðinu (Red food) að 
Viðarrima 11. Lager er hjá vöruhóteli Eimskipa að Sundabakka 2. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

3. Lögð fram umsókn Tefélagsins ehf., kt. 550113-1040, dags. 4. júlí 2022, um starfsleyfi fyrir 
dreifingar (innflutningur, flutningur og sala) á tei, drykkjarvörum og skyldum vörum, auk 
pökkunar á tei í Matarsmiðju Matís, Vínlandsleið 12. Lager er hjá Samskipum, Kjalarvogi 
7-15 og hjá Górilla vöruhúsi, Vatnagörðum 22. Breytingar á starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

4. Lögð fram umsókn Anchor ehf., kt. 520422-1290, dags. 12. maí 2022, um starfsleyfi fyrir 
gististað; hótel með einföldum morgunverði (Local 101) að Ránargötu 4a, F2001684. 
Eigendaskipti. 

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

 
5. Lögð fram umsókn Smakkarans ehf., kt. 601221-0390, dags. 15. júní 2022, um starfsleyfi 

fyrir innflutning og heildsölu með áfengi (Smakkarinn) að Þorláksgeisla 21. Lager er hjá 
Vöruhóteli Eimskipa, Sundabakka 2. Ný starfsemi.  

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi.  
 

6. Lögð fram umsókn Vietlce-jhk ehf., kt. 540619-0690, dags. 24. júní 2022, um starfsleyfi 
fyrir veitingastað; skyndibitastað/veitingastofu (Hraunberg Söluturn Grill) að Hraunbergi 
4, F2263325. Eigendaskipti. 

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

 



7. Lögð fram umsókn Kröns ehf., kt. 450509-1590, dags. 4. maí 2022, um starfsleyfi fyrir 
gististað; hótel með veitingastað (Kröns) að Laugavegi 74, F2005406. Eigendaskipti. 

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

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

dags. 22. júní 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Anchor ehf., kt. 520422-1290, 
um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki IV, tegund; hótel (Local 101) að Ránargötu 4a, 
F2001684. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 59, eins og segir á samþykktum 
teikningum. 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. 14. júlí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 13. júlí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Kviku banka hf., kt. 540502-
2930, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa (Kvika - Mötuneyti 
Kviku banka) að Katrínartúni 2, F2304226. 

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn með vísan í 14. gr. reglugerðar nr. 941/2002 um 
hollustuhætti. Fyrir liggur neikvæð umsögn byggingarfulltrúa. 
 

10. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 13. júlí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 12. júlí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn JG bjórs ehf., kt. 670616-1690, 
um leyfi til sölu áfengis á framleiðslustað að Skútuvogi 1H, F2020910. 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.   

JG bjór ehf., kt. 670616-1690, er handhafi starfsleyfis til að starfrækja bjórgerð og krá 
án matargerðar (Malbygg Taproom) að Skútuvogi 1H, F2020910. Starfsleyfið er í gildi til 
2. mars 2031 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. Umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er því jákvæð.    

 
11. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 23. maí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 19. maí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Kröns ehf., kt. 450509-1590, 
um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki IV, tegund; hótel (Kröns) að Laugavegi 74, 
F2005406. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 35 á hóteli, 50 í veitingasal. 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. Lögð fram umsókn Litlu gulu hænunnar ehf., kt. 480221-1760, dags. 23. júní 2022, um 

starfsleyfi fyrir nálastungu-, kírópraktor- og nuddstofu (105 Heilsustofa) að Hátúni 8, 
F2010293. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
húðgötun í eyrnasnepla, líkamsgötun og húðflúr, samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
heilbrigðisþjónustu og meðferðastofnanir og samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
snyrtistofur og skylda starfsemi. 

 
13. Lögð fram umsókn Knattspyrnufélagsins Víkings, kt. 700269-0789, dags. 25. júlí 2022, um 

starfsleyfi fyrir íþróttamannvirki, samkomusal og starfsemi íþróttafélaga 
(Knattspyrnufélagið Víkingur) að Safamýri 26. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
íþróttamannvirki og líkamsræktarstöðvar og starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 
 

14. Lögð fram umsókn Eimskipa Íslands ehf., kt. 421104-3520, dags. 23. maí 2022, að loknu 
auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir kæli og frystigeymslur, þ.e. rekstur kælikerfa með F 
gös og fyrir handvirka bónstöð að Klettagörðum 15. Endurnýjun starfsleyfis. 

