
Afgreiðslufundur      

Ár 2021 þriðjudaginn 14. desember, kl. 9:00 var haldinn 1590. afgreiðslufundur 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Óskar Ísfeld Sigurðsson, Árný Sigurðardóttir og Snædís K. Bergmann. Rósa 
Magnúsdóttir ritaði fundargerð. 
 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Orkunnar IS ehf., kt. 680319-0730, dags. 11. október 2021, um 
starfsleyfi fyrir matvöruverslun með sjálfsafgreiðslu á brauðmeti ásamt veitingastofu 
(Orkan) að Suðurfelli 4, F2051585. Eigendaskipti. 

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

 
2. Lögð fram umsókn Orkunnar IS ehf., kt. 680319-0730, dags. 11. október 2021, um 

starfsleyfi fyrir matvöruverslun með sjálfsafgreiðslu á brauðmeti ásamt veitingastofu 
(Orkan) að Bústaðavegi 20, F2032820. Eigendaskipti. 

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

3. Lögð fram umsókn Orkunnar IS ehf., kt. 680319-0730, dags. 11. október 2021, um 
starfsleyfi fyrir matvöruverslun með sjálfsafgreiðslu á brauðmeti ásamt veitingastofu 
(Orkan) að Grjóthálsi 8, F2044157. Eigendaskipti. 

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

4. Lögð fram umsókn Orkunnar IS ehf., kt. 680319-0730, móttekin 26. nóvember  2021, um 
starfsleyfi fyrir matvöruverslun (Extra) með forpökkuð matvæli, ávexti og grænmeti að 
Barónsstíg 4, F2003456. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

5. Lögð fram umsókn Hamborgarab Tómasar Geirsg ehf., kt. 520905-2190, dags. 7. október 
2021, um starfsleyfi fyrir skyndibitastað (Hamborgarabúlla Tómasar) að Geirsgötu 1, 
F2000222. Ekki er gert ráð fyrir neyslu veitinga á staðnum þar sem ekki er snyrting fyrir 
gesti. Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi.  
 

6. Lögð fram umsókn Djúss ehf., kt. 611112-1140, dags. 9. júlí 2021, um starfsleyfi fyrir 
skyndibitastað (Lemon) að Norðlingabraut 7, F2299484. Ný starfsemi. 

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

 



7. Lögð fram umsókn Market matvöru ehf., kt. 540621-2170, dags. 7. desember 2021, um 
starfsleyfi fyrir matvöruverslun (Euro Market) með forpökkuð matvæli og brauðbar í 
sjálfsafgreiðslu að Stakkholti 4b, F2350791. Eigendaskipti 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

8. Lögð fram umsókn Tabasom Asadi, kt. , dags. 20. október 2021, um starfsleyfi 
fyrir veitingahús (Yaaseen Restaurant) að Suðurlandsbraut 10, F2012704. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi í 3 mánuði frá 14. desember 2021 til 14. mars 
2022 með skilyrði um að fyrirtækið fái samþykki byggingarfulltrúa um að húsnæði, búnaður 
og starfsemi sé í samræmi við byggingarlöggjöf ásamt starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 
9. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 6. desember 2021, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 3. desember 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Dags fjárfestingafélags 
ehf., kt. 680403-3090, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Laugavegur 
83) að Laugavegi 83, íbúð 0401, F2005365. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 8. Starfsleyfi í gildi til 23. febrúar 2028. 
 

10. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 1. nóvember 2021, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 1. nóvember 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn STAFF Starfsmannafélags 
Icelandair, kt. 650679-0329, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; 
samkomusalur (Stélið) að Síðumúla 11, F2250725, 

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 25. maí 2033. 
 

11. Lögð fram umsókn Hjá Jobba ehf., kt. 541197-2739, dags. 19. október 2021, að loknu 
auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir handvirka bónstöð (Hjá Jobba) að Skeifunni 17. 
Endurnýjun leyfis. 

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

 
12. Lögð fram umsókn Dekkjahallarinnar ehf., kt. 520385-0109, dags. 25. október 2021, að 

loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir hjólbarðaverkstæði (Dekkjahöllin) að Skeifunni 
5, F2023283 - 0104. Endurnýjun leyfis. 

