
Afgreiðslufundur      

Ár 2022 þriðjudaginn 19. apríl, kl. 9:00 var haldinn 1616. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 

Reykjavíkur.   

 

Fundinn sátu Guðjón Ingi Eggertsson, Rósa Magnúsdóttir og Snædís K. Bergmann. Árný 

Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

 

1. Lögð fram umsókn Casino ehf., kt. 650796-2689, móttekin 7. apríl 2022, um leyfi til 

tóbakssölu á veitingastað (Mónakó) að Laugavegi 78. Endurnýjun leyfis. 

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

með síðari breytingum. 

 

2. Lögð fram umsókn Grocery store ehf., kt. 480222-2100, móttekin 13. apríl 2022, um leyfi 

til tóbakssölu í matvöruverslun (Grocery store) að Hringbraut 121. Nýtt leyfi. 

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

með síðari breytingum. 

 

 

 

Fundi slitið 09:10 

 

 

 

Árný Sigurðardóttir 

 

 

Guðjón Ingi Eggertsson Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 miðvikudaginn 20. apríl, kl. 11:00 verður haldinn 1617. afgreiðslufundur 

Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   

 

Fundinn sátu Rósa Magnúsdóttir, Dagný Björk Aðalsteinsdóttir og Snædís K. Bergmann. Árný 

Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 

 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Dyer ehf., kt. 640119-1950, dags. 4. mars 2022, um starfsleyfi fyrir 

matvöruverslun (Dyer) að Álfheimum 74, F2259055. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

2. Lögð fram umsókn Green Salad Story ehf., kt. 630221-1100, dags. 1. apríl 2022, um 

starfsleyfi fyrir matvöruverslun (Green Salat Story) að Skólavörðustíg 3a, F2004584. Ný 

starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

 

 

Fundi slitið 11:10 

 

 

 

Árný Sigurðardóttir 

 

 

Dagný Björk Aðalsteinsdóttir Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 þriðjudaginn 26. apríl, kl. 9:00 var haldinn 1618. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 

Reykjavíkur. Fundinn sátu Óskar Ísfeld Sigurðsson, Rósa Magnúsdóttir og Sigríður J. 

Jónsdóttir. Árný Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 

 

Þetta gerðist: 

1. Lögð fram umsókn Bónus, kt. 450199-3389, dags. 8. apríl 2022, um starfsleyfi fyrir 

matvöruverslun með forpökkuð matvæli, ávexti og grænmeti (Bónus) að Holtavegi 10, 

F2020315. Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

2. Lögð fram umsókn Gruggs og makks ehf., kt. 440322-1150, dags. 5. apríl 2022, um 

starfsleyfi fyrir heildverslun með forpökkuð matvæli (Grugg og makk) að Mánagötu 15. 

Lager er hjá Vöruhóteli Eimskipa, Sundabakka 2. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

3. Lögð fram umsókn Alföðurs ehf., kt. 620222-2670, dags. 13. apríl 2022, um starfsleyfi fyrir 

gistiheimili (Gistiheimilið Baldursbrá) að Laufásvegi 41, F2007363. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir gististaði. 

 

4. Lögð fram umsókn Glæða ehf., kt. 420222-0410, dags. 24. febrúar 2022, um starfsleyfi fyrir 

íbúðagistingu (Glæður) að Bríetartúni 11, F2358547. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir gististaði. 

 

5. Lögð fram umsókn Viðars ehf., kt. 470122-1610, dags. 24. mars 2022, um starfsleyfi fyrir 

veitingahús (Reykjavík Pizzería) að Bragagötu 38a, F2007805. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 

6. Lögð fram umsókn Bodega ehf., kt. 460821-0100, mótt. 9. febrúar 2022, um starfsleyfi fyrir 

kaffihús/vínbar þar sem öll matvæli koma tilbúin til samsetningar á staðnum, einungis 

upphitun á matvælum (Bodega) að Týsgötu 8, F2005885. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 