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

 
15. Lögð fram umsókn Mjólkursamsölunnar ehf., kt. 540405-0340, dags. 22. júní 2022, að 

loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir kæli og frystigeymslur, þ.e. rekstur kælikerfa 
með F gös að Lynghálsi 2, F2044254, rými 0105. Ný starfsemi. 

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

 
16. Lögð fram umsókn Íslenska gámafélagsins ehf., kt. 470596-2289, dags. 9. maí 2022, að 

loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir handvirka bón og bílaþvottastöð að Járnsléttu 8, 
F2509686. Ný starfsemi. 

Samþykkt að fresta afgreiðslu umsóknar vegna neikvæðrar umsagnar byggingarfulltrúa. 
 

17. Lögð fram umsókn Húsaviðgerða Alexanders ehf., kt. 440119-0420, dags. 6. maí 2022, að 
loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir handvirka bónstöð að Skeifunni 9, F2023295. 
Ný starfsemi. 

Samþykkt að fresta afgreiðslu umsóknar vegna neikvæðrar umsagnar byggingarfulltrúa. 
 

18. Lögð fram umsókn Skotveiðifélags Reykjavíkur og nágrennis, kt. 440687-1809, dags. 15. 
febrúar 2022, að loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir skotvöll í Álfsnesi. Ný 
starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi til 31. október 2026 með starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir Skotveiðifélag Reykjavíkur og nágrennis, kt. 440687-
1809, fyrir skotvöll í Álfsnesi og almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi.   

 



19. Lögð fram umsókn Reykjavíkurborgar - Umhverfis- og skipulagssviðs, kt. 530269-7609, 
dags. 22. júní 2022, að loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir niðurrif við Úlfarsfell, 
Vesturlandsv. Hhl. B2 (02.67-.-72) 109623. Landeignanúmer 218183. BN 061196. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 26. júlí 2022 til 31. október 2022 með 
almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi 
og sértækum skilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og annarra 
mannvirkja.  

 
20. Lögð fram umsókn Vietlce-jhk ehf., kt. 540619-0690, dags. 22. júní 2022, um leyfi til 

tóbakssölu á veitingastað; skyndibitastað/veitingastofu (Hraunberg Söluturn Grill) að 
Hraunbergi 4, F2263326. Eigendaskipti.  

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

 

Fundi slitið kl. 10:00 

 
 
 

Rósa Magnúsdóttir 

 
 

Jón Ragnar Gunnarsson       Rán Sturlaugsdóttir 



Afgreiðslufundur  

  

Ár 2022 miðvikudaginn 27. júlí, kl. 13:00 verður haldinn 1639. afgreiðslufundur 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Jón Ragnar Gunnarsson, Guðlaug Gylfadóttir og Oddný Kristín Kristbjörnsdóttir 
sem ritaði fundargerð.  

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn MOD ehf., kt. 510821-0840, dags. 28.06.2022, um starfsleyfi fyrir 
Mathöll Veru að Bjargargötu 1, F2327933. Ný starfsemi. 

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

 
2. Lögð fram umsókn Natalía ehf., kt. 610820-0340, dags. 17.05.2022, um starfsleyfi fyrir 

veitingastað;veitingastofu (Natalía) í Mathöll Veru að Bjargargötu 1, F2327933. 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 NAM ehf., kt. 630911-1410, dags. 24.05.2022, um starfsleyfi fyrir 

veitingastað;veitingastofu (Caliente) í Mathöll Veru að Bjargargötu 1, F2327933. Ný 
starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar  
Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir Mathöll Veru, 
Bjargargötu 1. 

 
4. Lögð fram umsókn Mikki Refur ehf., kt. 670318-2220, dags. 30.05.2022, um starfsleyfi 

fyrir veitingastað;veitingastofu (Mikki Refur) í Mathöll Veru að Bjargargötu 1, F2327933. 
Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar  
Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir Mathöll Veru, 
Bjargargötu 1. 

 
5. Lögð fram umsókn Molacan ehf., kt. 570701-2150, dags. 18.05.2022, um starfsleyfi fyrir 

veitingastað;veitingastofu (Stund) í Mathöll Veru að Bjargargötu 1, F2327933. Ný 
starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar  
Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir Mathöll Veru, 
Bjargargötu 1. 