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

 
13. Lögð fram umsókn Sérverks ehf., kt. 571091-1279, dags. 10. nóvember 2021, að loknu 

auglýsingarferli, um tímabundið starfsleyfi fyrir niðurrifi á húsnæði við Þverholt 13, 
F2011247, í samræmi við byggingarleyfi, sbr. samþykkta byggingarleyfisumsókn nr. 
60072. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 14. desember 2021 til 14. apríl 2022 með 
starfsleyfisskilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og annarra 



mannvirkja og almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir 
mengandi starfsemi. 

 
14. Lögð fram umsókn Skálpa ehf., kt. 550206-1290, dags. 5. nóvember 2021, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir bifreiða- og vélaverkstæði (Mountaineers of Iceland - 
Fjallamenn) að Skútuvogi 12e, F2020937. Endurnýjun leyfis. 

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

 
 

 

 
 

Fundi slitið 09:45 

 
 
 

Rósa Magnúsdóttir 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2021 þriðjudaginn 21. desember, kl. 9:16 verður haldinn 1591. afgreiðslufundur 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.  Fundinn sátu: Árný Sigurðardóttir, Rósa Magnúsdóttir og 
Óskar Ísfeld Sigurðsson ritaði fundargerð. 

Þetta gerðist: 

1. Lögð fram umsókn Adam. N ehf., kt. 611021-0540, móttekin 10. desember 2021, um 
starfsleyfi fyrir skyndibitastað/veitingastofu (Arabian Taste) að Laugavegi 87, F2005358, 
0101. Ný starfsemi. 

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

 
2. Lögð fram umsókn Maul Reykjavík ehf., kt. 521017-0580, dags. 2. desember 2021, um 

starfsleyfi fyrir vörugeymslu og flutningamiðstöð (Maul Reykjavík) að Síðumúla 33, 
F2015610. Flutningur í nýtt húsnæði. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

3. Lögð fram umsókn Galdurs ehf., kt. 541013-0590, dags. 30. maí 2021, um starfsleyfi fyrir 
gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Galdur Apartment) að Bríetartúni 11, íbúð 307, 
F2358535. Ný starfsemi. 

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

 
4. Lögð fram umsókn HBTB ehf., kt. 710306-2140, dags. 13. desember 2021, um starfsleyfi 

fyrir skyndibitastað/veitingaverslun (Hamborgarabúlla Tómasar) að Ofanleiti 14, 
F2032538. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. Ekki er gert ráð fyrir neyslu veitinga á 
staðnum þar sem ekki er snyrting fyrir gesti. 

 
5. Lögð fram umsókn Ó. Johnson & Kaaber ehf., kt. 611200-2770, dags. 16. desember 2021, 

um starfsleyfi fyrir dreifingu á matvælum (flutning, innflutning, sölu og geymslu í kæli- 
frysti- og þurrvörugeymslum) (ÓJ&K-ÍSAM) að Blikastaðavegi 2-8, F2297084. 
Eigendaskipti og breytingar á húsnæði. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

6. Lögð fram umsókn Transylvania ehf., kt. 590821-0980, dags. 1. september 2021, um 
starfsleyfi fyrir kaffihús, þar sem allar veitingar koma á staðinn tilbúnar til upphitunar, 
samsetningar og framreiðslu (Transylvania) að Aðalstræti 9. Ný starfsemi. 

Samþykkt til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir 
samkomustaði. 

 
7. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 7. júní 2021, vegna bréfs sýslumanns, 

ódagsett, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Galdurs ehf., kt. 541013-0590, um 
rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Galdur Apartment) að Bríetartúni 11, 
íbúð 307, F2358535. 



Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 4. 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. 17. desember 2021, vegna bréfs 

sýslumanns, dags. 6. desember 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Sand H. 
Operation ehf., kt. 541220-1510, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki IV, tegund; hótel 
(Sandhótel) að Laugavegi 34, F2004838, F2004842 og F2004850. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 200. 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. 9. september 2021, vegna bréfs 
sýslumanns, dags. 9. september 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Transylvania 
ehf., kt. 590821-0980, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús 
(Transylvania) að Aðalstræti 9, ásamt útiveitingum til kl. 01:00 virka daga og til kl. 03:00 
aðfaranætur frídaga, F2002647, F2296388.  

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn um veitingastað í flokki II, tegund veitingahús þar 
sem aðstaða er ófullnægjandi fyrir veitingahús. Gefin er neikvæð umsögn um umsóttar 
útiveitingar vegna grenndaráhrifa. Samþykkt að gefa jákvæða umsögn um veitingastað 
flokki II, tegund kaffihús. Ekki er tekin afstaða til flokkunar áfengisveitinga þar sem það er 
ekki á verksviði Heilbrigðiseftirlits né afstaða til gestafjölda þar sem hann er ákvarðaður í 
byggingarreglugerð. 
 

10. Lögð fram umsókn Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, dags. 10. desember 2021, um 
tímabundið starfsleyfi fyrir grunnskóla (Fossvogsskóli) að Haðalandi 26, í 9 færanlegum 
kennslustofum í bráðabirgðahúsnæði. Matur kemur tilbúinn á staðinn. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 4 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
grunnskóla. 

 
11. Lögð fram umsókn Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, dags. 10. desember 2021, um 

starfsleyfi fyrir grunnskóla (Fossvogsskóli) að Bakkastöðum 2. Starfsleyfi tekur til 11 
almennra kennslustofa ásamt sérgreinastofum fyrir myndmennt, heimilisfræði, textíl, 
smíðar auk íþróttahúss og mötuneytis. Endurnýjun starfsleyfis. 

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

 
12. Lögð fram umsókn Rögnvaldar Hreiðarssonar, kt. , dags. 13. desember 2021, 

um starfsleyfi fyrir hárgreiðslustofu (Rakarastofan Hótel Sögu) við Hagatorg. 
Eigendaskipti. 

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

 
13. Lögð fram umsókn Alzheimersamtakanna á Íslandi, kt. 580690-2389, dags. 14. desember 

2021, um starfsleyfi fyrir félagsaðstöðu fullorðinna og fótaaðgerðastofu (Maríuhús – 
Dagþjálfun fyrir heilabilaða) að Blesugróf 27. Endurnýjun starfsleyfis. 



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

 
 

14. Lögð fram umsókn Orkunnar IS ehf., kt. 680319-0730, dags. 11. nóvember 2021, að loknu 
auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir bensínstöð (Orkan) að Fellsmúla 30, F2015759. 
Eigendaskipti. 

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

 
15. Lögð fram umsókn Orkunnar IS ehf., kt. 680319-0730, dags. 11. nóvember 2021, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir bensínstöð (Orkan) að Stekkjarbakka 2, F2046807. 
Eigendaskipti. 

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

 
16. Lögð fram umsókn Orkunnar IS ehf., kt. 680319-0730, dags. 11. nóvember 2021, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir bensínstöð (Orkan) að Vatnagörðum 40, F2020313. 
Eigendaskipti. 

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

 
17. Lögð fram umsókn ÓJ&K-ÍSAM ehf., kt. 611200-2770, dags. 17. desember 2021, um leyfi 

til tóbakssölu í heildverslun með matvæli (ÓJ&K-ÍSAM) að Blikastaðavegi 2-8. 
Eigendaskipti. 

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

 

 

Fundi slitið 10.04 

 
 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 
 

Árný Sigurðardóttir Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2021 miðvikudaginn 22. desember, kl. 12:30 var haldinn 1592. afgreiðslufundur 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Óskar Ísfeld Sigurðsson, Oddný Kristín Kristbjörnsdóttir og Rán Sturlaugsdóttir. 
Dagný Björk Aðalsteinsdóttir ritaði fundargerð. 
 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Marinós Flóvents Birgissonar, kt. , móttekin 8. desember 
2021, um starfsleyfi fyrir bakarí (Majó Bakari) að Laugarnesvegi 91, F2015952. Flutningur 
í nýtt húsnæði. Samþykkt að veita starfsleyfi með vísan í matvælalöggjöf. 
 