7. Lögð fram umsókn Felino ehf., kt. 610621-1040, dags. 21. nóvember 2021, um starfsleyfi 

fyrir veitingahús (Felino) að Engjateig 17-19, F2019491, F2019493 og F2019501. Ný 

starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 

8. Lögð fram umsókn Filipino Store ehf., kt. 611221-2900, dags. 28. desember 2021, um 

starfsleyfi fyrir matvöruverslun með forpökkuð matvæli ásamt innflutningi á matvælum 

(Filipino Store) að Langarima 21-23, F2228705 rými 108. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 



 

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

dags. 1. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Alföðurs ehf., kt. 620222-2670, 

um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; stærra gistiheimili (Gistiheimilið 

Baldursbrá) að Laufásvegi 41, F2007363. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 16. Skilyrði um að rekstaraðili 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. 15. mars 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 11. mars 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Glæða ehf., kt. 420222-0410, 

um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Glæður) að Bríetartúni 11, 

F2358547. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 6. Skilyrði um að rekstaraðili 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. 19. apríl 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 12. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Íbúða ehf., kt. 690703-3190, 

um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Reykjavík4YouApartments) að 

Laugavegi 85, F2297621. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 6. Skilyrði um að rekstaraðili 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. 19. apríl 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 12. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Íbúða ehf., kt. 690703-3190, 

um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Reykjavík4YouApartments) að 

Laugavegi 85, F2297619. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 6. Skilyrði um að rekstaraðili 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. 19. apríl 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 12. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Íbúða ehf., kt. 690703-3190, 

um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Reykjavík4YouApartments) að 

Laugavegi 85, F2297618. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 6. Skilyrði um að rekstaraðili 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. 19. apríl 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 12. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Íbúða ehf., kt. 690703-3190, 

um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Reykjavík4YouApartments) að 

Laugavegi 85, F2297617. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 6. Skilyrði um að rekstaraðili 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. 9. febrúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 8. febrúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Bodega ehf., kt. 460821-

0100, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa/greiðasala 

(Bodega) með útiveitingum til kl. 22 alla daga að Týsgötu 8, F2005885. 

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 rekstaraðili geri allt sem í hans valdi 

stendur til að koma í veg fyrir ónæði sbr. ákvæði reglugerðar nr. 724/2008 um hávaða og 

reglugerðar nr. 941/2002 um hollustuhætti. 

 

16. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 25. apríl 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags.12. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Bavaro ehf., kt. 691113-0190, 

um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús (Mínigarðurinn) að 

Skútuvogi 2, F2020881. 

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.  

 

17. Lögð fram umsókn L157 ehf., kt. 490321-2250, dags. 17. mars 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um tímabundið starfsleyfi fyrir niðurrif húsnæðis að Laugavegi 157, 

F2009790, í samræmi við samþykkta byggingarleyfisumsókn nr. 60364.  

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 26. apríl 2022 til 17. september 2022 með 

almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi 

og sértækum skilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og annarra 

mannvirkja. 

 

18. Lögð fram umsókn Einingaverksmiðjunnar ehf., kt. 480905-1640, dags. 11. apríl 2022, um 

endurnýjun á starfsleyfi til 30. september 2022 fyrir framleiðslu á byggingarefni úr 

steinsteypu að Breiðhöfða 10. 

Samþykkt að veita tímabundna framlengingu á starfsleyfi til 30. september 2022, eða 

þar til nýtt starfsleyfi er gefið út sbr. 4. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998. Gildistími útrunnins 

starfsleyfis var til 19. janúar 2022. Um starfsleyfið gilda almenn starfsleyfisskilyrði 

heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi og samræmd starfsleyfisskilyrði 

fyrir steypustöðvar og steypueiningarverksmiðjur.  

 

Fundi slitið 10:06 

 

 

 

Árný Sigurðardóttir 

 

 

Óskar Ísfeld Sigurðsson Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 miðvikudaginn 27. apríl, kl. 13:00 var haldinn 1619. afgreiðslufundur 

Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.  Fundinn sátu Rán Sturlaugsdóttir, Snæfríður Halldórsdóttir og 

Sigríður J. Jónsdóttir. Guðjón Ingi Eggertsson ritaði fundargerð. 

