
Afgreiðslufundur      

Ár 2022 þriðjudaginn 15. febrúar, kl. 9:00 var haldinn 1602. afgreiðslufundur 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Óskar Ísfeld Sigurðsson, Rósa Magnúsdóttir og Snædís K. Bergmann. Árný 
Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 
 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Fiskmarkaðarins ehf., kt. 640703-2370, dags. 26. nóvember 2021, um 
starfsleyfi fyrir veitingahús (Fiskmarkaðurinn) að Aðalstræti 12, F2240019. Breytingar á 
húsnæði. 

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

2. Lögð fram umsókn RR hótela ehf., kt. 530906-0940, dags. 1. febrúar 2021, um starfsleyfi 
fyrir gistiheimili (Reykjavík Residence) að Veghúsastíg 7, F2003272. Endurnýjun 
starfsleyfis. 

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

 
3. Lögð fram umsókn RR hótela ehf., kt. 530906-0940, dags. 1. febrúar 2021, um starfsleyfi 

fyrir gistiheimili (Reykjavík Residence) að Veghúsastíg 9a, F2003269. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir gististaði. 
 

4. Lögð fram umsókn Orkunnar IS ehf., kt. 680319-0730, móttekin 17. janúar 2022, um 
starfsleyfi fyrir matvöruverslun með brauðbar/bakað á staðnum og veitingaverslun (10-11) 
að Austurstræti 17, F2002629, rými 00-01 og 01-01. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

5. Lögð fram umsókn Orkunnar IS ehf., kt. 680319-0730, dags. 26. nóvember 2021, um 
starfsleyfi fyrir matvöruverslun með brauðbar/bakað á staðnum og pylsusölu (10-11) að 
Laugavegi 116, F2010367. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

6. Lögð fram umsókn HRC Íslands ehf., kt. 441215-0610, dags. 17. ágúst 2021, um starfsleyfi 
fyrir veitingahús (Hard Rock Café) að Lækjargötu 2a, F2243376. Breytingar á húsnæði. 

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

 
7. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 10. nóvember 2021, vegna bréfs 

sýslumanns, dags. 23. júní 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn RR hótela ehf., kt. 
530906-0940, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; stærra gistiheimili 
(Reykjavík Residence) að Veghúsastíg 7, F2003272. 



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. 

 
8. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 23. nóvember 2021, vegna bréfs 

sýslumanns, dags. 23. nóvember 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn RR hótela 
ehf., kt. 530906-0940, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; stærra gistiheimili 
(Reykjavík Residence) að Veghúsastíg 9a, F2003269. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 24. 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. 27. ágúst 2021, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 23. ágúst 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn HRC Íslands ehf., kt. 441215-
0610, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki III, tegund; skemmtistaður (Hard Rock 
Café) að Lækjargötu 2a, F2243376. 

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn um veitingastað í flokki III, tegund skemmtistaður.  
Veitt er neikvæð umsögn um veitingastað í flokki III, m.t.t. grenndaráhrifa vegna nálægðar 
við gististaði og íbúðarhúsnæði. Það er mat Heilbrigðiseftirlitsins að veitingastaður í flokki 
III (hávaðasamur veitingastaður) í húsnæðinu sé líklegur til að valda ónæði vegna hávaða 
þar sem að engar ráðstafanir hafa verið gerðar til bæta hljóðvist og koma í veg fyrir slíkt 
ónæði.  

Heilbrigðiseftirlitið  bendir á að skylt er að haga allri háværri starfsemi þannig að ekki 
valdi ónæði skv. 22. gr. reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002.  Í 8. gr. reglugerðar um 
hávaða nr. 724/2008 segir m.a. að forráðamönnum fyrirtækja og stofnana er skylt að gera 
allt sem í þeirra valdi stendur til að koma í veg fyrir heilsuspillandi hávaða og ónæði af 
völdum hávaða.  Heilbrigðiseftirlitinu ber að gæta þess að sú starfsemi sem sótt er um sé í 
samræmi við starfsleyfi og starfsemi og staður séu rétt skilgreind.  Umsækjandi hefur verið 
upplýstur um ofangreint og það að Heilbrigðiseftirlitið telji að staðurinn falli undir 
veitingastað í flokki II.  