2. Lögð fram umsókn Rna38 ehf, kt. 590111-0660, móttekin 17. desember 2021, um 
starfsleyfi fyrir skyndibitastað/veitingastofu (Smass) að Pósthússtræti 2, F2002596. Ný 
starfsemi. Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 
 
 

 

 

Fundi slitið 12:48 

 
 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 
 
 

Oddný Kristín Kristbjörnsdóttir Rán Sturlaugsdóttir 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2021 þriðjudaginn 28. desember, kl. 09:00 var haldinn 1593. afgreiðslufundur 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Fundinn sátu: Jón Ragnar Gunnarsson, Björn Kr. Bragason 
og Óskar Ísfeld Sigurðsson sem ritaði fundargerð.  

Þetta gerðist: 

1. Lögð fram umsókn Microbars ehf kt. 630412-1370, móttekin 16. september 2021, um 
starfsleyfi fyrir krá (Microbar) að Laugavegi 86, F2275197, 0101. Ný starfsemi. 

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

 
2. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 11. október 2021 vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 7. október 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Microbars ehf., kt. 630412-
1370, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; krá (Microbar) að Laugavegi 
86, F2275197, rými 0101. 

Samþykkt að veita 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. Vakin er athygli á því að fasteignanúmer á 
umsögn fer ekki saman við fnr á umsókn, á umsókn er fnr. F2275198, en á teikningum og 
starfsleyfi er fnr. F2275197. 

 
3. Lögð fram umsókn Devitos pizza ehf., kt. 420403-2320, dags. 22. desember 2021, um 

starfsleyfi fyrir skyndibitastað/veitingaverslun (Devitos Pizza) að Laugavegi 126, 
F2010428. Ekki er gert ráð fyrir neyslu veitinga á staðnum þar sem ekki er snyrting fyrir 
gesti. Endurnýjun leyfis.  

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 28. desember 2021 til 28. mars 2022.  
Skilyrt er að virkt matvælaöryggiskerfi sé til staðar og að rekstraraðili fái breytingar á 
húsnæði samþykktar hjá byggingarfulltrúa. 
 

 

Fundi slitið: kl. 9:28 

 

 

 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 



Afgreiðslufundur      

Ár 2021 fimmtudaginn 30. desember, kl. 9:15 var haldinn 1594. afgreiðslufundur 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Snæfríður Halldórsdóttir, Berglind Ósk Þ. Þórólfsdóttir og Snædís K. Bergmann. 
Guðjón Ingi Eggertsson ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Artafls ehf., kt. 430321-0800, dags. 14. desember 2021, um starfsleyfi 
fyrir safnastarfsemi og kaffihús (Höfuðstöðin) að Rafstöðvarvegi 1a, F2258528. Ný 
starfsemi. 

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

 
2. Lögð fram umsókn Berserkja ehf., kt. 590902-2920, dags. 22. desember 2021, um 

framlengingu á tímabundnu starfsleyfi fyrir niðurrif á asbesti að Þorragötu 10. Vísað er til 
4. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998 sem segir: Útgefanda starfsleyfis er heimilt að framlengja 
gildistíma starfsleyfis á meðan nýtt starfsleyfi er í vinnslu, að hámarki til eins árs, hafi 
fullnægjandi umsókn um nýtt starfsleyfi borist útgefanda. Gildistími núverandi starfsleyfis 
er 8. júní 2021 – 31. desember 2021. 

Fullnægjandi starfsleyfisumsókn hefur borist og er því samþykkt að framlengja 
tímabundið starfsleyfi í allt að 3 mánuði, þ.e. til 31. mars 2022, eða þar til nýtt starfsleyfi er 
gefið út.  