 



6. Lögð fram umsókn Bang Bang ehf., kt. 680422-1170, dags. 20.05.2022, um starfsleyfi fyrir 
veitingastað;veitingastofu (Bang Bang) í Mathöll Veru að Bjargargötu 1, F2327933. Ný 
starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar  
Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir Mathöll Veru, 
Bjargargötu 1. 

 
7. Lögð fram umsókn Fura - Nordic Comfort ehf., kt. 710322-1630, dags. 19.05.2022, um 

starfsleyfi fyrir veitingastað;veitingastofu (Fura) í Mathöll Veru að Bjargargötu 1, 
F2327933. Ný starfsemi. 

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

 
8. Lögð fram umsókn Næra ehf., kt. 640221-0970, dags. 19.05.2022, um starfsleyfi fyrir 

veitingastað;veitingastofu (Næra) í Mathöll Veru að Bjargargötu 1, F2327933. Ný 
starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar  
Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir Mathöll Veru, 
Bjargargötu 1. 

 
9. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 27.05.2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 

19.05.2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Natalía ehf.., kt. 610820-0340, um 
rekstrarleyfi fyrir Veitingastað í flokki II, tegund; Veitingastofa og greiðasala (Natalía) að 
Bjargargötu 1, F2327933. 
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.  
Hávaðabókun: 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. 27.07.2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 
19.05.2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Molacan ehf.., kt. 570701-2150, um 
rekstrarleyfi fyrir Veitingastað í flokki II, tegund; Veitingastofa og greiðasala (Stund) að 
Bjargargötu 1, F2327933. 
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.  
Hávaðabókun: 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. 04.07.2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 
02.06.2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Bang Bang ehf.., kt. 680422-1170, um 



rekstrarleyfi fyrir Veitingastað í flokki II, tegund; Veitingastofa og greiðasala (Bang Bang) 
að Bjargargötu 1, F2327933. 
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.  
Hávaðabókun: 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. 27.07.2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 
30.05.2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn NAM ehf.., kt. 630911-1410, um 
rekstrarleyfi fyrir Veitingastað í flokki II, tegund; Veitingastofa og greiðasala (Caliente) að 
Bjargargötu 1, F2327933. 
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.  
Hávaðabókun: 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. 13.07.2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 
13.07.2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Mikki Refur ehf.., kt. 670318-2220, 
um rekstrarleyfi fyrir Veitingastað í flokki II, tegund; Veitingastofa og greiðasala (Mikki 
Refur) að Bjargargötu 1, F2327933. 
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. 
Hávaðabókun: 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. 
 
 

14. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 27.07.2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 
24.05.2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Fura – Nordic Comfort ehf.., kt. 
710322-1630, um rekstrarleyfi fyrir Veitingastað í flokki II, tegund; Veitingastofa og 
greiðasala (Fura) að Bjargargötu 1, F2327933. 
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.  
Hávaðabókun: 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. 
 
 



15. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 13.07.2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 
13.07.2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Næra ehf.., kt. 640221-0970, um 
rekstrarleyfi fyrir Veitingastað í flokki II, tegund; Veitingastofa/greiðasala (Næra) að 
Bjargargötu 1, F2327933. 
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. 
Hávaðabókun: 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 14.30 

 
 
 

Jón Ragnar Gunnarsson 

 
 

Oddný Kristín Kristbjörnsdóttir Guðlaug Gylfadóttir

 



Afgreiðslufundur  

  

Ár 2022 þriðjudaginn 2. ágúst, kl. 9:00 var haldinn 1640. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Óskar Ísfeld Sigurðsson, Jón Ragnar Gunnarsson, Snædís K. Bergmann og Rósa 
Magnúsdóttir sem ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Brauðs og Co ehf., kt. 620615-1370, dags. 13. júní 2022, um starfsleyfi 
fyrir veitingastað; kaffihús (Brauð og Co) að Laugavegi 180, F2012402. Matvæli koma 
forelduð tilbúin til samsetningar á staðinn. Breytingar á starfsemi. 

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

 
2. Lögð fram umsókn Íslands apóteks ehf., kt. 490217-0100 dags. 21. júní 2022, um starfsleyfi 

fyrir matvöruverslun með forpökkuð matvæli í apóteki (Íslands apótek) að Laugavegi 53b, 
F2253644. Flutningur í nýtt húsnæði. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi.  
 