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

dags. 1. febrúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn B Reykjavíkur ehf., kt. 
520521-0700, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki III, tegund; krá (Bankastræti) að 
Bankastræti 5, F2004318. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Starfsleyfi í gildi til 10. nóvember 2033. 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. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 11. október 2021, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 10. september 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Sútarans ehf., kt. 510216-
1130, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús, ásamt útiveitingum 
til 22:00 (Port 9) að Veghúsastíg 7, F2003272.  

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Starfsleyfi í gildi til 8. nóvember 2028. 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. 

 
12. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 3. febrúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 9. desember 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Guðmundar Ólafssonar, 
um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; minna gistiheimili (Freyjugata Cottage) 
að Freyjugötu 6, F2007225. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 2. Starfsleyfi í gildi til 10. janúar 2029. 
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. 10. febrúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 8. febrúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Hafþórsstaða ehf., kt. 
670415-0580, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Bergstaðastræti 45) 
að Bergstaðastræti 45, F2007028. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 4. Starfsleyfi í gildi til 28. febrúar 2029. 
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. 10. febrúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 8. febrúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Hafþórsstaðir ehf., kt. 
670415-0580, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Bergstaðastræti 45) 
að Bergstaðastræti 45, F2007027. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 4. Starfsleyfi í gildi til 28. febrúar 2029. 
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. 18. nóvember 2021, vegna bréfs 

sýslumanns, dags. 18. nóvember 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn 
Fiskmarkaðarins ehf., kt. 640703-2370, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, 
tegund; veitingahús (Fiskmarkaðurinn) að Aðalstræti 12, F2240019. 

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. Lögð fram umsókn Krýnu ehf., kt. 450799-2389, dags. 14. desember 2021, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir tannlæknastofu (Krýna) að Fellsmúla 26. Flutningur í 
nýtt húsnæði. 

Samþykkt að fresta afgreiðslu, sbr. 6. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá 
atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlits vegna neikvæðrar umsagnar byggingafulltrúa, 
dags. 5. janúar 2022. Vakin er athygli á að óheimilt er að hefja starfsemi án gilds starfsleyfis. 



 
17. Lögð fram umsókn Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, dags. 21. janúar 2022, um 

tímabundið starfsleyfi fyrir grunnskóla, 90 nemendur 9. bekkjar (Laugalækjarskóli) að 
Reykjavegi 15, F2311562. Flutningur í nýtt húsnæði. 

Samþykkt að veita starfsleyfi frá 15. febrúar 2022 til 31. mars 2022, sbr. 
undanþáguheimild frá 14. og 38. gr. reglugerðar nr. 941/2002 sem umhverfis- og 
auðlindaráðuneytis veitti 14. febrúar 2022. 

 
18. Lögð fram umsókn Gáru ehf., kt. 420993-2269, dags. 14. janúar 2022, um leyfi til 

tóbakssölu í heildverslun með matvæli án lagers (Gára) að Vatnagörðum 22. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 
 

19. Lögð fram umsókn Market Hong Phat ehf., kt. 411221-1050, dags. 12. janúar 2022, um 
leyfi til tóbakssölu í matvöruverslun án vinnslu (Market Hong Phat) að Suðurlandsbraut 6. 
Ný starfsemi. 

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

 
 
 
 

 

Fundi slitið 10:10 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir 

 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 fimmtudaginn 17. febrúar 2022, kl. 9:00 verður haldinn 1603. afgreiðslufundur 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Héðins veitinga ehf., kt. 630421-1010, dags. 8. febrúar 2022, um 
starfsleyfi fyrir veitinga- og kaffihús (Héðinn Kitchen & bar) að Seljavegi 2, F2000262. 
Breytingar á húsnæði. 