 
3. Lögð fram umsókn Berserkja ehf., kt. 590902-2920, dags. 22. desember 2021, um 

framlengingu á tímabundnu starfsleyfi fyrir niðurrif á asbesti að Fjölnisvegi 8. Vísað er til 
4. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998 sem segir: Útgefanda starfsleyfis er heimilt að framlengja 
gildistíma starfsleyfis á meðan nýtt starfsleyfi er í vinnslu, að hámarki til eins árs, hafi 
fullnægjandi umsókn um nýtt starfsleyfi borist útgefanda. Gildistími núverandi starfsleyfis 
er 8. júní 2021 – 31. desember 2021. 

Fullnægjandi starfsleyfisumsókn hefur borist og er því samþykkt að framlengja 
tímabundið starfsleyfi í allt að 3 mánuði, þ.e. til 31. mars 2022, eða þar til nýtt starfsleyfi er 
gefið út.  

 
4. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 29. desember 2021, vegna bréfs 

sýslumanns, dags. 29. desember 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Artafls ehf., 
kt. 430321-0800, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; kaffihús 
(Höfuðstöðin) að Rafstöðvarvegi 1a, F2258528. 

Samþykkt að veita jákvæða umsögn. Ekki er tekin afstaða til gestafjölda þar sem hann 
er ákvarðaður í byggingarreglugerð. 

Fundi slitið 09:30 

Guðjón Ingi Eggertsson 

Snæfríður Halldórsdóttir     Berglind Ósk Þ. Þórólfsdóttir 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 þriðjudaginn 4. janúar, kl. 9:00 var haldinn 1595. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   

Fundinn sátu Rósa Magnúsdóttir, Jón Ragnar Gunnarsson og Snædís K. Bergmann. 
Árný Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Víkingapylsna ehf. kt. 651121-0860, dags. 25. nóvember 2021, um 
starfsleyfi fyrir pylsuvagn (Víkingapylsur) með aðsetur efst á Frakkastíg. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi með almennum starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir rekstri matvöluvagna í Reykjavík. 

 
2. Lögð fram umsókn HBTB ehf., kt. 710306-2140, dags. 13. desember 2021, um starfsleyfi 

fyrir skyndibitastað/veitingastofu (Hamborgarabúlla Tómasar) að Spönginni 11, F2237877. 
Eigendaskipti. 

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

 
3. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 27. september 2021, vegna bréfs 

sýslumanns, dags. 24. september 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Hótels 1919 
ehf., kt. 460405-0920, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki IV, tegund; hótel (Radisson 
BLU 1919 Hotel) að Pósthússtræti 2, F2223198, F2223199, F2002588 og F2002586. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 176. Starfsleyfi í gildi til 11. janúar 
2023. 

 
4. Lögð fram umsókn Kro106 ehf., kt. 450613-0290, dags. 10. desember 2021, um starfsleyfi 

fyrir hárgreiðslustofu (Labella) að Furugerði 3, F2034141. Eigendaskipti. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

snyrtistofur og skylda starfsemi 
 

5. Lögð fram umsókn Örnu ehf., kt. 440205-0460, dags. 17. nóvember 2021, að loknu 
auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir kæli- og frystigeymslu, þ.e. rekstur kælikerfis með 
flúoruðum gróðurhúsalofttegundum (Arna) að Tunguhálsi 6, F2290290. Ný starfsemi. 

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

 
6. Lögð fram umsókn Kælitækni ehf., kt. 660397-2139, dags. 23. nóvember 2021, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir þjónustuaðila kælikerfa (Kælitækni) að Járnhálsi 2, 
F2044211. Flutningur í nýtt húsnæði. 

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

 



7. Lögð fram umsókn Orkunnar IS ehf., kt. 680319-0730, dags. 11. október 2021, að loknu 
auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir kæli- og frystigeymslu, þ.e. rekstur kælikerfis með 
flúoruðum gróðurhúsalofttegundum (Orkan) að Bústaðavegi 20, F2032820. Ný starfsemi. 

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

 
8. Lögð fram umsókn Orkunnar IS ehf., kt. 680319-0730, dags. 11. október 2021, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir kæli- og frystigeymslu. þ.e. rekstur kælikerfis með 
flúoruðum gróðurhúsalofttegundum (Orkan) að Suðurfelli 4, F2051585. Ný starfsemi. 