 

Þetta gerðist: 

 

1. Lögð fram umsókn Meltingarsetursins ehf., kt. 630902-2230, dags. 14. febrúar 2022, um 

starfsleyfi fyrir læknamiðstöð (Meltingarsetrið) að Bíldshöfða 9, F2043102. Flutningur í 

nýtt húsnæði. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

heilbrigðisþjónustu og meðferðarstofnanir. 

 

 

Fundi slitið 14:00 

 

 

 

Guðjón Ingi Eggertsson 

 

 

Rán Sturlaugsdóttir    

    

 Snæfríður Halldórsdóttir 

      

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 þriðjudaginn 3. maí, kl. 9:00 var haldinn 1620. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 

Reykjavíkur.   

 

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

Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 

Þetta gerðist: 

1. Lögð fram umsókn Eimskipa Íslands ehf., kt. 421104-3520, dags. 19. apríl 2022, um 

starfsleyfi fyrir vörugeymslu og flutningamiðstöð með matvæli að Klettagörðum 15, 

F2237820 og F2325711 (Eimskip Ísland ehf.). Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

2. Lögð fram umsókn Tiger Íslands ehf., kt. 561001-2780, dags. 22. apríl 2022, um starfsleyfi 

fyrir matvöruverslun með innpökkuð matvæli og innflutning á matvælum  að Laugavegi 13, 

F2004475 (Flying Tiger Ísland). Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

3. Lögð fram umsókn Tiger Íslands ehf., kt. 561001-2780, dags. 22. apríl 2022, um starfsleyfi 

fyrir matvöruverslun með innpökkuð matvæli og innflutning á matvælum  að Kringlunni 4-

12, F3505132 (Flying Tiger Ísland). Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

4. Lögð fram umsókn Greek house ehf., kt. 470120-1260, dags. 22. apríl 2022, um starfsleyfi 

fyrir veitingastað; skyndibitastað/veitingaverslun, auk undirbúningseldhúss fyrir eina aðra 

starfsstöð fyrirtækisins að Laugavegi 35, F2004775 (Gríska húsið). Öll matvæli koma á 

staðinn tilbúin til eldunar. Veitingar eru ekki til neyslu á staðnum þar sem ekki eru 

snyrtingar fyrir gesti. Breytingar á starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 

5. Lögð fram umsókn Logos slf., kt. 460100-2320, dags. 24. mars 2022, um starfsleyfi fyrir 

veitingastað; mötuneyti að Efstaleiti 5, F2247496 (Mötuneyti Logos). Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 

6. Lögð fram umsókn Bitavagnsins ehf., kt. 480222-0910, dags. 4. apríl 2022, um starfsleyfi 

fyrir matsöluvagn nr. MV407, færanleg starfsemi (Bitavagninn). Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi með skilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir rekstri matvöluvagna í Reykjavík. 

 

7. Lögð fram umsókn Norðfjörð ehf., kt. 620322-0670, dags. 25. apríl 2022, um starfsleyfi 

fyrir gististað; íbúðagistingu að Bríetartúni 11, F2358521, F2358525 og F2358528 

(Íbúðagisting Norðfjörð). Eigendaskipti. 



Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir gististaði. 

 

8. Lögð fram umsókn Nóa Siríus hf., kt. 490269-7039, dags. 11. apríl 2022, um starfsleyfi 

fyrir sælgætisframleiðslu að Hesthálsi 2-4, F2044204 (Nói Siríus). Leyfið tekur einnig til 

dreifingar á matvælum, þ.m.t. innflutning og útflutning og til reksturs veitingastaðar; 

mötuneyti. Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 

9. Lögð fram umsókn Matfélagsins ehf., kt. 550322-1880, dags. 25. apríl 2022, um starfsleyfi 

fyrir vefverslun með matvæli að Hafnarstræti 15, www.matland.is (Matfélagið). Lager er 

hjá Kjöt- og pylsumeistaranum að Kársnesbraut 112, Kópavogi. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

10. Lögð fram umsókn Nordik food ehf., kt. 710114-0720, dags. 23. mars 2022, um starfsleyfi 

fyrir veitingastað; matsölubás að Bíldshöfða 9, F2043102 (Pokéskálin Mathöll Höfða). Ný 

starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði og starfsleyfisskilyrðum fyrir Mathöll Höfða. 