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

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

dags. 24. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Héðins veitinga ehf., kt. 
630421-1010, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús (Héðinn 
Kitchen & bar) að Seljavegi 2, F2000262. 
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 09:15 

 
 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 
 

Oddný Kristín Kristbjörnsdóttir Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 þriðjudaginn 22. febrúar, kl. 9:00 var haldinn 1604. afgreiðslufundur 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   

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

Þetta gerðist: 

1. Lögð fram umsókn Preppbarsins ehf., kt. 710521-1580, dags. 8. október 2021, um 
starfsleyfi fyrir skyndibitastað/veitingaverslun, þar sem hráefni koma skorin/elduð á staðinn 
(Preppbarinn) að Suðurlandsbraut 10, F2012704, rými 02-0105. Ný starfsemi. 

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

 
2. Lögð fram umsókn Hjá Dóra ehf., kt. 430504-4280, dags. 9. febrúar 2022, um starfsleyfi 

fyrir skyndibitastað/veitingastofa með sölu á heitum mat í einnota umbúðum (Hjá Dóra) að 
Þönglabakka 1, F2046822. Endurnýjun starfsleyfis. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi til 30. apríl 2022. 
 

3. Lögð fram umsókn Húsfrúarinnar ehf., kt. 641121-0610, dags. 10. desember 2021, um 
starfsleyfi fyrir gistiheimili (Reykjavík Treasure B&B) að Fishersundi 3, F2002063. 
Eigendaskipti. 

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

 
4. Lögð fram umsókn Glaðheima ehf., kt. 681015-3610, dags. 7. febrúar 2022, um starfsleyfi 

fyrir skyndibitastað/veitingastofu (Aktu Taktu) að Stekkjarbakka 2, F2046807. Endurnýjun 
starfsleyfis. 

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

 
5. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 20. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 3. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Húsfrúarinnar ehf., kt. 641121-
0610, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki III, tegund; minna gistiheimili (Reykjavík 
Treasure B&B) að Fishersundi 3, F2002063. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 10. 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. Lögð fram umsókn Rafmenntar ehf., kt. 590104-2050, dags. 15. febrúar 2022, um starfsleyfi 
fyrir framhaldsskóla (Rafmennt) að Stórhöfða 27, F2246123, F2248691, F2248693, 
F2248695. Breytingar á starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
framhaldsskóla og háskóla. 
 

7. Lögð fram umsókn KSÍ-Laugardalsvallar, kt. 510397-2159, dags. 14. febrúar 2022, um 
starfsleyfi fyrir íþróttamannvirki ásamt aðstöðu til veitingasölu innan og utandyra 
(Laugardalsvöllur) að Laugardalsvelli, F2019539. Endurnýjun starfsleyfis. 

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

 
8. Lögð fram umsókn Þóru Bjarkar Friðriksdóttur, dags. 16. febrúar 2022, um starfsleyfi fyrir 

daggæslu 6-10 barna í heimahúsi að Álfaborgum 9. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

dagvistun 6-10 barna í heimahúsum. 
 

9. Lögð fram umsókn Smurstöðvarinnar Voga ehf., kt. 501017-0430, dags. 6. janúar 2022, að 
loknu auglýsingaferli, um starfsleyfi fyrir smurstöð og dekkjaverkstæði (Smurstöðin Vogar) 
að Knarrarvogi 2, F2023267. Eigendaskipti. 

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

 
 

Fundi slitið 09:44 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir 

 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 þriðjudaginn 1. mars, kl. 9:00 var haldinn 1605. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Guðjón Ingi Eggertsson, Óskar Ísfeld Sigurðsson og Snædís K. Bergmann. Árný 
Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

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

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 1. febrúar 2022 til 23. maí 2022. 
matvælaöryggiskerfi í flokki 3 þarf að vera tilbúið svo unnt sé að gefa út ótímabundið 
starfsleyfi. 

 
2. Lögð fram umsókn Lóu – Stökks ehf., kt. 600821-0750, dags. 10. september 2021, um 

starfsleyfi fyrir veitingahús (Lóa - Stökk) að Laugavegi 95-99. F2005355. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 
 

3. Lögð fram umsókn RR hótela ehf., kt. 530906-0940, dags. 10. september 2021, um 
starfsleyfi fyrir íbúðagistingu (Reykjavík Residence) að Lindargötu 11, F2003004. Ný 
starfsemi. 