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

9. Lögð fram umsókn WN ehf., kt. 680105-1110, dags. 2. desember 2021, að loknu 
auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir niðurrif á vöruskemmu við Norðurstíg 5, F2000528, í 
samræmi við samþykkta byggingarleyfisumsókn nr. 60008.  

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 4. janúar 2022 til 4. mars 2022 með 
almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi 
og starfsleyfisskilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og annarra 
mannvirkja. 

 
10. Lögð fram umsókn Alvotech hf., kt. 710113-0410, dags. 16. september 2021, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir rannsóknastofur (Alvotech) að Klettagörðum 6, 
F2279081. Ný starfsemi. 

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

 
11. Lögð fram umsókn Dekkjalands ehf., kt. 480221-0870, dags. 27. október 2021, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir smurstöð, bifreiða- og vélaverkstæði og 
hjólbarðaverkstæði (Nesdekk) að Skeifunni 9, F2023296, rýmisnr. 01-0102. Ný starfsemi. 

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

 
12. Lögð fram umsókn Sigga Gutt ehf., kt. 480719-0690, dags. 21. nóvember 2021, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir bifreiða- og vélaverkstæði (Siggi Gutt ehf.) að Eirhöfða 
17. Ný starfsemi. 

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

 

Fundi slitið 10:00 

Árný Sigurðardóttir 

Jón Ragnar Gunnarsson Rósa Magnúsdóttir



 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 miðvikudaginn 5. janúar, kl. 13:00 var haldinn 1596. afgreiðslufundur 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   
 
Viðstödd voru Anna Jóhannesdóttir, Aron Jóhannsson og Snædís K. Bergmann. Árný 
Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn ÓK2021 ehf., kt. 680121-0360, dags. 20. desember 2021, um starfsleyfi 
fyrir skyndibitastað (Plan B Smassburger) að Grandagarði 13, F2000175. Ný starfsemi. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

Fundi slitið 13:10 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir 
 

 

 

Anna Jóhannesdóttir Aron Jóhannsson 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 þriðjudaginn 11. janúar, kl. 9:00 var haldinn 1597. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Jón Ragnar Gunnarsson, Rósa Magnúsdóttir og Snædís K. Bergmann. Árný 
Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 
 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Cambridge Plaza Hotel Company ehf., kt. 590815-0980, dags. 16. 
nóvember 2021, um starfsleyfi fyrir hótel með veitingastöðum (The Reykjavík Edition) að 
Austurbakka 2, F2309718 og F2309720. Leyfið gildir einungis fyrir hæðir: -2, -1 og 1 til 6. 
Breytingar á húsnæði. 

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

 
2. Lögð fram umsókn Sjávarhornsins ehf., kt. 500321-0400, dags. 3. desember 2021, um 

starfsleyfi fyrir fiskbúð (Sjávarhornið) að Bergstaðastræti 14, F2005721. Eigendaskipti. 
Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

3. Lögð fram umsókn Jon Olav Fivelstad, dags. 4. janúar 2022, um starfsleyfi fyrir gistiheimili 
(Butterfly Guesthouse) að Ránargötu 8a, F2001603. Eigendaskipti. 

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

 
4. Lögð fram umsókn HHS veitinga ehf., kt. 451121-0140, dags. 3. janúar 2022, um starfsleyfi 

fyrir skyndibitastað/veitingastofu (The Bagel Co) að Skeifunni 15, F2023330. Öll matvæli 
koma tilbúin til neyslu, ekkert er eldað á staðnum. Eigendaskipti. 

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

 
5. Lögð fram umsókn Myllan-Ora ehf., kt. 660169-1729, dags. 8. desember 2021, um 

starfsleyfi fyrir framleiðslu á brauði, kökum, tertum, kexi, brauðréttum, smurbrauði og 
brauðsalötum og fyrir frystigeymslu og mötuneyti (Myllan) að Blikastaðavegi 2-8, 
F2297084. Flutningur í nýtt húsnæði og breytingar á húsnæði. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi.  
 