 

11. Lögð fram umsókn Reykjavík Cocktails ehf., kt. 700118-0290, dags. 1. febrúar 2022, um 

starfsleyfi fyrir veitingastað; krá að Rauðarárstíg 27, F2011218 (Spritz). Flutningur í nýtt 

húsnæði. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði.  

 

12. Lögð fram umsókn Gott í Gogginn ehf., kt. 410621-0100, dags. 27. apríl 2022, um 

starfsleyfi fyrir framleiðslu á brauði, kökum og súpum (Cooking Harmony) að 

Brekkuhúsum 1, F2237895. Flutningur í nýtt húsnæði. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

 

13. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 19. apríl 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 12. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Íbúða ehf., kt. 690703-3190, 

um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Reykjavík4You Apartments) að 

Bergstaðastræti 12, F2005715. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 3. Starfsleyfi í gildi til 8. mars 2034. 

 

14. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 19. apríl 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 12. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Íbúða ehf., kt. 690703-3190, 

um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Reykjavík4You Apartments) að 

Bergstaðastræti 12, F2005716. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 3. Starfsleyfi í gildi til 8. mars 2034. 

 

15. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 19. apríl 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 12. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Íbúða ehf., kt. 690703-3190, 



um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Reykjavík4You Apartments) að 

Bergstaðastræti 12, F2311708. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 3. Starfsleyfi í gildi til 8. mars 2034. 

 

16. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 19. apríl 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 12. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Íbúða ehf., kt. 690703-3190, 

um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Reykjavík4You Apartments) að 

Bergstaðastræti 12, F2311709. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 5. Starfsleyfi í gildi til 8. mars 2034. 

 

17. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 19. apríl 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 12. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Íbúða ehf., kt. 690703-3190, 

um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Reykjavík4You Apartments) að 

Bergstaðastræti 12, F2311710. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 3. Starfsleyfi í gildi til 8. mars 2034. 

 

18. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 19. apríl 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 12. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Íbúða ehf., kt. 690703-3190, 

um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Reykjavík4You Apartments) að 

Bergstaðastræti 12, F2311711. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 5. Starfsleyfi í gildi til 8. mars 2034. 

 

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

dags. 12. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Íbúða ehf., kt. 690703-3190, 

um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Reykjavík4You Apartments) að 

Bergstaðastræti 12, F2311712. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 3. Starfsleyfi í gildi til 8. mars 2034. 

 

20. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 19. apríl 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 12. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Íbúða ehf., kt. 690703-3190, 

um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Reykjavík4You Apartments) að 

Bergstaðastræti 12, F2311714. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 3. Starfsleyfi í gildi til 8. mars 2034. 

 

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

dags. 26. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Cambridge Plaza Hotel 

Company ehf., kt. 590815-0980, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki IV, tegund; hótel 

(The Reykjavík Edition) að Austurbakka 2, F2309718 og F2309720. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 975. Starfsleyfi í gildi til 4. apríl 2034.  

 

22. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 27. apríl 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 27. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Norðfjörð ehf., kt. 620322-

0670, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Íbúðagisting Norðfjörð) að 

Bríetartúni 11, F2358521. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 6. 

 



23. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 27. apríl 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 27. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Norðfjörð ehf., kt. 620322-

0670, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Íbúðagisting Norðfjörð) að 

Bríetartúni 11, F2358525. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 4. 

 

24. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 27. apríl 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 27. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Norðfjörð ehf., kt. 700305-

0660, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Íbúðagisting Norðfjörð) að 

Bríetartúni 11, F2358528. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 6. 