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

 
4. Lögð fram umsókn Kenan ehf., kt. 420921-0120, dags. 14. október 2021, um starfsleyfi 

fyrir matvöruverslun með forpökkuð matvæli, ávexti og grænmeti ásamt innflutningi 
matvæla frá Evrópska efnahagssvæðinu (Kenan Tropical Market) að Álfabakka 12, 
F2046812. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

5. Lögð fram umsókn Kastrup ehf., kt. 420921-0120, dags 14. október 2021, um starfsleyfi 
fyrir veitingahús (Kastrup) að Hverfisgötu 6, F2004311. Ný starfsemi. 

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

 
6. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 10. febrúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 3. febrúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn M Poulsen sf., kt. 701205-
2940, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; kaffihús, ásamt útiveitingum til 
kl 22:00 alla daga (Klambrar bistro) að Flókagötu 24, F2012276. 

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 03.11.2027. 
 



7. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 1. febrúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 31. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Lóu – Stökks ehf., kt. 
600821-0750, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús (Lóa - 
Stökk) að Laugavegi 95-99, F2005355. 

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. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 22. febrúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 28. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Fregnar sf., kt. 700402-4440, 
um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; minna gistiheimili (Bakkastaðir 49) að 
Bakkastöðum 49, F2249010. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 4. Starfsleyfi í gildi til 3. janúar 2029. 
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. 22. febrúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 28. febrúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn RR hótela ehf., kt. 530906-
0940, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Reykjavík Residence) að 
Lindargata 11, F2003004. 
Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 22. 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. 21. febrúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 17. febrúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn IHC ehf., kt. 630693-2419, 
um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Room with a view) að Laugavegi 
18b, F2231416. 

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

11. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 21. febrúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 17. febrúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn IHC ehf., kt. 630693-2419, 
um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Room with a view) að Laugavegi 
18b, F2231415. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 2. Starfsleyfi í gildi til 10. júlí 2024. 
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. 21. febrúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 17. febrúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn IHC ehf., kt. 630693-2419, 
um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Room with a view) að Laugavegi 
18b, F2288464. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 2. Starfsleyfi í gildi til 10. júlí 2024. 
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. 21. febrúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 17. febrúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn IHC ehf., kt. 630693-2419, 
um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Room with a view) að Laugavegi 
18b, 2288469. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 10. Starfsleyfi í gildi til 10. júlí 2024. 
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. 21. febrúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 17. febrúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn IHC ehf., kt. 630693-2419, 
um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (Room with a view) að Laugavegi 
18b, F2004604. 

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

 
15. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 16. febrúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 16. febrúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Kastrup ehf., kt. 710122-
0750, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús (Kastrup) að 
Hverfisgötu 6, F2004311. 

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. 

 
16. Lögð fram umsókn Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, móttekin 3. febrúar 2022, um 

starfsleyfi fyrir leikskóla (Ævintýraborg) að Eggertsgötu 35, F2029036. Ný starfsemi. 
Samþykkt að fresta afgreiðslu, sbr. 14. gr. reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002 

þar sem umsögn byggingarfulltrúa dags. 28. febrúar 2022 er neikvæð. 
 

17. Lögð fram umsókn Helgu Harðardóttur, dags. 14. september 2020, um starfsleyfi fyrir 
hárgreiðslustofu að Heiðarási 5, F2046037. Ný starfsemi. 

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

18. Lögð fram umsókn Tannlæknastofu Sigfúsar H sf., kt. 660402-7050, dags. 25. janúar 2022, 
að loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir tannlæknastofu (Tannlæknastofa Sigfúsar 
Haraldssonar) að Skipholti 33, F2012356. Endurnýjun starfsleyfis. 

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

 
19. Lögð fram umsókn E. Ingasonar ehf., kt. 701294-9479, móttekin 21. febrúar 2022, um leyfi 

til tóbakssölu í matvöruverslun (Plúsmarkaðurinn) að Hátúni 10b. Endurnýjun leyfis. 