6. Lögð fram umsókn Eyglu ehf., kt. 691121-0380, dags. 4. janúar 2022, um starfsleyfi fyrir 
innflutning og heildsölu með áfengi (Eygla ehf.) að Álakvísl 122, F2015902, lager er hjá 
Vöruhóteli Eimskipa að Sundabakka 2. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 
 



7. Lögð fram umsókn Félagsmiðstöðvarinnar Aflagranda, kt. 530269-7609, dags. 28. 
desember 2021, um undanþágu fyrir heimsóknir hunda (Félagsmiðstöðin Aflagranda) að 
Aflagranda 40. Sótt er um leyfi fyrir heimsóknum 2x í viku í 30 mínútur í senn í 6 vikur. 
Áætlað er að byrja fyrstu heimsókn um miðjan janúar. 

Samþykkt að veita tímabundið leyfi í 6 vikur með vísan í 19. gr. reglugerðar nr. 
941/2002 um hollustuhætti. 

 
8. Lögð fram umsókn Íslenskra Aðalverktaka hf., kt. 660169-2379, dags. 3. desember 2021, 

að loknu auglýsingarferli, um tímabundið starfsleyfi fyrir niðurrif á asbesti í húsnæði að 
Borgartún 7a, F2327675.  

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 11. janúar 2022 til 1. mars 2022 með 
almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi 
og starfsleyfisskilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og annarra 
mannvirkja. 

 
9. Lögð fram umsókn Orkunnar IS ehf., kt. 680319-0730, dags. 29. nóvember 2021, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir kæli- og frystigeymslu, þ.e. rekstur kælikerfis með 
flúoruðum gróðurhúsalofttegundum (10-11) að Austurstræti 17, F2002629. Ný starfsemi. 

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

 
10. Lögð fram umsókn Orkunnar IS ehf., kt. 680319-0730, dags. 26. nóvember 2021, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir kæli- og frystigeymslu, þ.e. rekstur kælikerfis með 
flúoruðum gróðurhúsalofttegundum (10-11) að Laugavegi 116, F2010367. Ný starfsemi. 

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

 
11. Lögð fram umsókn Orkunnar IS ehf., kt. 680319-0730, móttekin 3. desember 2021, að 

loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir kæli- og frystigeymslu, þ.e. rekstur kælikerfis 
með flúoruðum gróðurhúsalofttegundum (Extra) að Barónsstíg 4, F2003456. Ný starsemi. 

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

 
12. Lögð fram umsókn Steypustöðvarinnar ehf., kt. 660707-0420, dags. 30. desember 2021, að 

loknu auglýsingarferli, um tímabundna framlengingu á starfsleyfi fyrir framleiðslu 
tilbúinnar steinsteypu (Steypustöðin) að Malarhöfða 10, F2042929. Gildistími núverandi 
starfsleyfis er til 19. janúar 2022. 

Samþykkt að framlengja starfsleyfið í allt að 6 mánuði, þ.e. til 11. júlí 2022 eða þar til 
nýtt starfsleyfi er gefið út sbr. 4. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998. 

 
13. Lögð fram umsókn Samkaup hf., kt. 571298-3769, móttekin 28. desember 2021, um leyfi 

til tóbakssölu í matvöruverslun með vinnslu (Nettó) að Þönglabakka 1. Endurnýjun leyfis. 
Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 
 



14. Lögð fram umsókn Clippers ehf., kt. 671204-4410, móttekin 29. desember 2021, um leyfi 
til tóbakssölu á skyndibitastað/veitingastofu (Reykjavík Food Terminal) á 
Reykjavíkurflugvelli að Þorragötu 10. Ný starfsemi. 

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

 
15. Lögð fram umsókn Clippers ehf., kt. 671204-4410, móttekin 29. desember 2021, um leyfi 

til tóbakssölu á matsölustað/veitingahúsi (Sbarro) að Vatnsmýrarvegi 10. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 
 
 
 
 
 
 

 

Fundi slitið 09:55 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir 

 
 

Jón Ragnar Gunnarsson Rósa Magnúsdóttir 
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