 

25. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 10. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 3. desember 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn L41 ehf., kt. 680621-0120, 

um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; krá (Vintage Wine Bar Reykjavík) að 

Laugavegi 41b, F2004755. 

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn með vísan í 14. gr. reglugerðar um hollustuhætti 

nr. 941/2002 þar sem neikvæð umsögn byggingafulltrúa liggur fyrir. 

 

26. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 14. febrúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 10. febrúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Reykjavík Cocktails ehf., 

kt. 700118-0290, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; krá (Spritz) að 

Rauðarárstíg 27, F2011218. 

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 rekstaraðili 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. 

 

27. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 29. apríl 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 14. september 2020, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Fjallakórs ehf., kt. 

661018-1510, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; kaffihús 

(Veitingaportið) að Tryggvagötu 19, F2000241. 

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn með vísan í 14. gr. reglugerðar um hollustuhætti 

nr. 941/2002 þar sem neikvæð umsögn byggingafulltrúa liggur fyrir. 

 

28. Lögð fram umsókn Dragonflyink ehf., kt. 550321-2890, dags. 25. apríl 2022, um starfsleyfi 

fyrir húðflúrsviðburð (EVE - fanfest) í Laugardalshöll.  

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 6. til 7. maí 2022 með sértækum 

starfsleyfisskilyrðum Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur fyrir húðflúrsviðburð Dragonflyink 

ehf. á EVE fanfest 2022 í Laugardalshöll 6.-7. maí. 

 

29. Lögð fram umsókn Aðalheiðar Sigþórsdóttur, dags. 13. apríl 2022, um starfsleyfi fyrir 

fótaaðgerðastofu (Fótaaðgerðastofan Ármúla) að Ármúla 5. Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

heilbrigðisþjónustu og meðferðarstofnanir. 

 



30. Lögð fram umsókn Vatican art studio ehf., kt. 640417-1020, dags. 21. apríl 2022, um 

starfsleyfi fyrir húðflúrstofu (Húðflúrstofan Vatican art studio) að Barónsstíg 27. Ný 

starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

húðgötun í eyrnasnepla, líkamsgötun og húðflúr. 

 

31. Lögð fram umsókn Íslenska reiðskólans ehf., kt. 470820-0980, dags. 26. apríl 2021, um 

starfsleyfi fyrir reiðskóla (Íslenski Reiðskólinn) að Faxabóli 11. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

hestaleigur og reiðskóla. 

 

32. Lögð fram umsókn Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf., kt. 581096-2919, dags. 10. mars 

2022, að loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir niðurrif á mannvirkjum við Sævarhöfða 

6-10, í samræmi við samþykkta byggingarleyfisumsókn nr. 60419. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 3. maí 2022 til 31. október 2023 með 

almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi 

og sértækum skilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og annarra 

mannvirkja.  

 

33. Lögð fram umsókn Borgarhöfða fasteignaþróunar ehf., kt. 631012-0430, dags. 30. mars 

2022, að loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir niðurrif á húsnæði við Eirhöfða 11, í 

samræmi við samþykkta byggingarleyfisumsókn nr. 60754. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 3. maí 2022 til 31. ágúst 2022 með 

almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi 

og sértækum skilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og annarra 

mannvirkja.  

 

34. Lögð fram umsókn Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, 

dags. 30. mars 2022, að loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir niðurrif á húsnæði við 

Vatnsstíg 10a, í samræmi við samþykkta byggingarleyfisumsókn nr. 59934. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 3. maí til 30. september 2022 með 

almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi 

og sértækum skilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og annarra 

mannvirkja. 

 

35. Lögð fram umsókn Berserkja ehf., kt. 590902-2920, dags. 31. mars 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir niðurrif á asbestplötum á húsnæði við Austurstræti 17. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 3. maí 2022 til 30. júní 2022 með 

almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi 

og sértækum skilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og annarra 

mannvirkja.  