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

 
 

 

 

Fundi slitið 10:07 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir 

 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 fimmtudaginn 3. mars, kl. 10:35 var haldinn 1606. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   

 

Þetta gerðist: 

 
1. Lögð fram umsókn Öryggisfjarskipta ehf., kt. 641106-1430 , dags. 28. febrúar 2022, að 

loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir niðurrifi á 6 matshlutum af húsnæði og 
asbesti við flugskýli Landhelgisgæslunnar á Reykjavíkurflugvelli að Nauthólsvegi 68, 
sbr. samþykkta byggingarleyfisumsókn nr. 59897.  

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

 
2. Lögð fram umsókn Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, móttekin 3. febrúar 2022, um 

starfsleyfi fyrir leikskóla (Ævintýraborg) að Eggertsgötu 35, F2029036 (fjögurra 
deilda leiksskóli án fullbúins eldhúss). Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi til 1. maí 2022 með samræmdum 
starfsleyfisskilyrðum fyrir leikskóla. Eldun og matvælavinnsla er óheimil þar til 
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur tekið út og samþykkt eldhús. 

 

 

 

Fundi slitið 10:45 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir 

 
 

Guðjón Ingi Eggertsson Ásgeir Björnsson 

 



Afgreiðslufundur      

Árið 2022 fimmtudaginn 3. mars, kl. 13:30 var haldinn 1607. afgreiðslufundur 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Blackbox Pizzeria ehf., kt. 520917-0710, dags. 10.2 2022, um starfsleyfi 
fyrir Blackbox Pizza að Borgartúni 26, F2302209, rýmisnúmer 0102. Flutningur í nýtt 
húsnæði. 

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

 
2. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 22.2.2022, vegna bréfs sýslumanns, dags. 

21.2.2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Blackbox Pizzería., kt. 520917-0710, 
um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; Veitingastofa (Blackbox Pizza) að 
Borgartúni 26, F2302209. 
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 13.40 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir 

 
 

Óskar Í. Sigurðsson Aron Jóhannsson 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 þriðjudaginn 8. mars, kl. 9:00 var haldinn 1608. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Guðjón Ingi Eggertsson, Óskar ísfeld Sigurðsson og Snædís K. Bergmann. Árný 
Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 
 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Álfs brugghúss ehf., kt. 421018-1460, dags. 4. febrúar 2022, um 
starfsleyfi fyrir bjórgerð og gosdrykkjaframleiðslu (Álfur brugghús) að Eyjarslóð 5, 
F2000096. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi með starfsleyfisskilyrðum fyrir Álf 
brugghús. 

 
2. Lögð fram umsókn Ægis brugghúss ehf., kt. 541015-3530, dags. 5. nóvember 2021, um 

starfsleyfi fyrir bjórgerð og gosdrykkjaframleiðslu (Ægir brugghús) að Eyjarslóð 5, 
F2000096. Breytingar á starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi með starfsleyfisskilyrðum fyrir Ægi 
brugghús. 

 
3. Lögð fram umsókn S30C, kt. 690121-0930, dags. 17. janúar 2022, um starfsleyfi fyrir 

söluturn með pylsum og forpökkuðum matvælum (Pylsuvagninn Laugardal) að 
Sundlaugarvegi 30c, F2277732. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

4. Lögð fram umsókn Íbúða ehf., kt. 690703-3190, dags. 28. febrúar 2022, um starfsleyfi fyrir 
íbúðagistingu (Reykjavík4YouApartments) að Bergstaðastræti 12, F2005714, F2005715, 
F2005716, F2311706, F2311707, F2311708, F2311709, F2311710, F2311711, F2311712, 
F2311713 og F2311714 . Endurnýjun leyfis. 

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

 
5. Lögð fram umsókn Olgu Shepeta, dags. 23. febrúar 2022, um starfsleyfi fyrir 

hárgreiðslustofu (Hárgreiðslustofan Olga Ambre) að Aflagranda 40, F2025399. 
Eigendaskipti. 