3. Lögð fram umsókn House of Hops ehf., kt. 420222-1570, dags. 11. júní 2022, um starfsleyfi 
fyrir heildverslun með drykkjarvörur (House of Hops). Lager er hjá Álfi brugghúsi, 
Ægisgarði 5. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi.  
 

4. Lögð fram umsókn PFC Grósku ehf., kt. 630622-1070, dags. 29. júní 2022, um starfsleyfi 
fyrir veitingastað; skyndibitastað/veitingastofu í mathöllinni Veru (Punk Fried Chicken) að 
Bjargargötu 1, F2327933. Öll matvæli koma tilbúin til samsetningar, grænmeti niðurskorið 
og kjöt foreldað. Ný starfsemi. 

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

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

dags. 28. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Viðars ehf., kt. 470122-1610, 
um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús með útiveitingum alla 
daga til kl. 23:30 (Reykjavík Pizzería) að Bragagötu 38a, F2007805. 

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn um útiveitingar til kl. 23:30 vegna grenndaráhrifa 
en íbúðir eru allt um kring. Samþykkt að gefa jákvæða umsögn um veitingastað í flokki II, 
tegund; veitingahús með útiveitingum 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. 



 
6. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 18. júlí 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 18. júlí 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn PFC Grósku ehf., kt. 630622-
1070, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa/greiðasala (Punk 
Fried Chicken) að Bjargargötu 1, F2327933. 

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 
 

7. Lögð fram umsókn Sjúkraþjálfunarstöðvarinnar ehf., kt. 420993-2349, dags. 21. júlí 2022, 
um starfsleyfi fyrir sjúkraþjálfun (Sjúkraþjálfunarstöðin) að Síðumúla 37, F2015638. 
Flutningur í nýtt húsnæði. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum fyrir 
heilbrigðisþjónustu og meðferðastofnanir. 

 
8. Lögð fram umsókn Betra pústs og ryðvarnar ehf., kt. 521202-2380, dags. 24. júní 2022, að 

loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir bifreiða- og vélaverkstæði (Betra púst og 
ryðvörn) að Vagnhöfða 18, F2043138. Flutningur í nýtt húsnæði. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi og samræmdum 
starfsleyfisskilyrðum fyrir almenn bifreiðaverkstæði og skylda starfsemi.  

 
9. Lögð fram umsókn Íslandsbíla ehf., kt. 450917-0520, dags. 8. júní 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir handvirka bónstöð (Íslandsbílar) að Lambhagavegi 9, 
F2500450. Ný starfsemi. 

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

 
10. Lögð fram umsókn Íslenska gámafélagsins ehf., kt. 470596-2289, dags. 9. maí 2022, að 

loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir handvirka bón- og bílaþvottastöð (Íslenska 
gámafélagið) að Járnsléttu 8, F2509686. Ný starfsemi. 

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

 

Fundi slitið 09:35 

 

Rósa Magnúsdóttir 

 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson Jón Ragnar Gunnarsson 



 



Afgreiðslufundur  

  

Ár 2022 þriðjudaginn 4. ágúst, kl. 9:00 var haldinn 1641. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Anna Jóhannesdóttir, Jón Ragnar Gunnarsson, Snædís K. Bergmann og Óskar 
Ísfeld Sigurðsson sem ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Bryggjunnar Brugghúss ehf., kt. 540722-0720, dags. 18. júlí 2022, um 
starfsleyfi fyrir veitingahús og bjórgerð (Bryggjan brugghús) að Grandagarði 8, F2000165. 
Eigendaskipti. 

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

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

dags. 20. júní 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Bryggjunnar Brugghúss ehf., 
kt. 540722-0720, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús með 
útiveitingum alla daga til kl 21 (Bryggjan brugghús) að Grandagarði 8, F2000165. 

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 09:15 

 
 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 
 

Anna Jóhannesdóttir Jón Ragnar Gunnarsson 

 



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. 

Þetta gerðist: 

1. Lögð fram umsókn Rollsins ehf., kt. 560920-0670, dags. 16. maí 2022, um starfsleyfi til 
reksturs á krá með lágmarksmatargerð (Skor) að Geirsgötu 2, 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 kl. 09:15 

 
 
 

Anna Jóhannesdóttir  

 

 

Jón Ragnar Gunnarsson     Dagný Björk Aðalsteinsdóttir 
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