 

36. Lögð fram umsókn Verslunarinnar Álfheima ehf., kt. 711013-1480, dags. 19. apríl 2022, 

um leyfi til tóbakssölu í matvöruverslun (Verslunin Álfheimar) að Álfheimum 2. 

Endurnýjun leyfis. 

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

með síðari breytingum. 



Fundi slitið 10:58 

Árný Sigurðardóttir 

Óskar Ísfeld Sigurðsson Rósa Magnúsdóttir 



Afgreiðslufundur

Ár 2022 þriðjudaginn 10. maí, kl. 9:00 var haldinn 1621. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 

Reykjavíkur.   

Fundinn sátu Óskar Ísfeld Sigurðsson, Rósa Magnúsdóttir og Sigríður J. Jónsdóttir. Árný 

Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Misturs ehf., kt. 611119-0970, dags. 25. febrúar 2022, um starfsleyfi

fyrir vef- og heildverslun með forpökkuð matvæli ásamt innflutningi á matvælum (Mistur)

að Gylfaflöt 5, F2237477, rými 010103. Ný starfsemi.

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

2. Lögð fram umsókn GRB ehf., kt. 450111-0740 , dags. 8. október 2021, um starfsleyfi fyrir

matvöruverslun með vinnslu, veisluþjónustu ásamt innflutningi á forpökkuðum matvælum

(Kjötbúðin) að Grensásvegi 48, F2033681. Breytingar á starfsemi.

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

3. Lögð fram umsókn Nordic Spirit ehf., kt. 511220-0170, dags. 1. janúar 2022, um starfsleyfi

fyrir gististað; íbúðagisting (Harbor Apartment) að Ægisgötu 5, F2273161. Ný starfsemi.

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar

Reykjavíkur fyrir gististaði.

4. Lögð fram umsókn Design of Iceland ehf., kt. 421018-1380, dags. 18. apríl 2022, um

starfsleyfi fyrir matvöruverslun með innpökkuð matvæli (Taste of Iceland) að Laugavegi 8,

F2004557. Ný starfsemi.

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

5. Lögð fram umsókn Kjötkompanís ehf., kt. 500709-0140, dags. 30. mars 2022, um starfsleyfi

fyrir matvöruverslun með kjötborði, forpökkuðum matvælum og grænmeti (Kjötkompaní)

að Bíldshöfða 18, F2043236, rými 030201. Leyfið nær til einfaldrar vinnslu á kjöti s.s.

skurðar og marineringar. Leyfið nær ekki til dreifingar á kjötvörum til annarra smásala eða

starfsstöðva né forvinnslu þeirra. Ný starfsemi.

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 

6. Lögð fram umsókn Brauðs og co ehf., kt. 620615-1370, dags. 25. apríl 2022, um starfsleyfi

fyrir sölu á brauðmeti og forpökkuðum matvælum ásamt einfaldri samsetningu á brauðmeti

og bakstri á snúðum sem koma tilbúnir til baksturs á staðinn (Brauð & Co) að Bíldshöfða

18, F2043236, rými 030201. Ný starfsemi.

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 



7. Lögð fram umsókn KBV ehf., kt. 580321-1270, dags. 22. apríl 2022, um starfsleyfi fyrir

veitingastað; skemmtistað (Lúx Nightclub) að Austurstræti 7, F2002606, rými 010101.

Eigendaskipti.

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. Skilyrði um að rekstaraðili 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. 8. apríl 2022, vegna bréfs sýslumanns,

dags. 15. mars 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn  Nordic Spirit ehf., kt. 511220-

0170, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Harbor Apartment) að

Ægisgötu 5, F2273161.

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 2. Skilyrði um að rekstaraðili 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. 5. ágúst 2021, vegna bréfs sýslumanns,

dags. 14. júní 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Útgáfuhússins Verðandi ehf.,

kt. 650915-2320, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; krá (Salka bókabúð)

að Hverfisgötu 89, F2503075.

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn þar sem neikvæð umsögn byggingafulltrúa dags. 

13. apríl 2022 liggur fyrir sbr. ákvæði 14. greinar reglugerðar um hollustuhætti nr.