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

 
6. Lögð fram tillaga að framlengingu starfsleyfis Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, vegna 

niðurrifs að Úlfarsfelli 3. Gildistími núverandi starfsleyfis var til 7. mars 2022. 
Samþykkt að framlengja starfsleyfið til 31. júlí 2022, sbr. 4. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998 

sem heimilar útgefanda starfsleyfis að framlengja gildistíma starfsleyfis á meðan nýtt 
starfsleyfi er í vinnslu, að hámarki til eins árs, hafi fullnægjandi umsókn um nýtt starfsleyfi 
borist útgefanda. Um starfsleyfið gilda almenn starfsleyfisskilyrði heilbrigðisnefndar 



Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi og sértæk skilyrði fyrir tímabundinn atvinnurekstur 
vegna niðurrifs húsa og annarra mannvirkja 

 
7. Lögð fram tillaga að framlengingu starfsleyfis Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, vegna 

niðurrifs að Rauðavatni 29. Gildistími núverandi starfsleyfis var til 7. mars 2022. 
Samþykkt að framlengja starfsleyfið til 31. júlí 2022, sbr. 4. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998 

sem heimilar útgefanda starfsleyfis að framlengja gildistíma starfsleyfis á meðan nýtt 
starfsleyfi er í vinnslu, að hámarki til eins árs, hafi fullnægjandi umsókn um nýtt starfsleyfi 
borist útgefanda. Um starfsleyfið gilda almenn starfsleyfisskilyrði heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi og sértæk skilyrði fyrir tímabundinn atvinnurekstur 
vegna niðurrifs húsa og annarra mannvirkja 

 
8. Lögð fram tillaga að framlengingu starfsleyfis Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, vegna 

niðurrifs að Varmadalslandi á Kjalarnesi. Gildistími núverandi starfsleyfis var til 7. mars 
2022. 

Samþykkt að framlengja starfsleyfið til 31. júlí 2022, sbr. 4. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998 
sem heimilar útgefanda starfsleyfis að framlengja gildistíma starfsleyfis á meðan nýtt 
starfsleyfi er í vinnslu, að hámarki til eins árs, hafi fullnægjandi umsókn um nýtt starfsleyfi 
borist útgefanda. Um starfsleyfið gilda almenn starfsleyfisskilyrði heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi og sértæk skilyrði fyrir tímabundinn atvinnurekstur 
vegna niðurrifs húsa og annarra mannvirkja 

 
9. Lögð fram tillaga að framlengingu starfsleyfis Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, vegna 

niðurrifs að Sævarhöfða 33. Gildistími núverandi starfsleyfis var til 7. mars 2022. 
Samþykkt að framlengja starfsleyfið til 31. júlí 2022, sbr. 4. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998 

sem heimilar útgefanda starfsleyfis að framlengja gildistíma starfsleyfis á meðan nýtt 
starfsleyfi er í vinnslu, að hámarki til eins árs, hafi fullnægjandi umsókn um nýtt starfsleyfi 
borist útgefanda. Um starfsleyfið gilda almenn starfsleyfisskilyrði heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi og sértæk skilyrði fyrir tímabundinn atvinnurekstur 
vegna niðurrifs húsa og annarra mannvirkja 
 

10. Lögð fram umsókn Íslenskra aðalverktaka hf., kt. 660169-2379, dags. 3. febrúar 2022, að 
loknu auglýsingarferli, um tímabundið starfsleyfi fyrir niðurrif á asbesti í húsnæði að 
Sæviðarsundi 9, F2018264.  

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 8. mars 2022 til 31. mars 2022 með almenn 
starfsleyfisskilyrði heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi og sértæk 
skilyrði fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og annarra mannvirkja. 

 
11. Lögð fram umsókn SRJ tanna ehf., kt. 500921-2180, dags. 11. janúar 2022, að loknu 

auglýsingaferli, um starfsleyfi fyrir tannlæknastofu (Tannlæknastofa SRJ) að Síðumúla 15, 
F2228844, rými 0101. Eigendaskipti. 

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

 



12. Lögð fram umsókn Sigurðar E. Rósarsonar, dags. 11. janúar 2022, um starfsleyfi fyrir 
tannlæknastofu (Tannlæknastofa Sigurðar E. Rósarsonar) að Síðumúla 15, F2228844, rými 
0101. Endurnýjun starfsleyfis. 

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

 
 
 

Fundi slitið 09:20 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir 

 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson Guðjón Ingi Eggertsson 
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