941/2002.

Árný Sigurðardóttir víkur af fundi við afgreiðslu á þessum lið. Aron Jóhannesson tekur 

sæti á meðan. 

10. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 26. apríl 2022, vegna bréfs sýslumanns,

dags. 25. apríl 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn  KBV ehf., kt. 580321-1270,

um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki III, tegund; skemmtistaður (Lúx Nightclub) að

Austurstræti 7, F2002606.

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 rekstaraðili 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. Lögð fram umsókn Þuríðar Hallgrímsdóttur, dags. 5. apríl 2022, um starfsleyfi fyrir

fótaaðgerðastofu (Tíu tær) að Kirkjusandi 5. Eigendaskipti.

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir

heilbrigðisþjónustu og meðferðarstofnanir.

12. Lögð fram umsókn Guðrúnar Magnúsdóttur, dags. 28. mars 2022, um starfsleyfi fyrir

dýrasnyrtistofu (Lukkudýr) að Hraunbæ 102b. Ný starfsemi.

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir

starfsemi með gæludýr.



13. Lögð fram umsókn Hrefnu Maríu Einarsdóttur, dags. 28. apríl 2022, um tímabundið

starfsleyfi fyrir húðflúrstofu (Valhalla guest spot tattoo) að Austurstræti 20.

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 10. maí 2022 til 15. júní 2022 með 

starfsleyfisskilyrðum fyrir húðgötun í eyrnasnepla, líkamsgötun og húðflúr. 

14. Lögð fram umsókn Reykjavíkurborgar, skóla- og frístundasviðs, kt. 530269-7609, dags. 2.

maí 2022, um tímabundið starfsleyfi fyrir leikskóla (Leikskólinn Furuskógur) að Safamýri

5. Flutningur í nýtt húsnæði.

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 9. maí 2022 til 13. júlí 2022 með

samræmdum starfsleyfisskilyrði fyrir leikskóla. 

15. Lögð fram umsókn Hraða ehf.,  kt. 470909-0560, dags. 5. apríl 2022, að loknu

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir efnalaug (Hraði) að Ægisíðu 115. Endurnýjun.

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum 

heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi. 

16. Lögð fram umsókn Einars P. & Kó slf.,  kt. 431111-0390, dags. 8. apríl 2022, að loknu

auglýsingarferli, um tímabundið starfsleyfi fyrir niðurrif á bílskúr með asbestklæðningu við 
Nökkvavog 12, í samræmi við byggingarleyfi nr. 605564.

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 10. maí 2022 til 30. maí 2022 með 

almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi 

og sértækum skilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og annarra 

mannvirkja. 

17. Lögð fram umsókn Veitna ohf.,  kt. 501213-1870, dags. 4. apríl 2022, um tímabundið

starfsleyfi vegna árlegs viðhalds vega innan vatnsverndarsvæðisins í Heiðmörk og hreinsun

gróðurs frá mannvirkjum.

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 1. júní 2022 til 31. ágúst 2022 á grundvelli

samþykktar nr. 555/2015 um verndarsvæði vatnsbóla á höfuðborgarsvæðinu. Leyfið er

gefið út með sértækum starfsleyfisskilyrðum Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur vegna árlegs

vega innan vatnsverndarsvæðisins í Heiðmörk og hreinsun gróðurs frá mannvirkjum.

18. Lögð fram umsókn Orkuveitu Reykjavíkur-vatns sf.,  kt. 591213-0160, dags. 8.

febrúar 2021, að loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir skólphreinsistöð að Kollagrund 

3. Endurnýjun.

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum

heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi og sértækum 

starfleyfiskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir skólphreinsistöð Orkuveitu 

Reykjavíkur-vatns og fráveita sf. við Kollagrund. 



lokið 10.10 


	fundur 1616 19.4.2022
	fundur 1617 20.4.2022
	fundur 1618 26.4.2022
	fundur 1619 27.4.2022
	fundur 1620 3.5.2022
	fundur 1621 10.5.2022

